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ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (.A.Y.) 
(Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 3,4,5,6,8,9,10) 

 
ΣΜΖΜΑ Α 

 
 ΓΔΝΗΚΑ 

 

1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ:  

Ανακαίνιζη κηιπίος ππώην Επγαζηηπίος Μανιηαπιών για ηη μεηεγκαηάζηαζη ηος 
Επγαζηηπίος Ελέγσος Ποιόηηηαρ Γάλακηορ Λάπιζαρ 

“ 
Σν έξγν πεξηιακβάλεη εξγαζίεο θηηξηαθήο αλαβάζκηζεο ηνπ θηηξίνπ πξώελ εξγαζηεξίνπ 

καληηαξηώλ 

 

2. ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ:  

Η παξνύζα πεξηγξαθή αθνξά ηηο εξγαζίεο θηηξηαθήο αλαβάζκηζεο ηνπ θηηξίνπ ηνπ πξώελ εξγαζηεξίνπ 

καληηαξηώλ. 

2.1.     Τθιζηάμενο κηίπιο 

Σν θηίξην ηνπ πξώελ εξγαζηεξίνπ καληηαξηώλ, επηθάλεηαο 211,30 κ2 πεξίπνπ, βξίζθεηαη ζην 5
ν
 ρι. Λάξηζαο 

– Σξηθάισλ.  

Ο θέξσλ νξγαληζκόο ηνπ θηηξίνπ είλαη από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα (πεξηκεηξηθά θαη νξνθή). 

Οη εζσηεξηθνί δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη είλαη από νπηνπιηλζνδνκέο δξνκηθέο ή κπαηηθέο. 

Σα εμσηεξηθά θνπθώκαηα είλαη αινπκίληνπ θαη κεηαιιηθά, ελώ νη εζσηεξηθέο ζύξεο είλαη μύιηλεο 

πξεζζαξηζηέο. 

Σα δάπεδα είλαη από θεξακηθά πιαθίδηα. 

2.2.     Τθιζηάμενα δίκηςα 

ηα θηίξην ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα δίθηπα ειεθηξνθσηηζκνύ, ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη θεληξηθήο 

ζέξκαλζεο. 

Σν ιεβεηνζηάζην επξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ θηηξίνπ. 

2.3. Αποξηλώζειρ – καηεδαθίζειρ 

Απνμειώλνληαη ηα είδε πγηεηλή θαη  ηα μύιηλα εξκάξηα ζηνλ ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ.  

2.4. Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

2.4.1 Καζαηξέζεηο 

Απνμήισζε ππαξρόλησλ εξκαξίσλ ζηνλ ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

Απνμήισζε μύιηλσλ εζσηεξηθώλ ζπξώλ. 

2.4.2 
 
 
 
 
 
2.4.3 

Σνηρνπντίεο - Επηρξίζκαηα 

Δεκηνπξγία εζσηεξηθώλ ρσξηζκάησλ από γπςνζαλίδεο. 

πνξαδηθά επηρξίζκαηα εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ. 

Υσκαηηζκόο εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ. 

Καηαζθεπέο μύιηλεο 

Σνπνζέηεζε μύιηλσλ εξκαξίσλ ζηνλ ρώξν ηεο θνπδίλαο θαη ζηνλ ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

Καηαζθεπή λένπ ςπθηηθνύ ζαιάκνπ. 

2.5. Η/Μ επγαζίερ 
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Δίθηπν αζζελώλ ξεπκάησλ (ππνινγηζηέο θαη ηειέθσλα) 

Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηύπνπ θισβνύ Faraday. 

Μέζα ππξαζθάιεηαο θαη έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ ππξαζθάιεηαο. 

ύζηεκα ζπλαγεξκνύ. 

Μνλάδα επεμεξγαζίαο ρεκηθώλ απνβιήησλ. 

2.5.1 Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ:  

Σν θηίξην επξίζθεηαη ζην 5
ν
 ρι. Λάξηζαο – Σξηθάισλ. 

2.5.2 ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ:  

ΕΛ.Γ.Ο.. – «ΔΗΜΗΣΡΑ» - Εξγαζηήξην Ειέγρνπ Πνηόηεηαο Γάιαθηνο Λάξηζαο -  

3
ν
 ρι. Εζληθήο Οδνύ Λάξηζαο - Θεζζαινλίθεο 

Σει. 2410.553551 

Fax 2410. 553551 

2.5.3 ηνηρεία ηνπ ππόρξενπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ΑΤ:  

Άλλα Καξαβάθα, Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Γ/λζε : Κνπξηίδνπ 56-58 & Νηξβάλα Κάησ Παηήζηα111 45 Αζήλα 

Σει. 210.83.92.048, email : ankaravaka@hotmail.com 

2.5.4 Πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ εθαξκνδνκέλσλ θαηά θάζε κεζόδσλ 

εξγαζίαο.  

(Πεξηγξάθνληαη κε ζαθή θαη θαηαηνπηζηηθό ηξόπν νη θάζεηο / ππνθάζεηο εξγαζίαο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην ππνβαιιόκελν κε ηε κειέηε ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηώλ, ηα ρξεζηκνπνηνύκελα ζε 

θάζε κία κεραλήκαηα, ηα θπξηόηεξα βνεζεηηθά κέζα, νη ηξόπνη νξηδόληηαο θαη θαηαθόξπθεο 

δηαθίλεζεο πιηθώλ, θιπ.) 

Σν έξγν ζα θαηαζθεπαζηεί ζε 6 θάζεηο: 

1η ΦΑΗ – Πποεηοιμαζία ηος επγοηαξίος 

Πξνβιέπνληαη : 

– Ο θαζνξηζκόο νδώλ / ρώξσλ γηα νρήκαηα / πεδνύο 

– Η δηεπζέηεζε βνεζεηηθώλ / απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ 

– Πξνζαξκνγή ησλ παξνρώλ ΓΔΗ, ΟΣΔ, ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο 

– Γηακόξθσζε εγθαηαζηάζεσλ πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ 

– Η ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ 

 

2η ΦΑΗ – Φςκηικόρ θάλαμορ 

ηελ θάζε απηή πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή λένπ ςπθηηθνύ ζαιάκνπ 

 

3η ΦΑΗ - Υωμαηοςπγικά – Καθαιπέζειρ - Αποξηλώζειρ 

Η θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηηο θαζαηξέζεηο όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη λα δηαηεξεζνύλ 

από ηελ κειέηε.  

1.  Απνμήισζε ησλ εηδώλ πγηεηλήο θαη  ηα μύιηλσλ εξκαξίσλ ζηνλ ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

2.  Απνμήισζε ππαξρόλησλ εξκαξίσλ ζηνλ ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

3.  Απνμήισζε μύιηλσλ εζσηεξηθώλ ζπξώλ. 
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4ε ΦΑΖ - Η/Μ επγαζίερ 

Η θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε: 

1. Δηθηύνπ αζζελώλ ξεπκάησλ (ππνινγηζηέο θαη ηειέθσλα) 

2. Αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίο ηύπνπ θισβνύ Faraday. 

3. Μέζσλ ππξαζθάιεηαο θαη ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ ππξαζθάιεηαο. 

4. πζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ. 

5. Μνλάδα επεμεξγαζίαο ρεκηθώλ απνβιήησλ. 

6. Σνπνζέηεζε εηδώλ εηγηεηλήο 

 

5η ΦΑΗ – Ξύλινερ Καηαζκεςέρ 

Σνπνζέηεζε μύιηλσλ εξκαξίσλ ζηνλ ρώξν ηεο θνπδίλαο θαη ζηνλ ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ 

 

6η ΦΑΗ - Σοισοποϊίερ - Επισπίζμαηα 

Η θάζε απηή πεξηιακβάλεη: 

1. Σελ δεκηνπξγία εζσηεξηθώλ ρσξηζκάησλ από γπςνζαλίδεο. 

2. πνξαδηθά επηρξίζκαηα εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ. 

3. Υσκαηηζκόο εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ. 
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ΣΜΖΜΑ Β 
 

 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΔΜΦΑΝΗΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ 

 

1. ΟΓΖΓΗΔ ΤΝΣΑΞΖ 

 πκπιεξώλνληαη νη επηζπλαπηόκελνη πίλαθεο, πνπ ζπληίζεληαη νξηδόληηα κελ από 
πξνθαηαγεγξακκέλεο "πεγέο θηλδύλσλ", θαηαθόξπθα δε από κε πξνθαζνξηζκέλεο "θάζεηο θαη 
ππνθάζεηο εξγαζίαο".  
 
