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ΤΜΗΜΑ Α΄  

ΓΕΝΙΚΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ 

ΕΡΓΟ:  
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΜΕΛΙΒΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΧΙΝΟΥ 

  
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) 

(Π.∆. 305/96 άρθρο 3 & 3, 7, 8, 9, 10, 11) 

ΤΜΗΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Είδος και χρήση έργου 

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι ο σχεδιασµός µίας διάταξης εξωτερικού υδραγωγείου, η οποία θα 
ενισχύσει την τροφοδοσία των υφιστάµενων δεξαµενών των οικισµών «Μελίβοια» και «Εχίνος» 
εκµεταλλευόµενη µία φυσική πηγή. Το προτεινόµενο έργο αποτελείται από µία διάταξη υδροµάστευσης στην 
πηγή, µία ρυθµιστική δεξαµενή όγκου V=50m3, αντλιοστάσιο, φρεάτιο φόρτισης όγκου V=25m3 και 
σωληνωτό δίκτυο µήκους 17km περίπου. 
 

2. Σύντοµη περιγραφή του έργου – ∆ιεύθυνση του έργου 

Οι οικισµοί Μελίβοια και Εχίνος  ανήκουν στη ∆ηµοτική Ενότητα Εχίνου του δήµου Μύκης. Η περιοχή 
µελέτης εντοπίζεται σε απόσταση 16km βόρεια του αστικού κέντρου της πόλης της Ξάνθης. 
Γεωµορφολογικά, πρόκειται για µία ορεινή περιοχή µε απόλυτο υψόµετρο που κυµαίνεται από 300 έως 
550m, έντονες κλίσεις και πυκνή φυτοκάλυψη του φυσικού εδάφους. Η έκταση των δύο οικισµών ανέρχεται 
σε 0,4km2 και εντός αυτής αναπτύσσονται κυρίως οικιστικές και  δευτερευόντως αγροτικές χρήσεις. Ο 
συνολικός πληθυσµός  τους ανέρχεται σε 3074 κατοίκους. 

Η τροφοδοσία της δεξαµενής των Μελιβοίων πραγµατοποιείται σήµερα µέσω ενός αγωγού σύνδεσης µε 
έργα υδροµάστευσης δύο άλλων φυσικών πηγών. Αντίστοιχα η τροφοδοσία της δεξαµενής του Εχίνου 
πραγµατοποιείται µέσω ενός αγωγού σύνδεσης µε έτερη δεξαµενή του οικισµού σε υψηλότερο σηµείο. Τα 
τεχνικά αυτά είναι ανεξάρτητα του προτεινοµένου έργου και διατηρούνται στο ακέραιο. 

Κατά τους θερινούς µήνες η ανωτέρω περιγραφείσα τροφοδοσία παρουσιάζει έλλειµµα µε αποτέλεσµα 
προβλήµατα διαθεσιµότητας πίεσης και  παροχής. Ως εκ τούτου προκύπτει η ανάγκη ενίσχυσής της µε το 
προτεινόµενη διάταξη. 

Ως σηµείο εκκίνησης του υπό µελέτη έργου καθορίζεται η καλλιέργεια της φυσικής πηγής όπου θα 
υλοποιηθεί η υδροληψία. Η πηγή εντοπίζεται 2,5km βορειοανατολικά του οικισµού του ∆ηµαρίου και σε 
συντεταγµένες (Χ=572095, Ψ=4580070). Στο σηµείο αυτό υπάρχουν 8 ανεξάρτητα σηµεία από όπου 
αναβλύζουν ύδατα, τα οποία βρίσκονται στην κεφαλή του κατάντη υδατορέµατος. Εκεί θα υλοποιηθεί η 
καλλιέργεια της πηγής καθώς και η κατασκευή της υδροµάστευσης. 

Ο αγωγός βαρύτητας Β1 χρησιµοποιείται για την µεταφορά του πηγαίου νερού από το έργο 
υδροµάστευσης της φυσικής πηγής προς την ρυθµιστική δεξαµενή ∆R. Εκκινεί από το βανοστάσιο εξόδου του 
έργου υδροµάστευσης. Προβλέπεται να κατασκευαστεί από χαλυβδοσωλήνα διαµέτρου 3΄΄ καθώς 
χωροθετείται εκτός δρόµου και χρήζει ενισχυµένης προστασίας. Συγκεκριµένα, τοποθετείται επιφανειακά και 
αγκυρώνεται µε χρήση κολάρων και ερµάτων από σκυρόδεµα ανά τακτά διαστήµατα. Το συνολικό µήκος του 
ανέρχεται σε 260m και η µέση κατά µήκος κλίση του (κατωφέρεια) είναι s=5.7%. 

Η µονοθάλαµη ρυθµιστική δεξαµενή ∆Ρ ωφέλιµου όγκου V=50m3 χωροθετείται σε ελεύθερη έκταση 
έµπροσθεν του στρατιωτικού φυλακίου. Ο όγκος της ρυθµίζει τις ανωµαλίες στην τροφοδότηση από την πηγή 
και  παρέχει µία εύλογη επάρκεια σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας λόγω π.χ. συντήρησης του έργου 
υδροµάστευσης. 

Το Α/Σ καταθλίβει το ύδωρ από την ρυθµιστική δεξαµενή ∆Ρ έως το φρεάτιο φόρτισης Φ1. Λειτουργεί µε 
σταθερή παροχή Q=15m3/hr και η απαιτούµενη µανοµετρική ανύψωση ανέρχεται σε ∆h = 20m. 

Ο καταθλιπτικός αγωγός Κ1 συνδέει το αντλιοστάσιο Α/Σ1 µε το φρεάτιο φόρτισης Φ1. Προβλέπεται να 
κατασκευαστεί από χαλυβδοσωλήνα διαµέτρου 3΄΄ δεδοµένου ότι απαιτείται η ανάρτησή του από την τοξωτή 
γέφυρα του υδατορέµατος των πηγών. Το µήκος του ανέρχεται σε 170m και η κατά µήκος κλίση του 
(ανωφέρεια) είναι ίση µε s=7%. Λειτουργεί µε σταθερή παροχή Q=15m3/s. 

 
Το φρεάτιο φόρτισης Φ1 χωροθετείται σε υψηλό τοπογραφικό σηµείο της όδευσης µε απόλυτο υψόµετρο 

Η=+576.00m, προκειµένου το κατάντη δίκτυο µεταφοράς να λειτουργεί  ως δίκτυο υπό πίεση µέσω στάθµης. 
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 Ο ωφέλιµος όγκος του V=25m3 παρέχει ένα εύλογο χρονικό διάστηµα επάρκειας σε περίπτωση βλάβης 

του Α/Σ1. 
Ο Αγωγός πιέσεως Α1 εκκινεί από το φρεάτιο Φ1 και οδεύει έως τη δεξαµενή ∆Μ του οικισµού των 

Μελιβοίων. Στο πέρας του αγωγού τοποθετείται ειδικό φρεάτιο διακλάδωσης το οποίο επιτρέπει τόσο της 
σύνδεση της δεξαµενής ∆M στο δίκτυο µέσω κατάλληλης δικλείδας όσο και την κατάντη όδευση έως την 
δεξαµενή του Εχίνου του Αγωγού Α2, χωρίς απώλεια του διαθέσιµου µανοµετρικού ώστε το δίκτυο να 
συνεχίσει να λειτουργεί υπό πίεση. Το συνολικό µήκος του αγωγού ανέρχεται σε 7,7km. 

Ο Αγωγός πιέσεως Α2 εκκινεί από το φρεάτιο διακλάδωσης έµπροσθεν της δεξαµενής των Μελιβοίων και 
καταλήγει στη δεξαµενή ∆Ε του οικισµού του Εχίνου. Το συνολικό µήκος του αγωγού ανέρχεται σε 8,4km. 
Προβλέπεται να κατασκευαστεί από HDPE 3ης γενιάς διαµέτρου Φ90 εκτός µικρών τµηµάτων όπου 
απαιτείται η ανάρτησή του από οδικά τεχνικά γεφύρωσης, όπου και θα χρησιµοποιηθούν χαλυβδοσωλήνες. 
Όταν απαιτείται η γεφύρωση µικρών ανοιγµάτων π.χ. οχετών χρησιµοποιείται σωλήνας HDPE µε κατάλληλη 
εξωτερική επένδυση. 

 
3. Κύριος του έργου 

       Κύριος του έργου είναι το  Τ.Τ.Υ. του ∆ήµου Μύκης 

4. Συντονιστής ασφάλειας και υγείας για το στάδιο του  έργου  

       Τ.Τ.Υ. του ∆ήµου Μύκης,   Ξάνθη, τηλ. 2541352334  - 2541352327 

5. Ανάδοχος κατασκευής 

 

6. Περιγραφή φάσεων εκτέλεσης έργου 

 

Φάσεις  Εργασίας Για Την Χάραξη Του  οχετού  

 

Φ
 Α

 Σ
 Ε

 Ι
 Σ

  
  

 Ε
 Ρ

 Γ
 Α

 Σ
 Ι

 Α
 Σ

 

 α/α Φάσεις  Εργασίας Παρατηρήσεις 

1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1.1 Εργοταξιακό  Συνεργείο  

   

2. ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ  

2.1 Κατασκευή  προσπελάσεων  

2.2 Εκσκαφές   

2.3 Επιχώσεις   

   

   

3. ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΕΙΣ  

3.1 Κατασκευή Ξυλοτύπων τεχνικών    

3.2 Τοποθέτηση οπλισµού-Σκυροδέτηση  

3.3 Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου .    

   

4.  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ 

4.1 Εκσκαφές  

4.2 Τοποθέτηση  

4.3 Συναρµολόγηση  

4.4 Αποκατάσταση Σκάµµατος  

   

   

 

Όλες οι εργασίες είναι δυνατό να εκτελεσθούν ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες οπότε είναι δυνατό να 

γίνουν σε µια φάση Εφ’ όσον διατίθενται χρηµατικές πιστώσεις είναι εφικτή η ολοκλήρωσή του  στον  

συµβατικό  χρόνο περαίωσης.  

∆υσκολίες  όσον αφορά την  αντιµετώπιση των απαλλοτριώσεων – αποζηµιώσεων των ιδιοκτησιών δεν 

υφίστανται. Λοιπά προβλήµατα τµηµατικής κατασκευής δεν αντιµετωπίζονται. 

7. Ισχύουσα νοµοθεσία 

Η ισχύουσα νοµοθεσία για το παρόν Σχέδιο Υγιεινής και Ασφαλείας είναι η εξής: 
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• Π.∆. 105/95 Ελάχιστες Προδιαγραφές για τη σήµανση ασφαλείας και υγείας στην εργασία. 

• Π.∆. 16/96 Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους εργασίας. 

• Π.∆. 778/80 Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδοµικών Έργων 

• Π.∆. 17/96 Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία. 

• Π.∆. 413/77 Περί αγοράς, µεταφοράς και καταναλώσεως εκρηκτικής ύλης. 

• Π.∆. 397/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας κατά την χειρονακτική διακίνηση φορτίων. 

• Π.∆. 31/90 Περί επίβλεψης της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών 

Έργων. 

• Π.∆. 396/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρήση από τους εργαζόµενους 

εξοπλισµών ατοµικής προστασίας. 

• Π.∆. 305/96 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται     στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 

• Π.∆. 225/89 Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα. 

• Π.∆. 1073/81 Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµικών και πάσης 

φύσεως έργων πολιτικού µηχανικού. 

• Ν. 1568/85 Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων. 

• Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών. 

• Αποφ. 5697/590/00 (ΦΕΚ 405/Β/29-3-00) 

Καθορισµός µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση των κινδύνων από ατύχηµα µεγάλης έκτασης σε 

εγκαταστάσεις ή µονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών (Ασφάλεια εργαζοµένων) 

• Εγκ. 11/01 

Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη των ∆ηµοσίων Έργων 

• Αποφ. ∆ΕΕΠΠ/85/01 (ΦΕΚ 686/Β/1-6-01). 

Καθιέρωση του Σ.Α.Υ. και του Φ.Α.Υ. ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση µελέτης στο στάδιο της 

οριστικής µελέτης ή / και της µελέτης εφαρµογής σε κάθε ∆ηµόσιο έργο. 

• Εγκ. 36/97 

Οδηγίες σχετικά µε το Π∆-305/96 για την ασφάλεια και την υγεία στα εργοτάξια 

• Εγκ. 130159/97 

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία ΕΟΚ-57/92 

• Αποφ. 433/00 (ΦΕΚ 1176/Β/22-9-00) 

Καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή 

και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµοσίου Έργου 

 

ΤΜΗΜΑ  B΄  

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
ΤΜΗΜΑ B 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Για την εκτίµηση και αξιολόγηση των κινδύνων χρησιµοποιήθηκε ποιοτική µέθοδος εκτίµησης κινδύνου που 

λαµβάνει υπόψη την σοβαρότητα ενός κινδύνου ανάλογα µε τις επιπτώσεις στο προσωπικό ή τρίτους καθώς και 

την πιθανότητα εµφάνισης του για κάθε συγκεκριµένη εργασία. Η εκτίµηση γίνεται µε κλίµακα Χαµηλού – Μέσου – 

Υψηλού κινδύνου µε την βοήθεια του παρακάτω πίνακα: 
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 Κωδικός εργασίας : Κωδικός κινδύνου: 

     Πιθανότητα 
 
 
 
Σοβαρότητα  

Πιθανό να 
εµφανιστεί 
αρκετές 
φορές στο 
έργο 
 

Πιθανό να 
εµφανιστεί 
τουλάχιστον µία 
φορά στο έργο  

Μπορεί να 
εµφανιστεί µία 
φορά στο έργο 

Απίθανο να 
εµφανιστεί στο 
έργο 
 

Σοβαρός 
τραυµατισµός ή 
θάνατος πολλών 
ατόµων  

Χαµηλός Μέτριος 
 

Μέτριος 
 

Μέτριος 
 

Σοβαρός 
τραυµατισµός ή 
θάνατος ενός 
ατόµου ή ελαφρύς 
τραυµατισµός 
πολλών ατόµων 

Χαµηλός Μέτριος 
 

Μέτριος 
 

Χαµηλός 

Ελαφρύς 
τραυµατισµός ενός 
ατόµου  

Μέτριος Μέτριος Μέτριος Μέτριος 

 

Στο Παράρτηµα Α φαίνεται η εκτίµηση της επικινδυνότητας για κάθε εργασία και οι ενέργειες αντιµετώπισής της. 

 

1. Κατά την κατασκευή και εκµετάλλευση των Εργοταξιακών  Εγκαταστάσεων 

Λόγω της συνηθισµένης πρακτικής ταχύρυθµης κατασκευής  του συνόλου της κατασκευής ,  καθίσταται η 

ανάγκη ταυτόχρονης εργασίας συνεργείων διαφορετικών ειδικοτήτων σε περιορισµένο πρακτικά χώρο 

εργασίας µε συνέπεια την παρουσίαση των ακολούθων κινδύνων. 

• Κίνδυνος για τους εργαζόµενους σε ικριώµατα από συγκρούσεις των εργοταξιακών  οχηµάτων και 

µηχανηµάτων που κινούνται στον περιορισµένο χώρο των εγκαταστάσεων. 

• Κίνδυνος από πτώσεις υλικών και αντικειµένων 

• Κίνδυνος πυρκαγιάς κατά τις εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεων 

 

2. Κατά την κατασκευή συνήθων επιχωµάτων 

Οι πιθανοί κίνδυνοι που παρουσιάζονται είναι οι ακόλουθοι: 

• Σύγκρουση λόγω υπέρβασης του ορίου της "εργοταξιακής" ταχύτητας 

• Ελλιπής ακινητοποίηση οχηµάτων και µηχανηµάτων µε ταυτόχρονη αργή λειτουργία του κινητήρα, ειδικά 

τους χειµερινούς µήνες 

• Ελλιπής σήµανση για την κίνηση των οχηµάτων σε συνδυασµό µε την οργάνωση των εργασιών 

φορτοεκφόρτωσης, διάστρωσης και συµπύκνωσης στις περιπτώσεις ταυτόχρονης εκτέλεσης αυτών σε 

τµήµατα της αρτηρίας. 

• Από µη αποτελεσµατική έρευνα των δικτύων Ο.Κ.Ω. (Ο.Τ.Ε. – ∆.Ε.Η. κ.λ.π.) 

3. Κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής ικριωµάτων και ξυλοτύπων σε ύψος άνω 4,00µ. και 

αντίστοιχη αφαίρεση αυτών. 

• Πτώση υλικών και αντικειµένων 

• Αστοχία στην γενική ευστάθεια ή στην φέρουσα ικανότητα του συµπλέγµατος "ικριώµατα - ξυλότυποι" ή 

µεταλλότυποι 
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• Λανθασµένη επιλογή της σειράς αφαίρεσης ξυλοτύπων ή µεταλλότυπων λόγω έλλειψης εποπτείας από 

αρχιτεχνίτη επιστάτη ή εργοδηγού επί τόπου. 

 

4. Κατά την εκτέλεση των εργασιών φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς σιδηρού οπλισµού και την 

τοποθέτησή του. 

• Η τυχαία περιστροφή ανυψωµένου οπλισµού όταν αυτή είναι δυνατόν να παρουσιαστεί λόγω της 

επιλεγµένης µεθόδου σύσφιξης στην επίδραση  του ανέµου ή τυχαία διερχόµενα φορτία 

• Η παραβίαση του µεγίστου επιτρεπόµενου ορίου για το ανυψωτικό µηχάνηµα. 

 

5. Κατά την εκτέλεση των ασφαλτικών εργασιών 

• Υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν εγκαύµατα λόγω των υψηλών θερµοκρασιών 

• Σύγκρουση οχήµατος λόγω υπέρβασης της "εργοταξιακής" ταχύτητας 

 

6. Κατά την εκτέλεση εργασιών κατασκευής µικρών και µεγάλων τεχνικών έργων 

• Λόγω της υπαίθριας εργασίας, µπορούν να προκληθούν ατυχήµατα λόγω του παγετού- καύσωνα  

 

7. Κατά την εκτέλεση εργασιών σκυροδέτησης 

 

• Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πτώση σκυροδέµατος κατά την µεταφορά της βαρέλας. 

• Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πτώση ατόµου από ύψος. 

 

ΤΜΗΜΑ Γ΄  

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  

ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΜΗΜΑ Γ 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
1. Κατά την εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών 

• Η ύπαρξη και οι θέσεις δικτύων κοινής ωφέλειας όπως γραµµές ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικές γραµµές, 

σωληνώσεις ύδρευσης κλπ. θα ερευνούνται και η παροχή του δικτύου θα διακόπτεται ή θα µετατοπίζεται το 

δίκτυο. 

• Όλος ο µηχανολογικός εξοπλισµός θα τυγχάνει τους προβλεπόµενους τεχνικούς ελέγχους. 

