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ΧΕ∆ΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (AY) 
(Ρ.∆.305/96, άρκρο3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) 

 
 
 
 
 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Ο κφριοσ ςκοπόσ του παρόντοσ Σχεδίου   Αςφάλειασ & Υγιεινισ του Ζργου είναι θ ΡΟΛΘΨΘ 
των ατυχθμάτων, ϊςτε να εξαςφαλιςκεί θ Ηωι και θ Υγεία των εργαηομζνων ςτον τόπο εκτζλεςθσ 
του Ζργου κακϊσ και θ  αποτροπι φκορϊν ςτα περιουςιακά ςτοιχεία του Κυρίου του Ζργου και 
του Αναδόχου. Δθλαδι περιγράφει  και διευκρινίηει τουσ πικανοφσ κινδφνουσ και τα μζτρα 
πρόλθψισ τουσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ελάχιςτεσ προβλζψεισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ. 
Επιπλζον, αποςκοπεί ςτθν ελαχιςτοποίθςθ των ςυνεπειϊν τυχόν ατυχθμάτων. 
Για τθ ςφνταξι του ζχουν λθφκεί υπόψθ τα παρακάτω διατάγματα και κανονιςμοί: 
-Ρ.∆.305/96-  "Ελάχιςτεσ  προδιαγραφζσ  αςφαλείασ  και  υγείασ  που  πρζπει  να εφαρμόηονται 
ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια" 
-Ρ.∆.17/96 -"Μζτρα για τθν βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των εργαηομζνων κατά τθν 
εργαςία" 
-Ρ.∆.16/96 - "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ ςτουσ χϊρουσ αςφαλείασ" 
-Ρ.∆.105/95- "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθ ςιμανςθ αςφαλείασ και υγείασ ςτθν εργαςία" 
-Ρ.∆.395/94-"Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ για τθν χρθςιμοποίθςθ από τουσ 
εργαηόμενουσ κατά τθν εργαςία τουσ." 
-Ρ.∆.396/94-"Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ για τθν χριςθ από τουσ 
εργαηόμενουσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ" 
-Ρ.∆.397/94- "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ κατά τθν χειρονακτικι διακίνθςθ 
φορτίων" 
-Ρ.∆.778/80- "Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ Οικοδομικϊν Εργαςιϊν" 
-Ρ.∆.1073/81-"Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν εισ εργοτάξια οικοδομικϊν 
και πάςθσ φφςεωσ ζργα πολιτικοφ µμθχανικοφ" 
-Ρ.∆.95/78 -"Ρερί μζτρων υγιεινισ και αςφάλειασ των απαςχολουμζνων  εισ εργαςίασ 
ςυγκολλιςεων" 
 

1.1    ΕΙΔΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΑΤΣΟΤ 

Το ζργο αφορά ςε εργαςίεσ βελτίωςθσ του εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ τθσ Τ.Κ. Κοκκίνου του 

Διμου Ορχομενοφ, με ςτόχο τθν μείωςθ των απωλειϊν του δικτφου και του κόςτουσ 

υδροδότθςθσ και τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του παρεχόμενου φδατοσ για τουσ κατοίκουσ του 

οικιςμοφ. 

Για τθ ςφνταξθ τθσ παροφςασ μελζτθσ ελιφκθςαν ςτοιχεία από: 
•   Το είδοσ των οδοςτρωμάτων 
•   Τα ςυμπεράςματα των επιτόπου επιςκζψεων και αναγνωρίςεων. 
•   Τα καταςκευαςτικά ςτοιχεία των υφιςταμζνων αγωγϊν κ.α. 
•   Τθν υπάρχουςα ρυμοτομία τθσ περιοχισ τθσ μελζτθσ και των γφρω περιοχϊν. 
•   Τα οριηοντιογραφικά και υψομετρικά δεδομζνα τθσ περιοχισ (χάρτεσ Γ.Υ.Σ. 1:5.000). 
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Ακριβισ Διεφκυνςθ του Ζργου 

Το ζργο κα εκτελεςτεί ςτθν Τ.Κ. Κοκκίνου του Διμου Ορχομενοφ και ςυγκεκριμζνα ςτθν διαδρομι 
μεταξφ τθσ Λίμνθσ Υλίκθσ και του Ιεροφ Ναοφ Αγ. Ραραςκευισ όπωσ φαίνεται ςτθν 
οριηοντιογραφικι αποτφπωςθ τθσ διαδρομισ του αγωγοφ που περιλαμβάνεται ςτθν μελζτθ. 
 

1.2  ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΝΑ∆ΟΧΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Κφριοσ του ζργου είναι ο Διμοσ Ορχομενοφ µε ζδρα το Δθμαρχείο Ορχομενοφ, 28θσ Οκτωβρίου 50, 
Ορχομενόσ, ΤΚ 32300.  

Θ προϊςταμζνθ αρχι είναι θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ορχομενοφ. 

Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία του ζργου είναι θ ∆/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Ορχομενοφ. 
(καταγράφονται κατά χρονολογικι ςειρά αρχίηοντασ από τον αρχικό/αρχικοφσ ιδιοκτιτεσ και 
ςυμπλθρϊνονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του ζργου, όποτε επζρχεται κάποια αλλαγι ςτθ 
ςυνολικι ι ςτισ επιμζρουσ ιδιοκτθςίεσ): 

Ονοματεπϊνυμο Διεφκυνςθ 
Θμερο/νία 

κτιςεωσ 

Τμιμα του ζργου όπου υπάρχει 

ιδιοκτθςία 

ΔΘΜΟΣ 

ΟΧΟΜΕΝΟΥ 
28θσ Οκτωβρίου 50  100% 

    

    

 
 
1.3 ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ 

Συντονιςτισ ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ  ζχει οριςτεί   ο Μελετθτισ, κατά τθν Φάςθ 
εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ, ενϊ κατά τθν φάςθ εκτζλεςθσ του Ζργου ο Ανάδοχοσ του ζργου, ι άτομο 
το οποίο ορίηει ο Ανάδοχοσ μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επίβλεψθσ. 
 
τοιχεία των υπευθφνων ενηµζρωςησ/αναπροςαρµογήσ του ΦΑΤ: 

Ονομετεπϊνυμο Ιδιότθτα Διεφκυνςθ Θμερ/νία 
αναπροςαρμογισ 

Γρθγόρθσ Θλιόπουλοσ Υπάλλθλοσ Δ.Τ.Υ. 28θσ Οκτωβρίου 50 07-12-2018 
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1.4  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΦΑΕΩΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑ ΦΑΗ 
ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΙΑ 

Λόγω τθσ φφςθσ του ζργου και για μειωμζνθ πικανότθτα ατυχιματοσ, το ζργο κα ολοκλθρϊνεται 
τμθματικά. Δθλαδι κα ολοκλθρϊνεται τμιμα ςκάμματοσ περίπου25-30μζτρων, κα τοποκετοφνται 
οι αγωγοί, κα επιχϊνεται  και ςτθν ςυνζχεια κα ανοίγεται νζο ςκάμμα. Οι φάςεισ που 
περιγράφονται αφοροφν κάκε νζο ςκάμμα που ανοίγεται. 
 
ΦΑΗ 1 

1.1 προετοιμαςία εργοταξίου και χάραξθ τομϊν 
1.2 Εκςκαφι – αντιςτιριξθ ςκάμματοσ 
1.3 Εξυγίανςθ εδάφουσ 
 
ΦΑΗ 2 

2.1  Αλφάδιαςμα ςκάμματοσ 
2.2 Τοποκζτθςθ ςωλινα 
2.3  Καταςκευι φρεατίων από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα 
 
ΦΑΗ 3 

3.1  Επίχωςθ του ςωλινα 
3.2  Επίχωςθ και ςυμπίεςθ του υπόλοιπου 
3.3  Αποκατάςταςθ οδοςτρϊματοσ 
 
1.Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, περιφράςςεται ο χϊροσ του εργοταξίου. 
2.Ειδοποιοφνται οι υπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ (∆ΕΘ, ΟΤΕ, ∆ΕΥΑ) και επιςθμαίνονται και 
ςθμαδεφονται τα προχπάρχοντα δίκτυα. 
3.Θ χάραξθ τθσ αςφάλτου κα γίνει µε μθχανικό δίςκο. 
4.Θ εκςκαφι των ςκαμμάτων κα γίνει µε εκςκαφζα αντεςτραμμζνου  κάδου. Τα υλικά εκςκαφισ 
κα  μεταφζρονται µε  φορτθγά και  κα  διακινοφνται αμζςωσ ζξω από το εργοτάξιο. 
 
1.5  ΣΟΧΟΙ - ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ (ΕΚΠΑΙ∆ΕΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ-ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΚΕΨΕΙ ΑΦΑΛΕΙΑ) 

Ο αντικειμενικόσ  ςκοπόσ τθσ Εργολθπτικισ Επιχείρθςθσ είναι να ολοκλθρϊςει το ζργο χωρίσ 
ατυχιματα ι επιπτϊςεισ ςτθν υγεία οποιουδιποτε, και να αποτρζψει πικανά ςυμβάντα τα οποία  
κα μποροφςαν να φκείρουν   άμεςα ι ζμμεςα οποιοδιποτε περιουςιακό ςτοιχείο οποιουδιποτε 
κακϊσ και να προκαλζςουν κακυςτζρθςθ ι απρόβλεπτθ διακοπι ςε οποιοδιποτε διαδικαςία, 
υπθρεςία ι λειτουργία µε αποτζλεςμα να βλάψουν τθν αποτελεςματικότθτα ι το καλό όνοµα 
τθσ Εργολθπτικισ Επιχείρθςθσ. 
Θ Ρολιτικι τθσ Εργολθπτικισ επιχείρθςθσ για κζματα Υγιεινισ και Αςφάλειασ ζχει  ωσ εξισ:   θ   
∆ιοίκθςθ τθσ Εργολθπτικισ επιχείρθςθσ κα παρζχει όλουσ τουσ απαραίτθτουσ πόρουσ ϊςτε όλεσ 
οι εργαςίεσ, οι οποίεσ εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ, να πραγματοποιοφνται µε αςφάλεια, για 
τουσ εργαηόμενουσ και τα περιουςιακά τθσ ςτοιχεία τθρϊντασ πάντα τουσ απαραίτθτουσ όρουσ 
υγιεινισ. 
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Θα πρζπει θ αςφάλεια να µθν είναι κζμα τφχθσ αλλά κφρια υποχρζωςθ τθσ Εργολθπτικισ 
επιχείρθςθσ να εμφυςιςει ςτουσ εργαηόμενουσ τθν ςυναίςκθςθ ευκφνθσ για τθν τιρθςθ των 
κανόνων Υγιεινισ. 
Θ  Εργολθπτικι  Επιχείρθςθ  αντιμετωπίηει τθν   Αςφάλεια  και  Υγιεινι  µε  τον  ίδιο ςυςτθματικό 
τρόπο µε τον οποίο αντιμετωπίηει τθν Ροιότθτα. Κάκε εργαηόμενοσ πριν γίνει δεκτόσ ςτο 
εργοτάξιο, πρζπει να  ζχει εκπαιδευτεί πριν αναλάβει τα κακικοντά του ϊςτε να αποφευχκοφν 
οποιεςδιποτε ενζργειεσ  που ίςωσ κζςουν ςε κίνδυνο τον ίδιο ι τρίτουσ, να του ζχουν γίνει 
γνωςτζσ όλεσ οι απαιτοφμενεσ ρυκμίςεισ αςφαλείασ και οι   μζκοδοι αποφυγισ ατυχθμάτων 
κακϊσ και οι  βαςικζσ απαιτιςεισ αςφαλείασ. Συγχρόνωσ, υπάρχει διακζςιμοτο παρόν ζγγραφο µε  
τουσ κανόνεσ αςφαλείασ που πρζπει να τθροφνται ςτο εργοτάξιο. 
Πταν πρόκειται να εκτελεςτεί    µία ςυγκεκριμζνθ εργαςία µε ειδικζσ απαιτιςεισ, ο διευκυντισ 
Ζργου ςυγκαλεί ςφςκεψθ ςτθν οποία ςυμμετζχει όλο το κφριο προςωπικό, ϊςτε να ενθμερωκεί 
ςχετικά µε τα προβλιματα περί αςφάλειασ. 
Ο Μθχανικόσ Αςφαλείασ κα εκτελεί περιοδικοφσ ελζγχουσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςυμμόρφωςθ 
µε τισ περί αςφαλείασ ρυκμίςεισ. Αν ο Μθχανικόσ Αςφαλείασ παρατθριςει οποιαδιποτε µθ 
ςυμμόρφωςθ, κα ςυγκλθκεί ςφςκεψθ µε τθν παρουςία όλων των µελϊν που     εμπλζκονται.  Το  
αντικείμενο τθσ  ςφςκεψθσ  κα  είναι  θ   εξζταςθ  τθσ  "µθ ςυμμόρφωςθσ" και θ απόφαςθ για τθ 
διορκωτικι  ενζργεια που πρζπει να πραγματοποιθκεί. Ακολοφκωσ,  αν ο Μθχανικόσ Αςφαλείασ 
εκτιμά ότι ςτθ διάρκεια τθσ Επικεϊρθςθσ οι διορκωτικζσ ενζργειεσ δεν ζχουν πραγματοποιθκεί,   
πρζπει να το αναφζρει άμεςα ςτθ Διοίκθςθ. 
Σε μθνιαία βάςθ κα κακορίηονται ςυςκζψεισ αςφαλείασ ςφμφωνα µε το άρκρο  ΙΙ του Ρ.∆.17/96,  
ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν όλοι οι εργαηόμενοι κατά τομείσ, και δίνουν ενυπόγραφα όποιεσ 
παρατθριςεισ ζχουν και αφοροφν ςε  κζματα αςφαλείασ. Με τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ο 
μθχανικόσ αςφαλείασ µε τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του Εργοταξιάρχθ κα κακορίςει τα κζματα των 
ςυςκζψεων αυτϊν. 
 