Ο ζπληάθηεο ηνπ ΑΤ: 

1.1 Αληηζηνηρίδεη ηηο θάζεηο / ππνθάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ κειεηώκελνπ έξγνπ, όπσο απηέο 
απαξηζκνύληαη ζην παξαπάλσ ζεκείν Α.6 ηνπ ΑΤ, ζε ζέζεηο ηνπ πηλαθηδίνπ πνπ, γηα ιόγνπο 
επθνιίαο, είλαη ελζσκαησκέλν ζε όινπο ηνπο πίλαθεο (αλ ππάξρεη αλάγθε δηάθξηζεο πεξηζζόηεξσλ 
θάζεσλ / ππνθάζεσλ, ζα πξέπεη λα γίλεη αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ηνπ πηλαθηδίνπ). 
 

1.2 Γηα θάζε επί κέξνπο θάζε / ππνθάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, επηζεκαίλεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ, θαηά 
ηελ θξίζε ηνπ, ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ. Η επηζήκαλζε “είλαη” γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ησλ 
αξηζκώλ 1, 2, ή 3 ζηνπο θόκβνπο ηνπ πίλαθα, όπνπ αληίζηνηρα εληνπίδεηαη πηζαλή πεγή θηλδύλνπ. Η 
ρξήζε ησλ αξηζκώλ είλαη ππνθεηκεληθή, απνδίδεη δε ηελ αληίιεςε ηνπ ζπληάθηε γηα ηελ έληαζε ησλ 
θηλδύλσλ. 

  
Ο αξηζκόο 3 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ δηαπηζηώλεηαη όηη: 

είηε (i) ε πεγή θηλδύλνπ είλαη ζπλερώο παξνύζα θαηά ηελ εμεηαδόκελε θάζε / ππνθάζε 
εξγαζίαο (π.ρ. θίλδπλνο θαηάξξεπζεο θαηά ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ δίπια ζε παιαηά 
νηθνδνκή), 

είηε (ii) νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνύλ απμεκέλε πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ 
θαηαζηάζεσλ, (π.ρ. θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ πξαλώλ εθζθαθήο, όηαλ ην έδαθνο είλαη 
κηθξήο ζπλεθηηθόηεηαο, ή πδξνθνξεί, θιπ.), 

είηε (iii) ν θίλδπλνο είλαη πνιύ ζνβαξόο, έζησ θαη αλ ε πηζαλόηεηα λα επηζπκβεί είλαη 
πεξηνξηζκέλε (π.ρ. θίλδπλνο έθξεμεο ιόγσ απξόζεθηεο ρξήζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ή 
γπκλήο θιόγαο ζε ρώξν απνζήθεπζεο εθξεθηηθώλ ή ζε δεμακελή θαπζίκσλ). 

 
Ο αξηζκόο 1 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ: 

είηε (i) ε πεγή θηλδύλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ηξόπν (π.ρ. θίλδπλνη 
ηξαπκαηηζκώλ από αλαηξνπέο πιηθώλ, ζε νηθνδνκηθό εξγνηάμην), 

είηε (ii) δελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αύμεζεο ησλ θηλδύλσλ (π.ρ. θίλδπλνη από ηελ θίλεζε 
νρεκάησλ ζε έλα επξύρσξν ππαίζξην εξγνηάμην), 

είηε (iii) ν θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξόο, έζησ θαη αλ ε πηζαλόηεηα λα επηζπκβεί είλαη κεγάιε 
(π.ρ. θίλδπλνη από ηελ εθηέιεζε ππαίζξησλ εξγαζηώλ ζε ζπλζήθεο θαύζσλα). 

 
Ο αξηζκόο 2 ραξαθηεξίδεη ηηο ζεσξνύκελεο σο "ελδηάκεζεο" ησλ 1 θαη 3 πεξηπηώζεηο. 
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2. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΠΑΡΟΤΗΑΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ 

 

2.1 ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ νη εμήο θίλδπλνη : 

 

1. θίλδπλνο εκπινθήο εξγαδνκέλνπ κε κεραλήκαηα 

2. θίλδπλνο εκπινθήο κεραλεκάησλ κεηαμύ ηνπο 

3. θίλδπλνο θαηαπιάθσζεο από θαηαθξήκληζε ηνπ ρείινπο ή ησλ παξεηώλ ηεο ηάθξνπ 

4. θίλδπλνο αζηνρίαο ηπρόλ ζηνηρείσλ ππνζηήξημεο / αληηζηήξημεο 

5. θίλδπλνο αηπρήκαηνο από πηώζε βξάρσλ, πιηθώλ ή ππεξθείκελσλ αληηθεηκέλσλ 

6. θίλδπλνο πηώζεο από ύςνο 

7. θίλδπλνο εηζπλνήο ζθόλεο 

8. θίλδπλνο έθζεζεο ζε ζνξύβνπο 

9. θίλδπλνο αλαηξνπήο κεραλήκαηνο 

10. θίλδπλνο από ηελ ύπαξμε δηθηύσλ 

 

2.2 ΔΡΓΑΗΔ ΚΤΡΟΓΔΣΖΖ 

 

Καηά  ηε θάζε ηεο ζθπξνδέηεζεο νη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ είλαη νη εμήο : 

 

1. Ο θίλδπλνο εκπινθήο κε θηλνύκελν κέξνο κεραλήκαηνο 

2. Ο θίλδπλνο πηώζεο πιηθώλ από ύςνο 

3. Ο θίλδπλνο πηώζεο εξγαδνκέλσλ από ύςνο 

4. Ο θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνύ από αθύιαθηεο αλακνλέο ηνπ νπιηζκνύ 

5. Ο θίλδπλνο από ζόξπβν 

6. Ο θίλδπλνο επαθήο ηζηκέληνπ κε ηα κάηηα 

7. Ο θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ ζηνηρείσλ ππνζηήξημεο 

8. Ο θίλδπλνο ππεξθόξησζεο ηεο ζθαισζηάο 

 

2.3 ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ 

 

Καηά ηελ θάζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εξγαζηώλ νη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ είλαη 

νη εμήο : 

 

1. Ο θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο 

2. Ο θίλδπλνο πηώζεο πιηθώλ 



 

 7 

3. Ο θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνύ εμαηηίαο κε πξνζπειάζηκνπ ρώξνπ 

4. Ο θίλδπλνο αηπρήκαηνο από εκπινθή κε θαιώδηα, κεραλήκαηα ή εμαξηήκαηα 

 

2.4 ΠΑΡΑΛΛΖΛΔ ΔΡΓΑΗΔ 

 

Δθηόο ησλ πην πάλσ θηλδύλσλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο θάζε θάζεο εξγαζίαο 

ππάξρνπλ θαη θίλδπλνη ιόγσ εθηέιεζεο παξάιιεισλ εξγαζηώλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα εληνπηζηνύλ 

έγθαηξα νη θίλδπλνη πνπ ηπρόλ πξνθύπηνπλ από ηνλ ζπλδπαζκό εξγαζηώλ 

 

Αλαιπηηθά νη θίλδπλνη είλαη νη εμήο : 

 

1. Ο θίλδπλνο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πςεινύο ζνξύβνπο 

2. Ο θίλδπλνο ιόγσ επηβαξεκέλνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ζε θαπζαέξηα θαη ζθόλε 

3. Ο θίλδπλνο ζύλζιηςεο εξγαδνκέλσλ από κεραλήκαηα ή νρήκαηα 

4. Ο θίλδπλνο παξαθώιπζεο ηεο ζπγθνηλσλίαο  

5. Ο θίλδπλνο πηώζεο αληηθεηκέλσλ από ύςνο 

6. Ο θίλδπλνο νιίζζεζεο ιόγσ άζρεκσλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ 

7. Ο θίλδπλνο από ηνλ θαθό ζπληνληζκό όισλ ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ηαπηόρξνλα 
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ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ  

ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

 

1. ΟΓΖΓΗΔ ΤΝΣΑΞΖ 

 Γηα θάζε “πεγή θηλδύλσλ” πνπ έρεη επηζεκαλζεί ζηνπο πίλαθεο ηνπ Σκήκαηνο Β (ζηήιε 1),  
θαηαγξάθνληαη νη θάζεηο / ππνθάζεηο όπνπ ππάξρεη πηζαλόηεηα εκθάληζεο (ζηήιε 2), 
 αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπνπλ ηε ιήςε κέηξσλ 
 πξνζηαζίαο (ζηήιε 3), θαη ζπκπιεξώλνληαη ηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε αλαγθαία πξόζζεηα  
ή εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ επηβάιινληαη από ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ή απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ (ζηήιε 4). 

