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ΣΜΖΜΑ Α’ 

 

      ΓΔΝΗΚΑ 

A-1. ΔΡΓΟ 

 

A-1.1.Σίηινο κειέηεο      

«ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΔΝΣΟ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΜΦΗΠΟΛΖ» 
 
 

A-1.2.Αληηθείκελν 

 Πξνβιέπεηαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο, κε ηελ αζθαιηφζηξσζε ηκεκάησλ 
δεκνηηθψλ νδψλ εληφο ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Νέαο Μπάθξαο, Νέαο Μεζνιαθθηάο, Νέσλ 
Κεξδπιίσλ θαη Παιαηνθψκεο, πνπ ζηελ παξνχζα θάζε είλαη είηε ρσκαηφδξνκνη είηε παξνπζηάδνπλ 
πνιχ κεγάιεο θζνξέο, ιφγσ ειιηπνχο απνθαηάζηαζεο απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο 
(αληηθαηάζηαζεο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη θαηαζθεπήο απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ) θαζψο θαη ιφγσ ηνπ 
απμεκέλνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ.  
πγθεθξηκέλα: 
1.Σνπηθή Κνηλφηεηα Μεζνιαθθηάο 

Πξνβιέπεηαη λα βειηησζνχλ ηκήκαηα νδψλ πνπ βξίζθνληαη θεληξηθά ηνπ νηθηζκνχ ζπλνιηθήο 

έθηαζεο 5.659,00 η.κ.  
  Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ ηκεκάησλ ηεο Σ.Κ. Νέαο 
Μεζνιαθθηάο είλαη:  
α) Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε,  
β) Αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξψζε κεηαβιεηνχ πάρνπο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αλσκαιηψλ θαη 
γ) Σάπεηαο θπθινθνξίαο πάρνπο 0,05 m. 

 
2. Σνπηθή Κνηλφηεηα Νέαο Μπάθξαο 
 Σα ηκήκαηα ησλ δεκνηηθψλ νδψλ γηα ηελ Σ.Κ. Νέαο Μπάθξαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε 
κειέηε είλαη: 

- Σκήκα α- Αζθαιηφζηξσζε δεκνηηθήο νδνχ κήθνπο 280,00 κ.κ. κε  πιάηνο  6,00 κ.κ. 
- Σκήκα β- Αζθαιηφζηξσζε δεκνηηθήο νδνχ κήθνπο 250,00 κ.κ. κε  πιάηνο  6,00 κ.κ.  
- Σκήκα γ- Αζθαιηφζηξσζε δεκνηηθήο νδνχ κήθνπο 190,00 κ.κ. κε  πιάηνο  6,00 κ.κ. 

            Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ ηκεκάησλ ηεο Σ.Κ. Νέαο 
Μπάθξαο είλαη: 
α) Γεληθέο εθζθαθέο,  
β) δάλεηα ρψκαηα,  
γ) θαηαζθεπή επηρψκαηνο,  
δ) βάζε νδνζηξσζίαο  πάρνπο 0,10 m,  
ε) αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε θαη  
ζη) ηάπεηαο θπθινθνξίαο πάρνπο 0,05 m. 
 
3. Σνπηθή Κνηλφηεηα Νέσλ Κεξδπιίσλ 
 Σα ηκήκαηα ησλ δεκνηηθψλ νδψλ γηα ηελ Σ.Κ. Νέσλ Κεξδπιίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε 
κειέηε είλαη:  
      -     Σκήκα α- Αζθαιηφζηξσζε δεκνηηθήο νδνχ κήθνπο 395,00 κ.κ. κε πιάηνο 5,80 κ.κ. 
      - Σκήκα β- Αζθαιηφζηξσζε δεκνηηθήο νδνχ  κήθνπο 178,00 κ.κ. κε πιάηνο 5,80 κ.κ.  

Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ ηκεκάησλ ηεο Σ.Κ. Νέσλ 
Κεξδπιίσλ είλαη: 
α) Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε,  



 5 

β) Αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξψζε κεηαβιεηνχ πάρνπο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αλσκαιηψλ θαη 
γ) Σάπεηαο θπθινθνξίαο πάρνπο 0,05 m. 
 
4. Σνπηθή Κνηλφηεηα Παιαηνθψκεο 

Σα ηκήκαηα ησλ δεκνηηθψλ νδψλ γηα ηελ Σ.Κ. Παιαηνθψκεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε 
είλαη: 

-Σκήκα α- Αζθαιηφζηξσζε δεκνηηθήο νδνχ  κήθνπο 200,00 κ.κ. κε πιάηνο 5,90 κ.κ.  
           - Σκήκα β- Αζθαιηφζηξσζε δεκνηηθήο νδνχ  κήθνπο 600,00 κ.κ. κε πιάηνο 5,80 κ.κ. 
     Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ ηκεκάησλ ηεο Σ.Κ. 
Παιαηνθψκεο είλαη: 
α) Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε,  
β) Αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξψζε κεηαβιεηνχ πάρνπο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αλσκαιηψλ θαη 
γ) Σάπεηαο θπθινθνξίαο πάρνπο 0,05 m. 
 

  Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ε πξνζαξκνγή ηεο ζηάζκεο ησλ ππαξρφλησλ θξεαηίσλ  επί ηνπ λένπ 
νδνζηξψκαηνο, φπνπ ππάξρνπλ θαη φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν ζην ζχλνιν ησλ Σνπηθψλ 
Κνηλνηήησλ.   

ε πεξίπησζε πνπ αθνινπζήζνπλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο κειέηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ 
, ν ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ παξνχζα ηερληθή 
πεξηγξαθή , ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα.    

 

A-1.3. Υξνλνδηάγξακκα έξγνπ 

 
Σν αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ. Ο ρξφλνο 

πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ είλαη έμη (6) κήλεο.  
χκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξνθχπηνπλ νη θάζεηο εξγαζηψλ πνπ 

θαηαγξάθνληαη παξαθάησ. Ζ αλάιπζε εξγαζηψλ ζε θάζεηο δελ είλαη δεζκεπηηθή θαη πεξηνξηζηηθή γηα 
ηνλ αλάδνρν. Ζ παξνχζα αλάιπζε δελ ππνθαζηζηά θαη δελ ππεξηζρχεη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ 
έξγνπ. 

- Υσκαηνπξγηθά –νδνζηξσζία-αλχςσζε θξεαηίσλ 
- Αζθαιηηθά 

 

A-1.4.  Φύζε ηνπ έξγνπ 

 
Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ γηα ηηο απνθαηαζηάζεηο ησλ νδψλ είλαη: εξγαζίεο 

θαζαξηζκνχ νδνζηξψκαηνο, γεληθέο εθζθαθέο δηάζηξσζε βάζεο νδνζηξσζίαο, αλχςσζε 
ππαξρφλησλ θξεαηίσλ επί ηνπ λένπ νδνζηξψκαηνο, αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε, αζθαιηηθή 
ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε, δηάζηξσζε ηζνπεδσηηθήο ζηξψζεο θαη ηάπεηαο θπθινθνξίαο. 

 
 

A-1.5.  Κύξηνο ηνπ έξγνπ 

 
Γήκνο Ακθίπνιεο   Ννκνχ εξξψλ 
Ζ αιιεινγξαθία ζα ηίζεηαη ππφςε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο 
 

A-1.6.   Μειεηεηήο 

 
Σερληθή Τπεξεζία Γήκνπ Ακθίπνιεο 
Γξακκαηηθνπνχινπ Μαξία –Μεραληθφο Σ.Δ. 
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Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Πξψηεο  T.K. 62047 
Σει. 2324350212 
Email: mariagrammat@gmail.com  
 
 
 

A-1.7.  πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο γηα ην ζηάδην ηεο κειέηεο 

 
Σερληθή Τπεξεζία Γήκνπ Ακθίπνιεο 
Γξακκαηηθνπνχινπ Μαξία –Μεραληθφο Σ.Δ. 
Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Πξψηεο  T.K. 62047 
Σει. 2324350212 
Email. mariagrammat@gmail.com  
 
 
 
 

A-1.8. Αλάδνρνο θαηαζθεπήο 

 
 
 
 
 
 

A-2. ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ  ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ  ΓΗΚΣΤΑ  ΟΚΧ 

 
 

A-2.1. Υξήζε γεο πεξηβάιινληνο ρώξνπ θαη ζρεηηθνί πεξηνξηζκνί 

 
Ζ ρξήζε ηεο γεο εθαηέξσζελ ησλ νδψλ εληφο ηνπ νηθηζκψλ είλαη γεληθή θαηνηθία 
 

A-2.2.  Τθηζηάκελα δίθηπα ΟΚΧ 

 
Όζνλ αθνξά ηα δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο αλαθέξνληαη ηα εμήο: 
 

 Γίθηπα πόζηκνπ λεξνύ    Τπάξρνπλ 
 

 Γίθηπα απνρεηεύζεσλ  Τπάξρνπλ 
 

 Ζιεθηξηθά δίθηπα πςειήο, κέζεο, ρακειήο ηάζεο  
 Τπάξρνπλ  

 Γίθηπα ηειεπηθνηλσληώλ  Τπάξρνπλ 
 

 Αληηπιεκκπξηθά δίθηπα    Τπάξρνπλ 
 

 Αξδεπηηθά έξγα   Τπάξρνπλ 
 

 Γίθηπα θαπζίκσλ γηα ζηξαηησηηθή ρξήζε  Γελ ππάξρνπλ 
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A-2.3.  Τθηζηάκελα Οδηθά δίθηπα 

 
Ο αλάδνρνο ζα δηαηεξήζεη  αλνηθηέο ηηο νδηθέο πξνζβάζεηο ζην εξγνηάμην, νη νπνίεο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ  θαη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί θαιή θαη εχθνιε πξνζέγγηζε 
ζηα νρήκαηα βνήζεηαο.  
 
.  

 

A-2.4.  Τθηζηάκελεο θαηαζθεπέο 

 
Οη πξνο αζθαιηφζηξσζε δξφκνη βξίζθνληαη ζε επαθή κε θηηξηαθέο θαηαζθεπέο   νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ζρεδφλ ζε επαθή κε ην έξγν. Δπίζεο ππάξρνπλ ζεκεία πνπ ην έξγν εθάπηεηαη ζε 
δεπηεξεχνπζεο θαη  πξφρεηξεο θαηαζθεπέο (καληξφηνηρνη , πεξηθξάμεηο θιπ). Ο αλάδνρνο ζα ιάβεη ηα 
πξφζζεηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ γεηηλίαζε ησλ 
παξαπάλσ θαηαζθεπψλ φπσο επίζεο ζα ιάβεη θαη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
αξηηφηεηαο  ησλ παξαπάλσ θαηαζθεπψλ.  

 
 
 
 

A-2.5.  Δδαθνινγηθέο ζπλζήθεο 

 
Σν έδαθνο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ  έρεη  αξγηιψδε ζχλζεζε  κε ηθαλνπνηεηηθά κεραληθά 
ραξαθηεξηζηηθά  πνπ αθνξνχλ ηελ θέξνπζα ηθαλφηεηα θαη ηηο θαζηδήζεηο. Δπίζεο  ν ππφγεηνο 
νξίδνληαο ηνπ λεξνχ εθηηκάηαη φηη βξίζθεηαη ρακειά θαη δελ κπνξεί λα επεξεάζεη  ηηο εξγαζίεο 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  Δπίζεο δελ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή παιηέο εμνξπθηηθέο εξγαζίεο ή άιιεο 
ππφγεηεο θαηαζθεπέο θαη επεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ. 

Όζνλ αθνξά ηελ ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο, δελ ππάξρνπλ νπζίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 
πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα πγηεηλήο ζηνπο εξγαδνκέλνπο. 

 
 

 

ΣΜΖΜΑ Β’ 

 
 

Β-1 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΔΜΦΑΝΗΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 
ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Παξαηίζεληαη πίλαθεο πνπ ζπληίζεληαη νξηδφληηα κελ απφ πξνθαηαγεγξακκέλεο «πεγέο 
θηλδχλσλ», θαηαθφξπθα δε απφ θάζεηο θαη ππνθάζεηο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

Οη αξηζκνί 1, 2, 3 θαζνξίδνπλ ηελ έληαζε ηνπ θηλδχλνπ. 
 