1.6  ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

Για τθν πραγματοποίθςθ όλων αυτϊν, ζνα τεκμθριωμζνο Σφςτθμα Αςφάλειασ και Υγιεινισ  κα 
εφαρμόηεται ςτο Ζργο. Το ςφςτθμα αυτό κα τεκμθριϊνεται, για όλα τα διοικθτικά και οργανωτικά 
του κζματα, ςε ζνα Ρρόγραμμα Υγιεινισ και Αςφάλειασ. Επίςθσ, γραπτζσ Οδθγίεσ Αςφάλειασ κα 
ςυνταχκοφν, ϊςτε να καλφπτουν όλεσ τισ εργαςίεσ ςτο Εργοτάξιο. Αυτζσ οι γραπτζσ οδθγίεσ κα 
είναι πάντοτε ςτθν διάκεςθ των εργαηομζνων του Εργοταξίου. 
Πταν διαπιςτϊνεται µια µθ ςυμμόρφωςθ ωσ προσ τθν αςφάλεια, ο Μθχανικόσ Αςφαλείασ ενεργεί 
ςφμφωνα µε τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ  περί "Χειριςμοφ µθ ςυμμορφϊςεων" του Συςτιματοσ 
Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ τθσ Εργολθπτικισ Επιχείρθςθσ, περιγράφει τθ διαπιςτωμζνθ  κατάςταςθ 
και δίνει τισ απαιτοφμενεσ εντολζσ ςχετικά µε τισ διορκωτικζσ ενζργειεσ που πρζπει να 
εκτελεςκοφν. 
Ο  παραλιπτθσ τθσ προαναφερόμενθσ εντολισ πρζπει να υλοποιιςει εντόσ του κακοριςμζνου 
χρόνου τισ υποδεικνυόμενεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ. Ακολοφκωσ ο Μθχανικόσ Αςφαλείασ ι ζνασ 
από τουσ ςυναδζλφουσ του κα επικεωριςει και κα επιβεβαιϊςει ότι ζχει γίνει θ διορκωτικι 
ενζργεια. 
Τυχόν µθ ςυμμόρφωςθ του υπεφκυνου ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν άμεςθ ςφνταξθ αναφοράσ "µθ 
ςυμμόρφωςθσ" από τον Μθχανικό Αςφαλείασ και κα ακολουκείται θ προαναφερόμενθ ςχετικι 
διαδικαςία. 
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Κάκε ατφχθμα, πρζπει να αναφερκεί αμζςωσ ςτον Μθχανικό Αςφαλείασ. Θ κοινοποίθςθ πρζπει 
να γίνει τθν ίδια θμζρα που ςυνζβθ το ατφχθμα, ϊςτε να γίνουν οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ. 
Κακ' όλθ τθ διάρκεια του ζργου, ο Μθχανικόσ Αςφαλείασ κα πρζπει να είναι ενιμεροσ ςχετικά µε 
τθ ςυνολικι εργαςία που ζχει εκτελεςτεί, το ςυνολικό αρικμό των ατυχθμάτων που ςυνζβθςαν, 
και τισ ϊρεσ εργαςίασ που χάκθκαν. 
Ο μθχανικόσ Αςφαλείασ κα ςυντάξει δθλαδι µία ςτατιςτικι ετιςια αναφορά ςχετικά µε τα 
ατυχιματα που ςυνζβθςαν ςτθ διάρκεια του ζργου. Θ Διοίκθςθ και οι υπεφκυνοι για τθν 
ολοκλιρωςθ του ζργου κα λαμβάνουν ζνα αντίγραφο τθσ προαναφερόμενθσ αναφοράσ, ϊςτε να 
βελτιϊνεται θ μεκοδολογία εργαςίασ πρόλθψθσ ατυχθμάτων. 
Πλα τα ζγγραφα ςχετικά µε κζματα αςφαλείασ αρχειοκετοφνται. Πλα τα ατυχιματα  εξετάηονται 
και αναλφονται και θ αναφορά υποβάλλεται ςτθ Διοίκθςθ για περαιτζρω μελζτθ και λιψθ 
αποφάςεων. 
 
1.7  ΠΡΟΠΕΛΑΗ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ Ε ΘΕΕΙ 

Θ προςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο γίνεται από το υφιςτάμενο οδικό δίκτυο & µζςω εργοταξιακϊν 
οδϊν. Στθ ςυμβολι των ανωτζρων οδϊν κα αναρτθκοφν προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ "ΡΟΣΟΧΘ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! ΕΙΣΟ∆ΟΣ -  ΕΞΟ∆ΟΣ ΕΓΟΤΑΞΙΟΥ" και ςτα δφο ρεφματα τθσ κυκλοφορίασ. 
Θ πρόςβαςθ ςτισ κζςεισ εργαςίασ γίνεται μζςα από τθν κφρια χάραξθ του ζργου. Πλεσ οι 
εγκαταςτάςεισ βρίςκονται επί τθσ χάραξθσ και των εργοταξιακϊν χϊρων. 
Ζναρξθ των εργαςιϊν προβλζπεται ςτισ ../../. ... ςφμφωνα µε τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
Σφμβαςθσ. 
 
2. ΚΙΝ∆ΤΝΟΙ ΠΟΤ ΕΝ∆ΕΧΕΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 
2.1 ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

Κατά τθν εκτζλεςθ των χωματουργικϊν εργαςιϊν ενδζχεται να παρουςιαςτοφν οι εξισ κίνδυνοι: 
1.κίνδυνοσ εμπλοκισ εργαηόμενου µε μθχανιματα 
2.κίνδυνοσ εμπλοκισ μθχανθμάτων μεταξφ τουσ 
3.κίνδυνοσ καταπλάκωςθσ από κατακριμνιςθ του χείλουσ ι των παρειϊν τθσ τάφρου 
4.κίνδυνοσ αςτοχίασ τυχόν ςτοιχείων υποςτιριξθσ/αντιςτιριξθσ 
5.κίνδυνοσ ατυχιματοσ από πτϊςθ βράχων, υλικϊν  ι υπερκείμενων αντικειμζνων 
6.κίνδυνοσ πτϊςθσ από φψοσ 
7.κίνδυνοσ ειςπνοισ ςκόνθσ 
8.κίνδυνοσ ζκκεςθσ ςε κορφβουσ 
9.κίνδυνοσ ανατροπισ μθχανιματοσ 
10.κίνδυνοσ από τθν φπαρξθ δικτφων 
 
2.2 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΕΡΓΑΙΕ 

Εκτόσ των πιο πάνω κινδφνων που ενδζχεται να προκφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ κάκε φάςθσ 
εργαςίασ υπάρχουν και κίνδυνοι λόγω εκτζλεςθσ παράλλθλων εργαςιϊν. Επίςθσ κα πρζπει να 
εντοπιςτοφν   ζγκαιρα οι κίνδυνοι που τυχόν προκφπτουν  από τον ςυνδυαςµό εργαςιϊν. 
Αναλυτικά οι κίνδυνοι είναι οι εξισ: 
1.Ο κίνδυνοσ ζκκεςθσ των εργαηομζνων ςε υψθλοφσ κορφβουσ. 
2.Ο κίνδυνοσ λόγω επιβαρθμζνου περιβάλλοντοσ εργαςίασ ςε καυςαζρια και ςκόνθ. 
3.Ο κίνδυνοσ ςφνκλιψθσ εργαηομζνων από μθχανιματα ι οχιματα. 
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4.Ο κίνδυνοσ παρακϊλυςθσ τθσ ςυγκοινωνίασ. 
5.Ο κίνδυνοσ πτϊςθσ αντικειμζνων από φψοσ. 
6.Ο κίνδυνοσ ολίςκθςθσ λόγω άςχθμων καιρικϊν ςυνκθκϊν. 
7.Ο κίνδυνοσ από τον κακό ςυντονιςμό όλων των εργαςιϊν που εκτελοφνται ταυτόχρονα. 
 
2.3 ΔΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΕΛΕΙΑ 

Κατά τισ εργαςίεσ ενδζχεται να προκλθκοφν ηθμιζσ ςτα δίκτυα κοινισ Ωφζλειασ αλλά και να 
προκλθκοφν ατυχιματα από αυτά: 
1. Δίκτυα φδρευςθσ 
2. Δίκτυα αποχζτευςθσ 
3. Δίκτυα υψθλισ Τάςθσ 
4. Δίκτυα χαμθλισ Τάςθσ 
5. Δίκτυα ΟΤΕ 
 
2.4 ΦΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 

1.  Ακτινοβολίεσ 
2.  Θόρυβοσ / ∆ονιςεισ 
3.  Σκόνθ 
4.  Υπαίκρια Εργαςία Ραγετόσ 
5.  Υπαίκρια Εργαςία Καφςωνασ 
6.  Χαμθλι Θερμοκραςία Εργαςίασ 
7.  Υψθλι Θερμοκραςία Εργαςίασ 
8.  Υγραςία χϊρου Εργαςίασ 
 
3. ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΚΙΝ∆ΤΝΩΝ 
 
3.1         ΓΕΝΙΚΑ 
3.2         ΚΑΝΟΝΕΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
3.3         ΜΕΣΑΑΤΟΜΙΚΘΣΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΜΑΡ) 
3.3.1      Γυαλιά αςφαλείασ 
3.3.2      Γάντια 
3.3.3      Ραποφτςια αςφαλείασ 
3.3.4      Στολι εργαςίασ 
3.3.5      Κράνθ 
3.4         Α∆ΕΙΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΙΣΚΕΨΕΩΝ 
3.5         ΡΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΣΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
3.6         ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΡΥΟΣΒΕΣΘ 
3.6.1      Ρρόλθψθ Ρυρκαγιάσ 
3.6.2      Καταπολζμθςθ φωτιάσ 
3.6.2.1   Γενικά 
3.6.2.2.  Διατικζμενα μζςα κατάςβεςθσ πυρκαγιάσ 
3.6.2.3.  Αντιμετϊπιςθ πυρκαγιάσ 
3.6.3      Οδθγίεσ επζμβαςθσ ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ 
3.7         ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΑΝΑΓΚΘΣ 
3.7.1      Εργατικό Ατφχθμα 
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3.7.2      Διαδικαςία εκκζνωςθσ του εργοταξίου 
3.8         ΑΝΑΦΟΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΘΣ ΣΤΟ ΕΓΟΤΑΞΙΟ 
3.8.1      Τα κακικοντα τθσ Ομάδασ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ 
3.8.2.     Τα κακικοντα και οι εξουςίεσ του Μθχανικοφ Αςφαλείασ 
3.8.3      Αναγγελία Ατυχιματοσ 
3.9         ΤΘΘΣΘ ΕΝΤΥΡΩΝ ΕΡΙ ΤΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
3.9.1.     Τιρθςθ εντφπων 
3.9.2      Ζντυπα προσ ανακοίνωςθ δια τοιχοκολλιςεωσ: 
3.10       ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν.1650/86) 
3.11       ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ & ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ (Ρ.∆.1073/81ΤΜΘΜΑIVΚΕΦ.Α') 
3.11.1    Αυτοκίνθτα 
3.11.2    Φορτωτζσ 
3.11.3     Γερανοί 
3.11.4    Σκαλωςιζσ 
3.11.5    Ρρζςεσ ςκυροδζματοσ 
3.11.6   Συντιρθςθ Μθχανθμάτων & Εξοπλιςμοφ 
 
3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Κάκε εργαηόμενοσ ζχει υποχρζωςθ να γνωρίηει: 

 Ροφ βρίςκονται και πωσ χρθςιμοποιοφνται οι ςυςκευζσ πυρόςβεςθσ του τομζα του. 

 Ρου βρίςκεται, τι περιζχει και για κάκε περίπτωςθ το κιβϊτιο (φαρμακείο) πρϊτων 
βοθκειϊν του τμιματόσ του. 

 
3.2 ΚΑΝΟΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ 

 Απαγορεφεται θ κυκλοφορία ςτα μζτωπα εργαςίασ χωρίσ κράνοσ, παποφτςια αςφαλείασ 
(άρβυλα), και φόρμα. 

 Απαγορεφεται το κάπνιςμα ςτα μζτωπα εργαςίασ και τισ αποκικεσ του εργοταξίου. 

 Απαγορεφεται ςτο προςωπικό να αγγίξει οποιαδιποτε ςυςκευι ι μθχάνθμα, εάν δεν του 
ζχει ανατεκεί οποιαδιποτε αρμοδιότθτα από τον προϊςτάμενό του. 