 
(*) Αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ πεξηέρνπλ ηα απαηηνύκελα θάζε θνξά κέηξα 

(**) Πεξηγξάθνληαη κέηξα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε απαηηνύληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
εξγαδνκέλσλ, αιιά δελ πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία ή ε πξόβιεςε δελ είλαη επαξθήο γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δπίζεο εδώ πξέπεη λα πεξηγξαθνύλ θαη ηα εηδηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα 
ιεθζνύλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνύο θηλδύλνπο (βι. άξζξν 3, παξ.5 ηνπ Π.Γ. 305/96) 
 

ΣΜΖΜΑ Γ 
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2. ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 
 
 ΓΔΝΙΚΑ 
 ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΙΑ 
 ΜΔΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (ΜΑΠ) 
 Γπαιηά αζθαιείαο 
 Γάληηα 
 Παπνύηζηα αζθαιείαο 
 ηνιή εξγαζίαο 
 Κξάλε 
 ΑΓΔΙΔ ΔΙΟΓΟΤ – ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΚΔΦΔΧΝ 
 ΠΙΝΑΚΙΓΔ ΚΑΙ ΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 
 ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ – ΠΤΡΟΒΔΗ 
 Πξόιεςε Ππξθατάο 
 Καηαπνιέκεζε θσηηάο 
 Γεληθά 
 Γηαηεζεηκέλα κέζα θαηάζβεζεο ππξθατάο 
 Αληηκεηώπηζε ππξθατάο 
 Οδεγίεο επέκβαζεο ζε πεξίπησζε ππξθατάο 
 ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 
 Δξγαηηθό Αηύρεκα 
 Γηαδηθαζία εθθέλσζεο ηνπ εξγνηαμίνπ 
 ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΑΝΑΓΚΗ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ 
 Σα θαζήθνληα ηεο Οκάδαο Έθηαθηεο Αλάγθεο 
 Σα θαζήθνληα θαη νη εμνπζίεο ηνπ Μεραληθνύ Αζθαιείαο 
 Αλαγγειία Αηπρήκαηνο 
 ΣΗΡΗΗ ΔΝΣΤΠΧΝ ΔΠΙ ΣΟΠΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 Σήξεζε εληύπσλ 
 Έληππα πξνο αλαθνίλσζε δηα ηνηρνθνιιήζεσο : 
 ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (Ν. 1650/86) 
 ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ & ΔΞΟΠΛΙΜΟ (Π.Γ. 1073/81 ΣΜΗΜΑ IV ΚΔΦ. Α΄) 
 Απηνθίλεηα 
 Φνξηώζεηο 
 Γεξαλνί 
 θαισζηέο 
 Πξέζζεο ζθπξνδέκαηνο 
 πληήξεζε Μεραλεκάησλ & Δμνπιηζκνύ  
 
 
2.1 ΓΔΝΗΚΑ 
Κάζε εξγαδόκελνο έρεη ππνρξέσζε λα γλσξίδεη : 
- Πνύ βξίζθνληαη θαη πσο ρξεζηκνπνηνύληαη νη ζπζθεπέο ππξόζβεζεο ηνπ ηνκέα ηνπ. 
- Πνύ βξίζθεηαη, ηη πεξηέρεη θαη γηα θάζε πεξίπησζε ην θηβώηην (θαξκαθείν) πξώησλ βνεζεηώλ ηνπ 

ηκήκαηόο ηνπ. 
 
2.2 ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΗΑ 
- Απαγνξεύεηαη ε θπθινθνξία ζηα κέησπα εξγαζίαο ρσξίο θξάλνο, παπνύηζηα αζθαιείαο 

(άξβπια) θαη θόξκα. 
- Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα ζηα κέησπα εξγαζίαο θαη ηηο απνζήθεο ηνπ εξγνηαμίνπ. 
- Απαγνξεύεηαη ζην πξνζσπηθό λα αγγίμεη νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ή κεράλεκα, εάλ δελ ηνπ έρεη 

αλαηεζεί νπνηαδήπνηε  αξκνδηόηεηά ηνπ από ηνλ πξντζηάκελό ηνπ. 
- Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε εξγαιείσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θαθή θαηάζηαζε. 
- Απαγνξεύεηαη ε εθθίλεζε νπνηαζδήπνηε ζπζθεπήο ή κεραλήκαηνο εάλ δελ έρεη ηνπνζεηεζεί όινο 

ν πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο (αζθαιείαο) θαη εάλ δελ έρεη απνκαθξπλζεί όιν ην αλαξκόδην 
πξνζσπηθό. 

- Απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πεπηεζκέλνπ αέξα ρσξίο αθξνθύζην γηα θαζαξηζκνύο εδάθνπο, 
πάγθνπ εξγαζίαο θιπ. 
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- Απαγνξεύεηαη ε ελαπόζεζε πιηθώλ, εξγαιείσλ θιπ ζε δξόκνπο δηαθπγήο γηαηί πξέπεη λα 
δηαηεξνύληαη θαζαξνί θαη ειεύζεξνη γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. 

- Απαγνξεύεηαη ε παξακνλή πξνζσπηθνύ θάησ από αησξνύκελα θνξηία 
- Απαγνξεύεηαη ε επίζθεςε αηόκσλ ζηα κέησπα εξγαζίαο εάλ δελ πξνεγεζεί ζπλελλόεζε κε ηνλ 

αξκόδην πξντζηάκελν ή εξγνδεγό. 
- Απαγνξεύεηαη ζ΄ νπνηνδήπνηε άηνκν λα πεξλάεη ζην εζσηεξηθό κέξνο ησλ πξνζηαηεπηηθώλ 

δηαηάμεσλ θαη πεξηθξάμεσλ ησλ κεραλεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
- Απαγνξεύεηαη ζε νπνηνδήπνηε άηνκν λα ζέζεη ζε θίλεζε κηα κεραλή πξηλ βεβαηώζεη όηη θαλέλα 

άιιν άηνκν δελ θάλεη επηζθεπή, θαζαξηζκό ή ιίπαλζε, ξύζκηζε ζηε κεραλή ή εξγάδεηαη θνληά ζ΄ 
απηή θαη ζε επηθίλδπλε απόζηαζε. 

 
Όια ηα εμσηεξηθά ζπλεξγεία θαη νη εξγνιάβνη νθείινπλ λα ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο.  Καηά ηε 
δηάξθεηα επηθίλδπλσλ εξγαζηώλ ην πξνζσπηθό απηό πξνεηδνπνηείηαη γηα θάζε ελδερόκελν θίλδπλν θαη λα 
έρεη πάξεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο ζπζηάζεηο θαη νδεγίεο αζθαιείαο από ηνπο αξκόδηνπο ηνπ εξγνηαμίνπ 
πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ επίβιεςε. 
 
Δάλ νπνηνδήπνηε εμσηεξηθό ζπλεξγείν ή εξγνιάβνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ηνπ κέζα ζηνλ 
εξγνηαμηαθό ρώξν παξαβαίλεη ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 
αζθαιείαο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο, ζα γίλεηαη παξέκβαζε ακέζσο από ηνλ αξκόδην επηβιέπνληα ηνπ 
εξγνηαμίνπ κε ζθνπό ηε ζπκκόξθσζε ηνπ ζπλεξγείνπ ή ηνπ εξγνιάβνπ κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 
αζθαιείαο. 
 