1 
-H πεγή θηλδχλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ηξφπν (π.ρ. θίλδπλνη 
ηξαπκαηηζκψλ απφ αλαηξνπέο πιηθψλ θ.ι.π.) 
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-Γελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αχμεζεο ησλ θηλδχλσλ (π.ρ. θίλδπλνη απφ θίλεζε νρεκάησλ ζε 

επξχρσξν εξγνηάμην) 
-Ο θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξφο, έζησ θαη αλ ε πηζαλφηεηα λα επηζπκβεί είλαη κεγάιε (π.ρ. 

θίλδπλνη απφ ηελ εθηέιεζε ππαίζξησλ εξγαζηψλ ζε ζπλζήθεο θαχζσλα) 
 
 
2 
-Δλδηάκεζε πεξίπησζε 
 
3 
-Ζ πεγή θηλδχλνπ είλαη ζπλερψο παξνχζα θαηά ηελ εμεηαδφκελε θάζε εξγαζίαο (π.ρ. θίλδπλνο 

θαηάξξεπζεο θαηά ηελ εθζθαθή  ζεκειίσλ δίπια ζε παιαηά νηθνδνκή) 
-Οη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνχλ απμεκέλε πηζαλφηεηα επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ 

(π.ρ. θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ πξαλψλ εθζθαθήο, φηαλ ην έδαθνο είλαη κηθξήο ζπλεθηηθφηεηαο, ή 
πδξνθνξεί θ.ι.π.) 

-Ο θίλδπλνο είλαη πνιχ ζνβαξφο, έζησ θαη αλ ε πηζαλφηεηα λα επηζπκβεί είλαη πεξηνξηζκέλε 
(π.ρ. θίλδπλνο έθξεμεο ιφγσ απξφζεθηεο ρξήζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή γπκλήο θιφγαο ζε ρψξν 
απνζήθεπζεο εθξεθηηθψλ ή ζε δεμακελή θαπζίκσλ) 

 
 

 

Φ
Α


Δ

Η
 Δ

Ρ
Γ
Α


ΗΑ


 

1ε 1.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ 

 
2ε 

 
2.1     Xσκαηνπξγηθά -εθζθαθέο 

3ε 3.1 
 Οδνζηξσζία  

4ε 4.1 Αζθαιηφζηξσζε 
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    1ε  2ε 3ε 4ε 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ2.1  Φ3.1 Φ4.1 

01000. Κίλδπλνη θαηά ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο      

01100. Φπζηθά πξαλή 01101 Καηνιίζζεζε. Απνπζία/αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο 1 1  1  

   01102 Απνθνιιήζεηο. Απνπζία/αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο 1 1  1  

   01103 ηαηηθή επηθφξηηζε. Δγθαηαζηάζεηο/εμνπιηζκφο  2  2  

   01104 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Φπζηθή αηηία  1  1  

   01105 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Αλαηηλάμεηο  2  2  

   01106 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Κηλεηφο εμνπιηζκφο      

01200. Σερλεηά πξαλή 01201 Καηάξξεπζε. Απνπζία/αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο      

   & Δθζθαθέο 01202 Απνθνιιήζεηο. Απνπζία/αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο  1  1  

   01203 ηαηηθή επηθφξηηζε. Τπεξχςσζε  1  1  

   01204 ηαηηθή επηθφξηηζε. Δγθαηαζηάζεηο/εμνπιηζκφο  1  1  

   01205 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Φπζηθή αηηία  1  1  

   01206 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Αλαηηλάμεηο  1  1  

   01207 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Κηλεηφο εμνπιηζκφο      

01300. Τπφγεηεο 01301 Καηαπηψζεηο νξνθήο/παξεηψλ. Αλππνζηήισηα ηκήκαηα      

  εθζθαθέο 01302 Καηαπηψζεηο νξνθήο/παξεηψλ. Αλεπαξθήο ππνζηχισζε      

   01303 Καηαπηψζεηο νξνθήο/παξεηψλ. Καζπζηεξεκέλε ππνζηχισζε      

   01304 Καηάξξεπζε κεηψπνπ πξνζβνιήο      

01400. Καζηδήζεηο 01401 Αλππνζηήξηθηεο παξαθείκελεο εθζθαθέο  1  1  

   01402 Πξνυπάξρνπζα ππφγεηα θαηαζθεπή      

   01403 Γηάλνημε ππφγεηνπ έξγνπ      

   01404 Δξππζκφο      

   01405 Γεσινγηθέο/γεσρεκηθέο κεηαβνιέο      

   01406 Μεηαβνιέο πδξνθφξνπ νξίδνληα      

   01407 Τπνζθαθή/απφπιπζε      

   01408 ηαηηθή επηθφξηηζε      

   01409 Γπλακηθή θαηαπφλεζε-θπζηθή αηηία      

   01410 Γπλακηθή θαηαπφλεζε-αλζξσπνγελήο αηηία      

01500. Άιιε πεγή 01501        

   01502        

    01503        
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    1ε  2ε 3ε 4ε  

ΚΗΝΓΤΝΟΗ Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ2.1  Φ3.1 Φ4.1 

02000. Κίλδπλνη απφ εξγνηαμηαθφ εμνπιηζκφ       

02100. Κίλεζε νρεκάησλ 02101 πγθξνχζεηο νρήκαηνο-νρήκαηνο 1 1  1 1 

  θαη κεραλεκάησλ 02102 πγθξνχζεηο νρήκαηνο-πξνζψπσλ 1 1  1 1 

   02103 πγθξνχζεηο νρήκαηνο-ζηαζεξνχ εκπνδίνπ 1 1  1 1 

   02104 πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο-νρήκαηνο 1 1  1 1 

   02105 πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο-ζηαζεξνχ εκπνδίνπ 1 1  1 1 

   02106 Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Βιάβεο ζπζηεκάησλ      

   02107 Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Διιηπήο αθηλεηνπνίεζε      

   02108 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. Αλεπαξθήο πξνζηαζίαο      

   02109 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. Δθηξνρηαζκφο      

02200. Αλαηξνπή 02201 Αζηαζήο έδξαζε 1 1  1  

  νρεκάησλ θαη 02202 Τπνρψξεζε εδάθνπο-δαπέδνπ 1 1  1  

  κεραλεκάησλ 02203 Έθθεληξε θφξησζε  1  1  

   02204 Δξγαζία ζε πξαλέο  1  1  

   02205 Τπεξθφξησζε      

   02206 Μεγάιεο ηαρχηεηεο      

02300. Μεραλήκαηα 02301 ηελφηεηα ρψξνπ      

  κε θηλεηά κέξε 02302 Βιάβε ζπζηεκάησλ θίλεζεο      

   02303 Αλεπαξθήο θάιπςε θηλνχκελσλ ηκεκάησλ-πηψζεηο      

   02304 Αλεπαξθήο θάιπςε θηλνχκελσλ ηκεκάησλ-παγηδεχζεηο κειψλ      

   02305 Σειερεηξηδφκελα κεραλήκαηα      

02400. Δξγαιεία ρεηξφο 02401 Βιάβε εξγαιείνπ      

   02402        

   02403        

02500. Άιιε πεγή 02501        

   02502        

    02503        
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    1ε  2ε 3ε 4ε 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ3.1 Φ4.1 

03000. Πηψζεηο απφ χςνο     

03100. Οηθνδνκέο 03101 Καηεδαθίζεηο     

  θηίζκαηα 03102 Κελά ηνίρσλ     

   03103 Κιηκαθνζηάζηα     

   03104 Δξγαζία ζε ζηέγεο     

03200. Γάπεδα εξγαζίαο 03201 Κελά δαπέδσλ     

  πξνζπειάζεηο 03202 Πέξαηα δαπέδσλ     

   03203 Δπηθιηλή δάπεδα     

   03204 Οιηζζεξά δάπεδα     

   03205 Αλψκαια δάπεδα     

   03206 Αζηνρία πιηθνχ δαπέδνπ     

   03207 Τπεξπςσκέλεο δίνδνη θαη πεδνγέθπξεο     

   03208 Κηλεηέο ζθάιεο θαη αλεκφζθαιεο     

   03209 Αλαξηεκέλα δάπεδα. Αζηνρία αλάξηεζεο     

   03210 Κηλεηά δάπεδα. Αζηνρία κεραληζκνχ     

   03211 Κηλεηά δάπεδα. Πξφζθξνπζε     

03300. Ηθξηψκαηα 03301 Κελά ηθξησκάησλ     

   03302 Αλαηξνπή. Αζηνρία ζπλαξκνιφγεζεο     

   03303 Αλαηξνπή. Αζηνρία έδξαζεο     

   03304 Καηάξξεπζε. Αζηνρία πιηθνχ ηθξηψκαηνο     

   03305 Καηάξξεπζε. Αλεκνπίεζε     

03400. Σάθξνη-Φξέαηα 03401 Διιηπήο πξνζηαζία     

   03402       

02500. Άιιε πεγή 02501       

   02502       

    02503       
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    1ε  2ε 3ε 4ε 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ2.1  Φ3.1 Φ4.1 

04000. Δθξήμεηο-εθηνμεπφκελα πιηθά-ζξαχζκαηα      

04100. Δθξεθηηθά 04101 Αλαηηλάμεηο βξάρσλ  2    

  Αλαηηλάμεηο 04102 Αλαηηλάμεηο θαηαζθεπψλ      

   04103 Αηειήο αλαηίλαμε ππνλφκσλ      

   04104 Απνζήθεο εθξεθηηθψλ      

   04105 Υψξνη απνζήθεπζεο ππξνκαρηθψλ      

   04106 Γηαθπγή-έθιπζε εθξεθηηθψλ αεξίσλ θαη κηγκάησλ      

04200. Γνρεία θαη δίθηπα 04201 Φηάιεο αζεηηιίλεο-νμπγφλνπ      

  ππφ πίεζε 04202 Τγξαέξην      

   04203 Τγξφ άδσην      

   04204 Αέξην πφιεο      

   04205 Πεπηεζκέλνο αέξαο      

   04206 Γίθηπα χδξεπζεο      

   04207 Διαηνδνρεία-Τδξαπιηθά ζπζηήκαηα      

04300. Αζηνρία πιηθψλ 04301 Βξαρψδε πιηθά ζε ζιίςε      

  ππφ έληαζε 04302 Πξνεληάζεηο νπιηζκνχ/αγθπξηψλ      

   04303 Καηεδάθηζε πξνεληεηακέλσλ ζηνηρείσλ      

   04304 πξκαηφζρνηλα      

   04305 Δμνιθεχζεηο      

   04306 Λαμεχζεηο/ηεκαρηζκφο ιίζσλ      

04400. Δθηνμεπφκελα 04401 Δθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα   1   

  πιηθά 04402 Ακκνβνιέο      

   04403 Σξνρίζεηο-ιεηάλζεηο      

04500. Άιιε πεγή 04501        

   04502        

    04503        
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    1ε  2ε 3ε 4ε 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ2.1  Φ3.1 Φ4.1 

05000. Πηψζεηο-Μεηαηνπίζεηο πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ      

05100. Κηίζκαηα 05101 Αζηνρία. Γήξαλζε      

  Φέξσλ νξγαληζκφο 05102 Αζηνρία. ηαηηθή επηθφξηηζε    1  

   05103 Αζηνρία. Φπζηθή δπλακηθή θαηαπφλεζε    1  

   05104 Αζηνρία. Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπφλεζε    1  

   05105 Καηεδάθηζε      

   05106 Καηεδάθηζε παξαθεηκέλσλ      

05200. Οηθνδνκηθά ζηνηρεία 05201 Γήξαλζε πιεξσηηθψλ ζηνηρείσλ      

   05202 Γηαζηνιή-ζπζηνιή πιηθψλ      

   05203 Απνμήισζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ      

   05204 Αλαξηεκέλα ζηνηρεία θαη εμαξηήκαηα      

   05205 Φπζηθή δπλακηθή θαηαπφλεζε      

   05206 Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπφλεζε      

   05207 Καηεδάθηζε      

   05208 Αξκνιφγεζε/απαξκνιφγεζε πξνθαηαη. ηνηρείσλ      

05300. Μεηαθεξφκελα 05301 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Αθαηαιιειφηεηα/αλεπάξθεηα      

  πιηθά 05302 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Βιάβε  1 1 1 1 

  Φνξηνεθθνξηψζεηο 05303 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Τπεξθφξησζε  1  1 1 