 Απαγορεφεται θ χριςθ εργαλείων, τα οποία βρίςκονται ςε κακι κατάςταςθ. 

 Απαγορεφεται θ εκκίνθςθ οποιαςδιποτε ςυςκευισ ι μθχανιματοσ εάν δεν ζχει 
τοποκετθκεί  όλοσ ο προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ (αςφαλείασ) και εάν δεν ζχει απομακρυνκεί 
όλο το αναρμόδιο προςωπικό. 

 Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ πεπιεςμζνου αζρα χωρίσ ακροφφςιο για κακαριςμοφσ 
εδάφουσ, πάγκου εργαςίασ κ.λπ. 

 Απαγορεφεται θ εναπόκεςθ υλικϊν, εργαλείων κ.λπ. ςε δρόμουσ διαφυγισ γιατί πρζπει να 
διατθροφνται κακαροί και ελεφκεροι για τθν αποφυγι ατυχθμάτων. 

 Απαγορεφεται θ παραμονι προςωπικοφ κάτω από αιωροφμενα φορτία. 

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

 Απαγορεφεται ς' οποιοδιποτε άτομο να περνάει ςτο εςωτερικό μζροσ των 
προςτατευτικϊν διατάξεων και περιφράξεων των μθχανθμάτων κατά τθ διάρκεια τθσ 
λειτουργίασ τουσ. 
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 Απαγορεφεται ςε οποιοδιποτε άτομο  να κζςει ςε κίνθςθ µια μθχανι πριν βεβαιωκεί ότι 
κανζνα άλλο ά τ ο μ ο  δεν κάνει επιςκευι, κακαριςμό ι λίπανςθ, ρφκμιςθ ςτθ μθχανι ι 
εργάηεται κοντά ςε αυτι και ςε επικίνδυνθ απόςταςθ. 

 Κατά τθν ανζγερςθ κτιρίων ι καταςκευϊν, κα παρζχονται αςφαλείσ χϊροι εργαςίασ οι 
οποίοι μπορεί να είναι δάπεδα (τα οποία κα προςτατεφονται µε κιγκλιδϊματα), 
καταςτρϊματα ι ξυλότυποι. 

 Πλα τα εξωτερικά ςυνεργεία και οι εργολάβοι οφείλουν να τθροφν τουσ κανόνεσ 
αςφαλείασ. Κατά τθ διάρκεια επικίνδυνων εργαςιϊν το προςωπικό αυτό προειδοποιείται για 
κάκε ενδεχόμενο κίνδυνο και κα πρζπει να  ζχει πάρει όλεσ  τισ απαιτοφμενεσ ςυςτάςεισ και 
οδθγίεσ αςφαλείασ από τουσ αρμόδιουσ του εργοταξίου που είναι επιφορτιςμζνοι µε τθν 
επίβλεψθ. 

 Εάν οποιοδιποτε εξωτερικό ςυνεργείο ι εργολάβοσ κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν του 
μζςα ςτον εργοταξιακό χϊρο παραβαίνει τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ του εργοταξίου και τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ αςφαλείασ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ , κα γίνεται παρζμβαςθ αμζςωσ 
από τον α ρ μ ό δ ι ο  επιβλζποντα  του εργοταξίου µε ςκοπό τθ ςυμμόρφωςθ του ςυνεργείου 
ι του εργολάβου µε τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ αςφαλείασ. 

 
3.3 ΜΕΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (ΜΑΠ) 

Για τθν αςφάλεια όλων των εργαηομζνων ςφμφωνα µε το Ρ.∆. 396/94 επιβάλλεται θ πιςτι 
εφαρμογι των παρακάτω οδθγιϊν: 

 Να φοράτε πάντα παποφτςια αςφαλείασ ι µπότεσ, φόρμα και κράνοσ, όταν κυκλοφορείτε 
ςτουσ δρόμουσ και ςτισ εγκαταςτάςεισ του εργοταξίου. 

 Να φοράτε πάντα όλα τα απαιτοφμενα είδθ ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εκτζλεςθ μιασ 
ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ. 

 Διατθρείτε κακαρά και ςε καλι κατάςταςθ τα ατομικά ςασ μζςα προςταςίασ, φροντίηετε 
να τα αλλάηετε όταν παρουςιάηουν φκορά και να τα αποκθκεφετε ςε κατάλλθλο μζροσ 
(ιματιοκικεσ) για να µθν καταςτρζφονται. 

Για τθν προςταςία των εργαηομζνων γενικά, ο ανάδοχοσ διακζτει όλα τα απαραίτθτα είδθ 
ατομικισ προςταςίασ ςε ικανοποιθτικά αποκζματα που βρίςκονται ςτθν κεντρικι Αποκικθ. 

3.3.1.  Γυαλιά αςφαλείασ 
Για τθν αποφυγι ατυχθμάτων ςτα µάτια, επιβάλλεται οι εργαηόμενοι να φοροφν γυαλιά 
αςφαλείασ. Οι διάφοροι τφποι γυαλιϊν είναι οι εξισ: 
1. Γυαλιά ειδικά για εργαςίεσ κοπισ µε ςυςκευι οξυγόνο-αςετιλίνθσ. 
2. Γυαλιά ι μάςκα µε ειδικό γυαλί για εργαςίεσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ. 

3.3.2. Γάντια 
Στθ διάκεςθ του προςωπικοφ βρίςκονται γάντια διαφόρων τφπων: 
1. Δερμάτινα γάντια των οποίων θ χριςθ είναι υποχρεωτικι ςε εργαςίεσ χειριςμοφ κοφτερϊν και 
μυτερϊν αντικειμζνων για να προςτατεφονται τα δάκτυλα και τα χζρια από κοψίματα, τρυπιματα 
και τραυματιςμοφσ γενικά. 
2. Λαςτιχζνια γάντια θλεκτρολόγων (τφπου ∆ΕΘ) των οποίων θ χριςθ είναι υποχρεωτικι για 
θλεκτροτεχνίτεσ που είναι υποχρεωμζνοι να εργάηονται ςε κυκλϊματα υπό τάςθ. 

3.3.3. Ραποφτςια αςφαλείασ 
- Τα άρβυλα είναι υποχρεωτικά για όλουσ τουσ εργαηομζνουσ που διακινοφνται  ςτουσ δρόμουσ 
και τισ εγκαταςτάςεισ του εργοταξίου. 
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- Οι µπότεσ είναι υποχρεωτικζσ ςε χϊρουσ µε νερά, λάςπεσ και ουςίεσ και γενικά οπουδιποτε θ 
χριςθ άρβυλου κα ζκανε προβλθματικι  και αναςφαλι τθν εργαςία του προςωπικοφ. 

3.3.4. Στολι εργαςίασ 
Είναι υποχρεωτικι για όλο το προςωπικό, το οποίο ανάλογα µε το είδοσ και τθν επικινδυνότθτα 
τθσ εργαςίασ που εκτελεί, φορά τον κατάλλθλο τφπο φόρμασ. 
Οι τφποι αυτοί είναι οι εξισ: 
1. Κοινζσ φόρμεσ εργαςίασ διμερείσ. 
2. Αδιάβροχεσ ζναντι βροχισ κτλ. 

3.3.5.Κράνθ 
Απαγορεφεται θ εργαςία ι θ κυκλοφορία μζςα ςτο εργοτάξιο χωρίσ κράνοσ αςφαλείασ. 
Για τθν προςταςία από υψθλοφσ κορφβουσ ιδίωσ ςτα υπόγεια ζργα, οι εργαηόμενοι κα 
χρθςιμοποιοφν ωταςπίδεσ. 
 
3.4 Α∆ΕΙΕ ΕΙΟ∆ΟΤ - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΚΕΨΕΩΝ 

 Απαγορεφεται ςε αναρμόδια πρόςωπα να ειςζρχονται ςτο εργοτάξιο. 

 Απαγορεφεται αυςτθρά θ ειςαγωγι και χριςθ ςτο εργοτάξιο οινοπνευματωδϊν ποτϊν, 
όπωσ επίςθσ και θ είςοδοσ ατόμων που βρίςκονται ςε κατάςταςθ μζκθσ. 

 Πταν παρουςιάηεται ζνασ επιςκζπτθσ, ο αρμόδιοσ εργοδθγόσ τθσ βάρδιασ ζχει κακικον να 
τθλεφωνιςει ςτο πρόςωπο που κα δεχκεί τθν επίςκεψθ για να ζχει τθν επιβεβαίωςθ. 

 Το προςωπικό του αναδόχου, του ΚτΕ και τθσ Επίβλεψθσ που περιμζνει επίςκεψθ τρίτων, 
ζχει τθν υποχρζωςθ να ειδοποιεί το αρμόδιο προςωπικό από πριν, ϊςτε µε αυτόν τον τρόπο 
να κερδίηεται χρόνοσ από τουσ ελζγχουσ και τουσ νεκροφσ χρόνουσ. 

 Ρρζπει να ςθμειϊνεται ςτο βιβλίο επιςκεπτϊν τθν ϊρα τθσ ειςόδου και το 
ονοματεπϊνυμο του επιςκζπτθ. 

 Ο ανάδοχοσ κα διατθριςει τθν αςφάλεια των εργοταξιακϊν χϊρων αποτελεςματικά 
ςυμπεριλαμβανομζνου του προςωπικοφ και των εγκαταςτάςεων και κα τουσ εφοδιάςει µε 
βιβλίο επιςκεπτϊν και 10 κράνθ, τουλάχιςτον, αν απαιτείται. 

 Οι Υπεργολάβοι πρζπει να ειδοποιοφν τον εκάςτοτε αρμόδιο του εργοταξίου ςε περίπτωςθ 
αναμονισ  επιςκζπτθ και να ενθμερϊνεται ο Εργοταξιάρχθσ. 

 
3.5 ΠΙΝΑΚΙ∆Ε ΚΑΙ ΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Ρροειδοποιθτικά ςιματα είναι υποχρεωτικά και ο ανάδοχοσ μεριμνά  ϊςτε τζτοια κατάλλθλα 
ςιματα να ανεγείρονται ςε ολόκλθρο το χϊρο εργαςίασ ςφμφωναµετοΡ.∆.105/95. 

 Στθν είςοδο του δρόμου προςπζλαςθσ και επάνω ςτον επαρχιακό δρόμο κα αναρτθκοφν 
αμφοτζρων των οδϊν πινακίδεσ προειδοποίθςθσ "ΡΟΣΟΧΘ ΕΙΣΟ∆ΟΣ - ΕΞΟ∆ΟΣ 
ΕΓΟΤΑΞΙΟΥ". 

 Σε απόςταςθ 150m από τον δρόμο προςπζλαςθσ, κακϊσ και περιοριςτικζσ πινακίδεσ 
ταχφτθτασ. 

 Στο χϊρο του εργοταξίου κα αναρτθκεί πινακίδα μζγιςτου ορίου ταχφτθτασ 20Km. 

 Στο ςυνεργείο κα αναρτθκεί πινακίδα υποχρεωτικισ χριςθσ αρβφλων βαρζου τφπου, 
απαγόρευςθ καπνίςματοσ και υποχρεωτικι προςταςία των ματιϊν για τουσ 
θλεκτροςυγκολλθτζσ. 

 
3.6  ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ – ΠΤΡΟΒΕΗ 
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3.6.1. Ρρόλθψθ Ρυρκαγιάσ 
Για τθν πρόλθψθ τθσ πυρκαγιάσ ιςχφουν αυςτθρά οι παρακάτω κανόνεσ: 

 Απαγορεφεται ςτουσ εργαηομζνουσ το κάπνιςμα και το άναμμα φωτιάσ ι θ εκτζλεςθ 
εργαςίασ που προκαλεί υπερκζρμανςθ ι ςπινκιρα μζςα ςε περιοχζσ  του εργοταξίου ςτισ 
οποίεσ υπάρχουν ςχετικζσ οδθγίεσ και γενικά ςε χϊρουσ όπου υπάρχουν εφφλεκτα υλικά. 

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

-Οι χϊροι εργαςίασ κα πρζπει να διατθροφνται κακαροί (απομακρφνοντασ αμζςωσ όλα τα 
ςκουπίδια και τα εφφλεκτα υλικά όπωσ λάδια, ςτουπιά, χαρτιά, υφάςματα, ξφλα κλπ). Ρρζπει  να  
υπάρχει  πάντοτε  ζξοδοσ  ελεφκερθ  και  χωρίσ  ε μπόδια,  για άμεςθ απομάκρυνςθ, ςε περίπτωςθ 
που κινδυνεφει θ ηωι κάποιου από πυρκαγιά. 

3.6.2. Καταπολζμθςθ φωτιάσ 

3.6.2.1. Γενικά 
Το υλικό καταπολζμθςθσ φωτιάσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ανά πάςα ςτιγμι. Ρρζπει λοιπόν να 
παραμζνει πάντοτε ελεφκερο και να είναι προςιτό. 
Το υλικό αυτό προορίηεται αυςτθρά για χριςθ µόνο ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ. Απαγορεφεται 
"αυςτθρά" θ χρθςιμοποίθςθ όλων των διατεκειμζνων μζςων αντιμετϊπιςθσ πυρκαγιάσ για   
άλλουσ ςκοποφσ εκτόσ εκείνων για τουσ οποίουσ προορίηονται. 