2.3 ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ (ΜΑΠ) 
Γηα ηελ αζθάιεηα όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 396/94 επηβάιιεηαη ε πηζηή εθαξκνγή ησλ 
παξαθάησ νδεγηώλ : 
 
- Να θνξάηε πάληα παπνύηζηα αζθαιείαο ή κπόηεο, θόξκα θαη θξάλνο, όηαλ θπθινθνξείηε ζηνπο 

δξόκνπο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ. 
- Να θνξάηε πάληα όια ηα απαηηνύκελα είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 
- Γηαηεξείηε θαζαξά θαη ζε θαιή θαηάζηαζε ηα αηνκηθά ζαο κέζα πξνζηαζίαο, θξνληίδεηε λα ηα 

αιιάδεηε όηαλ παξνπζηάδνπλ θζνξά θαη λα ηα απνζεθεύεηε ζε θαηάιιειν κέξνο (ηκαηηνζήθεο) γηα 
λα κελ θαηαζηξέθνληαη. 

 
2.3.1 Γπαιηά αζθαιείαο 
Γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ζηα κάηηα, επηβάιιεηαη νη εξγαδόκελνη λα θνξνύλ γπαιηά αζθαιείαο.  Οη 
δηάθνξνη ηύπνη γπαιηώλ είλαη νη εμήο : 
 
1. Γπαιηά εηδηθά γηα εξγαζίεο θνπήο κε ζπζθεπή νμπγόλν – αζεηηιίλεο 
2. Γπαιηά ή κάζθα κε εηδηθό γπαιί γηα εξγαζίεο ειεθηξνζπγθόιιεζεο. 
 
2.3.2 Γάληηα 
ηε δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνύ βξίζθνληαη γάληηα δηαθόξσλ ηύπσλ : 
 
1. Γεξκάηηλα γάληηα ησλ νπνίσλ ε ρξήζε είλαη ππνρξεσηηθή ζε εξγαζίεο ρεηξηζκνύ θνθηεξώλ θαη 

κπηεξώλ αληηθεηκέλσλ γηα λα πξνζηαηεύνληαη ηα δάθηπια θαη ηα ρέξηα από θνςίκαηα, ηξππήκαηα θαη 
ηξαπκαηηζκνύο γεληθά. 

2. Λαζηηρέληα γάληηα ειεθηξνιόγσλ (ηύπνπ ΓΔΗ) ησλ νπνίσλ ε ρξήζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα 
ειεθηξνηερλίηεο πνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα εξγάδνληαη ζε θπθιώκαηα ππό ηάζε. 

 
2.3.3 Παπνύηζηα αζθαιείαο 
- Σα άξβπια είλαη ππνρξεσηηθά γηα όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ δηαθηλνύληαη ζηνπο δξόκνπο θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ. 
- Οη κπόηεο είλαη ππνρξεσηηθέο ζε ρώξνπο κε λεξά, ιάζπεο θαη νπζίεο θαη γεληθά νπνπδήπνηε ε ρξήζε 

άξβπινπ ζα έθαλε πξνβιεκαηηθή θαη αλαζθαιή ηελ εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνύ. 
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2.3.4 ηνιή εξγαζίαο 
Δίλαη ππνρξεσηηθή γηα όιν ην πξνζσπηθό, ην νπνίν αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ επηθηλδπλόηεηα ηεο εξγαζίαο 
πνπ εθηειεί, θνξά ηνλ θαηάιιειν ηύπν θόξκαο. 
 
Οη ηύπνη απηνί είλαη νη εμήο : 
1. Κνηλέο θόξκεο εξγαζίαο δηκεξείο 
2. Αδηάβξνρεο έλαληη βξνρήο θηι. 
 
2.3.5 Κξάλε 
Απαγνξεύεηαη ε εξγαζία ή ε θπθινθνξία κέζα ζην εξγνηάμην ρσξίο θξάλνο αζθαιείαο.  Γηα ηελ πξνζηαζία 
από πςεινύο ζνξύβνπο ηδίσο ζηα ππόγεηα έξγα, νη εξγαδόκελνη ζα ρξεζηκνπνηνύλ σηαζπίδεο. 
 
2.4 ΑΓΔΗΔ ΔΗΟΓΟΤ – ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΚΔΦΔΧΝ 
 
- Απαγνξεύεηαη ζε αλαξκόδηα πξόζσπα λα εηζέξρνληαη ζην εξγνηάμην. 
- Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε εηζαγσγή θαη ρξήζε ζην εξγνηάμην νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ, όπσο επίζεο 

θαη ε είζνδνο αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε κέζεο. 
- Όηαλ παξνπζηάδεηαη έλαο επηζθέπηεο, ν αξκόδηνο εξγνδεγόο ηεο βάξδηαο έρεη θαζήθνλ λα 

ηειεθσλήζεη ζην πξόζσπν πνπ ζα δερζεί ηελ επίζθεςε γηα λα έρεη ηελ επηβεβαίσζε. 
- Πξέπεη λα ζεκεηώλεηαη ζην βηβιίν επηζθεπηώλ ηελ ώξα ηεο εμόδνπ θαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ 

επηζθέπηε. 
- Οη Τπεξγνιάβνη πξέπεη λα εηδνπνηνύλ ηνλ εθάζηνηε αξκόδην ηνπ εξγνηαμίνπ ζε πεξίπησζε αλακνλήο 

επηζθέπηε θαη λα ελεκεξώλεηαη ν Δξγνηαμηάξρεο. 
 
2.5 ΠΗΝΑΚΗΓΔ ΚΑΗ ΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 
 
Πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθά θαη ηέηνηα θαηάιιεια ζήκαηα λα αλεγείξνληαη ζε νιόθιεξν ην 
ρώξν εξγαζίαο ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 105/95. 
 
- ηελ είζνδν ηνπ δξόκνπ πξνζπέιαζεο θαη επάλσ ζηνλ επαξρηαθό δξόκν ζα αλαξηεζνύλ ακθνηέξσλ 

ησλ νδώλ πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο «ΠΡΟΟΥΗ ΔΙΟΓΟ – ΔΞΟΓΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ» 
- ε απόζηαζε 150κ από ηνλ δξόκν πξνζπέιαζεο, θαζώο θαη πεξηνξηζηηθέο πηλαθίδεο ηαρύηεηαο. 
- ην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ ζα αλαξηεζεί πηλαθίδα κεγίζηνπ νξίνπ ηαρύηεηαο 20km. 
- ην ζπλεξγείν ζα αλαξηεζεί πηλαθίδα ππνρξεσηηθήο ρξήζεο άξβπισλ βαξένπ ηύπνπ, απαγόξεπζε 

θαπλίζκαηνο θαη ππνρξεσηηθή πξνζηαζία ησλ καηηώλ γηα ηνπο ειεθηξνζπγθνιιεηέο. 
 
2.6 ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ – ΠΤΡΟΒΔΖ 

 
2.6.1 Πξόιεςε Ππξθατάο 
Γηα ηελ πξόιεςε ηεο ππξθατάο ηζρύνπλ απζηεξά νη παξαθάησ θαλόλεο : 
 
- Απαγνξεύεηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ην θάπληζκα θαη ην άλακκα θσηηάο ή ε εθηέιεζε εξγαζίαο πνπ 

πξνθαιεί ππεξζέξκαλζε ή ζπηλζήξα κέζα ζε πεξηνρέο ηνπ εξγνηαμίνπ ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζρεηηθέο 
νδεγίεο θαη γεληθά ζε ρώξνπο όπνπ ππάξρνπλ εύθιεθηα πιηθά 

- Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε γπκλήο θιόγαο ή νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ πξνθαιεί ζπηλζήξα, θιόγα ή 
ζεξκόηεηα, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ ππεύζπλνπ εξγνδεγνύ. 

- Οη ρώξνη εξγαζίαο ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη θαζαξνί (απνκαθξύλνληαο ακέζσο όια ηα ζθνππίδηα θαη 
ηα εύθιεθηα πιηθά όπσο ιάδηα, ζηνππηά, ραξηηά, πθάζκαηα, μύια θιπ.) 

 
Πξέπεη λα ππάξρεη πάληνηε έμνδνο ειεύζεξε θαη ρσξίο εκπόδηα, γηα άκεζε απνκάθξπλζε ζε πεξίπησζε πνπ 
θηλδπλεύεη ε δσή θάπνηνπ από ππξθατά. 
 