   05304 Απφθιηζε κεραλήκαηνο. Αλεπαξθήο έδξαζε  1  1 1 

   05305 Αηειήο/έθθεληξε θφξησζε  1  1 1 

   05306 Αζηνρία ζπζθεπαζίαο θνξηίνπ      

   05307 Πξφζθξνπζε θνξηίνπ    1  

   05308 Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ κήθνπο      

   05309 Υεηξνλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ      

   05310 Απφιπζε ρχδελ πιηθψλ. Τπεξθφξησζε  1    

   05311 Δξγαζία θάησ απφ ζηιφ      

05400. ηνηβαζκέλα 05401 Τπεξζηνίβαζε  1    

  πιηθά 05402 Αλεπάξθεηα πιεπξηθνχ πεξηνξηζκνχ ζσξνχ      

   05403 Αλνξζνινγηθή απφιεςε      

05500. Άιιε πεγή 05501        
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    1ε  2ε 3ε 4ε 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ2.1  Φ3.1 Φ4.1 

06000. Ππξθατέο      

06100. Δχθιεθηα πιηθά 06101 Έθιπζε/δηαθπγή εχθιεθησλ αεξίσλ      

   06102 Γεμακελέο/αληιίεο θαπζίκσλ      

   06103 Μνλσηηθά, δηαιχηεο, PVC θ.ι.π. Δχθιεθηα      

   06104 Αζθαιηνζηξψζεηο/ρξήζε πίζζαο     2 

   06105 Απηαλάθιεμε-εδαθηθά πιηθά      

   06106 Απηαλάθιεμε-απνξξίκκαηα      

   06107 Δπέθηαζε εμσγελνχο εζηίαο. Αλεπαξθήο πξνζηαζία      

06200. πηλζήξεο θαη 06201 Δλαέξηνη αγσγνί ππφ ηάζε      

  βξαρπθπθιψκαηα 06202 Τπφγεηνη αγσγνί ππφ ηάζε      

   06203 Δληνηρηζκέλνη αγσγνί ππφ ηάζε      

   06204 Δξγαιεία πνπ παξάγνπλ εμσηεξηθφ ζπηλζήξα      

06300. Τςειέο 06301 Υξήζε θιφγαο νμπγνλνθνιιήζεηο      

  Θεξκνθξαζίεο 06302 Υξήζε θιφγαο θαζζηηεξνθνιιήζεηο      

   06303 Υξήζε θιφγαο-ρπηεχζεηο      

   06304 Ζιεθηξνζπγθνιιήζεηο      

   06305 Ππξαθηψζεηο πιηθψλ      

06400. Άιιε πεγή 06401        

   06402        

    06403        

 
 

    1ε  2ε 3ε 4ε 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ3.1 Φ4.1 

07000. Ζιεθηξνπιεμία      

07100. Γίθηπα 07101 Πξνυπάξρνληα ελαέξηα δίθηπα      

  Δγθαηαζηάζεηο 07102 Πξνυπάξρνληα ππφγεηα δίθηπα      

   07103 Πξνυπάξρνληα εληνηρηζκέλα δίθηπα      

   07104 Πξνυπάξρνληα επηηνίρηα δίθηπα      

   07105 Γίθηπν ειεθηξνδφηεζεο έξγνπ      

   07106 Αλεπηηπρήο αληηθεξαπληθή πξνζηαζία      

07200. Δξγαιεία 07201 Ζιεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα      

  κεραλήκαηα 07202 Ζιεθηξνθίλεηα εξγαιεία      

07300. Άιιε πεγή 07301        

   07302        

    07303        
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    1ε  2ε 3ε 4ε 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ3.1 Φ4.1 

08000. Πληγκφο-Αζθπμία      

08100. Νεξφ 08101 Τπνβξχρηεο εξγαζίεο      

   08102 Δξγαζίεο ελ πιψ      

   08103 Βχζηζε αλαηξνπή πισηνχ κέζνπ      

   08104 Παξφρζηεο/παξάιηεο εξγαζίεο      

   08105 Παξφρζηεο/παξάιηεο εξγαζίεο. Αλαηξνπή κεραλήκαηνο      

   08106 Τπαίζξηεο ιεθάλεο/Γεμακελέο. Πηψζε      

   08107 Τπαίζξηεο ιεθάλεο/Γεμακελέο. Αλαηξνπή κεραλήκαηνο      

   08108 Πιεκκχξα/Καηάθιπζε έξγνπ      

08200. Αζθπθηηθφ 08201 Βάιηνη, ηιείο, θηλνχκελεο άκκνη      

  πεξηβάιινλ 08202 Τπφλνκνη, βφζξνη, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί      

   08203 Βχζηζε ζε ζθπξφδεκα, αζβέζηε θ.ι.π.      

   08204 Δξγαζία ζε θιεηζηφ ρψξν-αλεπάξθεηα νμπγφλνπ      

08300. Άιιε πεγή 08301        

   08302        

    08303        

 
 
 
 

    1ε  2ε 3ε 4ε 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ3.1 Φ4.1 

09000. Δγθαχκαηα      

09100. Τςειέο 09101 πγθνιιήζεηο/ζπληήμεηο      

  Θεξκνθξαζίεο 09102 Τπέξζεξκα ξεπζηά      

   09103 Ππξαθησκέλα ζηεξεά      

   09104 Σήγκαηα κεηάιισλ      

   09105 Άζθαιηνο/πίζζα     2 

   09106 Καπζηήξεο      

   09107 Τπεξζέξκαλζε ηκεκάησλ κεραλψλ      

09200. Καπζηηθά 09201 Αζβέζηεο      

  πιηθά 09202 Ομέα      

   09203        

09300. Άιιε πεγή 09301        

   09302        

    09303        
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    1ε  2ε 3ε 4ε 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ3.1 Φ4.1 

10000. Έθζεζε ζε βιαπηηθνχο παξάγνληεο      

10100. Φπζηθνί 10101 Αθηηλνβνιίεο      

  παξάγνληεο 10102 Θφξπβνο/δνλήζεηο  1  1 1 

   10103 θφλε  1  1 1 

   10104 Τπαίζξηα εξγαζία. Παγεηφο  2 2 2 2 

   10105 Τπαίζξηα εξγαζία. Καχζσλαο  1  1 1 

   10106 Υακειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο      

   10107 Τςειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο      

   10108 Τγξαζία ρψξνπ εξγαζίαο      

   10109 Τπεξπίεζε / ππνπίεζε      

   10110        

   10111        

10200. Υεκηθνί 10201 Γειεηεξηψδε αέξηα      

  παξάγνληεο 10202 Υξήζε ηνμηθψλ πιηθψλ      

   10203 Ακίαληνο      

   10204 Αηκνί ηεγκάησλ      

   10205 Αλαζπκηάζεηο πγξψλ/βεξλίθηα, θφιιεο, κνλσηηθά, δηαιχηεο      

   10206 Καπλαέξηα αλαηηλάμεσλ      

   10207 Καπζαέξηα κεραλψλ εζση. Καχζεο      

   10208 πγθνιιήζεηο      

   10209 Καξθηλνγφλνη παξάγνληεο      

   10210        

   10211        

   10212        

10300. Βηνινγηθνί 10301 Μνιπζκέλα εδάθε      

  παξάγνληεο 10302 Μνιπζκέλα θηίξηα      

   10303 Δξγαζία ζε ππνλφκνπο, βφζξνπο, βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο      

   10304 Υψξνη πγηεηλήο      

   10305        

    10306        
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ΣΜΖΜΑ Γ’ 

 
 

Γ-1 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Γ-1.1 Γίνδνη πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμην θαη πξόζβαζεο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο 

Ζ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην ηνπ αλαδφρνπ ζα θαζνξηζζεί κεηά ηελ επηινγή ηεο ζέζεο 
ηνπ εξγνηαμίνπ. 

Γ-1.2 Γίνδνη θπθινθνξίαο πεδώλ θαη νρεκάησλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ 

Ζ δηέιεπζε θαη παξακνλή αηφκσλ ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ζηηο ζέζεηο φπνπ 
εθηεινχληαη εξγαζίεο απαγνξεχεηαη εθηφο απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

Γ-1.3 Υώξνη εγθαηάζηαζεο ηνπ βαζηθνύ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ 

ε ζρέδην πνπ ζα ππνβάιεη ν αλάδνρνο ζα θαίλνληαη νη ζέζεηο γξαθείσλ ηνπ αλαδφρνπ,  
ηνπ ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, ν ρψξνο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο 
ζηδήξνπ, ε ζέζε ηνπ ζπλεξγείνπ κεραλεκάησλ, ηα απνδπηήξηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ηεο 
απνζήθεο πιηθψλ θαη ησλ  εξγαζηεξίσλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ αλάδνρνπ θιπ. 

Γ-1.4 Υώξνη απνζήθεπζεο. 

Θα επηιεγνχλ απφ ηνλ αλάδνρν. 

Γ-1.5 Υώξνη ζπιινγήο αρξήζησλ θαη επηθηλδύλσλ πιηθώλ. 

Σα άρξεζηα αληηθείκελα, ππνιείκκαηα πιηθψλ, θζαξκέλα πιηθά θ.ι.π. ζα ζπιιέγνληαη, 
θαη θαηά δηαζηήκαηα ζα κεηαθέξνληαη ζε ρψξν απφζεζεο αρξήζησλ. Γελ πξνβιέπεηαη 
παξαγσγή επηθίλδπλσλ πιηθψλ.  

Γ-1.6 Υώξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώησλ βνεζεηώλ. 

Θα δεκηνπξγεζνχλ ζην εξγνηάμην πξφρεηξνη ρψξνη πγηεηλήο ζπλδεδεκέλνη κε ην δίθηπν 
χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ  θαη κε ζηεγαλφ βφζξν ν νπνίνο ζα αδεηάδεη θαηά δηαζηήκαηα.  

Σν πξφρεηξν θαγεηφ ζα γίλεηαη  ζηηο ζέζεηο ησλ εξγαζηψλ. Σα απνξξίκκαηα θαη 
ππνιείκκαηα ηξνθψλ ζα απνξξίπηνληαη ζηνλ πξνβιεπφκελν θάδν απνξξηκκάησλ, ζα 
κεηαθέξνληαη ζε πιαζηηθέο ζαθνχιεο ζε δεκνηηθφ θάδν ζπιινγήο. 

Γελ απαηηνχληαη απνδπηήξηα γηα ην πξνζσπηθφ. 
         ην εξγνηάμην ζε εκθαλέο ζεκείν ζα ππάξρεη  θαξκαθείν  κε ηα απαξαίηεηα είδε 
πξψησλ βνεζεηψλ.  

Ο αλάδνρνο ζα έρεη ηα ηειέθσλα αλάγθεο  ηνπ Γεληθνχ λνζνθνκείνπ εξξψλ θαζψο θαη 
ηνπ γηαηξνχ εξγαζίαο. 
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Γ-1.7 Δπηθνηλσλίεο 

Ζ επηθνηλσλία ζα γίλεηαη κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ έξγνπ 
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ΣΜΖΜΑ Γ’ 

ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ 

 
 
ηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαίλνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε λνκνζεζία κέηξα 

πξνζηαζίαο (γίλεηαη αλαθνξά ζε λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο), αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη 
ηε θχζε ηνπ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ηα πξφζζεηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ. 