3.6.2.2.Διατεκειμζνα μζςα κατάςβεςθσ πυρκαγιάσ. 
1. Ρυροςβεςτιρεσ για ςτερεά, υγρά, αζρια καφςιμα και θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ 
2. Άμμοσ για κατάςβεςθ ςτερεϊν ι υγρϊν καυςίμων. 
3. Σκαπάνεσ και φτυάρια. 

3.6.2.3.Αντιμετϊπιςθ πυρκαγιάσ 
Ρρζπει να είναι γνωςτά τα πυροςβεςτικά μζςα που υπάρχουν ςτο χϊρο εργαςίασ, που 
βρίςκονται, για ποιεσ πυρκαγιζσ είναι κατάλλθλα και πωσ χρθςιμοποιοφνται. 
Απαγορεφεται να χρθςιμοποιοφνται πυροςβεςτιρεσ νεροφ και γενικά νερό ςε θλεκτρικζσ 
εγκαταςτάςεισ υπό τάςθ, κακϊσ και υγρά καφςιμα. 
Ο χϊροσ πρζπει να διατθρείται κακαρόσ από χαρτιά και εφφλεκτα υλικά και να γίνονται περιοδικά 
αποψιλϊςεισ του χϊρου του εργοταξίου. 
Το νερό πρζπει να χρθςιμοποιείται για: 
1.Κατάςβεςθ φωτιάσ ςε ςτερεά 
2.Για ελαφρά ςτερεά υλικά όπωσ χαρτιά, χόρτα, ςτουπιά κλπ να αποφεφγεται θ χριςθ 
πυροςβεςτιρων ςκόνθσ ι CO2. Θ καλφτερθ λφςθ είναι το νερό. 

3.6.3 Οδθγίεσ επζμβαςθσ ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ. 
Εάν κάποιοσ αντιλθφκεί φωτιά ςε οποιοδιποτε ςθμείο εντόσ και εκτόσ των εγκαταςτάςεων του 
εργοταξίου κα πρζπει αμζςωσ να ειδοποιιςει: 
1. Το τμιμα που βρίςκεται πλθςιζςτερα ςτο ςθμείο φωτιάσ. Στθ ςυνζχεια να προςπακιςει να 
ςβιςει ι να περιορίςει όςο είναι δυνατόν τθ φωτιά χρθςιμοποιϊντασ όλα τα κατάλλθλα για τθν 
περίπτωςθ πυροςβεςτικά μζςα. 
2.Το προςωπικό πυραςφάλειασ. 
Εάν για οποιοδιποτε λόγο δεν απαντά το τθλζφωνο των παραπάνω, να καλείται αμζςωσ θ 
πυροςβεςτικι Υπθρεςία (199). 
ΡΟΣΟΧΘ: 
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Πλεσ οι ενζργειεσ επζμβαςθσ πρζπει να κατευκφνονται από τον υπεφκυνο βάρδιασ ι τον 
Εργοταξιάρχθ. 
 
3.7 ΧΕ∆ΙΟ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 

Ο επικεφαλισ κάκε βάρδιασ (επιςτάτθσ ι εργοδθγόσ) ςε ςυνεργαςία µε τον Γενικό Εργοδθγό, τον 
Τεχνολόγο-Μθχανολόγο  Μθχανικό, τον Μθχανικό Αςφαλείασ, πρζπει να λαμβάνουν τα 
κατάλλθλα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν, όπωσ αυτά αναφζρονται παρακάτω. 

3.7.1. Εργατικό Ατφχθμα 
Σε κάκε εργατικό ατφχθμα αμζςωσ ειδοποιείται θ ομάδα αςφαλείασ και ο ςαµαρείτθσ προςφζρει 
τισ πρϊτεσ βοικειεσ και αν ο τραυματιςμόσ είναι ςοβαρισ μορφισ υποχρεοφται να  φροντίςει για 
τθν μεταφορά του τραυματιςμζνου ςτο πλθςιζςτερο Κζντρο Υγείασ ι ςτο Γενικό Νοςοκομείο 
Λιβαδειάσ. 
Κάκε τμιμα είναι υποχρεωμζνο να ζχει φαρμακείο εξοπλιςμζνο κατάλλθλα µε όλα τα απαραίτθτα 
φάρμακα και υλικά γενικά για τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ. Σε 
περίπτωςθ ελαφροφ ατυχιματοσ: 
Μετά από κάκε ελαφρφ τραφμα ο ατυχθματίασ πρζπει να χρθςιμοποιιςει βαςικά μζτρα 
κεραπείασ και κυρίωσ κακάριςμα καλό (αντιςθπτικό) και ενδεχομζνωσ επίδεςμο. 
Εάν θ κατάςταςθ του τραφματοσ απαιτεί τθν άμεςθ επιμζλεια νοςοκόμου, ο εργοδθγόσ βάρδιασ 
κα ενεργιςει για τθν μεταφορά του ατυχθµατία ςτο πλθςιζςτερο νοςοκομείο. 
Σε περίπτωςθ ςοβαροφ ατυχιματοσ: 
Είναι απαραίτθτο να δοκοφν ςτον ατυχθµατία όλεσ οι ςτοιχειϊδεισ πρϊτεσ βοικειεσ ςτον τόπο 
του ατυχιματοσ πριν μεταφερκεί ςτο Νοςοκομείο. 

3.7.2. Διαδικαςία εκκζνωςθσ του εργοταξίου 
Θ διαδικαςία φζρεται εισ πζρασ από κοινοφ ςε ςυνεργαςία µε τθν υπάρχουςα διαδικαςία που 
ακολουκεί θ υπθρεςία. 
 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΣΑΚΣΟΤ ΑΝΑΓΚΗ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ 

Οι άνκρωποι που κα εντοπίςουν πρϊτοι τθν κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ οφείλουν να 
ενθμερϊςουν τον Εργοταξιάρχθ το ταχφτερο δυνατό  (ονοματεπϊνυμο ατυχθµατία και κζςθ του 
ςυμβάντοσ) ι τον αντικαταςτάτθ του ςε περίπτωςθ απουςίασ του πρϊτου. 
Στθ ςυνζχεια όλοι οι εργαηόμενοι ςυγκεντρϊνονται ςε προκακοριςμζνα ςθμεία για περαιτζρω 
οδθγίεσ. 
Θ διοίκθςθ τθσ Εργολθπτικισ Επιχείρθςθσ εξουςιοδοτεί προσ αποφυγι οποιουδιποτε εργατικοφ 
ατυχιματοσ: τον ςυντονιςτι ςε κζματα αςφαλείασ, τον Μθχανικό Αςφαλείασ, τον Ιατρό Εργαςίασ, 
τουσ Σαµαρείτεσ (ζνασ τουλάχιςτον ςε κάκε βάρδια) και οργανϊνεται µια “Ομάδα Ζκτακτθσ 
Ανάγκθσ" µε επικεφαλισ το Μθχανικό Αςφαλείασ και από 10 άτομα και κα είναι κατάλλθλα 
οργανωμζνα, ϊςτε επαρκισ αρικμόσ µελϊν τθσ να είναι διακζςιμοσ για δράςθ και βοικεια 
οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν. 
Θ υπ' όψθ ομάδα κα εκπαιδευτεί από ειδικευμζνο προςωπικό. Κάκε µζλοσ τθσ ομάδασ κα είναι 
ικανό να δϊςει πρϊτεσ βοικειεσ, να λειτουργιςει τουσ εξοπλιςμοφσ των αναπνευςτικϊν 
ςυςκευϊν και τον εξοπλιςμό πυρόςβεςθσ και να ζχει δυνατότθτα άμεςθσ προςπζλαςθσ των 
μετϊπων εργαςίασ. 
Ο Μθχανικόσ Αςφαλείασ του ζργου ευκφνεται για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν 
ςφμφωνα προσ τισ ιςχφουςεσ περί αςφαλείασ διατάξεισ και τισ προδιαγραφζσ του ΚτΕ. 
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3.8.1. Τα κακικοντα τθσ Ομάδασ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ είναι: 
1. Ραροχι Ρρϊτων Βοθκειϊν. 
2. Ραροχι και διανομι Μ.Α.Ρ. 
3. Ενθμζρωςθ προςωπικοφ. 
4. Οριςμόσ ενόσ τουλάχιςτον ςαµαρείτθ ςε κάκε βάρδια εργαςίασ. 
5.Εξαςφάλιςθ και ςυντιρθςθ των παρακάτω υλικϊν. 
- Μία (1) μάλλινθ κουβζρτα 
- Μία (1) φιάλθ οξυγόνου 
- Υλικά για επίδεςθ τραυμάτων, απολφμανςθ κ.λπ. 
- Ενζςεισ αναλγθτικζσ. 
- Αναπνευςτικζσ ςυςκευζσ για τθν παρακράτθςθ ςκόνθσ. 
- Τρεισ (3) λαμπτιρεσ ανκεκτικοί ςε ζκρθξθ. 
- Συντιρθςθ ενόσ ςετ φαρμακείου ςτα κφρια μζτωπα εργαςιϊν. 
6. Συντιρθςθ και επικεϊρθςθ των μζςων πυρόςβεςθσ, τθν καταλλθλότθτα αυτϊν και τθν διανομι 
τουσ όταν χρειαςτοφν. 

3.8.2.  Τα κακικοντα και οι εξουςίεσ του Μθχανικοφ Αςφαλείασ είναι: 
1. Μαηί µε τθν ομάδα αςφαλείασ του Ζργου, να ζχει άμεςθ επικοινωνία µε τουσ αρμόδιουσ 
φορείσ, όπωσ τροχαία - αςτυνομία, πρϊτεσ βοικειεσ, τοπικι αυτοδιοίκθςθ, κοινωνικοφσ φορείσ, 
φορείσ μαηικισ ενθμζρωςθσ. 
2. Ρρόγνωςθ και λφςθ προβλθμάτων που προκφπτουν ςτο ζργο, όπωσ επικοινωνίεσ, αναςφαλείσ 
ςυνκικεσ ςτο εργαςιακό περιβάλλον, τοπικζσ δυςκολίεσ για τθν αςφάλεια του ζργου και των 
εργαηομζνων. 
3. Να ςυςκζπτεται µε τον διευκυντι και μθχανικοφσ πλθροφορϊντασ τουσ για το βακμό των 
μζτρων αςφαλείασ που εφαρμόηονται. 
4. Να οργανϊνει ελζγχουσ αςφαλείασ ςτο τμιμα για το οποίο είναι υπεφκυνοσ, ϊςτε να 
επιβεβαιϊνεται θ διατιρθςθ και επιβολι των μζτρων αςφαλείασ. 
5. Να επιβεβαιϊνει τθν φπαρξθ του κατάλλθλου προςωπικοφ εξοπλιςμοφ αςφαλείασ για κάκε 
εργαηόμενο και να επιβλζπει τθν ορκι χριςθ αυτϊν. 
6. Να ελζγχει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, να επιςκζπτεται τακτικά το εργοτάξιο και να αναφζρει 
τισ όποιεσ αποκλίςεισ επιςθμαίνονται. 
7. Να ερευνά τα ατυχιματα και να διατθρεί ζνα θμερολόγιο καταγραφισ τουσ για τθν αποφυγι 
άλλων παρόμοιων. 
8. Να επιβεβαιϊνει ότι το προςωπικό είναι ενιμερο ςχετικά µε τισ πρϊτεσ βοικειεσ που πρζπει 
να παρζχονται. 

3.8.3 Αναγγελία Ατυχιματοσ 
Αν µε τθν αρχικι αντιμετϊπιςθ ενόσ ατυχιματοσ διαπιςτωκεί πωσ ο τραυματίασ πρζπει να 
μεταφερκεί ςε πλθςίον Νοςοκομείο ι Κλινικι, θ μεταφορά γίνεται αμζςωσ µε αυτοκίνθτο του 
Εργοταξίου. 
Μετά τθν αντιμετϊπιςθ του ατυχιματοσ ειδοποιείται: 
1. Ο τεχνικόσ αςφαλείασ. 
2. Ο Ρροϊςτάμενοσ του τμιματοσ όπου ανικει ο ατυχθµατίασ. 
Οι τεχνικοί αςφαλείασ του Εργοταξίου προβαίνουν ςε ζρευνα και ανάλυςθ του ατυχιματοσ 
προκειμζνου να διαπιςτωκοφν τα αίτια. 
Ο Ρροϊςτάμενοσ του τμιματοσ ςτο οποίο ανικει ο ατυχθµατίασ, προβαίνει κατά περίπτωςθ ςτισ 
εξισ ενζργειεσ: 
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 Εάν πρόκειται για ελαφρφ ατφχθμα που κα ςυνεπάγεται ολιγόωρθ απουςία του 
ατυχθµατία - μικρότερθ από 8 ϊρεσ - από τθν  εργαςία, ςυμβουλεφεται τθν  Ζκκεςθ 
Τεχνικϊν Αςφαλείασ και προτείνει λφςεισ ι κάνει ςυςτάςεισ (ανάλογα µε τα αίτια) ζτςι 
ϊςτε να µθν επαναλθφκεί παρόμοιο ατφχθμα. 