2.6.2 Καηαπνιέκεζε θσηηάο 

 
2.6.2.1 Γεληθά 
Σν πιηθό θαηαπνιέκεζεο θσηηάο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλά πάζα ζηηγκή. Πξέπεη ινηπόλ λα παξακέλεη 
πάληνηε ειεύζεξν θαη λα είλαη πξνζηηό. 
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Σν πιηθό απηό πξννξίδεηαη απζηεξά γηα ρξήζε κόλν ζε πεξίπησζε ππξθατάο.  Απαγνξεύεηαη «απζηεξά» ε 
ρξεζηκνπνίεζε όισλ ησλ δηαηεζεηκέλσλ κέζσλ αληηκεηώπηζεο ππξθατάο γηα άιινπο ζθνπνύο εθηόο εθείλσλ 
γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη. 
 
2.6.2.2 Γηαηεζεηκέλα κέζα θαηάζβεζεο ππξθατάο 
1. Ππξνζβεζηήξεο γηα ζηεξεά, πγξά, αέξηα θαύζηκα θαη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 
2. Άκκνο γηα θαηάζβεζε ζηεξώλ ή πγξώλ θαπζίκσλ 
3. θαπάλεο θαη θηπάξηα 
 
2.6.2.3 Αληηκεηώπηζε ππξθατάο 
Πξέπεη λα είλαη γλσζηά ηα ππξνζβεζηηθά κέζα πνπ ππάξρνπλ ζην ρώξν εξγαζίαο, πνπ βξίζθνληαη, γηα πνηεο 
ππξθατέο είλαη θαηάιιεια θαη πώο ρξεζηκνπνηνύληαη. 
Απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ππξνζβεζηήξεο λεξνύ θαη γεληθά λεξό ζε ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ππό 
ηάζε, θαζώο θαη πγξά θαύζηκα. 
 
Ο ρώξνο πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξόο από ραξηηά θαη εύθιεθηα πιηθά θαη λα γίλνληαη πεξηνδηθά απνςηιώζεηο 
ηνπ ρώξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ. 
 
Σν λεξό πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα : 

1. Καηάζβεζε θσηηάο ζε ζηεξεά 
2. Γηα ειαθξά ζηεξεά πιηθά όπσο ραξηηά, ρόξηα, ζηνππηά θιπ λα απνθεύγεηαη ε ρξήζε ππξνζβεζηήξσλ 

ζθόλεο ή CO2.  Η θαιύηεξε ιύζε είλαη ην λεξό. 
 

 2.6.2.4. Οδεγίεο επέκβαζεο ζε πεξίπησζε ππξθατάο 
Δάλ θάπνηνο αληηιεθζεί θσηηά ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν εληόο θαη εθηόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ ζα 
πξέπεη ακέζσο λα εηδνπνηήζεη : 
1. Σν ηκήκα πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζην ζεκείν θσηηάο.  ηε ζπλέρεηα λα πξνζπαζήζεη λα ζβήζεη ή 

λα πεξηνξίζεη όζν είλαη δπλαηόλ ηε θσηηά ρξεζηκνπνηώληαο όια ηα θαηάιιεια γηα ηελ πεξίπησζε κέζα 
ππξνζβεζηηθά. 

2. Σν πξνζσπηθό ππξαζθάιεηαο 
Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ απαληά ην ηειέθσλν ησλ παξαπάλσ, λα θαιείηαη ακέζσο ε Ππξνζβεζηηθή 
Τπεξεζία.(199) 
ΠΡΟΟΥΗ : 
Όιεο νη ελέξγεηεο επέκβαζεο πξέπεη λα θαηεπζύλνληαη από ηνλ ππεύζπλν βάξδηαο ή ηνλ Δξγνηαμηάξρε. 
 
2.7 ΥΔΓΗΟ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ 
Ο επηθεθαιήο θάζε βάξδηαο (επηζηάηεο ή εξγνδεγόο) ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γεληθό Δξγνδεγό, ηνλ Σερλνιόγν-
Μεραλνιόγν Μεραληθό, ηνλ Μεραληθό Αζθαιείαο, πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ, όπσο απηά αλαθέξνληαη παξαθάησ. 
 
 
2.7.1 Δξγαηηθό Αηύρεκα 
ε θάζε εξγαηηθό αηύρεκα ακέζσο εηδνπνηείηαη ε νκάδα αζθαιείαο ε νπνία πξνζθέξεη ηηο πξώηεο βνήζεηεο θαη 
αλ ν ηξαπκαηηζκόο είλαη ζνβαξήο κνξθήο ππνρξενύηαη λα θξνληίζεη γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ ζην 
πιεζηέζηεξν Κέληξν Τγείαο ή ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Ισαλλίλσλ. 
 
Κάζε ηκήκα είλαη ππνρξεσκέλν λα έρεη θαξκαθείν εμνπιηζκέλν θαηάιιεια κε όια ηα απαξαίηεηα θάξκαθα θαη 
πιηθά γεληθά γηα ηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο.   
 
ε πεξίπησζε ειαθξνύ αηπρήκαηνο : 
Μεηά από θάζε ειαθξύ ηξαύκα ν αηπρεκαηίαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη βαζηθά κέηξα ζεξαπείαο θαη θπξίσο 
θαζάξηζκα θαιό (αληηζεπηηθό) θαη ελδερνκέλσο επίδεζκν. 
Δάλ ε θαηάζηαζε ηνπ ηξαύκαηνο απαηηεί ηελ άκεζε επηκέιεηα λνζνθόκνπ, ν εξγνδεγόο βάξδηαο ζα ελεξγήζεη 
γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ αηπρεκαηία ζην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν. 
 
ε πεξίπησζε ζνβαξνύ αηπρήκαηνο : 
- Δίλαη απαξαίηεην λα δνζνύλ ζηνλ αηπρεκαηία όιεο νη ζηνηρεηώδεηο πξώηεο βνήζεηεο ζηνλ ηόπν ηνπ 

αηπρήκαηνο πξηλ κεηαθεξζεί ζην Ννζνθνκείν. 
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2.7.2 Γηαδηθαζία εθθέλσζεο ηνπ εξγνηαμίνπ 
Η δηαδηθαζία θέξεηαη εηο πέξαο από θνηλνύ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππάξρνπζα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ε 
ππεξεζία. 
 
2.8 ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΑΝΑΓΚΖ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ 
Οη άλζξσπνη πνπ ζα εληνπίζνπλ πξώηνη ηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο νθείινπλ λα ελεκεξώζνπλ ηνλ 
Δξγνηαμηάξρε ην ηαρύηεξν δπλαηό (νλνκαηεπώλπκν αηπρεκαηία θαη ζέζε ηνπ ζπκβάληνο) ή ηνλ αληηθαηαζηάηε 
ηνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ πξώηνπ. 
 
ηε ζπλέρεηα όινη νη εξγαδόκελνη ζπγθεληξώλνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία γηα πεξαηηέξσ νδεγίεο. 
Η δηνίθεζε ηεο Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο εμνπζηνδνηεί πξνο απνθπγή νπνηνπδήπνηε εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο :  
ηνλ ζπληνληζηή ζε ζέκαηα αζθαιείαο, ηνλ Μεραληθό Αζθαιείαο, ηνλ Ιαηξό Δξγαζίαο, θαη νξγαλώλεηαη κηα 
«Οκάδα Έθηαθηεο Αλάγθεο» κε επηθεθαιήο ην Μεραληθό Αζθαιείαο θαη από άηνκα πνπ ζα είλαη θαηάιιεια 
νξγαλσκέλα, ώζηε επαξθήο αξηζκόο κειώλ ηεο ζα είλαη ηθαλό λα δώζεη πξώηεο βνήζεηεο, λα ιεηηνπξγήζεη ηνπο 
εμνπιηζκνύο ησλ αλαπλεπζηηθώλ ζπζθεπώλ θαη ηνλ εμνπιηζκό ππξόζβεζεο θαη λα έρεη δπλαηόηεηα άκεζεο 
πξνζπέιαζεο ησλ κεηώπσλ εξγαζίαο. 
 
Ο Μεραληθόο Αζθαιείαο ηνπ έξγνπ επζύλεηαη γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ζύκθσλα πξνο ηηο 
ηζρύνπζεο πεξί αζθαιείαο δηαηάμεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΚηΔ. 
 