 
 

ΔΠΗΖΜΑΜΔΝΟΗ 
ΚΟΜΒΟΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ 

ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Β 
ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΖΦΘΟΤΝ 

(1) (2) (3) (4) 

ΠΖΓΔ 
ΚΗΝΓΤΝΧ

Ν 

ΦΑΔΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή 
ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ 
ΔΝΔΥΟΤΝ ΔΗΓΗΚΟΤ 

ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

01101 Φ1.1,Φ2.1,Φ3.1 
ΠΓ 1073/1981 
ΠΓ 305/1996  

01102 Φ1.1,Φ2.1,Φ3.1 
ΠΓ 1073/1981 
ΠΓ 305/1996  

01103 Φ2.1, Φ3.1 
ΠΓ 1073/1981 
ΠΓ 305/1996 

  

01104 Φ2.1,Φ3.1 
ΠΓ 1073/1981 
ΠΓ 305/1996 

 

01105 Φ2.1,Φ3.1 
ΠΓ 1073/1981 
ΠΓ 305/1996 

 

01202 Φ2.1, Φ3.1 
ΠΓ 1073/1981 
ΠΓ 305/1996 

 

01203 Φ2.1, Φ3.1 
ΠΓ 1073/1981 
ΠΓ 305/1996 

 

01204 Φ2.1, Φ3.1, 
ΠΓ 1073/1981 
ΠΓ 305/1996 

 

01205 Φ2.1, Φ3.1 
ΠΓ 1073/1981 
ΠΓ 305/1996 

 

01401 Φ2.1, Φ3.1 
ΠΓ 1073/1981 
ΠΓ 305/1996 

  

02101 
Φ1.1,Φ2.1,Φ3.1, 
Φ4.1 

ΠΓ 1073/1981 
ΠΓ 305/1996 

  

02102 
Φ1.1,Φ2.1,Φ3.1, 
Φ4.1 

ΠΓ 1073/1981 
ΠΓ 305/1996 
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02103 
Φ1.1,Φ2.1,Φ3.1, 
Φ4.1 

ΠΓ 1073/1981 
ΠΓ 305/1996 

  

02104 
Φ1.1,Φ2.1,Φ3.1, 
Φ4.1 

ΠΓ 1073/1981 
ΠΓ 305/1996 

  

02105 
Φ1.1,Φ2.1,Φ3.1, 
Φ4.1 

ΠΓ 1073/1981 
ΠΓ 305/1996 

  

02201 Φ1.1,Φ2.1,Φ3.1 
ΠΓ 1073/1981 
ΠΓ 305/1996 

  

02202 Φ1.1,Φ2.1,Φ3.1 
ΠΓ 1073/1981 
ΠΓ 305/1996 

  

02203 Φ2.1,Φ3.1 
ΠΓ 1073/1981 
ΠΓ 305/1996 

  

02204 Φ2.1,Φ3.1 
ΠΓ 1073/1981 
ΠΓ 305/1996 

  

04101 Φ2.1 ΠΓ 1073/1981   

05102 Φ3.1 ΠΓ 305/1996   

05103 Φ3.1 ΠΓ 305/1996   

05104 Φ3.1 ΠΓ 305/1996   

05302 Φ2.1,Φ3.1,Φ4.1 
ΠΓ 1073/1981 
ΠΓ 305/1996 

  

05303 Φ2.1,Φ3.1,Φ4.1 
ΠΓ 1073/1981 
ΠΓ 305/1996 

  

05304 Φ2.1,Φ3.1,Φ4.1 
ΠΓ 1073/1981 
ΠΓ 305/1996 

  

05305 Φ2.1,Φ3.1,Φ4.1 
ΠΓ 1073/1981 
ΠΓ 305/1996 

  

05307 Φ3.1 
ΠΓ 1073/1981 
ΠΓ 305/1996 

  

05310 Φ2.1 ΠΓ 1073/1981   

05401 
 
Φ2.1 

 
ΠΓ 1073/1981   

06104 
 
Φ4.1 

ΠΓ 1073/1981 
ΠΓ 305/1996 

 

09105 Φ4.1 ΠΓ 1073/1981  

10102 Φ2.1,Φ3.1,Φ4.1 ΠΓ 1073/1981   

10103 Φ2.1,Φ3.1,Φ4.1 ΠΓ 1073/1981   

10104 Φ2.1,Φ3.1,Φ4.1 ΠΓ 1073/1981   

10105 Φ2.1,Φ3.1,Φ4.1 ΠΓ 1073/1981   
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ΣΜΖΜΑ Δ’ 

 
 

Δ-1 ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Δ-1.1 ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

Ζ δηνίθεζε ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεη ηερληθφ πγείαο θαη αζθάιεηαο φινπ ηνπ έξγνπ ζρεηηθά 
κε ηα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, 
πξνο απνθπγή νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο. Δίλαη δπλαηφλ, απφ ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ 
έξγνπ, λα νξηζηνχλ θαη βνεζνί ηνπ ηερληθνχ πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

 
Καθήκοντα και ευθύνες υπεύθυνου ασυάλειας και υγείας: 

 Ο ππεχζπλνο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηνπ έξγνπ επζχλεηαη γηα ηελ επίβιεςε ηεο 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα πξνο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθάιεηαο 
θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Έρεη άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, φπσο ηξνραία-αζηπλνκία, 
πξψηεο βνήζεηεο, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θνηλσληθνχο θνξείο, θνξείο καδηθήο 
ελεκέξσζεο θαη ηνπο βηνκεραληθνχο ρψξνπο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο εξγαζίεο. 

 Πξφγλσζε θαη ιχζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην έξγν, φπσο 
θπθινθνξηαθφ, αλαζθαιείο ζπλζήθεο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηνπηθέο 
δπζθνιίεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ έξγνπ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 πζθέπηεηαη κε ηνπο κεραληθνχο ηνπ εξγνηαμίνπ πιεξνθνξψληαο ηνπο γηα ην 
βαζκφ ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ εθαξκφδνληαη. 

 Οξγαλψλεη ειέγρνπο αζθάιεηαο ζην εξγνηάμην, ψζηε λα επηβεβαηψλεηαη ε 
δηαηήξεζε θαη επηβνιή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο. 

 Δπηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ εμνπιηζκνχ αζθάιεηαο 
γηα θάζε εξγαδφκελν. 

 Διέγρεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, επηζθέπηεηαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ 
εξγνηαμίνπ θαη αλαθέξεη ηηο φπνηεο απνθιίζεηο επηζεκαίλνληαη. 

 Δξεπλά ηα αηπρήκαηα θαη δηαηεξεί εκεξνιφγην θαηαγξαθήο ηνπο γηα ηελ εμαγσγή 
ζπκπεξαζκάησλ πξνο απνθπγή άιισλ παξφκνησλ. 

 Αλαθέξεη ζηνλ δηεπζπληή ηνπ εξγνηαμίνπ θάζε παξάβαζε θαη ηηο πξνηεηλφκελεο 
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

 Δπηβεβαηψλεη φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνηαμίνπ είλαη ελήκεξν ζρεηηθά κε ηηο 
πξψηεο βνήζεηεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη. 

Δ-1.2 ΔΛΔΓΥΟΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΚΔΦΔΗ 

Όηαλ πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί κία εξγαζία, ν εξγνηαμηάξρεο ζπγθαιεί ζχζθεςε ζηελ 
νπνία ζπκκεηέρεη φιν ην θχξην πξνζσπηθφ, ψζηε λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα 
πεξί αζθάιεηαο. 

Αληηθείκελν ηεο ζχζθεςεο ζα είλαη ν ζπληνληζκφο ηνπ θπξίσο πξνζσπηθνχ απφ ηνλ 
ππεχζπλν αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαζψο θαη ε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο αλαθνξάο, ε νπνία 
πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
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Ο ππεχζπλνο αζθάιεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο εηδηθνχο, ζα εθηειεί ειέγρνπο, 
ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε γηα ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο. Αλ ν ππεχζπλνο 
αζθάιεηαο παξαηεξήζεη νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε, ζα ζπγθιεζεί ζχζθεςε κε ηελ 
παξνπζία φισλ ησλ κειψλ πνπ εκπιέθνληαη. Αληηθείκελν ηεο ζχζθεςεο ζα είλαη ε εμέηαζε 
ηεο κε ζπκκφξθσζεο θαη ε απφθαζε γηα ηε δηνξζσηηθή ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηεζεί. Αθνινχζσο, αλ ν ππεχζπλνο αζθάιεηαο βξίζθεη φηη ζηε δηάξθεηα ηεο 
επηζεψξεζεο νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, πξέπεη λα ην αλαθέξεη 
άκεζα ζηνλ εξγνηαμηάξρε. 

Δ-1.3 ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

Όηαλ δηαπηζηψλεηαη θάπνηα κε ζπκκφξθσζε σο πξνο ηελ αζθάιεηα, ν ππεχζπλνο 
αζθάιεηαο  ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη κία «Δληνιή κε ζπκκφξθσζεο», φπνπ πεξηγξάθεηαη ε 
δηαπηζησκέλε θαηάζηαζε θαη δίλνληαη νη απαηηνχκελεο εληνιέο νη ζρεηηθέο κε ηηο δηνξζσηηθέο 
ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζζνχλ.  

Ο παξαιήπηεο ηεο πξναλαθεξφκελεο εληνιήο πξέπεη λα πινπνηήζεη ακέζσο ηηο 
ππνδεηθλπφκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Αθνινχζσο ν ππεχζπλνο αζθάιεηαο επηζεσξεί θαη 
επηβεβαηψλεη φηη έρεη γίλεη ε δηνξζσηηθή ελέξγεηα. Θα θαηαγξαθεί ηφηε ε εκεξνκελία ηεο 
ελέξγεηαο ζηελ εληνιή κε ζπκκφξθσζεο. 

Σπρφλ κε ζπκκφξθσζε ηνπ ππεχζπλνπ σο πξνο ηηο ελέξγεηεο ηεο “Δληνιήο κε 
ζπκκφξθσζεο” έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ άκεζε ζχληαμε αλαθνξάο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ 
ππεχζπλνπ αζθάιεηαο πξνο ηνλ εξγνηαμηάξρε, ν νπνίνο επηιακβάλεηαη ηνπ ζέκαηνο. 

Αλ ζπκβνχλ αηπρήκαηα, πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ακέζσο ζηνλ ππεχζπλν αζθάιεηαο. Ζ 
θνηλνπνίεζε πξέπεη λα γίλεη ηελ ίδηα κέξα πνπ ζπλέβε ην αηχρεκα, ψζηε λα γίλνπλ νη 
απαξαίηεηεο έξεπλεο. 

Όια ηα έγγξαθα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα αζθάιεηαο πξέπεη λα αξρεηνζεηνχληαη, φια ηα 
αηπρήκαηα πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαη λα αλαιχνληαη θαη ε αλαθνξά πξέπεη λα ππνβάιιεηαη 
ζηνλ εξγνηαμηάξρε πξνο έιεγρν θαη ελεκέξσζε. 

Δ-1.4 ΔΤΘΤΝΔ ΚΑΗ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

 
Όινη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ 

θαζηεξψλνληαη ζην εξγνηάμην, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη νη ίδηνη θαη ηξίηα κέξε. 
Σα κέηξα αζθάιεηαο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Υξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ αζθάιεηαο θαη άιισλ πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ πνπ 
παξέρνληαη. 

 Άκεζε αλαθνξά ζηνλ ππεχζπλν αζθάιεηαο γηα έιιεηςε εμνπιηζκνχ αζθάιεηαο 
θαη επηθίλδπλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ αζθάιεηαο θαη ησλ 
πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ ρσξίο ηε ζρεηηθή έγθξηζε. 

 Γελ επηηξέπεηαη θακία ελέξγεηα κε πξσηνβνπιία ησλ εξγαδφκελσλ, πνπ δελ 
ζπκβηβάδεηαη σο πξνο ηα κέηξα αζθάιεηαο, δηφηη ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε δηθή ηνπο 
αζθάιεηα θαη ε αζθάιεηα ησλ άιισλ. 

 Οη εξγαδφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα θέξνπλ ηα πξνζηαηεπηηθά κέζα πνπ 
παξέρνληαη. 
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ΣΜΖΜΑ Σ’ 

Σ-1 ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Σ-1.1 ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ 

Ο ηερληθφο αζθάιεηαο θαη πγείαο θξνληίδεη ψζηε λα παξέρνληαη πξψηεο βνήζεηεο ζε θάζε 
ηξαπκαηηζκέλν άηνκν θαη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκεο νη πξψηεο βνήζεηεο ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλνληζκνχο. 

Θα ππάξρνπλ θαξκαθεία κε επαξθή εθφδηα πξψησλ βνεζεηψλ, γηα ηελ πεξίπησζε 
κηθξναηπρεκάησλ ζην εξγνηάμην. Σνπιάρηζηνλ έλα ζηα γξαθεία ηνπ αλαδφρνπ θαη έλα ζην 
θηίξην ηνπ ζπλεξγείνπ. 

Αλ έλαο εξγαδφκελνο ηξαπκαηηζηεί ή πξνθχςεη άιιν ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο, πξέπεη 
λα θιεζεί θαηάιιειε βνήζεηα κε ηειέθσλν, ή άιιν ηξφπν. 

Αλ δηαπηζησζεί φηη ε αηηία ηνπ αηπρήκαηνο είλαη ειεθηξνπιεμία ή θσηηά, ν ζρεηηθφο 
θίλδπλνο ζα απνκαθξπλζεί πξηλ ηελ παξνρή βνήζεηαο ζην ζχκα. 

Γηαπηζηψλεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ ζχκαηνο σο πξνο ηηο αηζζήζεηο ηνπ. 
πξέπεη λα απνθεχγεηαη φζν ην δπλαηφλ ε κεηαθίλεζή ηνπ εθηφο αλ πξέπεη λα απνκαθξπλζεί 
απφ θάπνην θίλδπλν. 

Ο παζψλ δηαηεξείηαη δεζηφο θαη ζηεγλφο θαη ειέγρεηαη ν ζθπγκφο ηνπ. 
Αλ δηαπηζησζεί φηη ην ζχκα αλαπλέεη κε δπζθνιία, πξέπεη ακέζσο λα αξρίζεη ηερλεηή 

αλαπλνή. 
Αλ ην ζχκα ππνθέξεη απφ αηκνξξαγία, πξέπεη λα εθαξκνζηεί πίεζε ζηελ πιεγή. 
Αλ ε αηκνξξαγία είλαη απφ πφδη ή ρέξη, πξέπεη ην άθξν λα βξίζθεηαη ζε χςνο γηα λα 

κεησζεί ε αηκνξξαγία. 

Σ-2 ΠΗΝΑΚΗΓΔ ΚΑΗ ΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Σα θαηάιιεια πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα θαη αθίζεο ηνπνζεηνχληαη ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 
Οη εξγαδφκελνη ζα ελεκεξψλνληαη κέζσ απηψλ ησλ ζεκάησλ θαη αθηζψλ, γηα ηνπο 

θίλδπλνπο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία ηνπο 
Οη αθίζεο αζθάιεηαο ζα είλαη ζε κνξθή ζθίηζσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 

αζθάιεηαο. 

Σ-3 ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

Ο πξνζσπηθφο πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο θάζε εξγαδφκελνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηνπ 
ηχπνπ θαη ζε θαηάζηαζε ηέηνηα, ψζηε λα κελ ηνλ εθζέηεη ζε θηλδχλνπο. 

 
Όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο επαθήο κε θηλνχκελα κέξε κεραλεκάησλ ή κε ελεξγνπνηεκέλν 

εμνπιηζκφ, ή φπνπ ε δηαδηθαζία εξγαζίαο είλαη ηέηνηα πνπ ππάξρεη παξφκνηνο θίλδπλνο : 

 Σα ξνχρα ησλ εξγαδφκελσλ ζα εθαξκφδνπλ ζην ζψκα 

 Κνιηέ, βξαρηφιηα, ξνιφγηα ρεηξφο, δαθηπιίδηα ή παξφκνηα αληηθείκελα δελ ζα 
θνξηνχληαη 

 Μαιιηά θεθαιήο θαη πξνζψπνπ ζα πεξηνξίδνληαη ή ζα έρνπλ ηέηνην κήθνο ψζηε 
λα απνθεχγεηαη ε πεξίπησζε λα πηαζηνχλ ζηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 
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Οη εξγαδφκελνη πνπ ρεηξίδνληαη κεραλήκαηα θάησ απφ ζπλζήθεο φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο 
ηξαπκαηηζκνχ ησλ πνδηψλ, ζα θνξνχλ πξνζηαηεπηηθά ππνδήκαηα. 

Οη εξγαδφκελνη πνπ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν θηλνχκελσλ νρεκάησλ ζα θέξνπλ επδηάθξηηε 
έλδπζε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Όινη νη εξγαδφκελνη ζα θέξνπλ ππνδήκαηα θαηάιιεια γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. Ζ ζφια 
θαη ηα ηαθνχληα ησλ παπνπηζηψλ ζα είλαη απφ θαηάιιειν πιηθφ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ν 
θίλδπλνο νιίζζεζεο. Τπνδήκαηα πνπ έρνπλ θηάζεη ζε ζεκείν θζνξάο ηέηνην πνπ δελ 
παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε πξνζηαζία, δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Όινη εξγαδφκελνη ζα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθά θξάλε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο φπνπ είλαη 
ελδερφκελνο ν θίλδπλνο πηψζεο ή εθηφμεπζεο αληηθεηκέλσλ, ή θίλδπλνο απφ άιιεο 
επηθίλδπλεο επαθέο. 

Όινη νη Μεραληθνί, Τπνκεραληθνί θαη νη Δπηβιέπνληεο Μεραληθνί ζα θέξνπλ 
πξνζηαηεπηηθά θξάλε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ. Δπίζεο φια ηα νρήκαηα πνπ 
είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα  θηλνχληαη κέζα ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ ζα θέξνπλ θάξνπο 
ρξψκαηνο πνξηνθαιί. 

Όηαλ νη εξγαδφκελνη είλαη εθηεζεηκέλνη ζε θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο, ζα θέξνπλ κε 
αγψγηκν πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ γηα ην θεθάιη, πνπ ζα έρεη ηελ θαηάιιειε αληίζηαζε γηα 
ηελ ππάξρνπζα ηάζε. 

Όπνπ νη εξγαδφκελνη εθηίζεληαη ζε δπλαηνχο αλέκνπο ή άιιεο ζπλζήθεο πνπ ίζσο 
επηθέξνπλ ηελ απψιεηα ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ, ζα δέλεηαη κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
ζηαζεξφηεηά ηνπ. 

Όια ηα άηνκα πνπ ρεηξίδνληαη πιηθά πνπ ελδερνκέλσο ηξαπκαηίζνπλ ή εξεζίζνπλ ηα 
ρέξηα, ζα θέξνπλ πξνζσπηθφ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ, θαηάιιειν γηα ηελ απνθπγή ηέηνησλ 
ηξαπκαηηζκψλ. 

 
Υνληξά γπαιηά, πξνζηαηεπηηθά θαιχκκαηα πξνζψπνπ ή άιινπ ηέηνηνπ είδνπο 

πξνζηαζία γηα ηα κάηηα, θαηάιιειά γηα ηελ εξγαζία πνπ εθηειείηαη, είλαη ππνρξεσηηθά γηα 
θάζε εξγαδφκελν πνπ : 

 Υεηξίδεηαη ή εθηίζεηαη ζε πιηθφ ην νπνίν ελδερνκέλσο πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκφ ή 
εξεζηζκφ ησλ καηηψλ 

 Αζρνιείηαη κε εξγαζία φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ ησλ καηηψλ. 
 
Ο πξνζσπηθφο πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο ζα δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε απφ 

άπνςε πγηεηλήο θαη ιεηηνπξγίαο. 

Σ-3 ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ 

Ο εμνπιηζκφο ππξφζβεζεο ζα ζπληεξείηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή 
ηεο αξκφδηαο αξρήο. 

Δμνπιηζκφο ππξφζβεζεο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε θάζε ζέζε φπνπ ππάξρεη 
θίλδπλνο πξφθιεζεο ππξθατάο. Οη ζσιελψζεηο ππξφζβεζεο πξέπεη λα είλαη μερσξηζηέο απφ 
ηηο ζπλήζεηο. Οη θχξηεο βάλεο πξέπεη λα είλαη πάληα αλνηρηέο θαη ζε ζέζε εχθνια πξνζηηή. 

Μεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα ηνπνζεηεζνχλ 
ππξνζβεζηήξεο, ζε ρψξν ηνπ  ζπλεξγείνπ θαη ζην ρψξν φπνπ βξίζθεηαη ε αληιία θαπζίκσλ. 

Ο ρψξνο ηνπ εξγνηαμίνπ γχξσ απφ ηηο δεμακελέο θαπζίκσλ θαη ηελ αληιία ζα δηαηεξείηαη 
θαζαξφο θαη απνςηισκέλνο θαη ζα ππάξρεη πηλαθίδα πνπ ζα απαγνξεχεη ηε γπκλή θιφγα θαη 
ην θάπληζκα.  
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Σ-4 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

Σα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο ζα θέξνπλ ηελ θαηάιιειε πξνζηαζία ψζηε λα 
απνθεχγεηαη ε επαθή ησλ εξγαδφκελσλ κε θηλνχκελα ηκήκαηα απηψλ θαη λα παξεκπνδίδεηαη 
ε πξφζβαζε ησλ εξγαδφκελσλ ζε ρψξνπο ιεηηνπξγίαο πνπ ζεσξνχληαη επηθίλδπλνη. 

Σα πξνζηαηεπηηθά κέηξα ζα είλαη ζρεδηαζκέλα, θαηαζθεπαζκέλα, εγθαηεζηεκέλα θαη 
ζπληεξεκέλα ψζηε λα είλαη ηθαλά λα εθηεινχλ απνδνηηθά ηηο ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο 
πξννξίδνληαη. 

Πεξηζηξεθφκελνη άμνλεο, ζχλδεζκνη θαη δαθηχιηνη, βίδεο θαη θνριίεο, ζα πξνζηαηεχνληαη 
φπνπ είλαη ελδερφκελε ε επαθή κε εξγαδφκελνπο. 

Όινη νη ηξνρνί ιείαλζεο ζα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα επαξθνχο αληνρήο. 
ε εξγαζίεο ηξνρίζκαηνο-κνληαξίζκαηνο ζσιήλσλ επηβάιιεηαη ε ρξήζε εηδηθψλ γαληηψλ 

θαη κάζθαο. 
Ζ ζπληήξεζε κεραληζκνχ ή εμνπιηζκνχ ζε θίλεζε απαγνξεχεηαη φπνπ ε επαθή κε ηα 

θηλνχκελα κέξε κπνξεί λα ηξαπκαηίζεη ηνπο εξγαδφκελνπο. 
Οη κεηαθεξφκελεο θιίκαθεο ζα επηζεσξνχληαη πξηλ ηε ρξήζε θαη δελ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θιίκαθεο κε ραιαξά ή ζπαζκέλα ζθαινπάηηα ή άιιεο επηθίλδπλεο αηέιεηεο. 

Σ-5 ΗΚΡΗΧΜΑΣΑ 

Πξηλ ηελ θαηαζθεπή ζθαισζηψλ ζεκαληηθψλ θαηαζθεπψλ, ζα εθπνλείηαη κειέηε 
ηθξησκάησλ απφ κεραληθφ πνπ έρεη δηθαίσκα ππνγξαθήο ηεο θαη ζα έρεη εγθξηζεί απφ ηελ  
ππεξεζία ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ. 

Οη ζαλίδεο ησλ ζθαισζηψλ ζα επηζεσξνχληαη θαη ζα δνθηκάδνληαη πξηλ απφ θάζε 
εγθαηάζηαζε. Γελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζθαισζηά πνπ έρεη ππνζηεί δεκηέο κέρξηο φηνπ 
επηζθεπαζζεί θαη εληζρπζεί. Οη θάζεηεο βάζεηο ησλ ζθαισζηψλ ζα βξίζθνληαη ζε ζηαζεξή 
βάζε. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θνπηηψλ, ηνχβισλ, ηζηκεληφιηζσλ ή άιισλ αζηαζψλ 
αληηθεηκέλσλ γηα ην ζθνπφ απηφ. Πξηλ ηε ζπλαξκνιφγεζε ζην εξγνηάμην, θάζε ηκήκα ηεο 
πξνθαηαζθεπαζκέλεο ζθαισζηάο ζα επηζεσξείηαη γηα ηπρφλ ειαηηψκαηα θαη ηα ειαηησκαηηθά 
ηκήκαηα δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη. Οη ζθαισζηέο ζα αλεγείξνληαη θαη ζα 
απνζπλαξκνινγνχληαη απφ αξκφδηνπο εξγαδφκελνπο ή ππφ ηελ επίβιεςή ηνπο. 

Οη ζθαισζηέο, 3κ. ή πεξηζζφηεξν πάλσ απφ ην έδαθνο ζα είλαη εθνδηαζκέλεο κε 
θηγθιηδψκαηα αζθάιεηαο ζηηο αλνηρηέο πιεπξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Θα 
εγθαζίζηαληαη πξνζηαηεπηηθά γείζα ζηηο αλνηθηέο πιεπξέο ησλ ζθαισζηψλ πξνθεηκέλνπ λα 
απνθεχγεηαη ε πηψζε εξγαιείσλ, πιηθψλ ή ηνπ εμνπιηζκνχ. Όπνπ απαζρνινχληαη 
εξγαδφκελνη ζε πιαηθφξκεο ή εξγάδνληαη ζε χςνο φπνπ ην χςνο ηνπ θηγθιηδψκαηνο ή ηνπ 
ηνίρνπ έρεη κεησζεί, ζα εγθαηαζηαζνχλ πξφζζεηα θηγθιηδψκαηα ή ζα θνξηνχληαη δψλεο 
αζθαιείαο. Όιεο νη δψλεο αζθαιείαο ζα έρνπλ πηζηνπνηεηηθά φπσο απαηηείηαη απφ ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Αζθαιή κέζα πξφζβαζεο ζα παξέρνληαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο 
ζθαισζηάο.  