 Εάν πρόκειται για ςοβαρό ατφχθμα που κα ζχει ςαν αποτζλεςμα µια διακοπι εργαςίασ -
από πλευράσ ατυχθµατία - μεγαλφτερθ από 8 ϊρεσ, ο Ρροϊςτάμενοσ του ατυχθµατία : 

1. Ενθμερϊνει το γραφείο προςωπικοφ μζςα ςε 24 ϊρεσ το αργότερο από τθ ςτιγμι του 
ατυχιματοσ αφοφ ερευνιςει τα αίτια και ςυμβουλευτεί τθ ςχετικι ζκκεςθ των Τ.Α. 
2. Ρροτείνει λφςεισ ι κάνει ςυςτάςεισ (ανάλογα µε τα αίτια) ϊςτε να µθν επαναλθφκοφν 
παρόμοια ατυχιματα. 
3.  Συμπλθρϊνει τθ Διλωςθ ατυχιματοσ ςε όςα ςθμεία τον αφοροφν και τθν μονογράφει. 
Το γραφείο προςωπικοφ μετά τθν αναγγελία ατυχιματοσ από τον Ρροϊςτάμενο Τμιματοσ, 
ενθμερϊνει ΑΜΕΣΩΣ τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνει τθ διλωςθ ατυχιματοσ ςτα 
ςθμεία που τον αφοροφν. 
 
3.9 ΣΗΡΗΗ ΕΝΣΤΠΩΝ ΕΠΙ ΣΟΠΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

3.9.1. Σφμφωνα µε τον Νόμο1396/83, άρκρο 8, τθροφνται: 

 Επί τόπου του ζργου τθρείται θμερολόγιο μζτρων αςφαλείασ το οποίο είναι κεωρθμζνο 
από τθν τοπικι Επικεϊρθςθ εργαςίασ και "βιβλίο γραπτϊν υποδείξεων Τ.Α & Γ.Ε. "ςτο 
οποίο αναγράφονται από τον Μθχανικό Αςφαλείασ περιςτατικά παράβαςθσ των κανόνων 
αςφαλείασ από τουσ εργαηόμενουσ κακϊσ και υποδείξεισ για το τι πρζπει να γίνει από τον 
Εργοταξιάρχθ. 

 Επίςθσ τθρείται Βιβλίο Ατυχθμάτων όπου ςθμειϊνονται όλα τα ατυχιματα που 
ςυμβαίνουν από τα ποιο ςοβαρά ζωσ τα λιγότερα ςοβαρά. 

 Συνθμμζνα ςασ υποβάλλουμε υπόδειγμα θμερολογίου μζτρων αςφαλείασ και βιβλίο 
ατυχθμάτων το οποίο µασ αποςτάλκθκε από τθν υπθρεςία. 

3.9.2. Ζντυπα προσ ανακοίνωςθ δια τοιχοκολλιςεωσ: 
Στο χϊρο   του εργοταξίου αναρτοφνται ζντυπα που κακοδθγοφν και ενθμερϊνουν τουσ 
εργαηόμενουσ ςε ηθτιματα αςφάλειασ και υγιεινισ. 
 
3.10 ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (Ν.1650/86) 

Ωσ περιβάλλον νοείται τόςο το Φυςικό Ρεριβάλλον όςο και το Ανκρωπογενζσ. 
Θ προςταςία του περιβάλλοντοσ είναι μεγίςτθσ ςθμαςίασ για τον ανάδοχο. 
Ο ςχεδιαςμόσ των ζργων γίνεται πάντα κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να επιτυγχάνονται: 
1. Θ μζγιςτθ δυνατι εναρμόνιςθ του Ζργου ςτο περιβάλλον. 
2. Θ ελάχιςτθ δυνατι διατάραξθ του περιβάλλοντοσ. 
Οι παραπάνω ςτόχοι ικανοποιοφνται: 
1. Τόςο κατά τθ διάρκεια ηωισ του ζργου. 
2. Πςο και κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του. 
 
3.11 ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ&ΕΞΟΠΛΙΜΟ(Π.∆.1073/81ΣΜΗΜΑIVΚΕΦ.Α') 
Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ ενόσ εργοταξίου περιλαμβάνει μθχανιματα που εξυπθρετοφν διάφορεσ 
εργαςίεσ. Πςον αφορά ςτα χωματουργικά ζργα χρθςιμοποιοφνται οι φορτωτζσ, οι  εκςκαφείσ, οι 
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προωκθτζσ, οι οδοςτρωτιρεσ, οι ιςοπεδωτζσ και τα ανατρεπόμενα φορτθγά. Στο χϊρο του 
εργοταξίου γενικά χρθςιμοποιοφνται : γερανοί, γεννιτριεσ και λεωφορεία ι επιβατικά. 
Πλοσ ο ιδιόκτθτοσ κινθτόσ εξοπλιςμόσ τθσ εταιρείασ, όπωσ φορτθγά, γερανοί, 
θλεκτροςυγκολλιςεισ και άλλα παρόμοια όπωσ επίςθσ υλικά και εργαλεία, είναι καταχωρθμζνα,  
εφοδιαςμζνα µε   άδεια,  αςφαλιςμζνα και  διατθρθμζνα ςε   καλι κατάςταςθ. 

3.11.1. Αυτοκίνθτα 
Υπάρχει το "δελτίο καταλλθλότθτασ" κάκε οχιματοσ το οποίο ελζγχεται και ανακεωρείται και το 
"δελτίο ςυντιρθςθσ" το οποίο ενθμερϊνεται από τον ςυντθρθτι του εργοταξίου. 

 Το όχθμα πρζπει να φζρει Άδεια κυκλοφορίασ και να είναι αςφαλιςμζνο. 

 Το όχθμα πρζπει να ζχει περάςει τον περιοδικό ζλεγχο του ΚΤΕΟ. 

 Το όχθμα πρζπει να φζρει κιβϊτιο Α' Βοθκειϊν. 

 Το όχθμα πρζπει να φζρει πυροςβεςτιρα. 

 Το όχθμα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με καμπίνα προςταςίασ, µε θχθτικι κόρνα και 
φωτεινό ςιμα κατά τθν όπιςκεν. 

Ο οδθγόσ του αυτοκινιτου φζρει και τθν ευκφνθ τθσ καλισ κατάςταςθσ του οχιματοσ και 
ενθμερϊνει υπεφκυνα άτομα του ςυνεργείου για τυχόν επιςκευζσ. Ρρζπει να γίνεται τακτικόσ 
ζλεγχοσ ςτα φρζνα, τθν κόρνα, τα φϊτα τουσ υαλοκακαριςτιρεσ και τα λοιπά ςυςτιματα 
αςφαλείασ. Ρρζπει να δζνονται µε αςφάλεια τα φορτία πριν ξεκινιςει το όχθμα. Επίςθσ πρζπει 
να τθροφνται οι παρακάτω κανόνεσ: 

 Απαγορεφεται να πθδάτε από οχιματα ι να ανεβαίνετε όταν αυτά δεν ζχουν ςταματιςει 
τελείωσ. 

 Απαγορεφεται το κάπνιςμα κατά τον ανεφοδιαςμό ςε καφςιμα. Τθν ϊρα αυτι θ μθχανι 
πρζπει να είναι ςβθςτι. 

 Απαγορεφεται θ φόρτωςθ των οχθμάτων περιςςότερο από το μζγιςτο επιτρεπόμενο. 

 Ρρζπει να γίνει ιδιαίτεροσ ζλεγχοσ για τθν καλι λειτουργία των φρζνων και τθσ κόρνασ. 

 Απαγορεφεται θ χριςθ των οχθμάτων για άλλεσ εργαςίεσ εκτόσ απ' αυτζσ για τισ οποίεσ 
ζχουν καταςκευαςκεί. 

3.11.2  Φορτωτζσ. 
Υπάρχει το "δελτίο καταλλθλότθτασ" κάκε μθχανιματοσ το οποίο ελζγχεται και ανακεωρείται και 
το "δελτίο ςυντιρθςθσ" το οποίο ενθμερϊνεται από τον ςυντθρθτι του εργοταξίου. 
Οι φορτωτζσ αυτοί για τθν μείωςθ των καυςαερίων ζχουν καταλφτθ και φζρουν φίλτρο νεροφ. 
Ζχει αναρτθμζνουσ προβολείσ που και χρθςιμοποιεί. 
Θ χριςθ των φορτωτϊν αυτϊν είναι µόνο για τθν εργαςία που προβλζπεται (μεταφορά και 
φόρτωςθ προϊόντων) και γίνεται µόνο από εξουςιοδοτθμζνα άτομα (χειριςτισ). Απαγορεφεται θ 
μεταφορά του προςωπικοφ μζςα ςτον κάδο, παρά µόνο εάν ο φορτωτισ είναι εφοδιαςμζνοσ µε 
ειδικό καλάκι το οποίο πλθροί τισ προδιαγραφζσ (κουπαςτι, καλι καταςκευι, ςωςτό ςτερζωμα  
επάνω ςτον φορτωτι). 
Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ του κάδου για φρενάριςμα παρά µόνο ςε μεγάλθ ανάγκθ. 
Επικεωρείται κακθμερινά θ ςτάκμθ του νεροφ και ςυμπλθρϊνεται. 

 Το όχθμα πρζπει να φζρει Άδεια κυκλοφορίασ και να είνα ιαςφαλιςμζνο. 

 Το όχθμα πρζπει να ζχει περάςει τον περιοδικό ζλεγχο του ΚΤΕΟ. 

 Το όχθμα πρζπει να φζρει κιβϊτιο Α' Βοθκειϊν. 

 Το όχθμα πρζπει να φζρει πυροςβεςτιρα. 
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 Το όχθμα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο µε καμπίνα προςταςίασ, µε θχθτικι κόρνα και 
φωτεινό ςιμα κατά τθν όπιςκεν. 

3.11.3  Γερανοί 

 Το όχθμα πρζπει να φζρει Άδεια κυκλοφορίασ και να είναι αςφαλιςμζνο. 

 Το όχθμα πρζπει να ζχει περάςει τον περιοδικό ζλεγχο του ΚΤΕΟ. 

 Το όχθμα πρζπει να φζρει κιβϊτιο Α' Βοθκειϊν. 

 Το όχθμα πρζπει να φζρει πυροςβεςτιρα. 

 Το όχθμα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο µε καµπίνα προςταςίασ, µε θχθτικι κόρνα και 
φωτεινό ςιμα κατά τθν όπιςκεν. 

Υπάρχει το "δελτίο καταλλθλότθτασ" κάκε μθχανιματοσ το οποίο ελζγχεται και ανακεωρείται και 
το "δελτίο ςυντιρθςθσ" το οποίο ενθμερϊνεται από τον ςυντθρθτι του. Θ ςωςτι χριςθ των 
γερανϊν εξαςφαλίηεται όταν ελζγχονται κατάλλθλα τα ακόλουκα ςθμεία: 
1. Διαγράμματα αςφαλοφσ φορτίου. 
2. Ικανότθτα των μθχανικϊν βαροφλκων. 
3. Φφςθ του εδάφουσ. 
4. Καιρικζσ ςυνκικεσ (άπνοια, κλπ) 
Ρρζπει να διατθροφνται πάντα ςε επάρκεια όλα τα μθχανικά και θλεκτρικά βαροφλκα των 
γερανϊν και ςυντθρεί ςυςτθματικά τα μθχανιματα. 
Ρρζπειναελζγχεταικακθμερινάτθνκατάςταςθτωνςυρματόςχοινωνκαιτααντικακιςτάµετθνπρϊτθζν
δειξθφκοράσ. 
Πταν το αιωροφμενο μπράτςο είναι ζτοιμο, να υπολογίηεται το νεκρό ςθμείο και να γίνεται 
ακριβισ εκτίμθςθ για τθν ςωςτι και αςφαλι ζδραςθ του γερανοφ. 
Πλοι οι γάντηοι πρζπει να ςυνοδεφονται από μθχανιςμοφσ αςφάλειασ ζναντι επικινδφνων 
χαλαρϊςεων των αναρτιςεων. 

3.11.4 Σκαλωςιζσ 
Οι κάκετεσ βάςεισ των ςκαλωςιϊν κα βρίςκονται ςε ςτακερι βάςθ. 
Πλεσ οι ςκαλωςιζσ   µε φψοσ 3mι περιςςότερο  πάνω από το ζδαφοσ κα είναι εφοδιαςμζνεσ  µε 
κιγκλιδϊματα αςφαλείασ ςτισ ανοιχτζσ πλευρζσ τουσ, ςφμφωνα µε τισ ςχετικζσ διατάξεισ. 
Αςφαλι μζςα πρόςβαςθσ κα παρζχονται ςε όλα τα επίπεδα εργαςίασ τθσ ςκαλωςιάσ. 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα Ρ.∆.447/75 και 778/80 οι ςανίδεσ των ςκαλωςιϊν πρζπει να 
επικεωροφνται και να δοκιμάηονται πριν από κάκε εγκατάςταςθ. 
Θα εγκακίςτανται προςτατευτικά γείςα ςτισ ανοιχτζσ πλευρζσ των ςκαλωςιϊν, προκειμζνου να 
αποφεφγεται θ πτϊςθ των εργαλείων, υλικϊν ι του εξοπλιςμοφ. 
Δεν κα χρθςιμοποιείται ςκαλωςιά που ζχει υποςτεί ηθμιζσ μζχρισ ότου επιςκευαςτεί και 
ενιςχυκεί. 
Ο ανάδοχοσ κα εξαςφαλίςει ϊςτε όλεσ οι ςκαλωςιζσ που χρθςιμοποιοφνται από τουσ 
εργαηόμενουσ τθσ να βρίςκονται ςε αςφαλι κατάςταςθ. 
Στθ ςκαλωςιά κα υπάρχει πάντα µόνο το υλικό που χρθςιμοποιείται τθ ςτιγμι εκείνθ και ποτζ δεν 
κα υπερφορτϊνεται. 