2.8.1 Σα θαζήθνληα ηεο Οκάδαο Έθηαθηεο Αλάγθεο είλαη : 
1. Παξνρή Πξώησλ Βνεζεηώλ 
2. Παξνρή θαη δηαλνκή Μ.Α.Π. 
3. Δλεκέξσζε πξνζσπηθνύ 
4. Οξηζκόο ελόο ηνπιάρηζηνλ αηόκνπ ζε θάζε βάξδηα εξγαζίαο 
5. Δμαζθάιηζε θαη ζπληήξεζε ησλ παξαθάησ πιηθώλ 
- Μία (1) κάιιηλε θνπβέξηα 
- Μία (1) θηάιε νμπγόλνπ 
- Τιηθά γηα επίδεζε ηξαπκάησλ, απνιύκαλζε θιπ 
- Δλέζεηο αλαιγεηηθέο 
- Αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο γηα ηελ παξαθξάηεζε ζθόλεο 
- Σξεηο (3) ιακπηήξεο αλζεθηηθνί ζε έθξεμε 
- πληήξεζε ελόο ζεη θαξκαθείνπ ζηα θύξηα κέησπα εξγαζηώλ 
6. πληήξεζε θαη επηζεώξεζε ησλ κέζσλ ππξόζβεζεο, ηελ θαηαιιειόηεηα απηώλ θαη ηελ δηαλνκή ηνπο 

όηαλ ρξεηαζηνύλ. 
 
 
2.8.2 Σα θαζήθνληα θαη νη εμνπζίεο ηνπ Μεραληθνύ Αζθαιείαο είλαη: 

1. Μαδί κε ηελ νκάδα αζθαιείαο ηνπ Έξγνπ, λα έρεη άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο αξκόδηνπο θνξείο όπσο 
ηξνραία – αζηπλνκία, πξώηεο βνήζεηεο, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θνηλσληθνύο θνξείο, θνξείο καδηθήο 
ελεκέξσζεο. 

2. Πξόγλσζε θαη ιύζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ ζην έξγν, όπσο επηθνηλσλίεο, αλαζθαιείο 
ζπλζήθεο ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ, ηνπηθέο δπζθνιίεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ έξγνπ θαη ησλ 
εξγαδνκέλσλ 

3. Να ζπζθέπηεηαη κε ηνλ δηεπζπληή θαη κεραληθνύο πιεξνθνξώληαο ηνπο γηα ην βαζκό ησλ κέηξσλ 
αζθαιείαο πνπ εθαξκόδνληαη. 

4. Να νξγαλώλεη ειέγρνπο αζθαιείαο ζην ηκήκα γηα ην νπνίν είλαη ππεύζπλνο, ώζηε λα επηβεβαηώλεηαη ε 
δηαηήξεζε θαη επηβνιή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο. 

5. Να επηβεβαηώλεη ηελ ύπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνύ εμνπιηζκνύ αζθαιείαο γηα θάζε 
εξγαδόκελν θαη λα επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε απηώλ. 

6. Να ειέγρεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, λα επηζθέπηεηαη ηαθηηθά ην εξγνηάμην θαη λα αλαθέξεη ηηο 
όπνηεο απνθιίζεηο επηζεκαίλνληαη. 

7. Να εξεπλά ηα αηπρήκαηα θαη λα δηαηεξεί έλα εκεξνιόγην θαηαγξαθήο ηνπο γηα ηελ απνθπγή άιισλ 
παξνκνίσλ. 

8. Να επηβεβαηώλεη όηη ην πξνζσπηθό είλαη ελήκεξν ζρεηηθά κε ηηο πξώηεο βνήζεηεο πνπ πξέπεη λα 
παξέρνληαη. 
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2.8.3 Αλαγγειία Αηπρήκαηνο 
 
Αλ κε ηελ αξρηθή αληηκεηώπηζε ελόο αηπρήκαηνο δηαπηζησζεί πσο ν ηξαπκαηίαο πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζε 
πιεζίνλ Ννζνθνκείν ή Κιηληθή, ε κεηαθνξά γίλεηαη ακέζσο κε απηνθίλεην ηνπ Δξγνηαμίνπ. 
 
Μεηά ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ αηπρήκαηνο εηδνπνηείηαη : 
1. Ο ηερληθόο αζθαιείαο 
2. Ο Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο όπνπ αλήθεη ν αηπρεκαηίαο 

 
Οη ηερληθνί αζθαιείαο ηνπ Δξγνηαμίνπ πξνβαίλνπλ ζε έξεπλα θαη αλάιπζε ηνπ Αηπρήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζησζνύλ ηα αίηηα. 
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο ζην νπνίν αλήθεη ν αηπρεκαηίαο, πξνβαίλεη θαηά πεξίπησζε ζηηο εμήο ελέξγεηεο : 
- Δάλ πξόθεηηαη γηα ειαθξύ αηύρεκα πνπ ζα ζπλεπάγεηαη νιηγόσξε απνπζία ηνπ αηπρεκαηία – 

κηθξόηεξε από 8 ώξεο – από ηελ εξγαζία, ζπκβνπιεύεηαη ηελ Έθζεζε Σερληθώλ Αζθαιείαο θαη πξνηείλεη 
ιύζεηο ή θάλεη ζπζηάζεηο (αλάινγα κε ηα αίηηα) έηζη ώζηε λα κελ επαλαιεθζεί παξόκνην αηύρεκα. 

- Δάλ πξόθεηηαη γηα ζνβαξό αηύρεκα πνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηα δηαθνπή εξγαζίαο – από πιεπξάο 
αηπρεκαηία – κεγαιύηεξε από 8 ώξεο, ν Πξντζηάκελνο ηνπ αηπρεκαηία : 
1. Δλεκεξώλεη ην γξαθείν πξνζσπηθνύ κέζα ζε 24 ώξεο ην αξγόηεξν από ηε ζηηγκή ηνπ αηπρήκαηνο 

αθνύ εξεπλήζεη ηα αίηηα θαη ζπκβνπιεπζεί ηε ζρεηηθή έθζεζε ησλ Σ.Α. 
2. Πξνηείλεη ιύζεηο ή θάλεη ζπζηάζεηο (αλάινγα κε ηα αίηηα) ώζηε λα κελ επαλαιεθζνύλ παξόκνηα 

αηπρήκαηα 
3. πκπιεξώλεη ηε Γήισζε αηπρήκαηνο ζε όζα ζεκεία ηνλ αθνξνύλ θαη ηελ κνλνγξαθεί. 

 
Σν γξαθείν πξνζσπηθνύ κεηά ηελ αλαγγειία αηπρήκαηνο από ηνλ Πξντζηάκελν Σκήκαηνο, ελεκεξώλεη 
ΑΜΔΧ ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξώλεη ηε δήισζε αηπρήκαηνο ζηα ζεκεία πνπ ηνλ αθνξνύλ. 
 

 ΣΖΡΖΖ ΔΝΣΤΠΧΝ ΔΠΗ ΣΟΠΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
ύκθσλα κε ηνλ Νόκν 1396/83, άξζξν 8, ηεξνύληαη : 

- Δπί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ηεξείηαη εκεξνιόγην κέηξσλ αζθαιείαο ην νπνίν είλαη ζεσξεκέλν από ηελ ηνπηθή 
Δπηζεώξεζε εξγαζίαο θαη «βηβιίν γξαπηώλ ππνδείμεσλ Σ.Α & Γ.Δ.» ζην νπνίν αλαγξάθνληαη από ηνλ 
Μεραληθό Αζθαιείαο πεξηζηαηηθά παξάβαζεο ησλ θαλόλσλ αζθαιείαο από ηνπο εξγαδνκέλνπο θαζώο 
θαη ππνδείμεηο γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη από ηνλ Δξγνηαμηάξρε. 

- Δπίζεο ηεξείηαη Βηβιίν Αηπρεκάησλ όπνπ ζεκεηώλνληαη όια ηα αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ από ηα 
πνην ζνβαξά έσο ηα ιηγόηεξα ζνβαξά. 