• Θα σηµατοδοτούνται όλα τα σηµεία εµπλοκής της εργοταξιακής κυκλοφορίας µε το εθνικό και επαρχιακό 

δίκτυο µε βάση τον Κ.Ο.Κ.  και τις συµβουλές της ∆ιεύθυνσης Τροχαίας. 

Μέτρα οδικής ασφάλειας. 

• Θα εγκατασταθούν προειδοποιητικές κορδέλες για την σήµανση των εµποδίων 

• Θα εγκατασταθούν κίτρινα φώτα που αναβοσβήνουν για την σήµανση των εµποδίων 

• Όλοι οι χειριστές και οδηγοί των οχηµάτων και µηχανηµάτων θα τυγχάνουν κάτοχοι αντίστοιχων 

επαγγελµατικών πτυχίων και του ορίου ηλικίας σύµφωνα µε την ισχύουσα  Νοµοθεσία. 

• Θα γίνεται ειδική µνεία για την κάθε περίπτωση συνεχών κινήσεων των οχηµάτων και µηχανηµάτων µε την 

όπισθεν και όπου δεν θα υπάρχει ορατότητα για τους οδηγούς χειριστές θα υπάρχει κατάλληλης εµπειρίας 

εργαζόµενος που θα κατευθύνει µε προκαθορισµένα σήµατα τους οδηγούς και χειριστές.  
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• Θα πρέπει να λαµβάνονται προληπτικά µέτρα ώστε να αποφεύγεται η πτώση των εν λόγω οχηµάτων και των 

µηχανηµάτων στο χώρο εκσκαφής ή στο νερό. 

• Τα χωµατουργικά µηχανήµατα και τα µηχανήµατα διακίνησης υλικών πρέπει, να είναι εφοδιασµένα µε τα 

κατάλληλα συστήµατα σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή, ώστε ο οδηγός να προστατεύεται κατά 

της σύνθλιψης σε περίπτωση ανατροπής του µηχανήµατος, καθώς και κατά της πτώσης αντικειµένων. 

2. Οδηγίες προς τους οδηγούς και τους χειριστές των µηχανηµάτων 

• Οι χειριστές µηχανηµάτων που έχουν µπούµα (εκσκαφείς, αυτοκινούµενα διατρητικά,  γερανοί) όταν 

µετακινούνται εκτός λειτουργίας θα έχουν την µπούµα στην θέση µετακίνησης και στην κατεύθυνση της 

πορείας όταν είναι οµαλή, κανονική. 

• Θα υπενθυµίζονται τακτά οι οδηγοί και οι χειριστές ότι σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να αφήνουν τον 

εξοπλισµό σε κλίση µε την µηχανή σε λειτουργία, απουσιάζοντας οι ίδιοι από τα µηχανήµατα και τα οχήµατα. 

• Ειδικά οι χειριστές µπουλντόζας, φορτωτού και γκρέιντερ, πριν αποχωρήσουν από τα µηχανήµατα θα 

εφαρµόζουν τα φρένα, θα χαµηλώνουν αντίστοιχα την λεπίδα και την περόνη αναµόχλευσης στον κάδο και 

θα τοποθετούν τον µοχλό µετακίνησης σε ουδέτερη θέση. 

• Όταν η κίνηση είναι ανηφορική η λεπίδα και ο κάδος θα είναι χαµηλά χωρίς να χρησιµοποιούνται ως φρένα 

εκτός από την περίπτωση που υπάρχει έκτακτη ανάγκη. 

• Οι χειριστές οδοστρωτήρα θα γνωρίζουν ότι τα φρένα ελέγχονται καθηµερινά, εάν λειτουργούν. Η  µηχανή θα 

είναι στην χαµηλότερη ταχύτητα όταν βρίσκεται µπροστά σε ανηφόρα, θα µπαίνει η όπισθεν όταν είναι 

µπροστά σε κατηφόρα και οι τροχοί µπλοκάρονται. 

• Θα έχουν µετατοπισθεί όλα τα γνωστά δίκτυα ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. και άλλων Ο.Κ.Ω. πριν την έναρξη των 

εκσκαφών. 

• Για τις εκσκαφές ορυγµάτων σε βραχώδες έδαφος µε την χρήση εκρηκτικής ύλης και ειδικά για ορύγµατα που 

γειτνιάζουν µε δίκτυα Ο.Κ.Ω., οικισµούς ή µεµονωµένες κατοικίες θα εφαρµοστούν µέθοδοι ελεγχόµενων 

µετατµήσεων µε χρήση µειωµένης ποσότητας εκρηκτικής ύλης, λαµβάνοντας τα απαραίτητα µέτρα 

προειδοποίησης και περιφρούρησης κατά την διάρκεια των ανατινάξεων. 

 

3. Κατά την εκτέλεση Τεχνικών Έργων από Οπλισµένο Σκυρόδεµα. 

• Θα χρησιµοποιούνται βιοµηχανικής προέλευσης ικριώµατα και τύποι των οποίων η ποιότητα θα 

αποδεικνύεται από αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας. 

• Όλα τα µέρη των σιλό στα οποία είναι δυνατόν να µπει εξουσιοδοτηµένος εξειδικευµένος εργαζόµενος σε 

περίπτωση έκτακτης τεχνολογικής ανάγκης θα έχουν ασφαλή πρόσβαση µε αντίστοιχη πινακίδα που θα 

παρέχει οδηγίες για τις προϋποθέσεις εισόδου εντός σιλό. 

• Ο καθαρισµός των αυτοκινούµενων αναµικτήρων µεταφοράς σκυροδέµατος όταν είναι επιβεβληµένος θα 

γίνεται µόνον υπό την επιθεώρηση του Υπεύθυνου για την συντήρηση του εξοπλισµού τεχνίτη. 

• Ο πνευµατικός καθαρισµός του σωληνωτού δικτύου των αυτοκινούµενων ή µη αντλιών θα γίνεται σε 

αντίθετη κατεύθυνση σχετικά µε τον χώρο εργασίας και µε δίκτυο στην χαµηλότερη στάθµη. 

• Ο έλεγχος των στηριγµάτων και ικριωµάτων θα είναι συνεχής κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης η οποία 

θα γίνεται µε βασική µέριµνα περί οµοιόµορφης κατανοµής του σκυροδέµατος για  την αποφυγή δυνατής 

ολικής µετακίνησης, από έµπειρο ξυλουργό – καλουπατζή και µηχανικό επί τόπου του έργου. 

• Η αφαίρεση των τύπων θα γίνεται µετά από τον οριζόµενο στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων χρόνο και 

πάντοτε µε ενδεδειγµένη από την πρακτική της Τεχνικής επιστήµης σειρά και τρόπο, λαµβάνοντας όλα τα 

µέτρα ασφαλείας που αποτρέπουν ενιαία µη ελεγχόµενη πτώση τύπων µεγάλων διαστάσεων. 
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• Τυποποιηµένοι τύποι µεγάλων διαστάσεων µετά το ξεκαλούπωµα θα φορτοεκφορτώνονται µε την βοήθεια 

ανυψωτικού µηχανήµατος, χωρίς να είναι δυνατή η τυχαία περιστροφή από την επίδραση ανέµου ή 

διερχόµενου  «τρίτου». 

• Όλος ο εξοπλισµός στον χώρο παρασκευής του σιδηρού οπλισµού θα υπόκειται στον τακτικό έλεγχο από τον 

Υπεύθυνο τεχνίτη συντήρησης και ειδικά η γερανογέφυρα µεταφοράς και οι φορτοεκφορτώσεις θα ελέγχονται 

όπως ορίζεται από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

• Θα γίνει µνεία για την µη παραβίαση του επιτρεπόµενου φορτίου για κάθε είδος  ανυψωτικού εξοπλισµού και 

µηχανήµατος. 

 

4. Κατά την κατασκευή και εκµετάλλευση των Εργοταξιακών  Εγκαταστάσεων 

• Τα υλικά, και γενικότερα οποιοδήποτε στοιχείο που θα µπορούσε κατά τις µετακινήσεις να θέσει σε κίνδυνο 

την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων πρέπει να σταθεροποιείται µε κατάλληλο και ασφαλή τρόπο. 

• Η πρόσβαση σε επιφάνειες κατασκευασµένες από υλικά µη επαρκούς αντοχής επιτρέπεται µόνον εφόσον 

παρέχεται ο αναγκαίος εξοπλισµός ή τα κατάλληλα µέσα προκειµένου η εργασία να διεξαχθεί κατά κάποιο 

τρόπο ασφαλή. 

• Οι εγκαταστάσεις διανοµής ενέργειας πρέπει να σχεδιάζονται και να χρησιµοποιούνται ούτως ώστε να µην 

αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης και να παρέχουν στους εργαζόµενους την απαραίτητη προστασία 

κατά των κινδύνων ηλεκτροπληξίας από άµεση ή έµµεση επαφή. 

 

5. Εκσκαφές – φόρτωση – µεταφορά υλικών εκσκαφών 

α) Κίνδυνοι που ενδέχεται να εµφανιστούν 

- Κίνδυνος πτώσης ατόµων από ύψος 

- Κίνδυνος πτώσης αντικειµένων από ύψος 

- Κίνδυνος από αστοχία εδάφους 

- Κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης 

- Κίνδυνος από υψηλούς θορύβους 

- Κίνδυνος εισπνοής σκόνης 

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 

- Κίνδυνος πυρκαγιάς 

- Κίνδυνος εµπλοκής εργαζοµένου µε κινούµενα µέρη του διατρητικού εξοπλισµού 

- Κίνδυνος ατυχήµατος από εκτίναξη υλικών 

- Κίνδυνος καταπλάκωσης 

- Κίνδυνος κώφωσης 

- Κίνδυνος αλλεργίας των γοµωτών 

- Κίνδυνος ζηµίας γειτονικών κτιρίων 

- Κίνδυνος ζηµίας γειτονικών δρόµων 

- Κίνδυνος εµπλοκής εργαζόµενων µε µηχανήµατα 

- Κίνδυνος εµπλοκής µηχανηµάτων µεταξύ τους 

- Κίνδυνος ανατροπής µηχανηµάτων και οχηµάτων 

β) Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων 

Οι εκσκαφές γίνονται µε εκσκαφείς, φορτωτές και φορτηγά µεταφοράς, µε διατρητικά υπαίθρων (wagon drill) 

και χρήση εκρηκτικών υλών όπου το έδαφος είναι βραχώδες και µε προωθητήρα η φυτική γη. 
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Οι χειριστές φροντίζουν, ώστε τα µηχανήµατα και τα οχήµατα που χειρίζονται, να επιθεωρούνται και να 

συντηρούνται σωστά. Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε µηχανήµατος, το οποίο ελέγχεται και 

αναθεωρείται και το δελτίο συντήρησης, το οποίο ενηµερώνεται από το συντηρητή του εργοταξίου. 

Οι χώροι εργασίας διαµορφώνονται έτσι, ώστε να είναι λειτουργικοί, ασφαλείς, προσπελάσιµοι και η επιλογή 

των µηχανηµάτων γίνεται πάντα µε τεχνικά κριτήρια από τον υπεύθυνο µηχανικό κατασκευής. 

Τα µηχανήµατα είναι εφοδιασµένα µε ηχητικό και φωτεινό σήµα κατά την οπισθοδρόµηση και διαθέτουν 

πυροσβεστήρα. Η χρήση τους γίνεται µόνο από χειριστές που κατέχουν την κατάλληλη άδεια. 

Πριν αρχίσουν οι εργασίες, όλες οι εκσκαφές έχουν σχεδιαστεί και έχει αποφασιστεί η µέθοδος που θα 

ακολουθηθεί, καθώς και ο τύπος αντιστήριξης που απαιτείται. Για εκσκαφές πάνω από 1.5m βάθος 

απαιτείται µελέτη του µηχανικού του έργου για την αντιστήριξη των πρανών. Σε συνεργασία µε τους 

αρµόδιους φορείς ερευνώνται όλες οι θέσεις υπόγειων δηµοσίων δικτύων όπως τηλεφώνου, ηλεκτρικού, 

φωταερίου, φυσικού αερίου, ύδατος, καυσίµων κ.ά., ώστε αυτά να αποµονωθούν ή να µεταφερθούν ή να 

επισηµανθούν και περιφραχθούν. 

Σε κάθε περίπτωση γίνεται έλεγχος αν η εκσκαφή θα επηρεάσει γειτονικά κτίρια, κατασκευές ή δρόµους και 

αν υπάρχει προγενέστερη εκσκαφή, ώστε να ληφθούν τα αναγκαία ειδικά µέτρα ασφαλείας. 

Τα όρια εκσκαφής χαράσσονται επακριβώς από το τοπογραφικό συνεργείο. Κατά τη φάση της εργασίας 

αυτής επιθεωρούνται καθηµερινά τα στοιχεία της, ώστε να υλοποιείται η σωστή και ασφαλής κατασκευή. 

Οι κλίσεις των πρανών είναι τέτοιες που απαγορεύουν την κατολίσθηση του εδάφους. Παρ’ όλα αυτά, όπου 

ανακαλύπτεται χαλαρή ζώνη, οι εργασίες σταµατούν έως ότου σταθεροποιηθεί το έδαφος λαµβάνοντας 

µέτρα προφύλαξης (προστατευτικά γείσα κ.τ.λ.) 

Όταν εγκαθίσταται υποστήριγµα ή αφαιρείται στη φάση των εκσκαφών, η εργασία γίνεται κατά τρόπο που να 

µην εκτίθενται σε κίνδυνο οι εργαζόµενοι. 

Σε µεγάλες εκσκαφές, όπου η πρόσβαση γίνεται µε κλίµακες, αυτές εξέχουν 1 µέτρο πάνω από το χείλος της 

εκσκαφής. 

Κάθε εργαζόµενος σε µία εκσκαφή προστατεύεται φορώντας κράνος, παπούτσια ασφαλείας, φόρµα 

εργασίας και όσα άλλα Μ.Α.Π. (µέσα ατοµικής προστασίας) απαιτούνται από τους κανόνες ασφαλείας. 

Τα όµβρια ή τα ύδατα εκσκαφής αντλούνται και αποχετεύονται. Οι εργαζόµενοι σε εκσκαφές µε ύδατα 

εφοδιάζονται µε αδιάβροχα υποδήµατα. 

Απαγορεύεται η εναπόθεση φορτίων κοντά στο χείλος της εκσκαφής ή η διέλευση βαρέων οχηµάτων, εκτός 

αν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα. Τα προϊόντα εκσκαφής τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 

60cm από το χείλος της εκσκαφής. 

Όπου απαιτείται κατασκευάζεται κουπαστή ασφαλείας, ενώ, όπου δεν εκτελούνται εργασίες, ο χώρος 

περιφράσσεται µε ταινία ασφαλείας και τα µηχανήµατα σταθµεύουν µακριά από τις περιοχές εκσκαφής. 

Για τη δηµιουργία των διατρηµάτων των επιφανειακών ορυγµάτων χρησιµοποιείται διατρητικό µηχάνηµα 

υπαιθρίων wagon drill. Κατά τη διάρκεια της διάτρησης αποµακρύνεται όλο το προσωπικό. Παραµένουν 

µόνο ο χειριστής κι ο βοηθός του, οι οποίοι χρησιµοποιούν µάσκες και ωτοασπίδες. 

∆εν προβλέπεται η απαίτηση χρήσεως υλικών ανατινάξεων λόγω της εδαφικής συστάσεως του έργου. Σε 

περίπτωση που απαιτηθούν ακολουθούνται ο διατάξεις του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών 

Εργασιών και εκδίδονται οι σχετικές άδειες. 

Για την καταπολέµηση της σκόνης που παράγεται από την προσπέλαση των αυτοκινήτων και οχηµάτων, 

καταβρέχονται οι δρόµοι. 

Πριν από την έναρξη της φόρτωσης, το επίπεδο εργασίας διαµορφώνεται κατάλληλα, ώστε να επιτρέπει 

οµαλή πρόσβαση των οχηµάτων. 



 11
Η φόρτωση των οχηµάτων γίνεται προσεκτικά χωρίς να επιτρέπεται πιθανή πτώση υλικών από την καρότσα 

µεταφοράς κατά τη διαδροµή. 

Η απόθεση των υλικών αυτών γίνεται σε πλατεία που διαµορφώνεται µε προωθητήρα, ώστε να είναι 

ασφαλής και προπελάσιµη. 

Κατά την διαδικασία φόρτωσης, µεταφοράς υλικών εκσκαφής, οι χειριστές προσέχουν να µην υπάρχουν 

εργαζόµενοι κοντά στο µηχάνηµα, να µην µετακινούν φορτία πάνω από εργαζόµενους και να κινούνται αργά 

και προσεκτικά στις περιοχές που υπάρχει συνωστισµός οχηµάτων και προσώπων. 

Προ της ενάρξεως των Εργασιών θα συνταχθεί ειδικό Ερωτηµατολόγιο από τον Ανάδοχο κατασκευής ως 

“ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΩΝ”. 

 

6. Εργασίες σκυροδέτησης  

α) Κίνδυνοι που ενδέχεται να εµφανιστούν 

- Κίνδυνος πτώσης ατόµων από ύψος 

- Κίνδυνος πτώσης αντικειµένων από ύψος 

- Κίνδυνος από άσχηµες καιρικές συνθήκες 

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 

- Κίνδυνος πτώσης εργαζοµένων λόγω ύπαρξης ολισθηρότητας και διαφόρων αντικειµένων στα δάπεδα 

εργασίας 

- Κίνδυνος από θραύση, ολίσθηση ή παραµόρφωση ικριωµάτων 

- Κίνδυνος από κραδασµούς στα ικριώµατα 

- Κίνδυνος από υπερφόρτωση ικριωµάτων 

- Κίνδυνος από άστοχη τοποθέτηση υλικών επί ικριωµάτων 

- Κίνδυνος τραυµατισµού από αφύλακτες αναµονές του σιδηρού οπλισµού 

- Κίνδυνος επαφής τσιµέντου µε τα µάτια ή το σώµα 

- Κίνδυνος από διάρρευση, κύλιση ή πτώση στοιβαγµένων υλικών 

- Κίνδυνος τραυµατισµού κατά τη µεταφορά ελαφρών, αλλά ογκωδών αντικειµένων από εργαζόµενους 

- Κίνδυνος απώλειας ακοής 

β) Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων 

Η περιοχή γύρω από το χώρο διεξαγωγής εργασιών σε ύψος περιφράσσεται σε ασφαλή απόσταση. 

Γύρω από τις υπερυψωµένες θέσεις εργασίας (πάνω από 75cm) τοποθετείται περιµετρική περίφραξη που 

αποτελείται από κουπαστή, σε ύψος τουλάχιστον 1m, ενδιάµεση ράβδο και θωράκιο (σοβατεπί). 

Γύρω από φρεάτια, εκσκαφές, σκάµµατα, χαντάκια και άλλα επικίνδυνα χάσµατα τοποθετείται περιµετρική 

περίφραξη που αποτελείται από κιγκλίδωµα ή σιδερένιο πλέγµα και σήµανση (κορδέλες). 