ηε ζθαισζηά ζα ππάξρεη πάληα κφλν ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηε ζηηγκή εθείλε θαη 
πνηέ δελ ζα ππεξθνξηψλεηαη. 

Σ-6 ΚΗΝΖΣΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

Ο θηλεηφο εμνπιηζκφο ζα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο. Ζ ιεηηνπξγία, 
επηζεψξεζε, επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη ηξνπνπνίεζε ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
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πληήξεζε θαη επηζθεπή θηλεηνχ εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ φηαλ ν εμνπιηζκφο δελ 
είλαη ζε ιεηηνπξγία, εθηφο φπνπ ε ζπλερήο ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 
δηαδηθαζία ζπληήξεζεο θαη αθνχ παξέρνληαη αζθαιή κέζα γηα απηφ. 

 
Ο θηλεηφο εμνπιηζκφο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε: 

 Δπδηάθξηην πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα. 

 Σξφπν θσηηζκνχ ηεο δηαδξνκήο πνπ δηαλχεη, κπξνζηά θαη πίζσ, φηαλ ιεηηνπξγεί 
θαηά πεξηφδνπο αλεπαξθνχο θσηηζκνχ θαη δπζκελψλ αηκνζθαηξηθψλ ζπλζεθψλ. 

 Πξφζζεηα θψηα φπνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ επαξθή θσηηζκφ ηνπ ρψξνπ 
εξγαζίαο γχξσ απφ ηνλ εηδηθφ εμνπιηζκφ. 

 Έλαλ θαζξέπηε ή θαζξέπηεο, παξέρνληαο ζηνλ ρεηξηζηή κε παξαπνηεκέλε ζέα 
πίζσ απφ ην φρεκα ή ζχκπιεγκα νρεκάησλ. 

Σν δάπεδν ηνπ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ ζα δηαηεξείηαη ειεχζεξν απφ πιηθά, εξγαιεία ή 
αληηθείκελα ηα νπνία : 

(α) απνηεινχλ θίλδπλν γηα πηψζε 

(β) παξεκπνδίδνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο 

(γ) απνηεινχλ θίλδπλν γηα ην ρεηξηζηή ή άιινπο επηβάηεο ζηελ πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο. 

 
Καλέλαο εξγαδφκελνο δελ ζα επηβηβάδεηαη, νχηε ζα εγθαηαιείπεη φρεκα, ελφζσ απηφ 

βξίζθεηαη ζε θίλεζε, εθηφο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 
 
Καλέλαο εξγαδφκελνο δελ ζα ρεηξίδεηαη θηλεηφ εμνπιηζκφ, εθηφο αλ ν ρεηξηζηήο : 

(α) είλαη θάηνρνο άδεηαο νδήγεζεο θαηάιιειεο θαηεγνξίαο φπνπ απηφ απαηηείηαη 
απφ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, 

(β) γλσξίδεη ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο πνπ αθνξνχλ ην φρεκα, θαη 
(γ) έρεη εηδηθεπηεί λα ρεηξίδεηαη ηνλ εμνπιηζκφ. 

 
Όηαλ ν ρεηξηζηήο έρεη εχινγν ιφγν λα πηζηεχεη φηη ν εμνπιηζκφο ή ην θνξηίν είλαη 

επηθίλδπλν, πξέπεη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα. 

Σ-7 ΓΔΡΑΝΟΗ ΚΑΗ ΑΛΛΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΑΝΤΦΧΖ 

Οη γεξαλνί, θνξησηήξεο θαη παξφκνηνο εμνπιηζκφο αλχςσζεο ζα ζρεδηάδεηαη, 
θαηαζθεπάδεηαη, αλεγείξεηαη, ζα ζπληεξείηαη θαη ζα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 
ηνπ έξγνπ θαη ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 

 
Γελ ζα ππεξβαίλνπλ ην αζθαιέο θνξηίν ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ : 

 Σν θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ, ή 

 Γηπισκαηνχρν κεραληθφ 
 
Κάζε γεξαλφο ν νπνίνο έρεη βξαρίνλα πνπ θηλείηαη ζε θάζεην άμνλα, ζα είλαη 

εθνδηαζκέλνο κε κέζα ή φξγαλα ηα νπνία ζα δείρλνπλ ην αζθαιέο θνξηίν ιεηηνπξγίαο ζε 
πνηθίιεο γσλίεο θιίζεο ηνπ βξαρίνλα, πνηθίια κήθε ηνπ βξαρίνλα θαη πνηθίιεο αθηίλεο 
αλχςσζεο. 
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Οη γεξαλνί, θνξησηήξεο θαη αλπςσηήξεο ζα επηζεσξνχληαη ζπρλά θαη ζα δηαηεξνχληαη 
ζε θαηάζηαζε ηέηνηα ψζηε θάζε ηκήκα λα είλαη ηθαλφ λα εθηειέζεη ηελ αξρηθά πξννξηδφκελε 
ιεηηνπξγία κε επαξθή πεξηζψξηα αζθαιείαο. Αλ ε επηζεψξεζε απνθαιχςεη νπνηαδήπνηε 
θαηάζηαζε ε νπνία ζέηεη ζε θίλδπλν ηνπο εξγαδφκελνπο, ν εμνπιηζκφο δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
έσο φηνπ δηνξζσζεί ε επηθίλδπλε απηή θαηάζηαζε. 

Απνηειεζκαηηθφ πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα ζα εγθαζίζηαηαη ζε θάζε εμνπιηζκφ αλχςσζεο 
φπνπ θαηά ιάζνο επαθή κε ην θνξηίν ή αθνχζηα απειεπζέξσζε ηνπ θνξηίνπ κπνξεί λα 
ηξαπκαηίζεη ηνπο εξγαδφκελνπο. 

Οη ρεηξηζηέο εμνπιηζκνχ ζα θξνληίδνπλ ψζηε λα δίλνληαη πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα φηαλ 
απαηηείηαη. 

Όπνπ νη ειεθηξηθνί γεξαλνί ιεηηνπξγνχλ απφ θακπίλα, ζα παξέρεηαη ηξφπνο ψζηε ν 
ρεηξηζηήο λα κπνξεί λα δηαθφςεη κε αζθάιεηα ην θχξην θχθισκα ππφ ζπλζήθεο κέγηζηνπ 
θνξηίνπ. 

Καλέλαο εξγαδφκελνο δελ ζα ρεηξίδεηαη εμνπιηζκφ αλχςσζεο, κέρξηο φηνπ επηδείμεη φηη 
είλαη ηθαλφο ρεηξηζηήο, φηη γλσξίδεη ηηο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη έρεη νδεγίεο θαη 
εμνπζηνδφηεζε λα ρεηξηζηεί ηνλ εμνπιηζκφ. 

Οη ρεηξηζηέο ηνπ εμνπιηζκνχ αλχςσζεο δελ ζα πεξλνχλ θνξηία πάλσ απφ 
εξγαδφκελνπο, εθηφο αλ δελ ππάξρνπλ εθηθηέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη ηφηε πάιη κφλν αλ νη 
εξγαδφκελνη έρνπλ πξνεηδνπνηεζεί γηα ηνλ θίλδπλν κε ηε ρξήζε επδηάθξηηνπ ζπλαγεξκνχ. 

Σα θνξεία ζα ηνπνζεηνχληαη θαη ζα ζηεξίδνληαη αζθαιψο πξηλ απνζπλδεζνχλ απφ ηνλ 
γάληδν. 

Σ-8 ΤΣΖΜΑΣΑ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 

Απαγνξεχεηαη νη εξγαδφκελνη : 

 Να επηηξέπνπλ ιάδη ε πεηξέιαην λα έξζεη ζε επαθή κε θηάιεο νμπγφλνπ, βάλεο, 
ξπζκηζηέο ή άιια εμαξηήκαηα, ή 

 Να ρεηξίδνληαη θηάιεο ή εμαξηήκαηα νμπγφλνπ κε ιαδσκέλα ρέξηα ή γάληηα. 

 Ομπγφλν δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη : 

 ε αεξνθίλεηα εξγαιεία 

 Γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο 

 Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ξνπρηζκνχ ή εμνπιηζκνχ 

 Γηα ηε δεκηνπξγία πίεζεο 

 Γηα ηνλ εμαεξηζκφ ησλ ρψξσλ εξγαζίαο 

Σ-9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΛΗΚΧΝ 

Όπνπ κεηαθέξνληαη πιηθά θαη εμνπιηζκφο, ζα θνξηψλνληαη θαη αζθαιίδνληαη θαηά ηξφπν 
ψζηε λα απνθεχγεηαη ε νπνηαδήπνηε θίλεζε ηνπ θνξηίνπ, δεκηνπξγψληαο θίλδπλν γηα ηνπο 
εξγαδφκελνπο. 

Σα κέζα πξφζδεζεο ηνπ θνξηίνπ ζα είλαη ηθαλά λα απνηξέπνπλ ηε κεηαηφπηζε ηνπ 
θνξηίνπ ζε ζρέζε κε ηνλ κεηαθνξέα ππφ ζπλζήθεο θξελαξίζκαηνο ή έθηαθηεο αλάγθεο. 

Όπνπ έλα θνξηίν κεηαθέξεηαη κε ηε βνήζεηα αλπςσηηθνχ νρήκαηνο, ην θνξηίν δελ ζα 
εμέρεη απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ ην κηζφ χςνο ηνπ απφ ηε βάζε ηνπ νρήκαηνο θαη ηελ πίζσ 
έδξαζή ηνπ. 

Κάζε θνξηίν ην νπνίν ππφθεηηαη ζε κεηαηφπηζε θαηά ηε κεηαθνξά ζα πξνζδέλεηαη αλ ε 
νπνηαδήπνηε κεηαηφπηζή ηνπ ζα ζπληεινχζε ζηελ αζηάζεηά ηνπ. 
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Σ-10 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

Καηά ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ ή θαηαζθεπψλ ζα παξέρνληαη αζθαιείο ρψξνη εξγαζίαο θαζ’ 
φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλέγεξζεο. Απηνί νη ρψξνη κπνξεί λα είλαη δάπεδα, θαηαζηξψκαηα ή 
μπιφηππνη. 

Πξνζσξηλά δάπεδα, θαηαζηξψκαηα ή μπιφηππνη ζα ηνπνζεηνχληαη ζην επίπεδν φπνπ 
εθηειείηαη ε εξγαζία. Αλ δελ είλαη εθηθηφ, έλα πξνζσξηλφ δάπεδν ζα ηνπνζεηεζεί ζε επίπεδν 
φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξν ζην επίπεδν εξγαζίαο. 

Καηά ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ ή θαηαζθεπψλ, νη εξγαδφκελνη ζα πξνζηαηεχνληαη απφ 
ηξαπκαηηζκφ ιφγσ πηψζεο απφ κε πξνθπιαγκέλα αλνίγκαηα ησλ θαηαζθεπψλ ζε θάζε 
επίπεδν 3 m ή πεξηζζφηεξν πάλσ απφ ην έδαθνο. Ζ πξνζηαζία απηή παξέρεηαη κε 
θηγθιηδψκαηα, δψλεο αζθαιείαο ή άιια κέζα. 

Κάζε άλνηγκα δαπέδνπ ή νξνθήο πνπ απνηειεί θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζα 
θαιχπηεηαη ή ζα έρεη πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα. 

Όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο πηψζεο πιηθψλ ζε ρψξνπο εξγαζίαο, ζα παξεκπνδίδεηαη ε 
είζνδνο ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο θαη ζα ππάξρνπλ πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο. Οη 
εξγαδφκελνη πνπ εηζέξρνληαη ζε ρψξνπο φπνπ γίλνληαη εξγαζίεο θαηαζθεπήο, επηζθεπήο, 
θαηεδάθηζεο ή εθζθαθέο, ζα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθά θξάλε θαη δελ ζα ηα βγάδνπλ ελφζσ 
βξίζθνληαη ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο απφ πηψζε αληηθεηκέλσλ. 