- πλεκκέλα ζαο ππνβάιινπκε ππόδεηγκα εκεξνινγίνπ κέηξσλ αζθαιείαο θαη βηβιίν αηπρεκάησλ ην 
νπνίν καο απνζηάιζεθε από ηελ Τπεξεζία. 
Έληππα πξνο αλαθνίλσζε δηα ηνηρνθνιιήζεσο : 
ην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ αλαξηνύληαη έληππα πνπ θαζνδεγνύλ θαη ελεκεξώλνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο 
ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 
 

 ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ (Ν. 1650/86) 
Χο πεξηβάιινλ λνείηαη ηόζν ην Φπζηθό Πεξηβάιινλ όζν θαη ην Αλζξσπνγελέο. Η πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο. 
Ο ζρεδηαζκόο ησλ έξγσλ γίλεηαη πάληα θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα επηηπγράλνληαη : 
1. Η κέγηζηε δπλαηή ελαξκόληζε ηνπ Έξγνπ ζην πεξηβάιινλ. 
2. Η ειάρηζηε δπλαηή δηαηάξαμε ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Οη παξαπάλσ ζηόρνη ηθαλνπνηνύληαη : 
- Σόζν θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ. 
- Όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ. 
 

 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ & ΔΞΟΠΛΗΜΟ (Π.Γ. 1073/81 ΣΜΖΜΑ IV ΚΔΦ.Α΄) 
Ο κεραληθόο εμνπιηζκόο ελόο εξγνηαμίνπ πεξηιακβάλεη κεραλήκαηα πνπ εμππεξεηνύλ δηάθνξεο εξγαζίεο.  
Όζνλ αθνξά ζηα ρσκαηνπξγηθά έξγα ρξεζηκνπνηνύληαη νη θνξησηέο, νη εθζθαθείο, νη πξνσζεηέο, νη 
νδνζηξσηήξεο, νη ηζνπεδσηέο θαη ηα αλαηξεπόκελα θνξηεγά. ην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ γεληθά 
ρξεζηκνπνηνύληαη : γεξαλνί, γελλήηξηεο θαη ιεσθνξεία ή επηβαηηθά. 
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Όινο ν ηδηόθηεηνο θηλεηόο εμνπιηζκόο ηεο εηαηξίαο, όπσο θνξηεγά, γεξαλνί, ειεθηξνζπγθνιιήζεηο θαη άιια 
παξόκνηα όπσο επίζεο πιηθά θαη εξγαιεία, είλαη θαηαρσξεκέλα εθνδηαζκέλα κε άδεηα αζθαιηζκέλα θαη 
δηαηεξεκέλα ζε θαιή θαηάζηαζε. 
 

 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ 
Τπάξρεη ην «δειηίν θαηαιιειόηεηαο» θάζε νρήκαηνο ην νπνίν ειέγρεηαη θαη αλαζεσξείηαη θαη ην «δειηίν 
ζπληήξεζεο» ην νπνίν ελεκεξώλεηαη από ην ζπληεξεηή ηνπ εξγνηαμίνπ. 
- Σν όρεκα πξέπεη λα θέξεη Άδεηα θπθινθνξίαο θαη λα είλαη αζθαιηζκέλν. 
- Σν όρεκα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη ηνλ πεξηνδηθό έιεγρν ηνπ ΚΣΔΟ. 
- Σν όρεκα πξέπεη λα θέξεη θηβώηην Α΄ Βνεζεηώλ. 
- Σν όρεκα πξέπεη λα θέξεη ππξνζβεζηήξα. 
- Σν όρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε θακπίλα πξνζηαζίαο, κε ερεηηθή θόξλα θαη θσηεηλό ζήκα 

θαηά ηελ όπηζζελ. 
Ο νδεγόο ηνπ απηνθηλήηνπ θέξεη θα ηελ επζύλε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο θαη ελεκεξώλεη ππεύζπλα 
άηνκα ηνπ ζπλεξγείνπ γηα ηπρόλ επηζθεπέο. 
Πξέπεη λα γίλεηαη ηαθηηθόο έιεγρνο ζηα θξέλα, ηελ θόξλα, ηα θώηα ηνπο παινθαζαξηζηήξεο θαη ηα ινηπά 
ζπζηήκαηα αζθαιείαο. 
Πξέπεη λα δέλνληαη κε αζθάιεηα ηα θνξηία πξηλ μεθηλήζεη ην όρεκα.  Δπίζεο πξέπεη λα ηεξνύληαη νη παξαθάησ 
θαλόλεο : 
- Απαγνξεύεηαη λα πεδάηε από νρήκαηα ή λα αλεβαίλεηε όηαλ απηά δελ έρνπλ ζηακαηήζεη ηειείσο. 
- Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα θαηά ηνλ αλεθνδηαζκό ζε θαύζηκα. Σελ ώξα απηή ε κεραλή πξέπεη λα είλαη 

ζβεζηή. 
- Απαγνξεύεηαη ε θόξησζε ησλ νρεκάησλ πεξηζζόηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν. 
- Πξέπεη λα γίλεη ηδηαίηεξνο έιεγρνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ θξέλσλ θαη ηεο θόξλαο. 
- Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ησλ νρεκάησλ γηα άιιεο εξγαζίεο εθηόο απ΄ απηέο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ 

θαηαζθεπαζζεί. 
 
 ΦΟΡΣΧΣΔ 
Τπάξρεη ην «δειηίν θαηαιιειόηεηαο» θάζε κεραλήκαηνο ην νπνίν ειέγρεηαη θαη αλαζεσξείηαη θαη ην «δειηίν 
ζπληήξεζεο» ην νπνίν ελεκεξώλεηαη από ηνλ ζπληεξεηή ηνπ εξγνηαμίνπ. 
Οη θνξησηέο απηνί γηα ηελ κείσζε ησλ θαπζαεξίσλ έρνπλ θαηαιύηε θαη θέξνπλ θίιηξν λεξνύ. 
Έρεη αλαξηεκέλνπο πξνβνιείο πνπ θαη ρξεζηκνπνηεί. 
Η ρξήζε ησλ θνξησηώλ απηώλ είλαη κόλν γηα ηελ εξγαζία πνπ πξνβιέπεηαη (κεηαθνξά θαη θόξησζε 
πξντόλησλ) θαη γίλεηαη κόλν από εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα (ρεηξηζηήο). 
Απαγνξεύεηαη ε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ κέζα ζηνλ θάδν, παξά κόλν εάλ ν θνξησηήο είλαη εθνδηαζκέλνο 
κε εηδηθό θαιάζη ην νπνίν πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο (θνππαζηή, θαιή θαηαζθεπή, ζσζηό ζηεξέσκα επάλσ ζηνλ 
θνξησηή). 
Απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θάδνπ γηα θξελάξηζκα παξά κόλν ζε κεγάιε αλάγθε. 
Δπηζεσξείηαη θαζεκεξηλά ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ θαη ζπκπιεξώλεηαη. 
- Σν όρεκα πξέπεη λα θέξεη Άδεηα θπθινθνξίαο θαη λα είλαη αζθαιηζκέλν. 
- Σν όρεκα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη ηνλ πεξηνδηθό έιεγρν ηνπ ΚΣΔΟ. 
- Σν όρεκα πξέπεη λα θέξεη θηβώηην Α΄ Βνεζεηώλ. 
- Σν όρεκα πξέπεη λα θέξεη ππξνζβεζηήξα. 
- Σν όρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε θακπίλα πξνζηαζίαο, κε ερεηηθή θόξλα θαη θσηεηλό ζήκα 

θαηά ηελ όπηζζελ. 
 

ΓΔΡΑΝΟΗ 
 
- Σν όρεκα πξέπεη λα θέξεη Άδεηα θπθινθνξίαο θαη λα είλαη αζθαιηζκέλν. 
- Σν όρεκα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη ηνλ πεξηνδηθό έιεγρν ηνπ ΚΣΔΟ. 
- Σν όρεκα πξέπεη λα θέξεη θηβώηην Α΄ Βνεζεηώλ. 
- Σν όρεκα πξέπεη λα θέξεη ππξνζβεζηήξα. 
- Σν όρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε θακπίλα πξνζηαζίαο, κε ερεηηθή θόξλα θαη θσηεηλό ζήκα 