Επισηµαίνονται µε κατάλληλα µέσα (πινακίδες, φωτεινά σήµατα) οι περιοχές αυξηµένου κινδύνου από τυχόν 

πτώσεις ατόµων ή υλικών. 

Οι προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας ελέγχονται περιοδικά ως προς την αντοχή τους. 

Απαγορεύεται οι εργαζόµενοι, που εργάζονται σε ύψος, να τοποθετούν εργαλεία ανάµεσα στον εξοπλισµό 

ασφαλείας και το σώµα τους ή σε τσέπες, να µετακινούν βαριά υλικά ή εξοπλισµό πάνω – κάτω µε τα χέρια 

και να εργάζονται µόνοι και αποµονωµένοι. 

Απαγορεύεται να διεξάγονται εργασίες σε µεγάλα ύψη, όταν επικρατούν δυσµενείς καιρικές συνθήκες 

(δυνατοί άνεµοι, καταιγίδα, παγωνιά, οµίχλη). 

Όλοι οι εργαζόµενοι είναι εφοδιασµένοι µε τα κατάλληλα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), όπως κράνη, 

φόρµες εργασίας, αντιολισθηρά παπούτσια, ζώνες ασφαλείας κ.α. 
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Κατά τη διάρκεια κατεδάφισης εκκενώνεται ο χώρος σε ικανοποιητική απόσταση γύρω και κάτω από την 

κατεδάφιση. 

Απαγορεύεται η ρίψη αντικειµένων από ύψος. Επιτρέπεται µόνο όταν ο χώρος φράσσεται ασφαλώς και 

φυλάσσεται από επιτηρητή, ο οποίος δίνει το πρόσταγµα, αφού βεβαιωθεί ότι ο χώρος είναι ελεύθερος και 

απρόσιτος. 

Τα δάπεδα εργασίας και οι προσπελάσεις σε αυτά πρέπει να είναι καθαρά, απαλλαγµένα από σκουπίδια, 

ολισθηρά υλικά (λάδια, νερά), διάφορα αντικείµενα (υλικά, εργαλεία κ.λ.π.), παγετό και χιόνι, για την 

αποφυγή κινδύνου ολίσθησης και πτώσης των εργαζοµένων. 

Οι αναµονές σιδηρού οπλισµού φυλλάσσονται κατάλληλα για την αποφυγή τραυµατισµού των εργαζοµένων. 

Για την αποφυγή επαφής των εργαζοµένων µε το σκυρόδεµα, στο σώµα και στα µάτια, κατά τη διάστρωση 

νωπού σκυροδέµατος µε αντλία, λαµβάνονται µέτρα αποτροπής τυχαίας, αιφνίδιας, ανεξέλεγκτης έκχυσης 

υλικού. Η χρήση κράνους, φόρµας εργασίας, γαντιών και γυαλιών προστασίας κρίνεται απαραίτητη. 

Οι χειριστές αντλιών σκυροδέµατος, ανυψωτικών µηχανηµάτων κ.α., καθώς και αυτοί που εργάζονται σε 

ύψος προσέχουν να µην πλησιάζουν καλώδια της ∆ΕΗ, για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. 

Εργαζόµενοι που δουλεύουν κοντά σε κοµπρεσέρ ή άλλα µηχανήµατα που παράγουν υψηλούς θορύβους 

φορούν ωτοασπίδες, για την αποφυγή κινδύνου απώλειας ακοής. 

Για την αποφυγή τραυµατισµού κατά τη µεταφορά ελαφρών, αλλά ογκωδών αντικειµένων µε τα χέρια από 

εργάτες ισχύουν τα ακόλουθα: 

- Επιµήκη αντικείµενα (καδρόνια, ράβδοι, σιδηροί οπλισµοί κ.α.) που µεταφέρονται από ένα  άτοµο, 

µεταφέρονται µε κλίση προς τα πίσω. Η διάβαση σε γωνίες γίνεται κατά ανοικτή  καµπύλη. 

- Κατά τη µεταφορά βαρέως αντικειµένου από περισσότερα άτοµα, ο αριθµός τους ρυθµίζεται  ανάλογα 

µε το προς µεταφορά βάρος και η διάταξη τους γίνεται κατά ανάστηµα και από την  ίδια µεριά του 

αντικειµένου, λαµβάνοντας υπόψη και την κλίση του εδάφους. Η διεύθυνση  ανατίθεται σε κατάλληλο 

πρόσωπο. 

Κατά την αποθήκευση και στοίβαση υλικών καταβάλλεται φροντίδα, ώστε κανείς να µην διακινδυνεύσει από 

κατάρρευση ή πτώση αντικειµένων. 

Αν η αποθήκευση ή στοίβαση αντικειµένων γειτνιάζει µε περιοχές εργασίας ή κυκλοφορίας, λαµβάνονται 

κατάλληλα µέτρα προστασίας όπως περιφράγµατα, σανιδώµατα, προστατευτικά δίχτυα κ.α. 

Οι σωροί ξυλείας αναγείρονται µόνο πάνω σε επίπεδη και σταθερή βάση κατά το δυνατόν κατακόρυφα, µε 

χρησιµοποίηση ξύλων στοιβάσεως και συνδέσεως. 

Κατά την οριζόντια στοίβαση σιδηροδοκών τοποθετούνται εγκαρσίως ως υπόστρωµα, τεµάχια σανίδων ή 

καδρονίων. 

Κατά την κατακόρυφη στοίβαση επιµήκων ράβδων λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή κατολίσθησης ή 

πτώσης. 

Ποτέ δεν αφαιρούνται υλικά από τα πλάγια της στοιβασίας. 

Προ της ενάρξεως των εργασιών θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο κατασκευής ειδικό Ερωτηµατολόγιο που θα 

αποτελεί τον πίνακα ελέγχου µέτρων έναντι πτώσεως ατόµων και αντικειµένων. 

 

7. Εργασίες ικριωµάτων - κλιµάκων 

7.1 Ικριώµατα 

Τα ικριώµατα που προτείνεται να χρησιµοποιηθούν είναι σταθερά µεταλλικά σωληνωτά. 

Τα ικριώµατα ελέγχονται από τον υπεύθυνο µηχανικό, πριν αρχίσουν οι εργασίες και εκδίδεται σχετική 

βεβαίωση που θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ακόµη γίνονται οι απαραίτητες αναγραφές περί 
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πληρότητας, καταλληλότητας και ευστάθειας των ικριωµάτων στο Η.Μ.Α. Τηρείται αντίγραφο στο χώρο 

εργασίας. Λόγω του σηµαντικού φορτίου της ανωδοµής απαιτείται τα υλικά ικριωµάτων να φέρουν 

πιστοποίηση ποιότητας. 

Τα ικριώµατα κατασκευάζονται έτσι, ώστε να είναι ανθεκτικά, µη δυνάµενα να θραυσθούν, να 

µετασχηµατιστούν, να παραµορφωθούν και να υποστούν επικίνδυνους κραδασµούς. 

Αυτό επιτυγχάνεται µε τους εξής τρόπους: 

- Η συναρµολόγηση, ο έλεγχος και η αποσυναρµολόγηση τω ικριωµάτων γίνεται από  ειδικευµένους και 

έµπειρους τεχνίτες και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, οδηγίες και  υποδείξεις του εργοστασίου 

κατασκευής τους. 

- Τα υλικά πριν από κάθε συναρµολόγηση επιθεωρούνται ποιοτικά και ποσοτικά. 

- Το ικρίωµα στηρίζεται ασφαλώς στο έδαφος και όχι πάνω σε ακατάλληλη έδραση. 

- Το ικρίωµα αποτελείται από δύο σειρές ορθοστατών παράλληλων προς τις όψεις της  κατασκευής. 

- Οι ορθοστάτες απέχουν µεταξύ τους απόσταση µικρότερη από 1.10m. 

- Η πλησιέστερη προς την πλευρά της κατασκευής σειρά ορθοστατών απέχει από αυτήν κατ’  ανώτατο 

όριο µέχρι 0.15m. 

- Η σύνδεση των δύο παράλληλων σειρών ορθοστατών γίνεται µε εγκάρσιες δοκίδες. 

- Τα ικριώµατα φέρουν αντιανέµιους µεταλλικούς συνδέσµους χιαστί σε όλα τα φατνώµατα. 

Τα δάπεδα των ικριωµάτων, που αποτελούνται από ξύλινα µαδέρια, στηρίζονται µε ασφάλεια πάνω στις 

εγκάρσιες δοκίδες. Είναι τοποθετηµένα χωρίς κενά µεταξύ τους, έχουν συνολικό πλάτος τουλάχιστον 60cm 

και ελάχιστο πάχος 5cm. 

Τα µαδέρια είναι από ξύλα άριστης ποιότητας, ανθεκτικά, επιµελώς συντηρηµένα, χωρίς ρωγµές και 

διατρήσεις, άβαφα και αστοκάριστα. Έτσι επιτυγχάνεται η ανοχή τους σε φορτία και αποφεύγεται η 

ολισθηρότητα που µπορεί να προκαλέσει πτώση των εργαζοµένων. 

Σε κάθε δάπεδο εργασίας υπάρχουν δύο προστατευτικές κουπαστές, µία στο ένα µέτρο ύψους και µία στο 

ενδιάµεσο. Επίσης, υπάρχει θωράκιο (σοβατεπί) πλάτους 15cm και στις δύο πλευρές δαπέδου, για την 

προστασία των εργαζοµένων από πτώσεις και για την προστασία τους από πτώσεις αντικειµένων. 

Τα άκρα των µαδεριών προφυλλάσσονται µε πλευρικό οπλισµό από µεταλλική ταινία. Τα µαδέρια δεν 

εξέχουν του σηµείου έδρασης περισσότερο από 20cm. Επίσης υπερβαίνουν το πέρας των τοίχων κατά 

60cm. Το κενό µεταξύ της κατασκευής και του δαπέδου εργασίας δεν υπερβαίνει τα 30cm. 

Τα ικριώµατα εξασφαλίζονται από οριζόντιες µετακινήσεις µε τη σύνδεσή τους µε την κατασκευή µε στοιχεία 

του ίδιου υλικού. Η σύνδεση µε την κατασκευή γίνεται ανά δάπεδο εργασίας σε τέσσερις τουλάχιστον 

ορθοστάτες. 

Τα δάπεδα εργασίας φορτίζονται ανάλογα µε την αντοχή τους. Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών επί των 

ικριωµάτων, πέραν αυτών που θα χρησιµοποιηθούν άµεσα. 

Απαγορεύεται η τοποθέτηση φορητών κλιµάκων και άλλων µέσων (κάσες, καβαλέτα κ.α.) επί των δαπέδων 

εργασίας. 

Όπου απαιτείται κατασκευάζεται προστατευτικό προστέγασµα πάνω από τα επίπεδα εργασίας των 

ικριωµάτων για την αποφυγή τραυµατισµού των εργαζοµένων από πτώσεις αντικειµένων από υψηλότερο 

επίπεδο. 

Η σύνθεση των ικριωµάτων διατηρείται πλήρης µέχρι την αποπεράτωση των εργασιών για τις οποίες 

κατασκευάστηκαν. Απαγορεύεται η µερική αποσυναρµολόγησή τους. 

Η συντήρηση ανατίθεται σε έµπειρο µε τη σχετική εργασία τεχνίτη. Η αποθήκευση των υλικών του ικριώµατος 

γίνεται χωριστά από τα υπόλοιπα υλικά της κατασκευής. 
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7.2 Εργασίες µε φορητές κλίµακες 

Οι εργαζόµενοι που χρησιµοποιούν φορητές κλίµακες προσέχουν: 

- Να µην χρησιµοποιούν ελαττωµατική κλίµακα. 

- Η κλίµακα να είναι καλά στερεωµένη σε σταθερή επίπεδη βάση. 

- Η κλίµακα να προεξέχει περισσότερο από 1m από το επίπεδο που θέλουν να φτάσουν. 

- Να χρησιµοποιούν, για κάθε δουλειά, την κλίµακα µε το σωστό µήκος. 

- Να µη µεταφέρουν φορτίο ή εργαλεία ανεβαίνοντας πάνω σε κλίµακα. 

- Να µη γέρνουν προς τα πλάγια όταν είναι πάνω σε κλίµακα. Είναι πιο ασφαλές να  µετακινούν την 

κλίµακα. 

- Να βλέπουν προς την κλίµακα όταν αναβαίνουν και κατεβαίνουν. 

- Τα υγρά, λαδωµένα ή σκεπασµένα µε πάγο σκαλιά. 

- Να τοποθετούν τη βάση της κλίµακας σε απόσταση από τον τοίχο ίση περίπου µε το ένα  τέταρτο του 

ύψους τους. 

- Να µη χρησιµοποιούν τις κλίµακες κοντά σε ηλεκτροφόρα στοιχεία και γραµµές. 

- Να είναι επαρκώς φωτισµένη µε φυσικό ή τεχνητό φωτισµό. 

- Να είναι ελεύθερη από συσσωρευµένα ή αποθηκευµένα υλικά εργαλεία και λοιπά στοιχεία  που καθιστούν 

δυσχερή την επικοινωνία. 

- Να ελέγχεται και να συντηρείται περιοδικά από αρµόδιο εργαζόµενο που θα αποκαθιστά  τυχούσες 

φθορές, οξειδώσεις, παραµορφώσεις κ.λ.π. 

- Να έχουν τα εξής ελάχιστα στοιχεία διαστάσεων: 

• το ύψος βαθµίδας να µην ξεπερνά τα 28cm 

• το πλάτος βαθµίδας να µην είναι µικρότερο των 27cm. 

- Να έχει ανά 10m ύψους ενδιάµεσα πλατύσκαλα ανάπαυσης (πλάτους ίσου µε την κλίµακα  και µε 

κουπαστή ασφαλείας) 

- Να έχει κουπαστή ασφαλείας σε όλες τις ακάλυπτες πλευρές µε χειρολισθήρα ύψους 1.00m,  εφ’ όσον 

διαθέτει περισσότερες των 5 βαθµίδες. 

Προ της ενάρξεως εργασιών ο Ανάδοχος Κατασκευής υποχρεούται να συντάξει ερωτηµατολόγιο – πίνακα 

ελέγχου που θα αφορά στα µέτρα ασφαλείας επί ικριωµάτων και κλιµάκων. 

 

8. Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες 

α) Κίνδυνοι που ενδέχεται να εµφανιστούν 

Κατά τη φάση των Η/Μ εργασιών οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν είναι οι εξής: 

- Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

- Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 

- Ο κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης. 

- Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας µη προσπελάσιµου χώρου. 

- Ο κίνδυνος πτώσης στο κενό. 

β) Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων 

Οι Η/Μ εργασίες γίνονται µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Οι εργασίες που γίνονται σε ύψος επιτρέπονται 

µόνο εφόσον το ικρίωµα πληρεί τις προϋποθέσεις περί ικριωµάτων, όπως αναφέρεται παραπάνω. Ο χώρος 

προσπέλασης επιµελείται έτσι, ώστε να παρέχεται οµαλή πρόσβαση και ο χώρος εργασίας καθαρίζεται µε το 

πέρας των εργασιών. 
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Πριν από κάθε εργασία διακόπτεται η παροχή ρεύµατος, ώστε οι εργασίες να γίνονται µε ασφάλεια. 

∆εν εκτίθενται καλώδια και αγωγοί υπό τάση. 

Ο Ανάδοχος κατασκευής είναι υπεύθυνος για το σύστηµα προσωρινής ηλεκτρικής διανοµής στο έργο, καθώς 

και για τα µέτρα ασφαλείας που σχετίζονται µε αυτό. 

Τα καλώδια που βρίσκονται επί τόπου υποβάλλονται σχεδόν αναπόφευκτα σε σκληρή µεταχείριση. 

Πριν από την ενεργοποίηση οποιουδήποτε µέρους ενός νεοεγκατεστηµένου ηλεκτρολογικού συστήµατος ή 

του εξοπλισµού του, αυτό πρέπει να ελέγχεται διεξοδικά. Η ασφάλεια εξασφαλίζεται από τακτική επιθεώρηση 

και διατήρηση. 

Τοποθετούνται πινακίδες που αναγράφουν «ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ – ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ» κοντά στον ηλεκτρολογικό 

εξοπλισµό, που είναι προσιτός στους εργαζόµενους και λειτουργεί µε υψηλή και µέση τάση. 

∆εν αποθηκεύονται ή τοποθετούνται εύφλεκτα υλικά κοντά σε ηλεκτρολογικό εξοπλισµό. 

Όλοι οι διακόπτες διανοµής και ελέγχου σηµειώνονται καθαρά ώστε να φαίνονται τα µηχανήµατα ή ο 

εξοπλισµός που εξυπηρετούν. 

Σε όλα τα επικίνδυνα µηχανήµατα υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες που καταγράφουν 

«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ», «ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ – ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ». 

Όλα τα ηλεκτρικά µηχανήµατα δεν εγκαταλείπονται πριν από την αποσύνδεσή τους από το ηλεκτρικό δίκτυο. 

Στα µηχανήµατα που τροφοδοτούνται µε µέση τάση, η ζεύξη και η απόζευξη γίνεται από άνευ φορτίου και 

πάντα από εξουσιοδοτηµένο άτοµο. 

• Οι εργαζόµενοι πρέπει να φοράνε τα κατάλληλα Μ.Α.Π. 

• Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι γειωµένος. 

• Να υπάρχει η κατάλληλη προειδοποιητική σήµανση στα µηχανήµατα και στον εξοπλισµό. 

 

9. Συγκολλήσεις 

α) Κίνδυνοι που ενδέχεται να εµφανιστούν 

-   Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 

- Κίνδυνος έκθεσης σε ακτινοβολία 

- Κίνδυνος εγκαύµατος 

- Κίνδυνος εισπνοής επικίνδυνων αερίων 

- Κίνδυνος εµπλοκής µε κινούµενα µέρη του εξοπλισµού 

β) Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων 

Όλο το προσωπικό που ασχολείται µε αυτές τις εργασίες πρέπει να διαθέτει κράνος, παπούτσια ασφαλείας, 

φόρµα και γάντια εργασίας. Επιπλέον, οι συγκολλητές πρέπει να διαθέτουν δερµάτινα γάντια, ποδιά, 

κάλυµµα κεφαλής (σκούφος), την ειδική προσωπίδα συγκόλλησης (για τις ηλεκτροσυγκολλήσεις) και 

προστατευτικά, έγχρωµα, άθραυστα γυαλιά (για τις οξυγονοκολλήσεις), για προστασία από καψίµατα και 

ακτινοβολία. 

Η εκτέλεση εργασιών συγκολλήσεων ανατίθεται σε άτοµα που διαθέτουν τα προβλεπόµενα από τη 

νοµοθεσία ουσιαστικά και τυπικά προσόντα. Πριν από την έναρξη των εργασιών οι χειριστές των κατά 

περίπτωση συσκευών συγκόλλησης, ελέγχουν αυτές και τα παρελκόµενά τους, για να διαπιστωθούν τυχόν 

βλάβες, φθορές ή διαρροές. Αυτός ο έλεγχος γίνεται και µετά τη λήξη των εργασιών. 