3.11.5  Ρρζςεσ ςκυροδζματοσ 

 Το όχθμα πρζπει να φζρει Άδεια κυκλοφορίασ και να είναι αςφαλιςμζνο. 

 Το όχθμα πρζπει να φζρει κιβϊτιο Α' Βοθκειϊν. 

 Το όχθμα πρζπει να φζρει πυροςβεςτιρα. 
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 Το όχθμα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο µε καµπίνα προςταςίασ, µε θχθτικι κόρνα και 
φωτεινό ςιμα κατά τθν όπιςκεν. 

 Το όχθμα πρζπει να φζρει τριγωνικό ςιμα προειδοποίθςθσ και φωτεινό φάρο. 
Υπάρχει  το   "δελτίο  καταλλθλότθτασ"  κάκε  μθχανιματοσ το   οποίο  ελζγχεται  και 
ανακεωρείται και το "δελτίο ςυντιρθςθσ" το οποίο ενθμερϊνεται απ τον ςυντθρθτι του 
εργοταξίου. 
Ρριν από κάκε χριςθ το όχθμα επικεωρείται προςεκτικά, δοκιμάηονται τα κινθτά του μζρθ, 
λιπαίνονται και ςυντθροφνται κατά τθ διάρκεια παφςθσ του μθχανιματοσ. 
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ θ κεμελίωςθ τθσ πρζςασ κα είναι ςωςτι ϊςτε ςε κάκε περίπτωςθ κα 
εξαςφαλίηεται θ εργαςία. 
Απαγορεφεται δε να βρίςκονται εργαηόμενοι μζςα ςτθ ηϊνθ εργαςίασ ειδικά κάτω απ’ τα κινθτά 
μζρθ τθσ μποφμασ. Ππου αυτό δε είναι δυνατό οι εργαςίεσ ςυντονίηονται από ζμπειρο εργοδθγό. 

3.11.6  Συντιρθςθ Μθχανθμάτων και Εξοπλιςμοφ 
Για τον εξοπλιςμό τθσ διαδικαςίασ ςυντιρθςθσ ιςχφουν oι οδθγίεσ και οι προδιαγραφζσ των 
καταςκευαςτϊν : 
Υπάρχει το "δελτίο καταλλθλότθτασ" κάκε μθχανιματοσ το οποίο ελζγχεται και ανακεωρείται, και 
το "δελτίο ςυντιρθςθσ" το οποίο ενθμερϊνεται απ' τον ςυντθρθτι του. 
Απαγορεφεται θ χριςθ εργαλειοµθχανϊν (τόρνοσ, φρζηεσ, πριονοκορδζλεσ, πλάνα κλπ) από 
πρόςωπα µθ εξαςκθμζνα και ακατάλλθλα για το χειριςμό τουσ. 
Απαγορεφεται θ οξυγονοκόλλθςθ και θλεκτροςυγκόλλθςθ αν αυτόσ που τθν εκτελεί δεν ζχει 
προθγουμζνωσ εφοδιαςτεί µε όλα τα ατομικά προςτατευτικά μζςα (για τθν προςταςία των 
ματιϊν, του προςϊπου, των χεριϊν, των ποδιϊν και του ςϊματοσ), κατά τθσ φωτιάσ, τθσ 
ακτινοβολίασ και των πυρακτωμζνων τεμαχίων εκπαιδευμζνα, αρμόδια και εξουςιοδοτθμζνα. 
Απαγορεφεται αυςτθρά θ εκτζλεςθ θλεκτρολογικισ εργαςίασ ςε θλεκτρικά δίκτυα, εγκαταςτάςεισ 
,ςυςκευζσ κλπ, αν δεν βεβαιωκεί απόλυτα θ αςφαλισ διακοπι του θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 
Συντιρθςθ μθχανιςμοφ ι εξοπλιςμοφ ςε κίνθςθ απαγορεφεται όπου θ επαφι µε τα κινοφμενα 
μζρθ μπορεί να τραυματίςει τουσ εργαηόμενουσ. 
Ακόλουκεσ προφυλάξεισ επιβάλλονται όπου απαιτείται από τθ διαδικαςία ςυντιρθςθσ να 
παραμζνει ςε λειτουργία ο εξοπλιςμόσ: 
1. Οι εργαηόμενοι που αςχολοφνται µε τισ διαδικαςίεσ αυτζσ κα είναι πλιρωσ εκπαιδευμζνοι και 
εξουςιοδοτθμζνοι να εκτελζςουν τθν διαδικαςία αυτι. 
2. Θα κακοριςτεί µια αςφαλισ διαδικαςία για κάκε περίπτωςθ και θ διαδικαςία κα είναι 
διακζςιμοι και αν είναι πρακτικό, κα υπάρχει δίπλα ςτον μθχανιςμό. 
 
4. ΕΚΚΑΦΕ - ΕΠΙΧΩΕΙ 
 
Οι εκςκαφζσ & επιχϊςεισ γίνονται µε χριςθ μθχανικϊν μζςων. Οι χειριςτζσ κα φροντίηουν ϊςτε 
τα μθχανιματα και τα οχιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν να ζχουν επικεωρθκεί και να είναι 
ςωςτά ςυντθρθμζνα. Για τον λόγο αυτό υπάρχει το βιβλίο ςυντιρθςθσ το οποίο ενθμερϊνεται και 
ελζγχεται από τον Μθχανικό Αςφαλείασ. Τα ορφγματα γίνονται µε εκςκαφείσ και φορτθγά 
μεταφοράσ. Τα μθχανιματα (τςάπεσ, φορτθγά μεταφοράσ, φορτωτζσ κλπ) κα είναι εφοδιαςμζνα 
µε καµπίνα τφπου ROBS και µε θχθτικό και φωτεινό ςιμα κατά τθν οπιςκοδρόμθςθ. Θα ζχουν 
εφοδιαςτεί αςφαλϊσ µε πυροςβεςτιρα, και θ χριςθ τουσ κα γίνεται µόνο από εξουςιοδοτθμζνα 
άτομα. Τα μζτρα αςφαλείασ ειδικά για τον εξοπλιςμό αναφζρονται ςε άλλθ παράγραφο. 
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Πταν εγκακίςταται υποςτιριγμα ι αφαιρείται ςτθ φάςθ των εκςκαφϊν, θ εργαςία κα γίνεται 
κατά τρόπο ϊςτε να µθν εκτίκεται ςε κίνδυνο οι εργαηόμενοι. Οι κλίςεισ των πρανϊν είναι τζτοιεσ 
που απαγορεφουν τθν κατολίςκθςθ εδάφουσ. Ραρ'όλα αυτά όπου ανακαλφπτεται χαλαρι ηϊνθ 
κα ςταματοφν οι εργαςίεσ εκςκαφισ ζωσ ότου ςτακεροποιθκεί το ζδαφοσ. 
Ο χϊροσ εργαςίασ κα διαμορφωκεί ζτςι ϊςτε να είναι λειτουργικόσ, αςφαλισ, προςπελάςιμοσ, 
και θ επιλογι των μθχανθμάτων κα γίνεται πάντα µε τεχνικά κριτιρια από τον υπεφκυνο 
μθχανικό καταςκευισ. Τα όρια τθσ εκςκαφισ χαράςςονται ακριβϊσ από το τοπογραφικό 
ςυνεργείο. Κατά τθν φάςθ τθσ εργαςίασ αυτισ επικεωροφνται κακθμερινά τα ςτοιχεία τθσ ζτςι 
ϊςτε να υλοποιείται θ ςωςτι και αςφαλισ καταςκευι. Ππου τα πρανι εγκυμονοφν κινδφνουσ 
κατολίςκθςθσ, κα λαμβάνονται μζτρα προφφλαξθσ (προςτατευτικά γείςα κτλ). 
Ππου απαιτείται κα καταςκευάηεται κουπαςτι αςφαλείασ, ενϊ όπου δεν εκτελοφνται εργαςίεσ, 
κα τοποκετείται ταινία αςφαλείασ. 
 
5. ΤΝΕΡΓΕΙΟ 
 
Πλο το προςωπικό πρζπει να διακζτει παποφτςια αςφαλείασ, γάντια εργαςίασ, και προςτατευτικό 
κράνοσ. Επιπλζον, οι ςυγκολλθτζσ πρζπει να διακζτουν δερμάτινα γάντια και ποδιά για 
προςταςία από καψίματα και ακτινοβολία, κακϊσ και τθν ειδικι μάςκα ςυγκόλλθςθσ. 
Οι πίνακεσ διανομισ ιςχφοσ πρζπει να είναι ςε καλι κατάςταςθ, πλιρεισ, µε τισ αςφάλειεσ τουσ 
,χωρίσ ςπαςμζνουσ διακόπτεσ, χωρίσ γυμνά καλϊδια, χωρίσ ςπαςμζνουσ ακροδζκτεσ και 
γειωμζνοι. 
Τα καλϊδια τροφοδοςίασ υποπινάκων, θλεκτρικϊν εργαλείων, θλεκτρικοφ φοφρνου 
προκζρμανςθσ θλεκτροδίων και θλεκτροςυγκολλιςεων πρζπει να µθν ζχουν φκορζσ ςτθ μόνωςθ 
τουσ και να µθν ζχουν ςπαςμζνουσ ακροδζκτεσ. Ο υπεφκυνοσ του ςυνεργείου υποχρεοφται να 
αντικαταςτιςει αμζςωσ φκαρμζνα καλϊδια και ακροδζκτεσ, µε άλλα χωρίσ φκορζσ. 
Οι μθχανζσ ςυγκόλλθςθσ πρζπει να βρίςκονται ςε καλι κατάςταςθ, χωρίσ φκαρμζνεσ μονϊςεισ 
καλωδίων και ακροδεκτϊν. Φκαρμζνα καλϊδια, ςπαςμζνοι ακροδζκτεσ ι ςπαςμζνεσ τςιμπίδεσ 
θλεκτροςυγκόλλθςθσ πρζπει να αντικακίςτανται αμζςωσ µε καινοφργια. Μπουκάλεσ οξυγόνου και 
αςετιλίνθσ  πρζπει να είναι ςτακερά δεμζνεσ ςτα ειδικά καρότςια μεταφοράσ ι ςε μεταλλικά 
δοκάρια. 
Απαγορεφεται οι μπουκάλεσ να τοποκετοφνται κοντά ςε πθγζσ ανάφλεξθσ. Τα καλϊδια αερίου 
δεν πρζπει να ζχουν φκορζσ ι διαρροζσ. Στο τζλοσ τθσ λειτουργίασ τουσ πρζπει να κλείνονται οι 
βαλβίδεσ παροχισ αερίου, που βρίςκονται πάνω ςτισ μπουκάλεσ, και τα καλϊδια αερίων πρζπει 
να τυλίγονται προςεκτικά και όχι να παραμζνουν πεταμζνα ςτο πάτωμα. Οι μπουκάλεσ πρζπει να 
βρίςκονται πάντα ςε όρκια κζςθ. Μπουκάλεσ οξυγόνου και αςετιλίνθσ δεν πρζπει να 
αποκθκεφονται ςτον ίδιο χϊρο. 
Ο χϊροσ του ςυνεργείου διακζτει κατάλλθλουσ πυροςβεςτιρεσ. 
Θ εκςκαφι των χανδάκων για τθν τοποκζτθςθ των αγωγϊν προβλζπεται µε κατακόρυφα πρανι 
µε πλάτοσ και βάκοσ ορυγμάτων ςφμφωνα µε τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και µε αντιςτθρίξεισ των 
παρειϊν εκςκαφισ όπου απαιτείται και κατά τρόπο που να παρζχουν πλιρθ αςφάλεια ζναντι 
ατυχθμάτων, ενϊ ςυγχρόνωσ κα δθμιουργοφν τθν ελάχιςτθ δυνατι δυςχζρεια ςτθν κυκλοφορία. 
Το πλάτοσ του ορφγματοσ κακορίηεται ςτα ςχζδια ανά διατομι και είδοσ αγωγοφ και αφορά το 
ελεφκερο πλάτοσ ορφγματοσ όπωσ ορίηεται ςτα ςχζδια τθσ παροφςασ μελζτθσ. 
Το βάκοσ κακορίηεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ που αφοροφν τισ μθκοτομζσ των αγωγϊν. 
Θ δαπάνθ του ζργου που κα καταςκευαςκεί αφορά ςε όλεσ τισ εργαςίεσ που απαιτοφνται για τθν 
πλιρθ αποπεράτωςθ του ζργου. 
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Ρεριλαμβάνονται όλεσ οι προμικειεσ, οι μεταφορζσ υλικϊν και οι αποκαταςτάςεισ των 
οδοςτρωμάτων και των πεηοδρομίων. 
Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 738.108,76€ με τον Φ.Ρ.Α. 
 
6. ΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΘΕΗΣΟΤΕΡΓΟΤ 
 
Σχεδιάηεται ςτον προβλεπόμενο χϊρο αυτοφ του εντφπου ι επιςυνάπτεται ςχεδιάγραμμα τθσ 
κζςθσ του ζργου, ςτο οποίο κα φαίνονται µε  χαρακτθριςτικό και εφκολα αντιλθπτό τρόπο (π.χ. 
διαφορετικό χρϊμα, διαφορετικό είδοσ ι πάχοσ γραμμϊν κλπ) ι και περιγραφικά τα παρακάτω 
ςτοιχεία: 
Ακολουκεί ςχεδιάγραμμα κζςθσ του εργοταξίου (Σχ.1) ςτο οποίο φαίνονται: 
1.  Δίοδοι προςπζλαςθσ ςτο εργοτάξιο και πρόςβαςθσ ςτισ κζςεισ εργαςίασ 
Θ προςπζλαςθ ςτο ζργο είναι άμεςθ και παρουςιάηεται ςτο επιςυναπτόμενο Σχζδιο1. 
2.  Δίοδοι κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων εντόσ του εργοταξίου 
Θ διζλευςθ και παραμονι ατόμων ςτο χϊρο του εργοταξίου απαγορεφεται, εκτόσ από το 
εξουςιοδοτθμζνο για τθν καταςκευι προςωπικό του ζργου .Θ κυκλοφορία πεηϊν γίνεται 
περιμετρικά τθσ όλθσ ζκταςθσ του εργοταξίου (κυρίωσ από πεηοδρόμια) αφοφ λθφκοφν όλα τα 
απαραίτθτα μζτρα για τθν προςταςία τουσ από πτϊςθ. Θ κυκλοφορία φορτθγϊν κατά τθ φάςθ 
τθσ εκςκαφισ κα γίνεται µόνο ανάντθ ι κατάντθ του ςκάμματοσ µε οδθγίεσ και επίβλεψθ 
υπεφκυνου ατόμου ϊςτε να µθν δθμιουργθκεί πρόβλθμα ςτθν κυκλοφορία των δρόμων και 
κίνδυνοσ για τουσ εργαηόμενουσ. 
3.  Χϊροι εγκατάςταςθσ του βαςικοφ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ 
Ο εξοπλιςμόσ του ζργου είναι κινθτόσ και κα εγκακίςταται κάκε φορά ςτον προςφορότερο 
ανάλογα µε τισ ανάγκεσ χϊρο, ςυνικωσ μακριά από τισ οδοφσ μεγάλθσ κυκλοφορίασ. 
4.  Χϊροι αποκικευςθσ 
Φαίνονται ςτο Σχζδιο2. 

 5. Χϊροι ςυλλογισ αχριςτων και επικίνδυνων υλικϊν (κα περιγράφεται και ο τρόποσ αποκομιδισ 
τουσ). 
Τα άχρθςτα αντικείμενα, υπολείμματα υλικϊν, φκαρμζνα υλικά, προϊόντα κατεδαφίςεων, κλπ. κα 
ςυλλζγονται ςε ενοικιαηόμενο container δίπλα ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ όπωσ φαίνεται ςτο 
Σχζδιο 2. Τοcontainer κα απομακρφνεται κατά διαςτιματα και κα αντικακίςταται µε άλλο κενό. 
6.  Χϊροι υγιεινισ, εςτίαςθσ και πρϊτων βοθκειϊν 
Οι χϊροι υγιεινισ, εςτίαςθσ και πρϊτων βοθκειϊν κα είναι κινθτοί και κα εγκαταςτακοφν κατά 
μικοσ τθσ οδοφ και αναλόγωσ µε τθν εξζλιξθ του εργοταξίου. 
Το πρόχειρο φαγθτό κα γίνεται ςε προςωρινά ςτεγαςμζνο χϊρο του εργοταξίου. Τα απορρίμματα 
και υπολείμματα τροφϊν κα απορρίπτονται ςε κάδο απορριμμάτων, κα μεταφζρονται δε ςε 
πλαςτικζσ ςακοφλεσ ςτον δθμοτικό κάδο ςυλλογισ ςτθν οδό. 
Στο εργοτάξιο κα διαμορφωκεί μικρό φαρμακείο µε τα απαραίτθτα είδθ πρϊτων βοθκειϊν. Σε 
εμφανι κζςθ δίπλα ςτο φορθτό φαρμακείο κα αναγράφονται θ διεφκυνςθ και το τθλζφωνο του 
πλθςιζςτερου φαρμακείου και του υποκαταςτιματοσ  του ΙΚΑ που καλφπτει τθν περιοχι. 
7. Άλλα ςθμεία, χϊροι ι ηϊνεσ που απαιτοφνται για τθν αςφάλεια και τθν υγεία των 
εργαηομζνων. 
Για όλουσ τουσ αναφερόμενουσ κίνδυνουσ χρθςιμοποιικθκε θ κλίμακα 1-3 για τθν εκτίμθςθ του 
κινδφνου ωσ εξισ: 
1: Μικρι Επικινδυνότθτα 
2: Μζτρια Επικινδυνότθτα 
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3: Μεγάλθ Επικινδυνότθτα 
Πςο αφορά τα λθφκζντα μζτρα αυτά περιγράφονται  αναλυτικά ςτα κεφάλαια 3 & 4 του παρόντοσ, 
αλλά και ςτθν νομοκεςία ζτςι όπωσ περιγράφεται ςτο Κεφάλαιο 1. Επί πρόςκετα απαιτείται: 
1. Θ απαγόρευςθ χωρίσ λόγο παραμονισ προςωπικοφ κοντά ςτα πρανι των εκςκαφϊν. 
2. Τα κάκε είδουσ μθχανιματα του ζργου, πρζπει να απζχουν τουλάχιςτον δφο μζτρα φψοσ από το 
δίκτυο τθσ ΔΕΘ. Θ ίδια απόςταςθ πρζπει να τθρείται περιμετρικά των αγωγϊν για τα κινθτά μζρθ 
των μθχανθμάτων (γερανό, αντλία ςκυροδζματοσ κλπ) 
3. Να χρθςιμοποιοφνται μζςα ατομικισ προςταςίασ τθσ ακοισ (κυρίωσ για τουσ χειριςτζσ τςάπασ 
κλπ) 
4. Να υπάρχουν χϊροι ςυλλογισ άχρθςτων και επικίνδυνων υλικϊν .Τα άχρθςτα αντικείμενα, 
υπολείμματα υλικϊν, φκαρμζνα υλικά κλπ κα ςυλλζγονται ςε Container, το οποίο κα αδειάηει 
κατά τακτά χρονικά διαςτιματα. 
5. Να υπάρχει μζριμνα υγιεινισ εςτίαςθσ και πρϊτων βοθκειϊν. 
Το πρόχειρο φαγθτό κα γίνεται ςε ςτεγαςμζνο χϊρο του εργοταξίου. Τα απορρίμματα και 
υπολείμματα τροφϊν κα απορρίπτονται ςτον προβλεπόμενο κάδο απορριμμάτων, κα 

μεταφζρονται δε ςε πλαςτικζσ ςακοφλεσ ςτο δθμοτικό κάδο ςυλλογισ πλθςίον του εργοταξίου. 
Στο Εργοτάξιο κα διαμορφωκεί μικρό φαρμακείο µε τα απαραίτθτα είδθ πρϊτων βοθκειϊν. Σε 
εμφανι κζςθ δίπλα ςτο φορθτό φαρμακείο κα αναγράφονται θ διεφκυνςθ και το τθλζφωνο του 
Νοςοκομείου Λιβαδειάσ, του πλθςιζςτερου φαρμακείου και του υποκαταςτιματοσ ΙΚΑ που 
καλφπτει τθν περιοχι.  
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7. ΕΚΣΙΜΗΗ ΚΙΝΔΤΝΟΤ – ΜΕΣΡΑ 

ΦΑΕΙ 

(1) 1.1 Ρροετοιμαςία εργοταξίου και χάραξθ τομϊν 

 1.2 Εκςκαφι – Αντιςτιριξθ ςκάμματοσ 

 1.3 Εξυγίανςθ εδάφουσ 

(2) 2.1 Αλφάδιαςμα ςκάμματοσ 

 2.2 Τοποκζτθςθ αγωγοφ 

 2.3 Καταςκευι φρεατίων 

(3) 3.1 Επίχωςθ του αγωγοφ 

 3.2 Επίχωςθ και ςυμπίεςθ του υπόλοιπου ςκάμματοσ 

 3.3 Αποκατάςταςθ οδοςτρϊματοσ 
 

    

Κίνδυνοι  Πηγζσ κινδφνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 

01000. Αςτοχίεσ εδάφουσ 

01100. Φυςικά πρανι 

01101 Κατολίςκθςθ. Απουςία/ανεπάρκεια υποςτιριξθσ          

01102 Αποκολλιςεισ. Απουςία/ανεπάρκεια προςταςίασ          

01103 Στατικι επιφόρτιςθ. Εγκαταςτάςεισ/εξοπλιςμόσ          

01104 Δυναμικι επιφόρτιςθ. Φυςικά αίτια          

01105 Δυναμικι επιφόρτιςθ. Ανατινάξεισ          

01106 Δυναμικι επιφόρτιςθ. Κινθτόσ εξοπλιςμόσ          

01200. Τεχνθτά πρανι & Εκςκαφζσ 

01201 Κατάρρευςθ. Απουςία/ανεπάρκεια υποςτιριξθσ  3 3 3 3 3 3 3  

01202 Αποκολλιςεισ. Απουςία/ανεπάρκεια προςταςίασ          

01203 Στατικι επιφόρτιςθ. Υπερφψωςθ          

01204 Στατικι επιφόρτιςθ. Εγκαταςτάςεισ/εξοπλιςμόσ          

01205 Δυναμικι επιφόρτιςθ. Φυςικι αιτία          

01206 Δυναμικι επιφόρτιςθ. Ανατινάξεισ          

01207 Δυναμικι επιφόρτιςθ. Κινθτόσ εξοπλιςμόσ          

01300. Υπόγειεσ εκςκαφζσ 

01301 Καταπτϊςεισ οροφισ/παρειϊν. Ανυποςτιλωτατμιματα          

01302 Καταπτϊςεισ οροφισ/παρειϊν. Ανεπαρκισ υποςτιλωςθ          

01303 
Καταπτϊςεισ οροφισ/παρειϊν. Κακυςτερθμζνθ 
υποςτιλωςθ 

         

01304 Κατάρευςθ μετϊπου προςβολισ          

01400. Κακιηιςεισ 

01401 Ανυποςτιρικτεσ παρακείμενεσ εκςκαφζσ          

01402 Ρροχπάρχουςα υπόγεια καταςκευι          

01403 Διάνοιξθ υπογείου ζργου          

01404 Ερπυςμόσ          
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01405 Γεωλογικζσ/γεωχθμικζσ μεταβολζσ          

01406 Μεταβολζσ υδροφόρου ορίηοντα          

01407 Υποςκαφι/απόπλυςθ          

01408 Στατικι επιφόρτιςθ          

01409 Δυναμικι καταπόνθςθ-φυςικι αιτία          

01410 Δυναμικι καταπόνθςθ-ανκρωπογενισ αιτία          

01500. Άλλθ πθγι 
01501           

01502           

01503           

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλιςμό 

02100. Κίνθςθ οχθμάτων και 
             μθχανθμάτων 

02101 Συγκροφςεισ οχιματοσ-οχιματοσ          

02102 Συγκροφςεισ οχιματοσ-προςϊπων          

02103 Συγκροφςεισ οχιματοσ-ςτακεροφ εμποδίου          

02104 Συνκλίψεισ μεταξφ οχιματοσ-οχιματοσ          

02105 Συνκλίψεισ μεταξφ οχιματοσ-ςτακεροφ εμποδίου          

02106 Ανεξζλεγκτθ κίνθςθ. Βλάβεσ ςυςτθμάτων  1  1 1 1 1 1 1 

02107 Ανεξζλεγκτθ κίνθςθ. Ελλιπισ ακινθτοποίθςθ  1  1 1 1 1 1 1 

02108 Μζςα ςτακερισ τροχιάσ. Ανεπαρκισ προςταςία          

02109 Μζςα ςτακερισ τροχιάσ. Εκτροχιαςμόσ          

02200. Ανατροπι οχθμάτων και 
             μθχανθμάτων 

02201 Αςτακισ ζδραςθ  3        

02202 Υποχϊρθςθ εδάφουσ/δαπζδου  2  2 2 2 2 2 2 

02203 Ζκκεντρθ φόρτωςθ  3        

02204 Εργαςία ςε πρανζσ          

02205 Υπερφόρτωςθ          

02206 Μεγάλεσ ταχφτθτεσ          

02300. Μθχανιματα με κινθτά μζρθ 

02301 Στενότθτα χϊρου          

02302 Βλάβθ ςυςτθμάτων κίνθςθσ          

02303 Ανεπαρκισ κάλυψθ κινοφμενων τμθμάτων-πτϊςεισ          

02304 Ανεπαρκισ κάλυψθ κιν. τμθμάτων-παγιδεφςεισ μελϊν          

02305 Τθλεχειριηόμενα μθχανιματα & τμιματά τουσ          

02400. Εργαλεία χειρόσ 
02401   1 1 1 1     

02402           

02403           

02500. Άλλθ πθγι 
02501           

02502           

02503           
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03000. Πτϊςεισ από φψοσ 