Σ-11 ΔΚΚΑΦΔ 

Όιεο νη εξγαζίεο εθζθαθήο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη 
ηηο απαηηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εθζθαθψλ ζε θάζε πεξηνρή φπνπ ππάξρνπλ ππφγεηεο 
εγθαηαζηάζεηο θνηλσθειψλ δηθηχσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πεηξειαίνπ, αεξίνπ, αηκνχ, 
λεξνχ, απνρέηεπζεο θαη γξακκήο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζα δηαπηζηψλεηαη κε 
αθξίβεηα ε ζέζε απηψλ ησλ δηθηχσλ. Δξγαζίεο εθζθαθήο ή δηάηξεζεο θνληά ζε ηέηνηεο 
εγθαηαζηάζεηο, ζα γίλνληαη ηεξνχκελσλ ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ελεξγεηψλ κε ηνπο 
Ο.Κ.Χ. 

Γέλδξα πνπ βξίζθνληαη κέζα ή θνληά ζηελ πεξηνρή εθζθαθήο ζα απνκαθξχλνληαη πξηλ 
ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 

Όηαλ εθηεινχληαη εξγαζίεο κέζα ζε εθζθαθέο, ηα πξαλή ζα θιηκαθψλνληαη ή 
δηαθνξεηηθά ζα ζηαζεξνπνηνχληαη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε νιίζζεζε πιηθψλ ή ε πηψζε 
βξάρσλ. 

Θα παξέρνληαη κέζα πξνζηαζίαο απφ επηθίλδπλε δηάβξσζε ησλ πξαλψλ ιφγσ 
επηθαλεηαθνχ λεξνχ. 

ηηο ηάθξνπο θαη άιιεο εθζθαθέο, ην χςνο νπνηνπδήπνηε αζηαζνχο κεηψπνπ δελ ζα 
ππεξβαίλεη ην κέγηζην αζθαιέο χςνο γηα ηα κέζα εθζθαθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Ζ θιηκάθσζε ζα γίλεηαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη νη ρψξνη, φπνπ ζα ηνπνζεηνχληαη 
ηα πιηθά, ζα είλαη ειεχζεξνη απφ εξγαδφκελνπο θαη εμνπιηζκφ. 

Θα ιακβάλνληαη πξνθπιάμεηο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε αηκφζθαηξα ζηηο εθζθαθέο 
φπνπ εξγάδνληαη άηνκα, είλαη ειεχζεξε απφ επηθίλδπλεο πνζφηεηεο ζθφλεο, πδξαηκψλ θαη 
αεξίσλ θαη φηη πεξηέρεη επαξθή πνζφηεηα νμπγφλνπ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ν νπνηνζδήπνηε 
θίλδπλνο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. 

Όινη νη εξγαδφκελνη πνπ εηζέξρνληαη ζε ρψξν φπνπ εθηεινχληαη εθζθαθέο, ζα θέξνπλ 
πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ, θαηάιιειν γηα ηελ έθζεζή ηνπο ζην ρψξν απηφ. 

Οη ρεηξηζηέο ζα ρξεζηκνπνηνχλ κεραλήκαηα ή νρήκαηα ηχπνπ ζηνλ νπνίν έρνπλ 
εθπαηδεπηεί. Οη ρεηξηζηέο ζα θξνληίδνπλ ψζηε ηα κεραλήκαηα θαη ηα νρήκαηα πνπ ζα 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ λα έρνπλ επηζεσξεζεί θαη λα είλαη ζσζηά ζπληεξεκέλα. Θα δίλνπλ ηε 
δένπζα πξνζνρή ζε εκπφδηα ζην δξφκν ηνπο, φπσο θαιψδηα θ.ι.π. θαη ζα αλαθέξνπλ 
ακέζσο ζηνλ ππεχζπλν νπνηνδήπνηε ειάηησκα ηνπ κεραλήκαηνο ή ηνπ νρήκαηφο ηνπο. Θα 
θξνληίδνπλ ψζηε ηα θξέλα θαη νη θιεηδαξηέο αζθαιείαο λα είλαη αζθαιηζκέλα πξηλ 
εγθαηαιείςνπλ ην φρεκα νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εκέξαο. 

Σ-12 ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 

Σα ζρέδηα θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ μπινηχπσλ γηα θάζε εξγαζία θαη φια ηα αληηθείκελα 
ησλ ζθπξνδεηήζεσλ ζα εηνηκάδνληαη θαη ειέγρνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζθπξνδέηεζεο. 

Οη μπιφηππνη ζα θαηαζθεπάδνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα είλαη εγγπεκέλε ε αληνρή 
ηνπο ζηε θφξηηζε ηνπ λσπνχ ζθπξνδέκαηνο. 

Θα εγθαζίζηαληαη ζθάιεο, ζθαισζηέο, πξνζσξηλά πεδνδξφκηα θ.ι.π. ψζηε λα 
επηηξέπεηαη ζηνπο ρεηξηζηέο λα πιεζηάδνπλ αζθαιψο φια ηα ηκήκαηα ηεο ζθπξνδέηεζεο. 

Σελ ψξα ηεο ζθπξνδέηεζεο, φινη νη εξγαδφκελνη πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη θάησ απφ 
ηνπο μπιφηππνπο, ζα βξίζθνληαη ζε ζέζεηο φπνπ δελ έρεη ηνπνζεηεζεί ζθπξφδεκα. 

Γελ ζα εθαξκφδνληαη θνξηία ζε ζθπξφδεκα πνπ δελ έρεη ζθιεξπλζεί, εθηφο αλ 
επηηξέπεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ μπινηχπσλ. 

ηελ πεξίπησζε ζθπξνδέηεζεο δαπέδσλ, φια ηα αλνίγκαηα ζα έρνπλ πξνζηαηεπηηθά 
θηγθιηδψκαηα. 

Όπνπ παξαηεξείηαη αδπλακία, θαζίδεζε ή παξακφξθσζε ησλ μπινηχπσλ, ζα 
ζηακαηήζεη ακέζσο ε θφξησζε θαη δελ ζα μαλαξρίζεη κέρξηο φηνπ επηζθεπαζηεί ή εληζρπζεί ν 
μπιφηππνο. 

Οη άθξεο ηνπ νπιηζκνχ πνπ πξνεμέρνπλ θαη απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 
ζα θπιάζζνληαη θαηάιιεια. 

Οη εξγαδφκελνη πνπ απαζρνινχληαη κε ηηο εξγαζίεο απνζπλαξκνιφγεζεο ζα θέξνπλ ηνλ 
απαξαίηεην πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ (θξάλνο, δψλε αζθαιείαο, θαηάιιεια παπνχηζηα 
θ.ι.π.) 

Σ-12 ΔΡΓΑΗΔ ΓΟΜΗΚΟΤ ΥΑΛΤΒΑ 

Σα ζρέδηα θαη νη πξνδηαγξαθέο γηα εξγαζίεο δνκηθνχ ράιπβα, γηα θάζε εξγαζία θαη θάζε 
αληηθείκελν δνκηθνχ ράιπβα, ζα εηνηκάδνληαη θαη ζα ειέγρνληαη απφ ηνλ κεραληθφ αζθάιεηαο. 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, ηηο πξνδηαγξαθέο, ηνπο 
θαλνληζκνχο αζθάιεηαο θαη απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

Σ-13 ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΑΛΤΦΔΗ 

Όπνπ πιηθά ζπγθφιιεζεο, επηθάιπςεο, επηρξίζκαηα, δηαιπηηθά θαη παξφκνηεο νπζίεο 
πεξηέρνπλ εχθιεθηα ζπζηαηηθά ή ζπζηαηηθά ηα νπνία πηζαλψο λα απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηελ 
πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ζα εμαζθαιίδεηαη αζθαιήο ηξφπνο ρεηξηζκνχ θαη ρξήζεο ησλ πιηθψλ 
απηψλ, θαζψο θαη πιεξνθφξεζε πξνο φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζρεηηθά κε ηε βιαβεξή θχζε 
ησλ πιηθψλ. 

Οη εξγαδφκελνη ζα θέξνπλ θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ γηα κάηηα θαη δέξκα. 
Βιαβεξά ή εχθιεθηα πξνσζεηηθά δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επηθάιπςε κε ςεθαζκφ. 
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Σ-14 ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

Μφλν εηδηθεπκέλνη εξγαδφκελνη ζα απαζρνινχληαη ζε ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 
εμνπιηζκφ. 

Οη επηδηνξζψζεηο γελλεηξηψλ ξεχκαηνο θαη θάζε κεραληζκνχ κε ειεθηξηθά πξνβιήκαηα, 
ζα γίλνληαη κφλν απφ ππεχζπλνπο ειεθηξνιφγνπο ηνπ έξγνπ. 

Πξηλ ηελ εξγαζία ζε απελεξγνπνηεκέλν ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο, ν ππεχζπλνο 
εξγαδφκελνο ζα θξνληίζεη ψζηε φινη νη εξγαδφκελνη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ 
επαλελεξγνπνίεζε. 

Γελ ζα απνζεθεχνληαη ή ηνπνζεηνχληαη εχθιεθηα πιηθά θνληά ζε ειεθηξνινγηθφ 
εμνπιηζκφ. 

Σα θνξεηά εξγαιεία ζα θνξηίδνληαη κε ειεθηξηθή ελέξγεηα 48 Volts. 

Σ-15 ΤΓΚΟΛΛΖΔΗ 

Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ, ζπγθνιιήζεσλ αεξίνπ θαη 
θνπηηθψλ εξγαιείσλ ζα είλαη ζχκθσλα κε : 

 ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ 

 ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 
 
Γελ ζα εθηεινχληαη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο εθηφο εάλ φινη νη εθηεζεηκέλνη ζε αθηηλνβνιία 

εξγαδφκελνη θέξνπλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο καηηψλ ή αλ πξνζηαηεχνληαη απφ 
ρσξίζκαηα ή πξνπεηάζκαηα. Απηά ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ή ζα έρνπλ επηθάιπςε 
ππξνπξνζηαζίαο. 

Οη εξγαδφκελνη ζα θέξνπλ πξνζηαζία γηα ηα κάηηα θαηά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 
ζπγθνιιήζεσλ. 

Οη ρψξνη εθηέιεζεο ζπγθνιιήζεσλ ζα είλαη θαζαξνί απφ ππνιείκκαηα ειεθηξνδίσλ, 
κεηαιιηθά ππνιείκκαηα θαη άιινπο θίλδπλνπο νιίζζεζεο. Σα θαιψδηα θαη ιάζηηρα 
ζπγθφιιεζεο ζα ηαθηνπνηνχληαη ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο πηψζεο ή νιίζζεζεο. 

 
Όινη νη εξγαδφκελνη πνπ αζρνινχληαη κε εξγαζίεο ζπγθφιιεζεο ζα θέξνπλ : 

 Φινγνεπηβξαδπληηθά ξνχρα εξγαζίαο . Ρνχρα εξγαζίαο απφ πνιπεζηεξηθέο, 
αθξπιηθέο ή κίγκα απηψλ ίλεο κε βακβάθη ή καιιί δελ πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 Γεξκάηηλα γάληηα γηα πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ 

 Γεξκάηηλε πνδηά ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ γηα βαξηέο εξγαζίεο θαη δεξκάηηλεο 
πεξηθλεκίδεο. 

 Πξνζηαζία ησλ καηηψλ θαη ηνπ πξνζψπνπ απφ επηθίλδπλε αθηηλνβνιία ή 
κεηαιιηθά αληηθείκελα. 

 Πξνζηαηεπηηθά ππνδήκαηα απφ δέξκα ή άιιν παξεκθεξέο πιηθφ. 

Σ-16 ΔΚΡΖΚΣΗΚΑ 

Γηα θάζε αλαηίλαμε ζα ππάξρεη ππεχζπλνο κεραληθφο ή εξγνδεγφο κε αλάινγε εκπεηξία 
ζε αλαηηλάμεηο. Απηφο θέξεη ηελ επζχλε νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ 
αζθαιή εθηέιεζε ηεο αλαηίλαμεο. 
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Γελ ζα επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε αλαηηλάμεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξνεηνηκαζίαο 
θαη ηεο εθηέιεζεο απηψλ, παξά κφλν απφ θάηνρν επίζεκνπ πηζηνπνηεηηθνχ γνκσηή-
ππξνδφηε. 