Το ποσοστό υγρασίας, κυρίως για εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως, περιορίζεται στα κατώτερα δυνατά όρια. 

Τα δάπεδα εργασίας διατηρούνται καθαρά και έχουν τέτοια κλίση, ώστε να µη λιµνάζουν νερά. Τα δάπεδα 

πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις από άποψη αντοχής, αντιολισθηρότητας και πυρασφάλειας. 

Εξασφαλίζεται πλήρης και κανονικός αερισµός των θέσεων εργασίας και άµεση αποµάκρυνση των 
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παραγόµενων αερίων, ώστε να αποκλείεται η εισπνοή τους από εργαζόµενους και η δηµιουργία εκρηκτικού 

µίγµατος. 

Απαγορεύεται η ύπαρξη εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών στους χώρους εργασίας συγκολλήσεων. 

Στους χώρους εκτελέσεως συγκολλήσεων υπάρχει επαρκής αριθµός κατάλληλων πυροσβεστήρων για την 

αποτελεσµατική καταστολή πυρκαγιάς. 

Οι συσκευές ηλεκτροσυγκολλήσεως και τα παρελκόµενά τους τηρούνται σε άριστη κατάσταση, ελέγχονται 

τακτικά και επιµελώς από εξειδικευµένα άτοµα. Κατά τη χρησιµοποίηση ή αποθήκευσή τους τοποθετούνται σε 

τέτοιες θέσεις, ώστε να καθίσταται αδύνατη η µηχανική ή κατά άλλο τρόπο φθορά τους. Οι συσκευές αυτές 

γειώνονται κατάλληλα, το δε τροφοδοτικό καλώδιό τους (υψηλής τάσης) είναι µονωµένο µε ενισχυµένη 

µόνωση. 

Τα κινούµενα στοιχεία των συσκευών καλύπτονται κατά τρόπο απολύτως ασφαλή, τα δε ηλεκτρικά κινούµενα 

µέρη είναι κατάλληλα µονωµένα και ασφαλισµένα. Τα µέτρα µονώσεως λαµβάνονται και για τα ηλεκτρικά 

στοιχεία των παρελκόµενων κάθε συσκευής που βρίσκονται υπό τάση. 

Οι φιάλες πεπιεσµένων αερίων διατηρούνται σε άριστη κατάσταση και φέρουν τα εξής διακριτικά: 

α) έγχρωµο χαρακτηρισµό, ενδεικτικό του αερίου που παρέχει, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές, β) 

αριθµό µητρώου, χωρητικότητα και βάρος κενών φιαλών, γ) τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες υποβολής τους σε 

ειδική δοκιµή και έλεγχο από την οικεία επιχείρηση διάθεσης αερίων, κατά τα οριζόµενα από την κείµενη 

νοµοθεσία, δ) το µέγιστο της επιτρεπτής πίεσης (πίεση λειτουργίας) του περιεχόµενου αερίου, ε) στοιχεία 

(επωνυµία ή αριθµό µητρώου) του εργοστασίου κατασκευής τους. 

Η µεταφορά των φιαλών εκτελείται κατά τρόπο απολύτως ασφαλή, µε χρήση ειδικού καροτσιού µεταφοράς, 

που είναι εφοδιασµένο µε κατάλληλες υποδοχές και ασφαλιστικά µέσα συγκράτησης των φιαλών. 

Κατά τη χρησιµοποίηση ή αποθήκευση των φιαλών, αυτές προσδένονται ασφαλώς, για την αποφυγή 

αιφνίδιας πτώσης ή µετατόπισής τους. 

Οι φιάλες που περιέχουν διαφορετικά αέρια αποθηκεύονται χωριστά. Απαγορεύεται η συναποθήκευσή τους 

µε εύφλεκτα υλικά. Επίσης απαγορεύεται η οριζόντια τοποθέτηση φιαλών ακετυλενίου. Οι αποθηκευµένες 

φιάλες φέρουν κοχλιωτά σιδερένια καλύµµατα για την προστασία των κρουνών. 

Απαγορεύεται η τοποθέτηση φιαλών πεπιεσµένων αερίων πλησίον εστιών φωτιάς και γενικά πηγών 

θερµότητας και ακόµη αυτές πρέπει να προφυλλάσσονται από ηλιακές ακτίνες, κρούσεις και κλονισµούς. 

Τα στόµια των κρουνών πάνω στα οποία κοχλιώνονται οι µανοεκτονωτές, έχουν κοχλίωση δεξιά για το 

οξυγόνο και αριστερά για το ακετυλένιο και υδρογόνο. Όταν τα στόµια των φιαλών ακετυλενίου φέρουν από 

την κατασκευή τους κατάλληλες υποδοχές, µπορούν, αντί της σύνδεσης µε κοχλίωση, να συνδέονται µε τους 

µανοεκτονωτές, µε ειδικές και απολύτως ασφαλείς διχάλες συγκράτησης. 

Σε περιπτώσεις στις οποίες είναι αναγκαία η εκκένωση των φιαλών, αυτή γίνεται σιγά - σιγά, λαµβάνοντας 

παράλληλα και τα ενδεδειγµένα κατά περίπτωση µέτρα υγιεινής και ασφαλείας. 

Απαγορεύεται η πλήρωση των φιαλών έξω από τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων διάθεσης αερίων. 

Επίσης απαγορεύεται η εισαγωγή µέσα στις φιάλες άλλων αερίων από αυτά για τα οποία προορίζονται. 

Τα παρελκόµενα των φιαλών οξυγονοκόλλησης (µανοεκτονωτές, αγωγοί αερίων, καυστήρες κ.λ.π.) πληρούν 

καθορισµένες, από τις ισχύουσες προδιαγραφές, προϋποθέσεις καταλληλότητας και αντοχής, διατηρούνται σε 

άριστη κατάσταση και συντηρούνται τακτικά από εξειδικευµένο πρόσωπο. Κατά τη χρησιµοποίηση ή 

αποθήκευσή τους τοποθετούνται σε θέσεις τέτοιες, ώστε να αποφεύγεται η µηχανική ή κατά άλλο τρόπο 

φθορά τους. 
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Η προσαρµογή των µόνιµων ή ελαστικών αγωγών στις αντίστοιχες υποδοχές µανοεκτονωτή και καυστήρα, 

γίνεται µε τρόπο που να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα και που να αποκλείει την απόστασή τους από 

αυτές. 

Στα κυκλώµατα παροχής αερίων, µεταξύ µενοεκτονωτών και καυστήρα, παρεµβάλλονται ειδικές ασφαλιστικές 

βαλβίδες, οι οποίες αποκλείουν την επιστροφή φλόγας ή την είσοδο του ενός αερίου στο κύκλωµα ροής του 

άλλου. 

Οι υποδοχές – οξυγόνου και καυσίµου αερίου – των καυστήρων, στις οποίες προσαρµόζονται οι ελαστικοί 

αγωγοί, φέρουν αναγεγραµµένο το γράµµα Ο και Α αντίστοιχα. 

Απαγορεύεται η λίπανση των παρελκόµενων των φιαλών οξυγονοκόλλησης και ο έλεγχος διαρροής του 

αερίου µε φλόγα. Αυτή η απαγόρευση ισχύει και για του κρουνούς των φιαλών. 

Οι αγωγοί φέρουν έγχρωµο χαρακτηρισµό σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές, για σαφή διάκριση της 

χρήσης τους. 

 Επιπρόσθετα πρέπει να λαµβάνονται τα εξής µέτρα: 

- Το προσωπικό να έχει προµηθευτεί και να χρησιµοποιεί τα απαραίτητα Μ.Α.Π. 

- Οι φιάλες οξυγονοκόλλησης να µεταφέρονται και να αποθηκεύονται µε ασφαλή τρόπο. Να φέρουν τα 

απαραίτητα διακριτικά και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. 

- Όλες οι πρίζες και τα καλώδια να είναι κατάλληλα, να εξασφαλίζονται έναντι φυσικών φθορών και συνθηκών 

εργασίας. 

10. Μηχανήµατα και εξοπλισµός 

Ο µηχανικός εξοπλισµός ενός εργοταξίου περιλαµβάνει µηχανήµατα που εξυπηρετούν διάφορες εργασίες. 

Εδώ ενδεικτικά αναφέρονται τα διατρητικά µηχανήµατα (Jumbos), οι εκσκαφείς, οι φορτωτές, οι µπετονιέρες, 

οι αντλίες εκτόξευσης υγρού σκυροδέµατος κ.α. Όσον αφορά τα χωµατουργικά έργα χρησιµοποιούνται οι 

φορτωτές, οι εκσκαφείς, οι προωθητές, οι οδοστρωτήρες, οι ισοπεδωτές και τα ανατρεπόµενα φορτηγά. Στο 

χώρο του εργοταξίου γενικά χρησιµοποιούνται: γερανοί, γεννήτριες και λεωφορεία ή επιβατικά. 

Όλος o κινητός εξοπλισµός του Αναδόχου κατασκευής, όπως φορτηγά, γερανοί, ηλεκτρο-συγκολλήσεις και 

άλλα παρόµοια όπως επίσης υλικά και εργαλεία, πρέπει να είναι καταχωρηµένα, εφοδιασµένα µε άδεια 

ασφαλισµένα και διατηρηµένα σε καλή κατάσταση. 

 

Α. Αυτοκίνητα 

• Το όχηµα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισµένο. 

• Το όχηµα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

• Το όχηµα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α΄ Βοηθειών. 

• Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

• Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και φωτεινό σήµα 

κατά την όπισθεν. 

• Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το δελτίο 

συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται απ’ τον συντηρητή του εργοταξίου. 

Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρει και την ευθύνη της καλής κατάστασης του οχήµατος και ενηµερώνει 

υπεύθυνα άτοµα του συνεργείου για τυχόν επισκευές. 

Πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος στα φρένα, την κόρνα, τα φώτα, τους υαλοκαθαριστήρες και τα λοιπά 

συστήµατα ασφαλείας. 

Πρέπει να δένονται µε ασφάλεια τα φορτία πριν ξεκινήσει το όχηµα. 

Απαγορεύεται η αποβίβαση από οχήµατα ή η επιβίβαση όταν αυτά δεν έχουν σταµατήσει τελείως. 
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Απαγορεύεται το κάπνισµα όταν γίνεται ανεφοδιασµός σε καύσιµα και η µηχανή πρέπει να είναι σβηστή. 

Απαγορεύεται η φόρτωση των οχηµάτων περισσότερο από το µέγιστο επιτρεπόµενο. 

Πρέπει να γίνει ιδιαίτερος έλεγχος για την καλή λειτουργία των φρένων και της κόρνας. 

Απαγορεύεται η χρήση των οχηµάτων για άλλες εργασίες απ’ αυτές για τις οποίες έχουν κατασκευασθεί. 

 

Β. Φορτωτές 

Α) Φορτωτές υπογείων 

• Το όχηµα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισµένο. 

• Το όχηµα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

• Το όχηµα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α΄ Βοηθειών. 

• Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

• Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και  φωτεινό σήµα 

κατά την όπισθεν. 

• Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται  και το δελτίο 

συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται απ’ τον συντηρητή του εργοταξίου. 

Οι φορτωτές αυτοί για την µείωση των καυσαερίων έχουν καταλύτη και φέρουν φίλτρο νερού. 

Έχουν αναρτηµένους προβολείς, τους οποίους και χρησιµοποιούν. 

Η χρήση των φορτωτών αυτών είναι µόνο για την εργασία που προβλέπεται (µεταφορά και φόρτωση 

προϊόντων) και γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα (χειριστής). 

Απαγορεύεται η µεταφορά του προσωπικού µέσα στον κάδο, παρά µόνο εάν ο φορτωτής είναι εφοδιασµένος 

µε ειδικό καλάθι το οποίο πληρεί τις προδιαγραφές (κουπαστή, καλή κατασκευή, σωστό στερέωµα επάνω 

στον φορτωτή). 

Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση του κάδου για φρενάρισµα παρά µόνο σε µεγάλη ανάγκη. 

Επιθεωρείται καθηµερινά η στάθµη του νερού και συµπληρώνεται. 

Β) Φορτωτές επιφανείας 

• Το όχηµα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισµένο. 

• Το όχηµα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

• Το όχηµα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α΄ Βοηθειών. 

• Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

• Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και φωτεινό σήµα 

κατά την όπισθεν. 

• Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το δελτίο 

συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται απ’ τον συντηρητή του εργοταξίου. 

Η χρήση των φορτωτών αυτών γίνεται στα εξωτερικά σκάµµατα, υπαίθρια ορύγµατα, στο σπαστήρα και στη 

µονάδα σκυροδέµατος και στη σήραγγα εφόσον το επιτρέπουν οι διαστάσεις του. Ισχύουν όσα και για τους 

φορτωτές υπογείων. 

 

Γ. Ανυψωτικά µηχανήµατα 

• Το όχηµα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισµένο. 

• Το όχηµα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

• Το όχηµα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α΄ Βοηθειών. 

• Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 
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• Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και φωτεινό σήµα 

κατά την όπισθεν. 

• Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το δελτίο 

συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου. 

Τα ανυψωτικά µηχανήµατα πρέπει να τοποθετούνται πάνω σε σταθερή και επίπεδη βάση. Η ευστάθεια και η 

φέρουσα ικανότητα του εδάφους πρέπει να είναι τέτοιες που να µπορεί να φέρει τα πιο µεγάλα στατικά και 

δυναµικά φορτία, λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το βάρος του µηχανήµατος και του φορτίου του, 

απότοµη φόρτιση, την πίεση του ανέµου κ.α. 

Η ευστάθεια των ανυψωτικών µηχανηµάτων πρέπει να είναι εξασφαλισµένη διαρκώς, έστω και όταν αυτά 

είναι εκτός λειτουργίας. Αυτή επιτυγχάνεται µε τη χρήση αντίβαρου, συρµατόσχοινων αγκυρώσεως, 

σφηνώσεων, κοχλιώσεων κ.α. 

Απαγορεύεται η εγκατάσταση ή χρήση γερανού κάτω από δυσµενείς καιρικές συνθήκες, οι οποίες είναι 

δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την ευστάθεια του. Γερανός που έχει υποστεί την επίδραση δυσµενών 

καιρικών συνθηκών, πρέπει να ελέγχεται πριν από τη νέα χρήση του. 

Σε κατάλληλο τµήµα του µηχανήµατος και πλησίον του χειριστηρίου πρέπει να είναι τοποθετηµένες 

πινακίδες που να αναφέρουν τα όρια χρησιµοποίησης του µηχανήµατος (µέγιστο φορτίο του σχετικά µε το 

αντίβαρο, τη θέση του, την κλίση της κεραίας του σε συνδυασµό και µε την ταχύτητα του ανέµου κ.α.). 

Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει τα ανυψωτικά µηχανήµατα να φορτίζονται πέραν του φορτίου ασφαλείας. 

Ο χώρος λειτουργίας των ανυψωτικών µηχανηµάτων αποµονώνεται µε κατάλληλη περίφραξη, ώστε οι 

εργαζόµενοι ή οι διερχόµενοι να µην κυκλοφορούν ή να µη βρίσκονται κάτω από διακινούµενα φορτία. 

Ο έλεγχος των ανυψωτικών µηχανηµάτων πραγµατοποιείται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο και 

οπωσδήποτε πριν από την έναρξη των εργασιών µετά από κάθε νέα εγκατάσταση. Ο έλεγχος καλύπτει όλα 

τα συστήµατα, τµήµατα και όργανα των µηχανηµάτων. 

Γενική επιθεώρηση συρµατόσχοινου πρέπει να γίνεται τουλάχιστον µία φορά το µήνα. Όλα τα κινούµενα 

συρµατόσχοινα που χρησιµοποιούνται συνεχώς πρέπει να επιθεωρούνται καθηµερινά.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν λειτουργούν ανυψωτικά µηχανήµατα κοντά σε καλώδια υψηλής 

τάσης. 

 Απαγορεύεται η µεταφορά και ανύψωση προσωπικού µε ανυψωτικά µηχανήµατα. 

 Ελέγχεται κατά το τέλος της εργασίας να µην αφήνονται αιωρούµενα βάρη. 

Όλο το προσωπικό που εµπλέκεται σε εργασίες µε ανυψωτικά µηχανήµατα πρέπει να φοράει κράνος, 

φόρµα εργασίας και παπούτσια ασφαλείας, καθώς και γάντια και ωτοασπίδες όπου χρειάζεται. 

 

∆. Ασφαλτοκόφτες 

• Ο χειριστής του ασφαλτοκόπτη πρέπει να διαθέτει τον ακόλουθο προσωπικό εξοπλισµό ασφαλείας: 

1. Προστατευτικό κράνος 

2. Γάντια εργασίας 

3. Παπούτσια ασφαλείας 

4. Ανακλαστικό γιλέκο, κόκκινου – άσπρου χρώµατος 

5. Ωτασπίδες για προστασία από τον θόρυβο 

• Οι ιµάντες κινήσεως του τροχού κοπής πρέπει να φέρουν προστατευτικό καπάκι. 

• Ο κινητήρας του ασφαλτοκόπτη πρέπει να φέρει εξάτµιση για την µείωση του θορύβου. 

• Ο δίσκος του ασφαλτοκόπτη πρέπει να φέρει προφυλακτήρα σε όλη τη περίµετρο του, εκτός του σηµείου 

κοπής της ασφάλτου. 
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• Πρέπει να υπάρχουν κώνοι, ανά 3.5 µέτρα για την παράκαµψη της κυκλοφορίας και για όλο το µήκος της 

ασφαλτοκοπής. Η παραπάνω απόσταση 3.5 µέτρων είναι ικανοποιητική για δρόµους µε ταχύτητας άνω 

των 70km/h. 

Πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλες πινακίδες αναγγελίας κινδύνου και ύπαρξης εργασιών, µπροστά από το 

µέτωπο της ασφαλτοκοπής. 

 

Ε. ∆ιανοµή σωλήνων 

• Το προσωπικό πρέπει να διαθέτει παπούτσια ασφαλείας, προστατευτικά κράνη και γάντια εργασίας. 

• Ο χειριστής του γερανού είναι υπεύθυνος για την ποιότητα ιµάντων και συρµατόσχοινων που 

χρησιµοποιούνται για την διανοµή των σωλήνων. 

• Η νταλίκα για την µεταφορά – διανοµή των σωλήνων, πρέπει να φέρει πλευρικά µεταλλικά παραπέτα, για 

την αποφυγή κύλισης των σωλήνων. 

• Κατά την µεταφορά τους οι σωλήνες πρέπει να είναι δεµένοι µε ιµάντες για την αποφυγή πτώσης 

σωλήνα. 

• Απαγορεύεται σωλήνας να εξέχει από το µήκος της πλατφόρµας που τη µεταφέρει.  

  Ο εργοδηγός διανοµής είναι υπεύθυνος για την ποιότητα ξυλείας που χρησιµοποιείται για   την 

στήριξη των σωλήνων πάνω από το χαντάκι. 