03100. Οικοδομζσ – κτίςματα 

03101 Κατεδαφίςεισ          

03102 Κενά τοίχων          

03103 Κλιμακοςτάςια          

03104 Εργαςία ςε ςτζγεσ          

03200. Δάπεδα εργαςίασ –  
             προςπελάςεισ 

03201 Κενά δαπζδων          

03202 Ρζρατα δαπζδων          

03203 Επικλινι δάπεδα          

03204 Ολιςκθρά δάπεδα  1        

03205 Ανϊμαλα δάπεδα          

03206 Αςτοχία υλικοφ δαπζδου          

03207 Υπερυψωμζνεσ δίοδοι και πεηογζφυρεσ          

03208 Κινθτζσ ςκάλεσ και ανεμόςκαλεσ          

03209 Αναρτθμζνα δάπεδα. Αςτοχία ανάρτθςθσ          

03210 Κινθτά δάπεδα. Αςτοχία μθχανιςμοφ          

03211 Κινθτά δάπεδα. Ρρόςκουςθ          

03300. Ικριϊματα 

03301 Κενά ικριωμάτων  1        

03302 Ανατροπι. Αςτοχία ςυναρμολόγθςθσ    1 1 1 1 1  

03303 Ανατροπι. Αςτοχία ζδραςθσ          

03304 Κατάρρευςθ. Αςτοχία υλικοφ ικριϊματοσ    1      

03305 Κατάρρευςθ. Ανεμοπίεςθ          

03400. Τάφροι/φρεάτια 
03401           

03402           

03500. Άλλθ πθγι 
03501           

03502           

03503           

04000. Εκριξεισ. Εκτοξευόμενα υλικά 

04100. Εκρθκτικά – Ανατινάξεισ 

04101 Ανατινάξεισ βράχων          

04102 Ανατινάξεισ καταςκευϊν          

04103 Ατελισ ανατίναξθ υπονόμων          

04104 Αποκικεσ εκρθκτικϊν          

04105 Χϊροι αποκικευςθσ πυρομαχικϊν          

04106 Διαφυγι-ζκλυςθ εκρθκτικϊν αερίων & μιγμάτων          

04200. Δοχεία και δίκτυα υπό πίεςθ 
04201 Φιάλεσ αςετυλίνθσ/οξυγόνου          

04202 Υγραζριο          

04203 Υγρό άηωτο          
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04204 Αζριο πόλθσ          

04205 Ρεπιεςμζνοσ αζρασ          

04206 Δίκτυα φδρευςθσ          

04207 Ελαιοδοχεία/υδραυλικά ςυςτιματα          

04300. Αςτοχία υλικϊν υπό ζνταςθ 

04301 Βραχϊδθ υλικά ςε κλίψθ          

04302 Ρροεντάςεισ οπλιςμοφ/αγκυρίων          

04303 Κατεδάφιςθ προεντεταμζνων ςτοιχείων          

04304 Συρματόςχοινα          

04305 Εξολκεφςεισ          

04306 Λαξεφςεισ/τεμαχιςμόσ λίκων          

04400. Εκτοξευόμενα υλικά 
04401 Εκτοξευόμενο ςκυρόδεμα          

04402 Αμμοβολζσ          

04403 Τροχίςεισ/λειάνςεισ          

04500. Άλλθ πθγι 
04501           

04502           

04503           

05000. Πτϊςεισ – μετατοπίςεισ υλικϊν και αντικειμζνων 

05100. Κτίςματα – φζρων 
             οργανιςμόσ 

05101 Αςτοχία. Γιρανςθ          

05102 Αςτοχία. Στατικι επιφόρτιςθ          

05103 Αςτοχία. Φυςικι δυναμικι καταπόνθςθ          

05104 Αςτοχία. Ανκρωπογενισ δυναμικι κατπόνθςθ          

05105 Κατεδάφιςθ          

05106 Κατεδάφιςθ παρακείμενων          

05200. Οικοδομικά ςτοιχεία 

05201 Γιρανςθ πλθρωτικϊν ςτοιχείων          

05202 Διαςτολι – ςυςτολι υλικϊν          

05203 Αποξιλωςθ δομικϊν ςτοιχείων          

05204 Αναρτθμζνα ςτοιχεία και εξαρτιματα     3     

05205 Φυςικι δυναμικι καταπόνθςθ          

05206 Ανκρωπογενισ δυναμικι καταπόνθςθ          

05207 Κατεδάφιςθ          

05208 Αρμολόγθςθ/απαρμολόγθςθπροκαταςκ. ςτοχείων          

05300. Μεταφερόμενα υλικά – 
             Εκφορτϊςεισ 

05301 Μεταφορικό μθχάνθμα. Ακαταλλθλότθτα/ανεπάρκεια          

05302 Μεταφορικό μθχάνθμα. Βλάβθ  1     1 1 1 

05303 Μεταφορικό μθχάνθμα. Υπερφόρτωςθ       1 1 1 

05304 Απόκλιςθ μθχανιματοσ. Ανεπαρκισ ζδραςθ          

05305 Ατελισ/ζκκεντρθ φόρτωςθ  1     1 1 1 

05306 Αςτοχία ςυςκευαςίασ φορτίου          
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05307 Ρρόςκρουςθ φορτίου          

05308 Διακίνθςθ αντικειμζνων μεγάλου μικουσ     1     

05309 Χειρονακτικι μεταφορά βαρζων φορτίων      1    

05310 Απόλυςθ χφδθν υλικϊν. Υπερφόρτωςθ          

05311 Εργαςία κάτω από ςιλό          

05400. Στοιβαςμζνα υλικά 
05401 Υπερςτοίβαςθ          

05402 Ανεπάρκεια πλευρικοφ περιοριςμοφ ςωροφ          

05403 Ανορκολογικι απόλθψθ          

05500. Άλλθ πθγι 
05501           

05502           

05503           

06000. Πυρκαγιζσ 

06100. Εφφλεκτα υλικά 

06101 Ζκλυςθ/διαφυγι εφφλεκτων αερίων          

06102 Δεξαμενζσ/αντλίεσ καυςίμων          

06103 Μονωτικά, διαλφτεσ, PVC κλπ. εφφλεκτα          

06104 Αςφαλτοςτρϊςεισ/χριςθ πίςςασ          

06105 Αυτανάφλεξθ – εδαφικά υλικά          

06106 Αυτανάφλεξθ – απορρίμματα          

06107 Επζκταςθ εξωγενοφσ εςτίασ. Ανεπαρκισ προςταςία          

06200. Σπινκιρεσ & 
             βραχυκυκλϊματα 

06201 Εναζριοι αγωγοί υπό τάςθ          

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάςθ  1        

06203 Εντοιχιςμζνοι αγωγοί υπό τάςθ          

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό ςπινκιρα          

06300. Υψθλζσ κερμοκραςίεσ 

06301 Χριςθ φλόγασ – οξυγονοκολλιςεισ          

06302 Χριςθ φλόγασ – καςςιτεροκολλιςεισ          

06303 Χριςθ φλόγασ – χυτεφςεισ          

06304 Θλεκτροςυγκολλιςεισ          

06305 Ρυρακτϊςεισ υλικϊν          

06400. Άλλθ πθγι 
06401           

06402           

06403           

07000. Ηλεκτροπλθξία 

07100. Δίκτυα - εγκαταςτάςεισ 

07101 Ρροχπάρχοντα εναζρια δίκτυα  1        

07102 Ρροχπάρχοντα υπόγεια δίκτυα  1 1 1 1 1 1 1  

07103 Ρροχπάρχοντα εντοιχιςμζνα δίκτυα          

07104 Ρροχπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα          
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07105 Δίκτυο θλεκτροδότθςθσ ζργου    1      

07106 Ανεπαρκισ αντικεραυνικι προςταςία          

07200. Εργαλεία - μθχανιματα 
07201 Θλεκτροκίνθτα μθχανιματα  1 1   1    

07202 Θλεκτροκίνθτα εργαλεία  1 1   1    

07300. Άλλθ πθγι 
07301           

07302           

07303           

08000. Πνιγμόσ/Αςφυξία 

08100. Νερό 

08101 Υποβρφχιεσ εργαςίεσ          

08102 Εργαςίεσ εν πλϊ – πτϊςθ          

08103 Βφκιςθ/ανατροπι πλωτοφ μζςου          

08104 Ραρόχκιεσ/παραλίεσ εργαςίεσ. Ρτϊςθ          

08105 Ραρόχκιεσ/παραλίεσ εργαςίεσ. Ανατροπι μθχανιματοσ          

08106 Υπαίκριεσ λεκάνεσ/Δεξαμενζσ. Ρτϊςθ          

08107 Υπαίκριεσ λεκάνεσ/Δεξαμενζσ. Ανατροπι μθχανιματοσ          

08108 Ρλθμμφρα/Κατάκλυςθ ζργου          

08200. Αςφυκτικό περιβάλλον 

08201 Βάλτοι, ιλείσ, κινοφμενοι άμμοι          

08202 Υπόνομοι, βόκροι, βιολογικοί κακαριςμοί          

08202 Βφκιςθ ςε ςκυρόδεμα, αςβζςτθ, κλπ.       1   

08204 Εργαςία ςε κλειςτό χϊρο-ανεπάρκεια οξυγόνου          

08300. Άλλθ πθγι 
08301           

08302           

08303           

09000. Εγκαφματα 

09100. Υψθλζσ κερμοκραςίεσ 

09101 Συγκολλιςεισ/ςυντιξεισ          

09102 Υπζρκερμα ρευςτά          

09103 Ρυρακτωμζνα ςτερεά          

09104 Τιγματα μετάλλων          

09105 Άςφαλτοσ/πίςςα         2 

09106 Καυςτιρεσ          

09107 Υπερκερμαινόμενα τμιματα μθχανϊν          

09200. Καυςτικά υλικά 
09201 Αςβζςτθσ          

09202 Οξζα          

09203           

09300. Άλλθ πθγι 
09301           

09302           
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09303           

10000. Ζκκεςθ ςε βλαπτικοφσ παράγοντεσ 

10100. Φυςικοί παράγοντεσ 

10101 Ακτινοβολίεσ          

10102 Θόρυβοσ/δονιςεισ  1      1  

10103 Σκόνθ  1   1 1 1 1  

10104 Υπαίκρια εργαςία. Ραγετόσ          

10105 Υπαίκρια εργαςία. Καφςωνασ  1  1 1 1 1 1 1 

10106 Χαμθλι κερμοκραςία χϊρου εργαςίασ          

10107 Υψθλι κερμοκραςία χϊρου εργαςίασ          

10108 Υγραςία χϊρου εργαςίασ          

10109 Υπερπίεςθ/υποπίεςθ          

10200. Χθμικοί παράγοντεσ 

10201 Δθλθτθριϊδθ αζρια          

10202 Χριςθ τοξικϊν υλικϊν          

10203 Αμίαντοσ          

10204 Ατμοί τθγμάτων          

10205 Ανακυμιάςεισ υγρϊν/βερνίκια, κόλλεσ, μονωτικά, διαλ.           

10206 Καπναζρια ανατινάξεων          

10207 Καυςαζρια μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ  1 1  1 1 1 1 1 1 

10208 Συγκολλιςεισ          

10209 Καρκινογόνοι παράγοντεσ          

10300. Βιολογικοί παράγοντεσ 

10301 Μολυςμζνα εδάφθ          

10302 Μολυςμζνα κτίρια          

10303 Εργαςία ςε υπονόμουσ, βόκρουσ, ΒΙΟ.ΚΑ.          

10304 Χϊροι υγιεινισ          

10305           

10306           

10307           
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΨΗ ΜΕΣΡΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ 
 

1. Π.∆.305/96 (ΦΕΚ212Α) : Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ που πρζπει να εφαρμόηονται ςε 
ςτακερά ι κινθτά εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 92/57/ΕΟΚ 
 

2. Π.∆. 396/94 (ΦΕΚ220Α -∆ιόρθ. φάλµ. ςτο ΦΕΚ6Α) : Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για 
τθ χριςθ από τουσ εργαηόμενουσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ 
προσ τθν οδθγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ 
 

3. Κ.Τ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93 (ΦΕΚΒ765) : Κανονιςμόσ παραγωγισ και διάκεςθσ ςτθν αγορά 
ςυναρμολογοφμενων μεταλλικϊν ςτοιχείων για τθν αςφαλι καταςκευι και χριςθ μεταλλικϊν ςκαλωςιϊν 
 

4. Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ260Α') : (∆ιόρκ. Σφαλµ. ςτα ΦΕΚ320Α'/81 και 64Α/82) : Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά 
τθν εκτζλεςιν εργαςιϊν εισ εργοτάξια οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτοσ Ρολιτικοφ 
Μθχανικοφ. 
 

5. Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ193Α'): Ρερί των μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςιν οικοδομικϊν εργαςιϊν. 
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Ορτομενός 07-12-2018  Ορτομενός 07-12-2018 

Ο μελεηηηής  Ο πρ/νος Γ.Σ.Τ. 
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