Γελ ζα επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε αλαηίλαμεο ε νπνία ζα επεξέαδε ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ, παξά κφλν κε εμνπζηνδφηεζε θαη άδεηα ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ πεξηνρή 
κεραληθνχ ή εξγνδεγνχ. 

Ο γνκσηήο ππξνδφηεο κπνξεί λα ππνζηεξίδεηαη απφ εξγαδφκελνπο πνπ δελ είλαη 
θάηνρνη άδεηαο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ εθηέιεζε ησλ αλαηηλάμεσλ. Ο γνκσηήο –
ππξνδφηεο ζα έρεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηνπο βνεζνχο ηνπ θαη ζα έρεη ζπλερή νπηηθή 
επίβιεςε απηψλ. 

Καηά ηε κεηαθνξά ησλ εθξεθηηθψλ δελ ζα κεηαθέξεηαη θαλέλα πιηθφ ζην ίδην κεηαθνξηθφ 
κέζν, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ή λα κεηαδψζεη θσηηά ή έθξεμε. Σα πιηθά δελ ζα 
κεηαθέξνληαη ζε κέζν πνπ κεηαθέξεη εξγαδφκελνπο άιινπο απφ ηνλ πηζηνπνηεκέλν γνκσηή-
ππξνδφηε θαη ην ζχλεζεο ζπλεξγείν αλαηηλάμεσλ. Σα εθξεθηηθά ζα κεηαθέξνληαη ζε φρεκα ην 
νπνίν είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη νη ζπζθεπαζίεο ησλ εθξεθηηθψλ 
πξνζηαηεχνληαη απφ νπνηαδήπνηε επαθή κε κεηαιιηθέο επηθάλεηεο. 

Οη εξγαδφκελνη πνπ απαζρνινχληαη κε ηε θνξηνεθθφξησζε ή ηε κεηαθνξά ησλ 
εθξεθηηθψλ ζα έρνπλ εθπαηδεπηεί θαη ζα ηεξνχλ θάζε πξνθχιαμε γηα ηελ απνηξνπή 
αηπρεκάησλ απφ θσηηά ή έθξεμε. Δθξεθηηθά ή πεξφλεο αζθαιείαο ζα εγθαηαιείπνληαη ή ζα 
ελαπνηίζεληαη θαηά ηξφπν αζθαιή θαη ζα θπιάζζνληαη απφ εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν. 

Γελ ζα επηηξέπεηαη ζε θαλέλα εξγαδφκελν ε αλάθιεμε πιηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ πξντφλησλ θαπλνχ, θνληά ζε εθξεθηηθά ή κέζα ζηελ πεξηνρή αλαηίλαμεο. 

Οη ππξνδνηεηέο ζα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Θα δνθηκάδνληαη ηαθηηθά, 
ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη πξηλ 
νπνηαζδήπνηε αλαηίλαμε ε νπνία κπνξεί λα απαηηήζεη ηε κέγηζηε απφδνζε ηεο κεραλήο. Ζ 
απφδνζε ηεο κεραλήο ζα αλαγξάθεηαη θαζαξά ζηε κεραλή θαη δελ ζα ππεξβαίλεηαη. 

Ο γνκσηήο-ππξνδφηεο ζα παίξλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία 
αηφκσλ ή πεξηνπζίαο ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο απφ εθηηλαζζφκελα πιηθά πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ αλαηίλαμε, κε ηε ρξήζε επηρψζεσλ άκκνπ ή άιινπ απνδνηηθνχ κέζνπ. 

Ο ππεχζπλνο κεραληθφο ή εξγνδεγφο ηεο αλαηίλαμεο ζα εμαζθαιίδεη ψζηε ε πεξηνρή 
θηλδχλνπ λα είλαη ειεχζεξε απφ εξγαδφκελνπο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαηίλαμεο θαη ζα 
αλαζέηεη ζε εξγαδφκελνπο  λα παξεκπνδίδνπλ ηελ είζνδν ζηελ πεξηνρή θηλδχλνπ γχξσ απφ 
ηνλ ρψξν αλαηίλαμεο θαη ζα ηνπο θαζνδεγεί ζρεηηθά κε ηηο επζχλεο θαη αξκνδηφηεηέο ηνπο. 
Δάλ είλαη δπλαηφλ, ηα άηνκα πνπ απνθιείνπλ δξφκνπο θαη πξνζβάζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο 
αλαηίλαμεο, ζα είλαη ηα ίδηα γηα θάζε ζέζε. Θα θξνληίδεη ψζηε λα δίλεηαη επαξθήο 
πξνεηδνπνίεζε πξηλ ηελ αλαηίλαμε θαη ζα εμαζθαιίδεη ψζηε φια ηα άηνκα λα βξίζθνληαη ζε 
απφζηαζε αζθάιεηαο πξηλ ηελ αλαηίλαμε. Θα ειέγρεη εάλ έρνπλ απνκαθξπλζεί φια ηα άηνκα 
πνπ βξίζθνληαη ζε θαηαζηήκαηα, ζπλεξγεία, βηνηερλίεο θ.ι.π. θνληά ζηελ πεξηνρή ηεο 
αλαηίλαμεο θαη ππάξρεη θίλδπλνο γηα απηνχο. 

 

Γηαδηθαζία εθηειέζεσο ησλ αλαηηλάμεσλ: 

 Θα ππάξρεη ζεηξήλα επαξθνχο έληαζεο θαη δχν ηειεβφεο. 

 Θα ππάξρεη επηθνηλσλία (κε θηλεηά ηειέθσλα ή αζχξκαηνπο) κεηαμχ ηνπ γνκσηή-
ππξνδφηε, ηνπ ππεχζπλνπ κεραληθνχ ή εξγνδεγνχ εθηέιεζεο ηεο αλαηίλαμεο, ηνπ 
ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζε απηή. 

 Όηαλ ν γνκσηήο έρεη ηειεηψζεη θαη είλαη έηνηκνο γηα ηελ αλαηίλαμε, ζα ελεκεξψλεη 
ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ ή εξγνδεγφ. 
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 Ο κεραληθφο ή εξγνδεγφο ειέγρεη γηα ηελ χπαξμε αλζξψπσλ, δψσλ, νρεκάησλ 
θαη κεραλεκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο αλαηίλαμεο, θξνληίδεη γηα ηελ απνκάθξπλζή 
ηνπο. 

 Σνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά πξηλ ηελ αλαηίλαμε, ζα ερεί ε ζεηξήλα θαη ζα 
αλαθνηλψλεηαη απφ ηνπο ηειεβφεο φηη ζα γίλεη αλαηίλαμε. 

 Δπεηδή κεγάιν κέξνο ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο πνπ απαηηνχλ αλαηηλάμεηο, 
εθηεινχληαη θνληά ζε πεξηνρέο κε θίλεζε νρεκάησλ θαη πηζαλή δηέιεπζε πεδψλ, 
πξνο απνθπγή ζπγρχζεσλ θαη αηπρεκάησλ, ΓΔΝ ζα γίλεηαη πξνεηδνπνηεηηθή 
έθξεμε. 

Σ-17 ΔΛΔΓΥΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

Θα ππάξρεη έιεγρνο ηεο θπθινθνξίαο φπνπ ε αθαλφληζηε θίλεζε νρεκάησλ απνηειεί 
θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη νρήκαηα ηξνραίαο, ζεκαηνδφηεο, 
πηλαθίδεο, θψλνπο, θξάγκαηα, παξαθάκςεηο, ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο ή άιιεο ηερληθέο ή 
φξγαλα ζχκθσλα κε ηηο πεξηζηάζεηο. 

Φξάγκαηα, θψλνη ή άιια εμαξηήκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θαλνληθά δηαζηήκαηα ζηελ 
άκεζε πεξηνρή ησλ εξγαζηψλ θαη ζε ζέζε ηέηνηα ψζηε λα δίλνπλ επαξθή πξνεηδνπνίεζε 
ζηνπο νδεγνχο γηα λα απνθεχγεηαη ε αλάγθε απφηνκνπ θξελαξίζκαηνο. Δξγαζίεο ή 
εμνπιηζκφο πνπ βξίζθνληαη ζην δξφκν ζα πξνζηαηεχνληαη κε θαηάιιειεο πηλαθίδεο, θψηα, 
θξάγκαηα, ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο ή άιινπο ηξφπνπο. Σα φξγαλα ειέγρνπ ζα ηίζεληαη ζε 
ιεηηνπξγία πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη ζα απνκαθξχλνληαη φηαλ δελ ππάξρεη αλάγθε 
πξνζηαζίαο. 

 
Οη εξγαδφκελνη σο ξπζκηζηέο θπθινθνξίαο ζα απαζρνινχληαη ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο : 

 Όηαλ απαηηείηαη λα πεξάζνπλ απηνθίλεηα ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ νρήκαηα 
εξγαζίαο ή εμνπιηζκφο πνπ ίζσο θξάδνπλ κεξηθψο ή νιηθψο ην δξφκν. 

 Όηαλ ππάξρεη αλάγθε κνλνδξφκεζεο ζηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο, φπνπ νη φγθνη 
θπθινθνξίαο είλαη κεγάινη, νη ηαρχηεηεο πξνζέγγηζεο είλαη κεγάιεο θαη δελ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο. 

 Όηαλ δελ κπνξεί λα γίλεη ζπληνληζκφο ηεο θπθινθνξίαο κε ην ππάξρνλ ζχζηεκα 
θπθινθνξίαο, φηαλ δελ επαξθεί ην ππάξρνλ ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο γηα ηε 
ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ή φηαλ πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ ή θαηαζθεπέο πξνεμέρνπλ ζε κηα δηαζηαχξσζε θαη έηζη παξεκπνδίδνπλ ηελ 
θπθινθνξία. 

 Όηαλ εξγαδφκελνη ή εμνπιηζκφο απαζρνινχληαη ζην ξεχκα θπθινθνξίαο ζε 
νπνηαδήπνηε ζέζε φπνπ επεξρφκελα νρήκαηα δελ έρνπλ επαξθή πξνεηδνπνίεζε. 

 ε πεξηνρέο κεγάισλ ηαρπηήησλ θαη φγθνπ θπθινθνξίαο, φπνπ απαηηείηαη 
πξνζσξηλή πξνζηαζία ελφζσ φξγαλα ξχζκηζεο θπθινθνξίαο αλεγείξνληαη ή 
αθαηξνχληαη. 

 Γηα πξνζηαζία έθηαθηεο αλάγθεο, φπνπ άιια φξγαλα ξχζκηζεο θπθινθνξίαο δελ 
είλαη άκεζα δηαζέζηκα. 

 ε θάζε πεξίπησζε φπνπ δελ παξέρεηαη επαξθήο πξνζηαζία ζε εξγαδφκελνπο, 
εμνπιηζκφ θαη θπθινθνξία κέζσ άιισλ ηξφπσλ ξχζκηζεο θπθινθνξίαο. 

 
Κάζε ξπζκηζηήο θπθινθνξίαο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο θαη ζα ρξεζηκνπνηεί : 

 Καηάιιειε έλδπζε κε θσζθνξίδνπζα ηαηλία 
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 Κξάλνο κε θσζθνξίδνπζα ηαηλία 

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

 Φαθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο 

Σ-18 ΦΤΛΑΞΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 

Ο ππεχζπλνο εξγνδεγφο ζα πεξηθξάζζεη ηνλ ρψξν εξγαζηψλ κεηά ην ηέινο ηεο 
εξγαζίαο κε αλαθιαζηηθφ θφθθηλν πιέγκα θαη ζα ηνπνζεηνχληαη νη θαηάιιειεο ζεκάλζεηο γηα 
ηελ θπθινθνξία ζηελ πεξηνρή, αλ απαηηείηαη. Θα εμαζθαιίδεηαη ν πεξηνξηζκφο ησλ 
κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ θαη γεληθφηεξα ησλ πιηθψλ ηνπ έξγνπ ζε αζθαιείο ρψξνπο 
εληφο ηνπ θφθθηλνπ πιέγκαηνο. 

Θα γίλεηαη επηζεψξεζε ησλ δηαβάζεσλ ησλ πεδψλ θαη ησλ απηνθηλήησλ σο πξνο ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Θα ππάξρνπλ αλαξηεκέλεο πηλαθίδεο κε ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ ζε 
θαηάιιεια ζεκεία. 

Όπνπ απαηηείηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ζα ππάξρεη θχιαθαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο.  
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