• Απαγορεύεται η ξυλεία να εξέχει από το πλέγµα περίφραξης και σήµανσης του χαντακιού. 

• Οι σωλήνες κατά την µεταφορά τους πρέπει να φέρουν τα προστατευτικά καπάκια στις δύο άκρες. 

 

ΣΤ. Ηλεκτροσυγκολλήσεις αγωγού 

• Όλο το προσωπικό πρέπει να φέρει παπούτσια ασφαλείας, προστατευτικό κράνος και γάντια εργασίας. 

Επιπλέον οι συγκολλητές πρέπει να φέρουν δερµάτινα γάντια και ποδιά, για προστασία από καψίµατα 

και ακτινοβολία, καθώς και ειδική µάσκα συγκόλλησης. Επίσης το προσωπικό που ασχολείται µε την 

επεξεργασία – διαµόρφωση των σωλήνων (κοπή, φρεζάρισµα, τρόχισµα, καθαρισµό) πρέπει να διαθέτει 

γυαλιά για την προστασία των µατιών. 

• Το Η/Ζ πρέπει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Ο πίνακας διανοµής ισχύος του Η/Ζ πρέπει να 

είναι πλήρης µε τις ασφάλειες του, χωρίς σπασµένους διακόπτες, γυµνά ή κοµµένα καλώδια µέσα στον 

πίνακα. Ο πίνακας πρέπει να φέρει ηλεκτρονόµο διανοµής και πρέπει να είναι γειωµένος. 

• Ο υπεύθυνος εργοδηγός υποχρεούται να αντικαθιστά αµέσως ηλεκτρικά καλώδια µε φθορά στην µόνωση 

τους. Επίσης απαγορεύεται η χρήση σπασµένων και πρόχειρα επισκευασµένων φις. 

• Οι µηχανές συγκόλλησης πρέπει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, χωρίς φθαρµένες µονώσεις 

καλωδίων και ακροδεκτών. Φθαρµένα καλώδια, σπασµένοι ακροδέκτες ή σπασµένες τσιµπίδες 

ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει να αντικαθίστανται αµέσως από καινούργια. 

• Τα ηλεκτρικά εργαλεία χειρός (π.χ. τροχοί) πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε προφυλακτήρες για αποφυγή 

επαφής χειρών µε τους δίσκους κοπής. Απαγορεύεται η χρήση των µηχανηµάτων αυτών χωρίς τους 

προφυλακτήρες. 

• Τα ηλεκτρικά καλώδια παροχής ισχύος σε ηλεκτροσυγκολλήσεις, ηλεκτρικά εργαλεία, µπαλαντέζες, κ.λπ. 

Πρέπει να µην είναι µπερδεµένα, πεταµένα στην άσφαλτο γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος φθοράς. 

• Φιάλες αερίου καυσίµου που χρησιµοποιούνται για την προθέρµανση σωλήνων (προπάνιο) πρέπει να 

βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. ∆εν πρέπει να υπάρχουν διαρροές στις συνδέσεις τους, το λάστιχο 

πρέπει να είναι µαλακό χωρίς “σπασίµατα” και στο τέλος της εργασίας πρέπει να τυλίγεται γύρω από την 

µπουκάλα. 
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• Ειδικά κουβούκλια, µε µουσαµάδες πρέπει να υπάρχουν στο χώρο των ηλεκτροσυγκολλήσεων. Μέσα 

εκεί πρέπει να βρίσκονται µόνο οι ηλεκτροσυγκολλητές που εκτελούν την συγκόλληση, δηµιουργώντας 

έτσι έναν χώρο αποµόνωσης, από το υπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό. 

• Βοηθητικός εξοπλισµός όπως γάβριες, κρικοπάλαγκα, ιµάντες κ.λπ. πρέπει να ελέγχονται πριν την 

χρήση τους, ως προς την ανυψωτική τους ικανότητα και την κατάσταση τους. 

• Απαγορεύεται µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό να εκτελεί συγκολλήσεις. Όλοι οι συγκολλητές πρέπει να 

έχουν πιστοποιηθεί από κατάλληλο γραφείο. 

• Κάθε συνεργείο συγκολλητών πρέπει να φέρει κατάλληλο πυροσβεστήρα. 

• Κώνοι ανά 3.5m (ταχύτητες οχηµάτων µεγαλύτερη των 60km/h) πρέπει να τοποθετούνται επί του 

οδοστρώµατος, για δηµιουργία διαδρόµου εργασίας για την κίνηση του προσωπικού και οχηµάτων. 

• Στο τέλος της εργασίας, ο υπεύθυνος του συνεργείου συγκολλήσεων, υποχρεούται να φέρει, το πλέγµα 

προστασίας και την σήµανση σε άριστη κατάσταση και όπως ήταν πριν την έναρξη των εργασιών. 

 
Ζ. Καταβιβασµός αγωγού στο χαντάκι 

Όλο το προσωπικό πρέπει να φέρει παπούτσια ασφαλείας, προστατευτικό κράνος και γάντια εργασίας. Ο 

υπεύθυνος του συνεργείου υποχρεούται να ελέγξει την ανυψωτική ικανότητα του βοηθητικού εξοπλισµού 

(π.χ. ιµάντες, κρικοπάλαγκα, γάβριες κτλ) και να αντικαθιστά εξοπλισµό µε φθορές. Απαγορεύεται το 

κατέβασµα του αγωγού εφόσον υπάρχει προσωπικό µέσα στο χαντάκι. ∆ιάδροµος κυκλοφορίας πρέπει να 

δηµιουργηθεί µε κώνους, για την διευκόλυνση του προσωπικού και µηχανηµάτων, για το κατέβασµα του 

αγωγού. 

Η. ∆ιατρητικά 

• Το όχηµα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισµένο. 

• Το όχηµα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

• Το όχηµα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α’ Βοηθειών 

• Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

• Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και φωτεινό σήµα κατά 

την όπισθεν. 

• Το όχηµα πρέπει να φέρει τριγωνικό σήµα προειδοποίησης και φωτεινό φάρο. 

• Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το δελτίο 

συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται απ’ τον συντηρητή του εργοταξίου. 

Πριν από κάθε χρήση πρέπει να επιτηρείται προσεκτικά, να δοκιµάζονται τα κινητά του µέρη, να λιπαίνονται 

και να συντηρούνται κατά τη διάρκεια παύσης του µηχανήµατος. 

 Κατά τη διάρκεια της διάτρησης αποµακρύνεται όλο το προσωπικό από το µέτωπο. 

Κατά τη διάρκεια της διάτρησης υπάρχει κίνδυνος δηµιουργίας µεγάλης ποσότητας σκόνης. Για τον λόγο 

αυτό πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης υγρής διάτρησης. 

Υπάρχει πιθανότητα εµπλοκής µε το µηχανισµό διάτρησης και για αποφυγή αυτού όλες οι εργασίες γίνονται 

σε απόσταση ασφαλείας και µε µέγιστη προσοχή. 

Ο µηχανισµός διάτρησης είναι ηλεκτρικός και πλήρως µονωµένος και γειωµένος παρέχοντας ασφάλεια κατά 

τη λειτουργία του. Η ζεύξη του και η απόζευξη του γίνεται από υπεύθυνο ηλεκτρολόγο. 

 

Θ. Γεωτρύπανα 

• Το όχηµα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισµένο. 

• Το όχηµα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 
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• Το όχηµα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α’ βοηθειών. 

• Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

• Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και φωτεινό σήµα κατά 

την όπισθεν. 

• Το όχηµα πρέπει να φέρει τριγωνικό σήµα προειδοποίησης και φωτεινό φάρο. 

• Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται  και το δελτίο 

συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται απ’ τον συντηρητή του εργοταξίου. 

Πριν από κάθε χρήση πρέπει να επιτηρείται προσεκτικά, να δοκιµάζονται τα κινητά του µέρη, να λιπαίνονται 

και συντηρούνται κατά τη διάρκεια παύσης του µηχανήµατος. 

Για την κατασκευή των γεωτρήσεων αυτών ο διατρητικός εξοπλισµός έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε 

διεθνές προδιαγραφές. 

Γεωτρύπανα θα χρησιµοποιηθούν για την διάτρηση γεώτρησης πιλότου στην εκσκαφή των φρεατίων και 

στην συνέχεια στη διεύρυνση του φρέατος. 

Πριν την τοποθέτηση του µηχανισµού γεώτρησης θα έχει κατασκευασθεί η οδός προσπέλασης και η 

µεταφορά του γεωτρύπανου θα γίνει µε ασφάλεια. 

 Η συναρµολόγηση τµηµάτων του θα γίνει από έµπειρους και ειδικούς τεχνίτες. 

Θα γίνει αποψίλωση του χώρου εργασίας και η περιοχή θα διαµορφωθεί ειδικά. Ο γειτονικός χώρος θα 

περιφραχθεί και θα εγκατασταθεί µόνιµος φωτισµός. 

Ο µηχανισµός θα επιθεωρείται και θα συντηρείται τακτικά σύµφωνα µε το γενικό πρόγραµµα του εργοταξίου. 

Η θεµελίωση θα είναι σωστή ώστε σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται η διάτρηση (ακόµη και κάτω από 

δυσµενείς καιρικές συνθήκες). 

 Θα γίνει γείωση του µηχανήµατος εφόσον ο γερανός υπερβεί τα 15m. 

 Η χρήση του θα γίνει από εξουσιοδοτηµένο χειριστή σύµφωνα µε την νοµοθεσία. 

 

Ι. Πρέσσες σκυροδέµατος 

• Το όχηµα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισµένο. 

• Το όχηµα πρέπει να φέρει κιβώτια Α’ βοηθειών. 

• Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

• Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και φωτεινό σήµα κατά 

την όπισθεν. 

• Το όχηµα πρέπει να φέρει τριγωνικό σήµα προειδοποίησης και φωτεινό φάρο. 

• Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το δελτίο 

συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται απ’ τον συντηρητή του εργοταξίου. 

Πριν από κάθε χρήση πρέπει να επιτηρείται προσεκτικά, να δοκιµάζονται τα κινητά του µέρη, να λιπαίνονται 

και να συντηρούνται κατά τη διάρκεια της παύσης του µηχανήµατος. 

Οι εργασίες εκτοξευόµενου σκυροδέµατος πρέπει να γίνονται µε ειδική αντλία (ντηζελοκίνητη – ηλεκτρική) η 

χρήση της οποίας γίνεται από ειδικό χειριστή πρέσσας. 

Η σύνδεση της αντλίας στο κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να γίνεται από τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο 

βάρδιας. 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας εκτόξευσης gunite παράγονται υλικά σκόνης, για την καταπολέµηση την 

οποίων προβαίνουµε στην χρησιµοποίηση υγρού gunite, στην αύξηση της παροχής αέρα και για την 

αντιµετώπιση της καθίσταται υποχρεωτική η χρήση µάσκας. 

Εντός της ζώνης εργασίας πρέπει να επιτρέπεται η παρουσία µόνο του χειριστή και του βοηθού του. 
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Η σύνδεση της αντλίας µε το κεντρικό δίκτυο αέρα υπό πίεση πρέπει να γίνεται προσεκτικά, να ελέγχεται 

από τον υπεύθυνο εργοδηγό, και δεν επιτρέπονται τυχόν απώλειες του αέρα. 

Το δίκτυο του πεπιεσµένου αέρα πρέπει να είναι προφυλαγµένο από τυχόν χτυπήµατα, να επιθεωρείται 

καθηµερινά από υπεύθυνο τεχνίτη και οι βάνες του πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. 

Η καθαριότητα του δικτύου της πρέσας γίνεται προσεκτικά, ειδικά στην χρησιµοποίηση αέρα υπό πίεση για 

το εκτόπισµα του gunite µέσα απ’ το δίκτυο. 

Το δίκτυο του αέρα υπό πίεση παρέχει 6bar και είναι καλά αναρτηµένο στο πλάι της σήραγγας 

προφυλαγµένο από µηχανήµατα και εξοπλισµούς. 

Η πίεση του αέρα θα φαίνεται αναρτηµένη επάνω στο δίκτυο και οι µηχανισµοί σύνδεσης θα είναι 

καλοδιατηρηµένοι. 

Η σύνδεση µε τα λάστιχα πρέπει να γίνεται µέσω συνδετήρων υψηλής πίεσης (γατοκέφαλα) και οι βάνες θα 

πρέπει να είναι σε προσιτό σηµείο και εξίσου υψηλής πίεσης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις η θεµελίωση της πρέσας θα είναι σωστή ώστε σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται 

η εργασία. 

Απαγορεύεται να βρίσκονται εργαζόµενοι µέσα στη ζώνη εργασίας ειδικά κάτω απ’ τα κινητά µέρη της 

µπούµας. 

 Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, οι εργασίες συντονίζονται από έµπειρο οδηγό. 

 Η καθαριότητα του δικτύου γίνεται προσεκτικά και έξω από το χώρο εργασίας. 

 

ΙΑ. Συντήρηση µηχανηµάτων και εξοπλισµού 

 Για τον εξοπλισµό της διαδικασίας συντήρησης ισχύουν: 

• Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το δελτίο 

συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται απ’ τον συντηρητή του εργοταξίου. 

• Οι οδηγίες και οι προδιαγραφές των κατασκευαστών. 

• Απαγορεύεται η χρήση εργαλειοµηχανών (τόρνος, φρέζες, πριονοκορδέλες, πλάνα κλπ) από πρόσωπα 

µη εξασκηµένα και ακατάλληλα για το χειρισµό τους. 

• Απαγορεύεται η οξυγονοκόλληση και ηλεκτροσυγκόλληση αν αυτός που την εκτελεί δεν έχει 

προηγουµένως εφοδιαστεί µε όλα τα ατοµικά προστατευτικά µέσα (για την προστασία των µατιών, του 

προσώπου, των χεριών, των ποδιών και του σώµατος), κατά της φωτιάς, της ακτινοβολίας και των 

πυρακτωµένων τεµαχίων εκπαιδευµένα, αρµόδια και εξουσιοδοτηµένα. 

• Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση ηλεκτρολογικής εργασίας σε ηλεκτρικά δίκτυα, εγκαταστάσεις, 

συσκευές κ.λπ, αν δεν βεβαιωθεί απόλυτα η ασφαλής διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος. 

• Συντήρηση µηχανισµού ή εξοπλισµού σε κίνηση απαγορεύεται όπου η επαφή µε τα κινούµενα µέρη 

µπορεί να τραυµατίσει τους εργαζόµενους. 

• Οι ακόλουθες προφυλάξεις επιβάλλονται όπου απαιτείται από τη διαδικασία συντήρησης να παραµένει 

σε λειτουργία ο εξοπλισµός. 

(Ι) οι εργαζόµενοι που ασχολούνται µε τις διαδικασίες αυτές θα είναι πλήρως εκπαιδευµένοι και 

εξουσιοδοτηµένοι να εκτελέσουν την διαδικασία αυτή. 

(ΙΙ) θα καθορισθεί µία ασφαλής διαδικασία για κάθε περίπτωση και η διαδικασία θα είναι διαθέσιµη και αν 

είναι πρακτικό, θα υπάρχει δίπλα στον µηχανισµό. 

 
11. Σπαστηροστριβείο 

∆εν προβλέπεται η λειτουργία των εγκαταστάσεων στα πλαίσια του υπό µελέτη έργου. 
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12. Παρασκευαστήριο 

12.1 Παρασκευαστήριο σκυροδεµάτων 

∆εν προβλέπεται η λειτουργία των εγκαταστάσεων στα πλαίσια του υπό µελέτη έργου. Τα σκυροδέµατα θα 

προµηθεύονται από τα λειτουργούντα παρασκευαστήρια της περιοχής. 

 

12.2 Παρασκευαστήριο ασφαλτοµιγµάτων 

Τα ασφαλτοµίγµατα θα προµηθεύονται από τα παρασκευαστήρια της περιοχής 

 

 

 

 

13. Μέτρα που πρέπει να ληφθούν προβλεπόµενα από την Νοµοθεσία 

   

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ     

01000  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Β 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

Η΄ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 

01101 Φ2.1, Φ2.2, Φ4.1, Φ5.1, Φ5.2 Π∆ 1073/81 Άρθρο 2 -14,  45 - 48, 50, 85 

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.10 

 

01102 Φ2.1, Φ2.2,  Φ4.1, Φ5.1, 

Φ5.2 

Π∆ 1073/81 Άρθρο 2 -14,  45 - 48, 50, 85 

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.10 

 

01104 Φ4.1, Φ5.1, Φ5.2 Π∆ 1073/81 Άρθρο 10, 11, 13                   

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.10 

 

01105 Φ2.1, Φ2.2 Π∆ 1073/81 Άρθρο 10, 13                          

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.10 

 

01106 Φ2.1 Π∆ 1073/81 Άρθρο 10,13                          

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.10 

 

01201 Φ2.1, Φ2.2, Φ4.1,  Φ5.1, 

Φ5.2 

Π∆ 1073/81 Άρθρο 2 -14,  45 - 48, 50, 85 

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.10 

 

01202 Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1,  Φ5.1, 

Φ5.2 

Π∆ 1073/81 Άρθρο 2 -14,  45 - 48, 50, 85 

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.10 

 

01203 Φ3.1, Φ4.1 Π∆ 1073/81 Άρθρο 13                               

Π∆ 305/96 Παραρ. IV, Β ΙΙ, παρ.10,12 

 

01205 Φ5.1,  Π∆ 1073/81 Άρθρο 10, 13                         

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.10 
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01206 Φ2.1, Φ2.2 Π∆ 1073/81 Άρθρο 10, 13                         

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.10 

 

01207 Φ2.1, Φ2.2, Φ3.1, , Φ4.1,  Π∆ 1073/81 Άρθρο 10, 13                          

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.10 

 

01401 Φ4.1,  Π∆ 1073/81 Άρθρο  7, 10, 13                    

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.10 

 

01404 Φ3.1,  Π∆ 1073/81 Άρθρο 10, 13                         

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.10 

 

01406 Φ4.1,  Π∆ 1073/81 Άρθρο 10, 13                         

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.10 

 

01408 Φ3.1, Φ3.2, Φ4.1, Π∆ 1073/81 Άρθρο  7, 9,  11, 13                    

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.10 

 

01410 Φ3.1,  Φ4.1, 

 

Π∆ 1073/81 Άρθρο 10, 13                         

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.10 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ       

02000  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Β 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

Η΄ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 

02101 
Φ1.1, Φ1.2, Φ1.3, Φ3.1, Φ4.1, 
Φ5.1 

Π∆ 1073/81 Άρθρο 8,45,46,47,48,50,85                    

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.8 

 

02102 
Φ1.1, Φ1.2, Φ1.3, Φ3.1, Φ4.1, 
Φ5.1 
 

Π∆ 1073/81 Άρθρο 45,46,47,48,50,85     

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.8 

 

02103 
Φ1.1, Φ1.3, Φ4.1 
 

Π∆ 1073/81 Άρθρο  45,46,47,48,50,85                   

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.8 

 

02104 
Φ1.1, Φ4.1 

Π∆ 1073/81 Άρθρο 45,46,47,48,50,85     

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.8 

 

02105 
Φ1.1, Φ1.3, Φ4.1 

Π∆ 1073/81 Άρθρο 45,46,47,48,50,85     

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.8 
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02106 
Φ1.1, Φ1.3, Φ2.1, Φ3.1, 
Φ3.2, Φ3.3, Φ4.1, Φ4.2, Φ5.1, 
 
 

Π∆ 1073/81 Άρθρο 45,46,47,48,50,85     

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.8 

 

02107 
Φ1.1, Φ1.3, Φ1.5, Φ2.1, Φ3.1, 
Φ4.1, Φ5.1  
 

Π∆ 1073/81 Άρθρο 45,46,47,48,50,85     

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.8 

 

02108  Π∆ 1073/81 Άρθρο 45,46,47,48,50,85     

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.8 

 

02109 Φ1.1 Π∆ 1073/81 Άρθρο 45,46,47,48,50,85     

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.8 

 

02110 
Φ1.1, Φ1.3, Φ2.1, Φ4.1, Φ5.1, 
Φ5.2 
 

Π∆ 1073/81 Άρθρο 42, 64, 85, 86, 

87,90,91     Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β 

ΙΙ, παρ.4 

 

02201 
Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ3.1, Φ3.2, 
Φ3.3, Φ4.1, Φ4.2 
 

Π∆ 1073/81 Άρθρο 8, 53, 54, 55, 69        

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.8 

 

02202 
Φ3.1, Φ4.1, 

Π∆ 1073/81 Άρθρο 8, 53, 54, 55, 69        

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.8 

 

02203 
Φ2.1, Φ3.1, Φ5.2 

Π∆ 1073/81 Άρθρο   55, 69                      

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.8 

 

02204 
Φ2.1, Φ4.1, Φ5.2 

Π∆ 1073/81 Άρθρο   7, 8, 10, 13                      

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.10 

 

02205 

 

Φ1.5, Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1, 
Φ5.1, Φ5.2  

Π∆ 1073/81 Άρθρο   7, 8, 10, 13                      

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ. 8, 10 

 

 

02206 
Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1, Φ5.1, Φ5.2 

Π∆ 1073/81 Άρθρο   7, 8, 10, 13                      

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ. 8, 10 

 

02301 
Φ1.3, Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1,  
Φ5.1, Φ5.2, Φ5.3 
 

Π∆ 1073/81 Άρθρο    13, 46                      

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ. 8 

 

02302 
Φ3.1, Φ4.1, Φ5.1, Φ5.2                  
 

Π∆ 1073/81 Άρθρο    13, 46                      

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ. 8 

 

02303 
Φ1.3, Φ5.1, Φ5.2               

Π∆ 1073/81 Άρθρο  42,70,85,86,87,90,91                          

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ. 8 

 

02304 
Φ1.3, Φ5.1, Φ5.2 

Π∆ 1073/81 Άρθρο  45,46,47,48,50,85    

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ. 8              
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02305 
Φ5.3 

Π∆ 1073/81 Άρθρο  46,47,48,50,52,53, 

54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,6

7,68,69,72,73,74                              Π∆ 

305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ. 8              

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ. 8                                

 

02401 
Φ1.1, Φ1.3, Φ1.5 

Π∆ 1073/81 Άρθρο  46,49                        

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ. 9               

 

02402 
Φ1.1 

Π∆ 1073/81 Άρθρο  46,49                        

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ. 9               

 

02403 
Φ1.1, Φ1.3, Φ1.5 

Π∆ 1073/81 Άρθρο 46, 49, 99                  

Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ.9 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ  

03000 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   Β 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΦΑΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

Η΄ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 

03203  Π∆ 778/80   Άρθρο 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9,10,  12,13 15, 16, 17,106 

Π∆ 1073/81  Άρθρο  34, 37, 38, 39    

Π∆ 1430/84 Άρθρο 7, 8, 9, 10                                      

Π∆  305/96 Παράρτηµα IV, B II, παρ.5 

 

03204 Φ1.1, Φ4.1 Π∆ 778/80   Άρθρο 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9,10,  12,13 15, 16, 17,106 

Π∆ 1073/81  Άρθρο  34, 36, 37, 38,  39    

Π∆ 1430/84 Άρθρο 7, 8, 9, 10                                      

Π∆  305/96 Παράρτηµα IV, B II, παρ.5 

 

03208 Φ4.1 Π∆ 1073/81  Άρθρο  43, 44 

Π∆  305/96 Παράρτηµα IV, B II, παρ. 6 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

04000  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Β 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

04101 Φ2.1, Φ2.2 Π∆  305/96  Παράρτηµα  ΙΙ 

Π∆  1073/81 Άρθρο 103, 104, 105, 106 
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04104 Φ1.2 Π∆  305/96  Παράρτηµα   ΙΙ  

04201 Φ1.1 Π∆  1073/81 Άρθρο 49, 92, 93, 95,96 

Π∆  305/96  Παράρτηµα  IV, B ΙΙ,παρ.9 

 

04206 Φ2.1, Φ2.2 Π∆  1073/81   

04301  Π∆  305/96  Παράρτηµα  ΙΙ 

Π∆  1073/81 Άρθρο 103, 104, 105, 106 

 

04403 Φ1.1, Φ1.3 Π∆  1073/81 Άρθρο 49, 51, 92, 93, 95,96                                                  
Π∆  305/96  Παράρτηµα  IV, B ΙΙ,παρ.9 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

05000  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Β 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

Η΄ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 

05102 Φ5.2 Π∆  305/96 Παράρτηµα  IV, Β ΙΙ, παρ. 9  

05104 Φ5.2 Π∆  305/96 Παράρτηµα  IV, Β ΙΙ, παρ. 9  

05204 Φ4.1 Π∆  778/80 Άρθρο 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 13, 15, 16, 17, 98, 102           Π∆  

1073/81 Άρθρο 34, 36, 37, 38, 39, 103, 

104, 105, 106, 107, 108 

 

05301 Φ4.1 Π∆  1073/81 Άρθρο 72, 73, 74  

05302 Φ1.3,  Φ2.1,  Φ3.1, Φ4.1, 

Φ5.1,  Φ5.2 

Π∆  1073/81 Άρθρο 8, 39, 41, 42, 45, 47, 

89, 90, 91 

Π∆  305/96 Παράρτηµα  IV, Β ΙΙ, παρ. 8 

 

05303 Φ1.3, Φ2.1,Φ3.1,  Φ4.1,  Φ5.1,  

Φ5.2 

Π∆  1073/81 Άρθρο 7, 8, 10, 13, 39, 41, 

42, 45, 47, 89, 90, 91. 

Π∆  305/96 Παράρτηµα  IV, Β ΙΙ, παρ. 8 

 

05304 Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1, Φ5.1, Φ5.2 Π∆  1073/81 Άρθρο 8, 53, 54, 55, 69  
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Π∆  305/96 Παράρτηµα  IV, Β ΙΙ, παρ. 8 

05305 Φ2.1,  Φ3.1,  Φ4.1 Π∆  1073/81 Άρθρο 55, 69, 86 

Π∆  305/96 Παράρτηµα  IV, Β ΙΙ, παρ. 8 

 

05306 Φ1.3, Φ4.1 Π∆  1073/81 Άρθρο 85,86, 87, 88,89, 90, 

91  

 

  05307 Φ4.1,  Φ5.1, Φ5.2 Π∆  1073/81 Άρθρο 85, 86, 87, 88, 

89,90,91                          

 

05308 Φ1.3, Φ4.1 Π∆  1073/81 Άρθρο 89, 90, 91  

05309 Φ4.1, Φ5.1, Φ5.2 Π∆  1073/81 Άρθρο 90, 91 

Π∆  305/96 Παράρτηµα  IV, Β ΙΙ, παρ. 12 

 

05311  Π∆  1073/81 Άρθρο 89, 94, 102, 103, 105, 

106, 107, 108 

 

05401 Φ1.2, Φ1.3, Φ4.1,  Φ5.1,  Φ5.2 Π∆  1073/81 Άρθρο 85, 86, 87, 89  

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

06000  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Β 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

Η΄ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 

06101 Φ1.2 Π∆  1073/81 Άρθρο  92, 93, 95, 96  

06102 Φ1.2 
Π∆  1073/81 Άρθρο  92, 93, 95, 96 

 

 

06104 Φ5.2 Π∆  1073/81 Άρθρο 92, 93,94, 95, 96,99,    

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 

Π∆  305/96 Παράρτηµα IV, A, παρ. 7,   Β 

ΙΙ,  παρ. 8 
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06201 Φ2.1, Φ2.2 Π∆  1073/81 Άρθρο  75, 76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 96 

Π∆  305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ. 2 

Τα κάθε είδους 

µηχανήµατα πρέπει 

να απέχουν 2µ από το 

δίκτυο της ∆ΕΗ. Η ίδια 

απόσταση πρέπει να 

τηρείται περιµετρικά 

των αγωγών για τα 

κινητά µέρη των 

µηχανηµάτων  

(γερανός κλπ.) 

06202 Φ1.3, Φ1.5, Φ2.1, Φ2.2 Π∆  1073/81 Άρθρο  75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 96 

Π∆  305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ. 2 

 

06204 Φ1.5 Π∆  1073/81 Άρθρο  46, 48, 49, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 83, 94, 96, 102, 103, 
104, 105, 106, 108 

 

06301 Φ1.1, Φ4.1 Π∆  1073/81 Άρθρο  46, 49,96 

Π∆  305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ. 9 

 

06304 Φ1.1 Π∆  1073/81 Άρθρο  46, 49, 96 

Π∆  305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ. 9 

 

06305 Φ1.1,  Φ5.1, Φ5.2 Π∆  1073/81 Άρθρο 46, 49, 92, 
93,94,95,96     

Π∆  305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ. 9 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ  ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

07000  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Β 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΦΑΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

Η΄ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 

07101 Φ1.1, Φ1.2, Φ1.3, Φ2.1, Φ2.2, 

Φ3.1, Φ4.1, Φ5.1, Φ5.2, Φ5.3 

Π∆  1073/81 Άρθρο 75, 76, 77, 78, 79   

Π∆  305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ. 2 

Τα κάθε είδους 

µηχανήµατα πρέπει 

να απέχουν 2µ από το 

δίκτυο της ∆ΕΗ. Η ίδια 

απόσταση πρέπει να 

τηρείται περιµετρικά 

των αγωγών για τα 

κινητά µέρη των 
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µηχανηµάτων  

(γερανός κλπ.) 

07105 Φ1.1 Π∆  1073/81 Άρθρο  75, 76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 96 

Π∆  305/96 Παράρτηµα IV, Β ΙΙ, παρ. 2 

 

07201  Π∆  1073/81 Άρθρο  46, 48, 49,  80, 81, 

82, 96 

 

07202 Φ1.1, Φ1.3 Π∆ 1073/81 Άρθρο 46, 49, 80, 81, 82, 96  

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ  ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ  

09000  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Β 
ΜΕΤΡΑ  ΠΟΥ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΛΗΦΘΟΥΝ 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΦΑΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ  ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

Η΄ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 

09101 Φ1.1 Π∆ 1073/81  Άρθρο 92, 93, 95, 96,110  

09102 Φ5.2 Π∆ 1073/81  Άρθρο 92, 93, 95, 96, 110  

09103 Φ1.1 Π∆ 1073/81  Άρθρο 92, 93, 95, 96,110  

09105 Φ5.2 Π∆ 1073/81  Άρθρο 92, 93, 95, 96,110  

09107 Φ1.1 Π∆ 1073/81  Άρθρο 92, 93, 95, 96,110  

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ  

10000  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   Β 
ΜΕΤΡΑ  ΠΟΥ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ   ΛΗΦΘΟΥΝ 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΦΑΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

Η΄ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 

010102 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π∆ 1073/81 Άρθρο 102, 103, 105, 106, 

107,108 

 

010103 Φ2.1, Φ2.2, Φ3.1 Π∆ 1073/81 Άρθρο 94, 102, 103, 105, 

106, 107,108 
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010104 Φ2.1, Φ2.2, Φ3.1, Φ3.3, Φ4.1, 

Φ5.1, Φ5.2 ,Φ5.3 

Π∆ 1073/81 Άρθρο 102, 103, 105, 108 

 

 

010105 Φ2.1, Φ2.2, Φ3.1, Φ4.1, Φ5.1, 

Φ5.2, Φ5.3 

Π∆ 1073/81 Άρθρο 102, 103, 105, 108 

 

 

010106 Φ2.1,Φ 3.1, Φ4.1 Π∆ 1073/81 Άρθρο 102, 103, 105, 108  

010107 Φ2.1, Φ2.2, Φ3.1, Φ4.1, Φ5.1, 

Φ5.2, Φ5.3 

Π∆ 1073/81 Άρθρο 102, 103, 105, 108  

010205 Φ1.1, Φ1.2, Φ4.1 Π∆ 1073/81 Άρθρο  92, 93, 99, 102, 104, 

105, 108 

 

010207  Π∆ 1073/81 Άρθρο  47, 92, 93, 102, 104, 

105, 108 

 

010208 Φ1.1, Φ1.3 Π∆ 1073/81 Άρθρο  92, 93, 99,  102, 104, 

105, 108 

 

 

ΤΜΗΜΑ ∆΄  

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΜΗΜΑ ∆ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1. Γενικά 

Κάθε εργαζόµενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει: 

Πού βρίσκονται και πως χρησιµοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τοµέα του. 

• Πού βρίσκεται, τι περιέχει και για κάθε περίπτωση το κιβώτιο (φαρµακείο) πρώτων βοηθειών του 

τµήµατός του. 

 

2. Κανόνες ασφαλείας 

Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα µέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, άρβυλα (παπούτσια ασφαλείας) και 

φόρµα. 

Απαγορεύεται το κάπνισµα στα µέτωπα εργασίας και τις αποθήκες του εργοταξίου. 

Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίξει οποιαδήποτε συσκευή ή µηχάνηµα, εάν δεν του έχει ανατεθεί 

οποιαδήποτε αρµοδιότητα από τον προϊστάµενό του. 

Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων, τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση. 

Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή µηχανήµατος εάν δεν έχει τοποθετηθεί όλος ο 

προστατευτικός εξοπλισµός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει αποµακρυνθεί όλο το αναρµόδιο προσωπικό. 

Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση πεπιεσµένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για καθαρισµούς εδάφους, πάγκου 

εργασίας κ.λ.π. 
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Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κ.λ.π. σε δρόµους διαφυγής γιατί πρέπει να διατηρούνται 

καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχηµάτων. 

Απαγορεύεται η παραµονή προσωπικού κάτω από αιωρούµενα φορτία. 

Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόµων στα µέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί συνεννόηση µε το αρµόδιο 

άτοµο του χώρου επισκέψεως. 

Απαγορεύεται σ’ οποιοδήποτε άτοµο να περνάει στο εσωτερικό µέρος των προστατευτικών διατάξεων και 

περιφράξεων των µηχανηµάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. 

Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτοµο να θέσει σε κίνηση µια µηχανή πριν βεβαιωθεί ότι κανένα άλλο άτοµο 

δεν κάνει επισκευή, καθαρισµό ή λίπανση, ρύθµιση στη µηχανή ή εργάζεται κοντά σ’ αυτή και σε επικίνδυνη 

απόσταση. 

Όλα τα συνεργεία και οι υπεργολάβοι κατασκευής λειτουργούν υπό την γενική ευθύνη του Αναδόχου 

κατασκευής και οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια επικίνδυνων εργασιών το 

προσωπικό αυτό προειδοποιείται για κάθε ενδεχόµενο κίνδυνο και οφείλει να έχει πάρει όλες τις 

απαιτούµενες συστάσεις και οδηγίες ασφαλείας από τους αρµόδιους του εργοταξίου που είναι 

επιφορτισµένοι µε την επίβλεψη. 

 

Εάν οποιοδήποτε συνεργείο ή υπεργολάβος κατά τη διάρκεια των εργασιών του µέσα στον εργοταξιακό 

χώρο παραβαίνει τους κανονισµούς ασφαλείας του εργοταξίου και τις σχετικές διατάξεις ασφαλείας της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας, γίνεται παρέµβαση αµέσως από τον αρµόδιο επιβλέποντα του εργοταξίου µε σκοπό 

τη συµµόρφωση του συνεργείου ή του εργολάβου µε τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας. 

 

3. Μέσα ατοµικής προστασίας (Μ.Α.Π.) 

Για την ασφάλεια όλων των εργαζοµένων σύµφωνα µε το Π.∆. 396/94 επιβάλλεται η πιστή εφαρµογή των 

παρακάτω οδηγιών: 

α) Να φοράνε πάντα παπούτσια ασφαλείας ή µπότες, φόρµα και κράνος, όταν κυκλοφορούν στους δρόµους 

και στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 

β) Να φοράνε πάντα όλα τα απαιτούµενα είδη ατοµικής προστασίας κατά την εκτέλεση µίας συγκεκριµένης 

εργασίας. 

γ) Να διατηρούν καθαρά και σε καλή κατάσταση τα ατοµικά µέσα προστασίας, να φροντίζουν για την αλλαγή 

τους όταν παρουσιάζουν φθορά και να τα αποθηκεύουν σε κατάλληλο µέρος (ιµατιοθήκες) για να µην 

καταστρέφονται. 

Για την προστασία των εργαζοµένων γενικά, ο Ανάδοχος κατασκευής πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα 

είδη ατοµικής προστασίας σε ικανοποιητικά αποθέµατα. 

1. Γυαλιά ασφαλείας 

Για την αποφυγή ατυχηµάτων στα µάτια, επιβάλλεται οι εργαζόµενοι να φορούν γυαλιά ασφαλείας. Οι 

διάφοροι τύποι γυαλιών είναι οι εξής: 

 α) Γυαλιά ειδικά για εργασίες κοπής µε συσκευή οξυγόνο – ασετιλίνης ή µε τροχό 

 β) Γυαλιά ή µάσκα µε ειδικό γυαλί για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης. 

2. Γάντια 

 Στη διάθεση του προσωπικού πρέπει να βρίσκονται γάντια διαφόρων τύπων: 

α) ∆ερµάτινα γάντια των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισµού κοφτερών και µυτερών 

αντικειµένων για να προστατεύονται τα δάκτυλα και τα χέρια από κοψίµατα, τρυπήµατα και τραυµατισµούς 

γενικά. 
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β) Λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου ∆ΕΗ) των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική για 

ηλεκτροτεχνίτες που είναι υποχρεωµένοι να εργάζονται σε κυκλώµατα υπό τάση. 

3. Παπούτσια ασφαλείας 

α) Τα άρβυλα είναι υποχρεωτικά για όλους τους εργαζόµενους που διακινούνται στους δρόµους και τις 

εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 

β) Οι µπότες είναι υποχρεωτικές σε χώρους µε νερά, λάσπες και ουσίες και γενικά οπουδήποτε η χρήση 

άρβυλου θα έκανε προβληµατική και ανασφαλή την εργασία του προσωπικού. 

4. Φόρµα εργασίας 

Είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό, το οποίο ανάλογα µε το είδος και την επικινδυνότητα της 

εργασίας που εκτελεί, φορά τον κατάλληλο τύπο φόρµας. 

Οι τύποι αυτοί είναι οι εξής: 

α) Κοινές φόρµες εργασίες διµερείς. 

β) Αδιάβροχες έναντι βροχής κτλ. 

5. Κράνη 

Απαγορεύεται η εργασία ή κυκλοφορία µέσα στο εργοτάξιο χωρίς κράνος ασφαλείας. 

6. Ωτοασπίδες 

Για την προστασία από υψηλούς θορύβους, οι εργαζόµενοι θα χρησιµοποιούν ωτοασπίδες. 

7. Μάσκες 

Σε εργασίες όπου παράγεται σκόνη χρησιµοποιούνται µάσκες µίας χρήσεως και όπου υπάρχουν επικίνδυνα 

αέρια, µάσκες µε φίλτρο ενεργού άνθρακα. 

 

4. Άδειες εισόδου - επισκέψεις 

Η διέλευση και παραµονή ατόµων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το εξουσιοδοτηµένο 

για την κατασκευή προσωπικό του έργου. 

 Υπάρχει έλεγχος εισόδου στο εργοτάξιο ατόµων ασχέτων µε το έργο. 

Στους επισκέπτες του εργοταξίου παρέχονται κράνη και άλλα Μέσα Ατοµικής Προστασίας που ίσως 

χρειαστούν. 

 

5. Πινακίδες και σήµατα ασφαλείας 

Προειδοποιητικά σήµατα είναι υποχρεωτικά και ο Ανάδοχος Κατασκευής µεριµνά ώστε τέτοια κατάλληλα 

σήµατα να τοποθετούνται σε ολόκληρο το χώρο εργασίας σύµφωνα µε το Π.∆. 105/95. 

Στη συµβολή των εργοταξιακών δρόµων µε τους υφιστάµενους, πρέπει να αναρτηθούν πινακίδες ταχύτητας 

και µπάρες. 

Τα όρια των εργοταξιακών δρόµων επισηµαίνονται, ιδίως στα επικίνδυνα πρανή και στις στροφές για την 

ασφαλή κίνηση των οχηµάτων. 

Στο χώρο του εργοταξίου θα πρέπει να αναρτηθεί πινακίδα µεγίστου ορίου ταχύτητας 20km/h. 

Στο συνεργείο θα πρέπει να αναρτηθεί πινακίδα υποχρεωτικής χρήσης άρβυλων βαρέως τύπου, 

απαγόρευση καπνίσµατος και υποχρεωτική προστασία των µατιών για τους ηλεκτροσυγκολλητές. 

Τέλος στην κατασκευή χρησιµοποιούνται στα µέτωπα εργασιών κατά περίπτωση ελαστικοί κώνοι, φανοί µε 

αναλαµπές, φωσφορούχα γιλέκα και ταινίες ασφαλείας. 

 



 35
6. Πυροπροστασία – Πυρόσβεση 

6.1 Πρόληψη Πυρκαγιάς 

• Απαγορεύεται στους εργαζόµενους το κάπνισµα και το άναµµα φωτιάς ή η εκτέλεση εργασίας που 

προκαλεί υπερθέρµανση ή σπινθήρα µέσα σε περιοχές του εργοταξίου στις οποίες υπάρχουν σχετικές 

οδηγίες και γενικά σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. 

• Απαγορεύεται η χρήση γυµνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία που προκαλεί σπινθήρα, φλόγα ή 

θερµότητα, χωρίς την άδεια του υπευθύνου εργοδηγού. 

• Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί (αποµακρύνοντας αµέσως όλα τα σκουπίδια και 

τα εύφλεκτα υλικά όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσµατα, ξύλα κλπ.). 

• Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εµπόδια για άµεση αποµάκρυνση, σε περίπτωση 

που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαϊά. 

 

6.2 Καταπολέµηση φωτιάς 

Γενικά 

• Το υλικό καταπολέµησης φωτιάς µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανά πάσα στιγµή. Πρέπει λοιπόν να 

παραµένει πάντοτε ελεύθερο και να είναι προσιτό. 

• Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για χρήση µόνο σε περίπτωση πυρκαϊάς. Απαγορεύεται «αυστηρά» 

η χρησιµοποίηση όλων των διατεθειµένων µέσων αντιµετώπισης πυρκαϊάς για άλλους σκοπούς εκτός 

εκείνων για τους οποίους προορίζονται. 

∆ιατεθειµένα µέσα κατάσβεσης πυρκαϊάς 

• Πυροσβεστήρες CO2 για στερεά, υγρά, αέρια καύσιµα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

• Πυροσβεστήρες σκόνης για στερεά, υγρά και αέρια καύσιµα κατά κανόνα. 

• Άµµος για κατάσβεση στερεών ή υγρών καυσίµων. 

• Σκαπάνες και φτυάρια. 

Όλοι οι πυροσβεστήρες διατηρούνται σε καλή κατάσταση και πάντα γοµωµένοι. 

Αντιµετώπιση πυρκαϊάς 

Για την αντιµετώπιση πυρκαϊάς πρέπει να υπάρχει συγκεκριµένο σχέδιο πυροπροστασίας που θα 

προβλέπει οµάδα πυροπροστασίας µε αρχηγό και υπαρχηγό, για τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις. 

Τα µέλη της οµάδας πυροπροστασίας θα είναι εκπαιδευµένα και έτοιµα να επέµβουν σε περίπτωση 

πυρκαϊάς. 

Πέρα από τους πυροσβεστήρες που υπάρχουν σε όλους τους χώρους εργασίας του εργοταξίου πρέπει να 

επιλεγεί κατάλληλη υδροφόρα που να µπορεί να χρησιµοποιείται και σαν πυροσβεστικό όχηµα. 

Οι χώροι καυσίµων πρέπει να διατηρούνται καθαροί, να αποµακρύνονται δηλαδή σκουπίδια και άλλα 

εύφλεκτα υλικά, να γίνεται αποψίλωση και να υπάρχουν οι κατάλληλοι πυροσβεστήρες. 

Πρέπει να είναι γνωστά τα πυροσβεστικά µέσα που υπάρχουν στο χώρο εργασίας, που βρίσκονται, για 

ποιες πυρκαϊές είναι κατάλληλα και πώς χρησιµοποιούνται. 

Απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπό 

τάση και υγρά καύσιµα. 

 Το νερό να χρησιµοποιείται για: 

 α) κατάσβεση φωτιάς σε στερεά 

β) Για ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά κλπ να αποφεύγεται η χρήση πυροσβεστήρων 

σκόνης ή CO2. Η καλύτερη λύση είναι το νερό. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: 
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Όλες οι ενέργειες επέµβασης πρέπει να κατευθύνονται από τον επιστάτη ή τον εργοδηγό ή τον προϊστάµενο 

του τµήµατος στο οποίο έχει προκύψει πυρκαϊά. 

 

7. Σχέδιο αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

Για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτατης ανάγκης, όπως εγκλωβισµό εργαζοµένων από πτώση χωµάτων 

σε βαθιά ορύγµατα και άλλα εργατικά ατυχήµατα, πρέπει να συγκροτείται οµάδα έκτατης ανάγκης, η οποία 

αποτελείται από τον εργοδηγό κάθε τµήµατος και ένα ή περισσότερα άτοµα που έχει επιλέξει ο κάθε 

εργοδηγός, για να δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να επεµβαίνουν για την αντιµετώπιση της έκτατης 

ανάγκης. 

Α) Κατάπτωση χωµάτων σε βαθιά ορύγµατα 

Σε περίπτωση εγκλωβισµού εργαζοµένων από πτώση χωµάτων σε βαθιά ορύγµατα, ειδοποιείται αµέσως ο 

εργοδηγός µε την οµάδα έκτατης ανάγκης και τον κατάλληλο εξοπλισµό και τα κατάλληλα µηχανήµατα, 

προχωρούν στον απεγκλωβισµό των εργαζοµένων. Παρέχονται οι πρώτες βοήθειες στους ατυχηµατίες και 

αν κριθεί αναγκαίο µεταφέρονται στο νοσοκοµείο. 

Β) Εργατικό Ατύχηµα 

Σε κάθε εργατικό ατύχηµα ειδοποιείται αµέσως ο εργοδηγός και η οµάδα έκτατης ανάγκης, ο νοσοκόµος και ο 

Γιατρός εργασίας. ∆ίνονται οι πρώτες βοήθειες στον ατυχηµατία και αν κριθεί αναγκαίο µεταφέρεται µε 

όχηµα του εργοταξίου στο νοσοκοµείο. 

Κάθε τµήµα είναι εφοδιασµένο µε φαρµακείο, εξοπλισµένο κατάλληλα µε όλα τα απαραίτητα φάρµακα και 

υλικά, για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήµατος. 

Γ) Αναγγελία Ατυχήµατος 

Για κάθε εργατικό ατύχηµα, είτε σοβαρής µορφής είτε όχι, ενηµερώνονται αµέσως ο Μηχανικός Ασφαλείας, ο 

Γιατρός Εργασίας και ο Προϊστάµενος του τµήµατος στο οποίο ανήκει ο ατυχηµατίας. 

Ο Μηχανικός Ασφαλείας προβαίνει σε καταγραφή και έρευνα του ατυχήµατος, είτε µε καταθέσεις µαρτύρων 

είτε µε µαρτυρία του ατυχηµατία. Στη συνέχεια συµπληρώνει το έντυπο αναφοράς ατυχήµατος, το οποίο 

υπογράφει ο Προϊστάµενος του ατυχηµατία και ο ίδιος ο ατυχηµατίας. 

Αν το ατύχηµα είναι σοβαρό, ο Μηχανικός Ασφαλείας συµπληρώνει και το έντυπο δήλωσης ατυχήµατος που 

αποστέλλεται στην Επιθεώρηση Εργασίας. 

Στη συνέχεια ο Μηχανικός Ασφαλείας, σε συνεργασία και µε το Γιατρό Εργασίας, προβαίνει σε ανάλυση του 

ατυχήµατος και προτείνει λύσεις και κάνει συστάσεις στους Προϊσταµένους και τους εργοδηγούς, καθώς και 

στους εργαζόµενους, ώστε να µην επαναληφθούν παρόµοια ατυχήµατα. 

 

8. Τήρηση εντύπων επί τόπου του έργου 

 1. Σύµφωνα µε τον Νόµο 1396/83, άρθρο 8, τηρούνται επί τόπου του έργου: 

(α) Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας θεωρηµένο από την Επιθεώρηση Εργασίας, υπόχρεοι για ενηµέρωση 

(άρθρο 8, παρ. 2 του Ν. 1396/83) και δυνατότητα του αρµοδίου οργάνου (άρθρο 8, παρ. 3 του Ν. 1396/83). 

(β) Βιβλίο υποδείξεων και συµβουλών ασφαλείας της εργασίας, υγιεινής και πρόληψης εργατικών 

ατυχηµάτων (άρθρα 6.1 και 9.1 του Ν. 1568/85) θεωρηµένο από την Επιθεώρηση Εργασίας. 

 (γ) Βιβλίο συντήρησης και ελέγχου συστηµάτων ασφαλείας (άρθρο 19 του Ν. 1568/85). 

 (δ) Βιβλίο εργατικών ατυχηµάτων. 

 2. Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολήσεως: 

Στο χώρο του εργοταξίου αναρτούνται έντυπα που καθοδηγούν και ενηµερώνουν τους εργαζόµενους σε 

ζητήµατα ασφαλείας και υγιεινής. 
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9. Προστασία περιβάλλοντος 

Ως περιβάλλον νοείται τόσο το Φυσικό Περιβάλλον όσο και το Ανθρωπογενές. 

 Ο σχεδιασµός των έργων γίνεται πάντα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται: 

 (1) Η µέγιστη δυνατή εναρµόνιση του Έργου στο περιβάλλον. 

 (2) Η ελάχιστη δυνατή διατάραξη του περιβάλλοντος. 

 Οι παραπάνω στόχοι ικανοποιούνται: 

• Τόσο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. 

• Όσο και κατά τη διάρκεια κατασκευής του. 
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ΤΜΗΜΑ Ε΄  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑ Ε 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

  

1. Οργάνωση διοίκησης - οργανόγραµµα 

Ο Ανάδοχος κατασκευής του Έργου εξουσιοδοτεί υπεύθυνο άτοµο µε εξουσίες και καθήκοντα προς αποφυγή 

εργατικού ατυχήµατος. Ο Συντονιστής Μηχανικός Ασφαλείας του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της 

εκτέλεσης των εργασιών σύµφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας και τις προδιαγραφές της 

Υπηρεσίας. 

Το οργανόγραµµα της ∆ιοίκησης του εργοταξίου ορίζει θέσεις και αρµοδιότητες και κατατίθεται στον κύριο 

του Έργου προ της ενάρξεως των εργασιών. 

Τα καθήκοντα και αρµοδιότητες της Εργοδοσίας, του Συντονιστή Μηχανικού Ασφαλείας, του Γιατρού 

Εργασίας και των εργαζόµενων πηγάζουν από τις διατάξεις του Ν. 1568/85 και Π.∆. 305/96. 

Ο Συντονιστής Μηχανικός Ασφαλείας ενηµερώνει τον ∆ιευθυντή Έργου όσον αφορά την ασφάλεια και τα 

µέτρα Ασφαλείας που λήφθηκαν και θα ληφθούν. 

Αν αυτά τα µέτρα απαιτούν αλλαγές, τότε ο ∆ιευθυντής Έργου θα πρέπει να ενηµερωθεί και να εγκρίνει την 

αλλαγή και τα µέτρα. Εντούτοις, η ύστατη ευθύνη καταλογίζεται στον ∆ιευθυντή Έργου. 

 

2. Πολιτική ασφάλειας 

Ο αντικειµενικός σκοπός του Αναδόχου Κατασκευής είναι να ολοκληρώσει το έργο χωρίς ατυχήµατα ή 

επιπτώσεις στην υγεία κανενός, και να αποτρέψει οποιοδήποτε συµβάν το οποίο θα µπορούσε να 

προκαλέσει άµεση ή έµµεση ζηµιά σε οποιοδήποτε ακίνητο, καθυστέρηση ή απρόβλεπτη διακοπή σε 

οποιαδήποτε διαδικασία, υπηρεσία ή λειτουργία που θα µπορούσαν να βλάψουν την αποτελεσµατικότητα 

της. 

Επιλέγει τους υπεργολάβους µε αντίστοιχα κριτήρια. Προβλέπει και επισηµαίνει πιθανούς κινδύνους, οι 

οποίοι µπορεί να εµφανιστούν κατά την διάρκεια των εργασιών και συγχρόνως λαµβάνει µέτρα για την 

αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση αυτών σε ένα αποδεκτό επίπεδο. 

Ο Ανάδοχος είναι δυνατόν και επιθυµητό να καθιερώσει µαθήµατα εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό ως 

προς του κανόνες ασφαλείας και τις µεθόδους αποφυγής ατυχηµάτων. Το προσωπικό που θα προσληφθεί 

πρέπει να έχει εκπαιδευτεί πριν αναλάβει τα καθήκοντα του ώστε να εποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες 

που ίσως θέσουν σε κίνδυνο τους ίδιους ή τρίτους. 

Κάθε εργαζόµενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, πρέπει να ενηµερώνεται από το Μηχανικό Ασφαλείας για 

τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής. Παρέχονται ενηµερωτικά έντυπα για του κανόνες ασφαλείας που 

ισχύουν για κάθε εργασία. Συνίσταται η προληπτική εξέταση του και αφού κριθεί κατάλληλος, παραλαµβάνει 

τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) που απαιτούνται για την εργασία του. 

Όταν πρόκειται να εκτελεστεί µία συγκεκριµένη εργασία µε ειδικές απαιτήσεις, ο ∆ιευθυντής Έργου συγκαλεί 

σύσκεψη στην οποία συµµετέχει όλο το κύριο προσωπικό, ώστε να ενηµερωθεί σχετικά µε τα προβλήµατα 

περί ασφαλείας. 

Ο Μηχανικός Ασφαλείας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τις 

ρυθµίσεις περί ασφαλείας. Αν ο Μηχανικός Ασφαλείας παρατηρήσει οποιαδήποτε µη συµµόρφωση, θα 

συγκληθεί σύσκεψη µε την παρουσία όλων των µελών που εµπλέκονται. Το αντικείµενο της σύσκεψης θα 
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είναι η εξέταση της µη συµµόρφωσης και η απόφαση για τη διορθωτική ενέργεια που πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί. Ακολούθως, αν ο Μηχανικός Ασφαλείας βρίσκει ότι στη διάρκεια της Επιθεώρησης οι 

διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγµατοποιηθεί, πρέπει να το αναφέρει άµεσα στη ∆ιοίκηση. 

Σε µηνιαία βάση συγκαλείται από το Συντονιστή Ασφαλείας σύσκεψη ασφαλείας, στην οποία καλείται και ο 

Εργοδότης. 

 

3. Προσπέλαση στο εργοτάξιο και πρόσβαση σε θέσεις εργασίας 

Η προσπέλαση στο εργοτάξιο γίνεται από το υφιστάµενο οδικό δίκτυο µέσω εργοταξιακών οδών. Στη 

συµβολή των ανωτέρων οδών πρέπει να αναρτηθούν πινακίδες προειδοποιητικές “ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ – ΕΞΟ∆ΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ”, πινακίδες µείωσης της ταχύτητας, µπάρες και σήµανση των ορίων 

των δρόµων για να µην εισέρχονται τρίτοι στο έργο. 

Η πρόσβαση στις θέσεις εργασίας γίνεται µέσα από την κύρια χάραξη του έργου. 

Η αποθήκευση των υλικών του εργοταξίου γίνεται περιµετρικά του κτιρίου της αποθήκης. Επικίνδυνα και 

τοξικά υλικά δεν προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
1. Χώροι  εγκατάστασης του βασικού µηχανικού εξοπλισµού 

Οι εργοταξιακές δραστηριότητες προτείνονται να συγκεντρωθούν σε µία θέση.  

Στο εργοτάξιο θα υπάρχουν εγκαταστάσεις παρασκευής σκυροδέµατος, όπως επίσης εγκαταστάσεις 

παρασκευής ασφάλτου. Οι εγκαταστάσεις, οι µηχανές και ο εξοπλισµός, συµπεριλαµβανοµένων και των 

µηχανοκινήτων ή µη εργαλείων χειρός, θα είναι σωστά σχεδιασµένες και κατασκευασµένες λαµβάνοντας 

υπόψη, στο µέτρο του δυνατού, τις εργονοµικές αρχές. Θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας, θα 

χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εργασία για την οποία προορίζονται και θα χρησιµοποιούνται από 

κατάλληλα εκπαιδευµένους εργαζόµενους.  Οι εγκαταστάσεις και τα όργανα υπό πίεση θα παρακολουθούνται 

και θα υποβάλλονται σε δοκιµές και ελέγχους κατά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

 

2. Χώροι  αποθήκευσης 

Η αποθήκευση των αδρανών υλικών θα γίνεται πλησίον του συγκροτήµατος σκυροδέµατος και η αποθήκευση 

των υλικών του εργοταξίου περιµετρικά από το κτίριο της αποθήκης. Κατά την αποθήκευση και στοίβαση 

αντικειµένων, θα καταβάλλεται φροντίδα ούτως ώστε να µην διακινδυνεύσει κανείς από κατάρρευση ή 

πτώσεις αντικειµένων. Αν η αποθήκευση γειτνιάζει µε περιοχές εργασίας ή κυκλοφορίας, θα λαµβάνονται 

κατάλληλα µέτρα προστασίας όπως περιφράγµατα, σανιδώµατα προστατευτικά δίχτυα κ.λ.π. 

 

3. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών 

Η συλλογή και απόθεση των υλικών που εξορύσσονται θα γίνεται στις εγκεκριµένες θέσεις απόθεσης, αφού 

πρώτα χαρακτηρισθούν ως προς την καταλληλότητα για χρήση σε επιχώµατα.  

Για την φόρτωση και αποκοµιδή των προϊόντων χρησιµοποιούνται φορτωτές και ντιζελοκίνητα φορτηγά. Τα 

φορτηγά πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε καταλύτες και φίλτρα νερού για την ελαχιστοποίηση των 

καυσαερίων καθώς και καµπίνες τύπου ROBS  µε ηχητικά και φωτεινά σήµατα κατά την οπισθοδρόµηση 

καθώς και µε πυροσβεστήρα.  

Για να καταπολεµηθεί η σκόνη που παράγεται από την προσπέλαση των αυτοκινήτων, προβαίνουµε σε 

κατάβρεγµα των δρόµων µε το αυτοκινούµενο βυτίο. 
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Ειδικά στις σήραγγες, όταν γίνονται εργασίες αποκοµιδής δεν γίνονται άλλες εργασίες στο µέτωπο.  Γι’  αυτό 

το λόγο δεν  υπάρχουν εργαζόµενοι κοντά στο σωρό των υλικών.  

Η οδός προσπέλασης των αυτοκινήτων είναι η ίδια η σήραγγα από το µέτωπο προς την είσοδό της. Κατά την 

διάρκεια της αποκοµιδής των υλικών ανατίναξης δε γίνεται καµία άλλη εργασία στο µέτωπο. Το επίπεδο 

εργασίας, πριν από την έναρξη της φόρτωσης, διαµορφώνεται κατάλληλα ώστε να επιτρέπει οµαλή 

πρόσβαση των οχηµάτων µεταφοράς.   

Η φόρτωση των οχηµάτων γίνεται προσεκτικά, χωρίς να επιτρέπεται πιθανή πτώση υλικών από την καρότσα 

µεταφοράς κατά τη διαδροµή. 

 

4. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 

Η αλλαγή ενδυµασίας και η φύλαξη των ενδυµάτων γίνεται σε κατάλληλους χώρους µε δυνατότητα 

πλυσίµατος και καθαρισµού. Τα ενδύµατα πρέπει να φυλάσσονται σε ατοµικά ιµατιοφυλάκια. Για τους 

χώρους υγιεινής και για το νερό πρέπει να εφαρµόζονται οι Υγειονοµικές ∆ιατάξεις του Υπουργείου Υγείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.   

Μέσα στο εργοτάξιο θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος στεγασµένος χώρος ανάπαυσης και εστίασης, ο 

οποίος προφυλάσσει τους εργαζόµενους από τις καιρικές συνθήκες ενώ πρέπει να υπάρχει οπτική επαφή µε 

το εξωτερικό περιβάλλον. 

Ο χώρος διαλείµµατος πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο αριθµό τραπεζιών, καθισµάτων, δοχείων 

απορριµµάτων, κατάλληλα µέσα για την θέρµανση και ψύξη των τροφίµων , ποτών και εξοπλισµό για την 

συντήρηση και προετοιµασία των τροφίµων.  

Το πόσιµο νερό πρέπει εµφανώς να διαχωρίζεται και να επισηµαίνεται για την αποφυγή σύγχυσης µε το νερό 

χρήσης. 

 

5. Πίνακας  Φαρµακευτικού  Υλικού 

Στο εργοτάξιο πρέπει να  υπάρχει και µικρό-πρόχειρο φαρµακείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, 

τοποθετηµένο σε θέση εύκολα προσιτή υπό την επίβλεψη υπεύθυνου και θα περιέχει τα παρακάτω είδη µε τις 

αντίστοιχες ποσότητες καθώς και φυλλάδια µε οδηγίες χρήσης των υλικών και συσκευών  και οδηγίες για την 

παροχή πρώτων βοηθειών : 

 

1 Σκεύασµα για εγκαύµατα (σε σωληνάρια ή πακέτα) τεµ. 3 

2 Εισπνεύσιµη  Αµµωνία τεµ. 2 

3 Αποστειρωµένες γάζες, κουτιά των 5εκ., 10εκ., 15εκ. τεµ. 3 

4 Επίδεσµοι γάζας  0,10 Χ 2,50µ. τεµ. 6 

5 Τριγωνικοί επίδεσµοι τεµ. 1 

6 Λευκοπλάστη ρολό τεµ. 2 

7 Ψαλίδι  τεµ. 1 

8 Τσιµπίδα  λιτ. 1 

9 Ύφασµα λεπτό για καθαρισµό (CLEANING  TISSUE) τεµ. 1 

10 Αντισηπτικό διάλυµα τεµ. 1 

11 Υγρό σαπούνι σε πλαστική συµπιέσιµη φιάλη τεµ. 1 

12 Ελαστικός επίδεσµος τεµ. 1 
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13 Αντισταµινική αλοιφή τεµ.  1 

14 σπασµολυτικό τεµ.  1 

15 Συσκευή τεχνητής αναπνοής τεµ.  1 

16 Αιµοστατική βαλβίδα τεµ.  1 

17 Φυσιολογικός  ορός λιτ. 2 

18 Συσκευή ενδοφλέβιας χορήγησης  υγρών τεµ.  3 

19 Ενέσιµο κορτιζονούχο σκεύασµα των 100 mg τεµ.  1 

20 Σύριγγες πλαστικές µιας χρήσης των 5 cc τεµ.  3 

21 Σύριγγες πλαστικές µιας χρήσης των 10 cc τεµ.  3 

22 ∆ισκία αντιδιαρροϊκά   

23 ∆ισκία  αντιόξινα   

24 Συσκευή χορήγησης οξυγόνου   

Ο αναγκαίος ειδικός εξοπλισµός διάσωσης πρέπει να φυλάσσεται σε κατάλληλες θέσεις στα υπόγεια έργα 

κοντά σε χώρους ή θέσεις εργασίας όπου είναι δυνατό να χρειαστεί.  Παράλληλα θα είναι έτοιµα για άµεση 

επέµβαση ειδικά εκπαιδευµένα σε εργασίες διάσωσης άτοµα.  Για την µεταφορά τραυµατιών ή αρρώστων σε 

νοσοκοµείο στο συντοµότερο δυνατό χρόνο, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλο όχηµα που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως ασθενοφόρο. Στο έργο, πρέπει να υπάρχουν σε κατάλληλες θέσεις ειδικές σηµάνσεις για 

τους χώρους πρώτων βοηθειών, το ιατρείο, τα οχήµατα µεταφοράς ασθενών, τον εξοπλισµό διάσωσης, τα 

κουτιά  πρώτων βοηθειών και άτοµα εκπαιδευµένα και εξουσιοδοτηµένα για την παροχή πρώτων βοηθειών. 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 

Τ.Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ 

ΣΜΙΝΘΗ    -    - 2018 ΣΜΙΝΘΗ  31- 12- 2018 ΣΜΙΝΘΗ  7- 1 - 2019 

   

ΑΣΗΜΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

   

 ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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  01100    Αστοχία  εδάφους

01101 Κατολίσθηση. Απουσία ανεπάρκεια υποστήριξης

01102 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης

01103 Στατική επιφόρτιση

01104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία

01105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις.

01106 Δυναμική επιφόρτιση, Κινητός εξοπλισμός

01201 Κατάρρευση. Απουσία/ ανεπάρκεια υποστήριξης 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

01202 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης

01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση

01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις /εξοπλισμός

01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία

01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις.

01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός

01301

Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανυποστήλωτα 

τμήματα

01302

Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανεπαρκής  

υποστήλωση

01303

Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Καθυστερημένη  

υποστήλωση

01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής

01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή

01403 Διάνοιξη υπογείου έργου

01404 Ερπυσμός

01405 Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

01407 Υποσκαφή / απόπλυση

01408 Στατική επιφόρτιση

01409 Δυναμική καταπόνηση - φυσική αιτία

01410 Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής  αιτία

01400 Καθιζήσεις

01100  Φυσικά 

πρανή

01200 Τεχνητα 

πρανή & 

εκσκαφές

01300 Υπόγειες  

εκσκαφές

ΦΑΣΗ  4ΦΑΣΗ  2 ΦΑΣΗ  3ΦΑΣΗ  1
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  02000.    Κίνδυνοι  από εργοταξιακό  εξοπλισμό

02101 Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος 2 1 2

02102 Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων 3 1 2

02103 Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου 1 2

02104 Συνθλίψεις οχήματος - οχήματος 3 2

02105 Συνθλίψεις οχήματος - σταθερού εμποδίου 3 2

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων 1 1 1 1 1 2 2

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση. 1 1 1 1 1 2 2

02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής Προστασία

02109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός 1

02110 Πτώση αντικειμένων 3 2 2

02201 Ασταθής έδραση 1 1 1 1 1 1 2 2

02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου 1 1

02203 Εκκεντρη φόρτωση 1 1

02204 Εργασία σε πρανές 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02205 Υπερφόρτωση 1 1 2

02206 Μεγάλες ταχύτητες 1 1 1

02301 Στενότητα χώρου 2 2 2 2 2 2 2

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης 1 1

02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων - πτώσεις

02304

Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων - 

παγιδεύσεις μελών

02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα και τμήματά τους

02401 Δράπανα, τρυπάνια, σβουράκια κ.λ.π.

02402 Τόρνος

02403 Οξυγονοκόλληση, ηλεκτροκόλληση

02501

02502

02503

02500   Άλλη  πηγή 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

02200  Ανατροπή 

οχημάτων, 

μηχανημάτων

02300 Μηχανήματα 

με κινητά μέρη

02400 Εργαλεία 

χειρός

ΦΑΣΗ  1

02100  Κίνηση 

οχημάτων, 

μηχανημάτων

ΦΑΣΗ  4ΦΑΣΗ  2 ΦΑΣΗ  3
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03000.   Πτώσεις από ύψος

03101 Κατεδαφίσεις 2 2 2

03102 Κενά  τοίχων

03103 Κλιμακοστάσια

03104 Εργασία σε στέγες

03201 Κενά δαπέδων

03202 Πέρατα  δαπέδων

03203 Επικλινή δάπεδα

03204 Ολισθηρά  δάπεδα 1 2 2 2 2

03205 Ανώμαλα δάπεδα

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου

03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες

03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες

03209 Αναρτημένα δάπεδα.  Αστοχία ανάρτησης.

03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού.

03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση.

03301 Κενά ικριωμάτων 2 2 2

03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης

03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης

03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος

03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση

ΦΑΣΗ  4

03300   Ικριώματα

03100  Οικοδομές  

Κτίσματα

ΦΑΣΗ  2 ΦΑΣΗ  3

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

03200  Δάπεδα 

εργασίας  

Προσπελάσεις

ΦΑΣΗ  1
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  04000.  Εκρήξεις - Εκτοξευόμενα υλικά - Θραύσματα

04101 Ανατινάξεις  βράχων 2

04102 Ανατινάξεις  κατασκευών

04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων

04104 Αποθήκες  εκρηκτικών

04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών

04106 Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων

04201 Φιάλες ασετυλίνης / οξυγόνου

04202 Υγραέριο

04203 Υγρό άζωτο

04204 Αέριο  πόλης

04205 Πεπιεσμένος  αέρας

04206 Δίκτυα  ύδρευσης

04207 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη

04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων

04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων

04304 Συρματόσχοινα

04305 Εξολκεύσεις

04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων

04401 Εκτοξευόμενο  σκυρόδεμα

04402 Αμμοβολές

04403 Τροχίσεις / λειάνσεις 1

04500   Άλλη  

πηγή 

04501 Κάπνισμα

ΦΑΣΗ  3ΦΑΣΗ  1 ΦΑΣΗ  4

04300 Αστοχία 

υλικών υπό 

ένταση

04400 

Εκτοξευόμενα  

Υλικά

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

04200  Δοχεία και 

δίκτυα υπό πίεση

04100  Εκρηκτικά - 

Ανατινάξεις

ΦΑΣΗ  2
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 05000.   Πτώσεις - μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων

05101 Αστοχία. Γήρανση

05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση

05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση

05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση

05105 Κατεδάφιση

05106 Κατεδάφιση παρακειμένων

05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων

05202 Διαστολή - συστολή υλικών

05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων

05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα 1

05205 Φυσική δύναμη καταπόνηση

05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση

05207 Κατεδάφιση

05208 Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων

05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια 1

05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

05304 Απόκληση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου 2 1

05307 Πρόσκρουση φορτίου 1

05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους 2 2

05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 2

05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση

05311 Εργασία κάτω από σιλό

05401 Επερστοίβαση 2

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού

05403 Ανορθολογική απόληψη

02500   Άλλη  πηγή 
05501

05200  Οικοδομικά  

στοιχεία

05300 

Μεταφερόμενα

05400 Εργαλεία 

χειρός

05100  Κτίσματα - 

Φέρων 

Οργανισμός

ΦΑΣΗ  4ΦΑΣΗ  2 ΦΑΣΗ  3

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΦΑΣΗ  1
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 06000.   Πυρκαγιές

06101 Έκλυση / διαφυγή εύλεκτων αερίων

06102 Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κ.λ.π, εύλεκτα

06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας

06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά

06106 Αυτανάφλεξη - απορρίματα

06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση

06203 Εντοιχισμένοι  αγωγοί υπό τάση

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα

06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις 1

06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις

06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις 1

06305 Πυρακτώσεις  υλικών 1

 06400   Άλλη   πηγή
06401

ΦΑΣΗ  4

 06300  Υψηλές  

θερμοκρασίες

06100  Εύλεκτα  Υλικά

ΦΑΣΗ  2 ΦΑΣΗ  3

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

   06200       Σπινθήρες  

& βραχυκυκλώματα

ΦΑΣΗ  1
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 07000.   Ηλεκτροπληξία

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα

07104 Προϋπάρχοντα επιτοίχια δίκτυα

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 2

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία

07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 2 2 2 2 2 2 2 2 2

07301
 07300  Άλλη  πηγή

07100  Δίκτυα  - 

Εγκαταστάσεις

ΦΑΣΗ  2 ΦΑΣΗ  4ΦΑΣΗ  3

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

   07200  Εργαλεία  

μηχανήματα

ΦΑΣΗ  1
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   08000.   Πνιγμός  -  Ασφυξία

08101 Υποβρύχιες  εργασίες

08102 Εργασίες εν πλω - πτώση

08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου

08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση. 3 3 3 3 3 3 3 3

08105

Παρόχθιες / παράλιες εργασίες.Ανατροπή μηχανήματος 3 3 3 3 3 3 3 3

08106 Υπαίθριες λεκάνες / δεξαμενές. Πτώση 3 3 3 3 3 3 3 3

08107

Υπαίθριες λεκάνες / δεξαμενές. Ανατροπή  μηχανήματος 3 3 3 3 3 3 3 3

08108 Πλημμύρα / κατάκλυση έργου 3 3 3 3 3 3 3 3

08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι 2 2 2 2 2 2 2 2

08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη κλπ.

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου

08301

ΦΑΣΗ  4

 08300  Άλλη  πηγή

08100  Νερό

ΦΑΣΗ  2 ΦΑΣΗ  3

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

   08200       

Ασφυκτικό  

περιβάλλον

ΦΑΣΗ  1
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   09000.   Εγκαύματα

09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις 2

09102 Υπέρθερμα ρευστά

09103 Πυρακτωμένα  στερεά

09104 Τήγματα  μετάλλων

09105 Άσφαλτος - πίσσα

09106 Καυστήρες

09107 Υπερθερμενόμενα  τμήματα μηχανών 2

09201 Ασβέστης

09202 Οξέα

09301

ΦΑΣΗ  4

 09300  Άλλη  πηγή

09100  Υψηλές  

θερμοκρασίες

ΦΑΣΗ  2 ΦΑΣΗ  3

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

   09200       Καυστικά 

υλικά

ΦΑΣΗ  1
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 010000.   Έκθεση  σε  βλαπτικούς  παράγοντες

10101 Ακτινοβολίες

10102 Θόρυβος / δονήσεις 1 1 2 2 2 2 2 2 2

10103 Σκόνη 1 1 2 2 1 2 2 2 2

10104 Υπαίθρια  εργασία. Παγετός 1 1 2 2 2 2 2 2

10105 Υπαίθρια  εργασία. Καύσωνας 1 1 2 2 2 2 2 2

10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1 1 2 2 2 2 2 2

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1 2 2 2 2 2 2 2

10108 Υγρασία χώρου εργασίας

10109 Έλλειψη  οξυγόνου

10110 Ανεπαρκής  φωτισμός

10201 Δηλητηριώδη  αέρια

10202 Χρήση τοξικών υλικών

10203 Αμίαντος

10204 Ατμοί τηγμάτων

10205 Αναθυμιάσεις υγρών /βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλ. 1 1 1

10206 Καπναέρια ανατινάξεων

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης

10208 Συγκολλήσεις 1 2

10301 Μολυσμένα εδάφη

10302 Μολυσμένα κτίρια

10303

Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς  

καθαρισμούς

10304 Χώροι υγιεινής

10305

1.  Η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την  εξεταζόμενη φάση / υποφάση(π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλιά οικοδομή)

2.  Οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας ή υδροφορεί κλπ.)

3.  Ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη(πχ. Κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής 

φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων)

Ο αριθμός  1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι :

1.  Η πηγή κινδύνου είναι εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (πχ. Κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο),

2.  Δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (πχ.κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο),

3. Ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα).

ΦΑΣΗ  4ΦΑΣΗ  3

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ο αριθμός  3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι :

  10200      Χημικοί  

παράγοντες

10300    Βιολογικοί  

παράγοντες

10100  Φυσικοί  

παράγοντες

ΦΑΣΗ  2ΦΑΣΗ  1



 Ο αριθμός  2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως ενδιάμεσες περιπτώσεις.
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