θαηά ηελ όπηζζελ. 
Τπάξρεη ην «δειηίν θαηαιιειόηεηαο» θάζε κεραλήκαηνο ην νπνίν ειέγρεηαη θαη αλαζεσξείηαη θαη ην «δειηίν 
ζπληήξεζεο» ην νπνίν ελεκεξώλεηαη από ηνλ ζπληεξεηή ηνπ εξγνηαμίνπ. 
Η ζσζηή ρξήζε ησλ γεξαλώλ εμαζθαιίδεηαη όηαλ ειέγρνληαη θαηάιιεια ηα αθόινπζα ζεκεία : 
1. Γηαγξάκκαηα αζθαινύο θνξηίνπ. 
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2. Ιθαλόηεηα ησλ κεραληθώλ βαξνύιθσλ. 
3. Φύζε ηνπ εδάθνπο. 
4. Καηξηθέο ζπλζήθεο (άπλνηα, θιπ). 
Πξέπεη λα δηαηεξνύληαη πάληα ζε επάξθεηα όια ηα κεραληθά θαη ειεθηξηθά βαξνύιθα ησλ γεξαλώλ θαη ζπληεξεί 
ζπζηεκαηηθά ηα κεραλήκαηα. 
Πξέπεη λα ειέγρεηαη θαζεκεξηλά ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ θαη ηα αληηθαζηζηά κε ηελ πξώηε έλδεημε 
θζνξάο. 
„Όηαλ ην αησξνύκελν κπξάηζν είλαη έηνηκν, λα ππνινγίδεηαη ην λεθξό ζεκείν θαη λα γίλεηαη αθξηβήο εθηίκεζε 
γηα ηε ζσζηή θαη αζθαιή έδξαζε ηνπ γεξαλνύ. 
Όινη νη γάληδνη πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από κεραληζκνύο αζθάιεηαο έλαληη επηθίλδπλσλ ραιαξώζεσλ ησλ 
αλαξηήζεσλ. 
 
 ΚΑΛΧΗΔ 
 
Οη θάζεηεο βάζεηο ησλ ζθαισζηώλ ζα βξίζθνληαη ζε ζηαζεξή βάζε. 
Όιεο νη ζθαισζηέο κε ύςνο 3κ ή πεξηζζόηεξν πάλσ από ην έδαθνο ζα είλαη εθνδηαζκέλεο κε θηγθιηδώκαηα 
αζθαιείαο ζηηο αλνηρηέο πιεπξέο ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 
Αζθαιή κέζα πξόζβαζεο ζα παξέρνληαη ζε όια ηα επίπεδα εξγαζίαο ηεο ζθαισζηάο. 
Λακβάλνληαο ππόςε ηα Π.Γ. 447/75 θαη 778/80 νη ζαλίδεο ησλ ζθαισζηώλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγεηαη ε 
πηώζε ησλ εξγαιείσλ, πιηθώλ ή ηνπ εμνπιηζκνύ. 
Γελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζθαισζηά πνπ έρεη ππνζηεί δεκηέο κέρξηο όηνπ επηζθεπαζηεί θαη εληζρπζεί. 
ηε ζθαισζηά ζα ππάξρεη πάληα κόλν ην πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηε ζηηγκή εθείλε θαη πνηέ δελ ζα 
ππεξθνξηώλεηαη. 
 

ΠΡΔΔ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 
 
- Σν όρεκα πξέπεη λα θέξεη Άδεηα θπθινθνξίαο θαη λα είλαη αζθαιηζκέλν. 
- Σν όρεκα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη ηνλ πεξηνδηθό έιεγρν ηνπ ΚΣΔΟ. 
- Σν όρεκα πξέπεη λα θέξεη θηβώηην Α΄ Βνεζεηώλ. 
- Σν όρεκα πξέπεη λα θέξεη ππξνζβεζηήξα. 
- Σν όρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε θακπίλα πξνζηαζίαο, κε ερεηηθή θόξλα θαη θσηεηλό ζήκα 

θαηά ηελ όπηζζελ. 
- Σν όρεκα πξέπεη λα θέξεη ηξηγσληθό ζήκα πξνεηδνπνίεζεο θαη θσηεηλό θάξν. 
Τπάξρεη ην «δειηίν θαηαιιειόηεηαο» θάζε κεραλήκαηνο ην νπνίν ειέγρεηαη θαη αλαζεσξείηαη θαη ην «δειηίν 
ζπληήξεζεο» ην νπνίν ελεκεξώλεηαη από ηνλ ζπληεξεηή ηνπ εξγνηαμίνπ. 
Πξηλ από θάζε ρξήζε ην όρεκα επηζεσξείηαη πξνζεθηηθά, δνθηκάδνληαη ηα θηλεηά ηνπ κέξε, ιηπαίλνληαη θαη 
ζπληεξνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα παύζεο ηνπ κεραλήκαηνο. 
ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ε ζεκειίσζε ηεο πξέζαο ζα είλαη ζσζηή ώζηε ζε θάζε πεξίπησζε ζα εμαζθαιίδεηαη ε 
εξγαζία. 
Απαγνξεύεηαη δε λα βξίζθνληαη εξγαδόκελνη κέζα ζηε δώλε εξγαζίαο εηδηθά θάησ από ηα θηλεηά κέξε ηεο 
κπνύκαο. Όπνπ απηό δε είλαη δπλαηό νη εξγαζίεο ζπληνλίδνληαη από έκπεηξν εξγνδεγό. 
 
 ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 
 
Γηα ηνλ εμνπιηζκό ηεο δηαδηθαζίαο ζπληήξεζεο ηζρύνπλ νη νδεγίεο θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ θαηαζθεπαζηώλ : 
Τπάξρεη ην «δειηίν θαηαιιειόηεηαο» θάζε κεραλήκαηνο ην νπνίν ειέγρεηαη θαη αλαζεσξείηαη θαη ην «δειηίν 
ζπληήξεζεο» ην νπνίν ελεκεξώλεηαη από ηνλ ζπληεξεηή ηνπ εξγνηαμίνπ. 
Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε εξγαιεηνκεραλώλ (ηόξλνο, θξέδεο, πξηνλνθνξδέιεο, πιάλα, θιπ) από πξόζσπα κε 
εμαζθεκέλα θαη αθαηάιιεια γηα ην ρεηξηζκό ηνπο. 
Απαγνξεύεηαη ε νμπγνλνθόιιεζε θαη ειεθηξνθόιιεζε αλ απηόο πνπ ηελ εθηειεί δελ έρεη πξνεγνπκέλσο 
εθνδηαζηεί κε όια ηα αηνκηθά πξνζηαηεπηηθά κέζα (γηα ηελ πξνζηαζία ησλ καηηώλ, ηνπ πξνζώπνπ, ησλ 
ρεξηώλ, ησλ πνδηώλ θαη ηνπ ζώκαηνο), θαηά ηεο θσηηάο, ηεο αθηηλνβνιίαο θαη ησλ ππξαθησκέλσλ ηεκαρίσλ 
εθπαηδεπκέλα, αξκόδηα θαη εμνπζηνδνηεκέλα. 
Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε εθηέιεζε ειεθηξνινγηθήο εξγαζίαο ζε ειεθηξηθά δίθηπα, εγθαηαζηάζεηο, ζπζθεπέο 
θιπ, αλ δελ βεβαησζεί απόιπηα ε αζθαιήο δηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 
πληήξεζε κεραληζκνύ ή εμνπιηζκνύ ζε θίλεζε απαγνξεύεηαη όπνπ ε επαθή κε ηα θηλνύκελα κέξε κπνξεί λα 
ηξαπκαηίζεη ηνπο εξγαδόκελνπο. 
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Αθόινπζεο πξνθπιάμεηο επηβάιινληαη όπνπ απαηηείηαη από ηε δηαδηθαζία ζπληήξεζεο λα παξακέλεη ζε 
ιεηηνπξγία ν εμνπιηζκόο : 
1. Οη εξγαδόκελνη πνπ αζρνινύληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ζα είλαη πιήξσο εθπαηδεπκέλνη θαη 

εμνπζηνδνηεκέλνη λα εθηειέζνπλ ηελ δηαδηθαζία απηή. 
2. Θα θαζνξηζζεί κηα αζθαιήο δηαδηθαζία γηα θάζε πεξίπησζε θαη ε δηαδηθαζία ζα είλαη δηαζέζηκε θαη αλ 

είλαη πξαθηηθό, ζα ππάξρεη δίπια ζηνλ κεραληζκό. 
 
 
 
.
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ΣΜΖΜΑ Γ 
 

 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

1. Γίνδνη πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμην θαη πξόζβαζεο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο 

Η πξνζπέιαζε ζην έξγν είλαη άκεζε από ηελ ππάξρνπζα νδό Λάξηζαο – Σξηθάισλ. 

Σν ελ ιόγσ θηίξην είλαη παληαρόζελ πξνζβάζηκα. 

 

2. Γίνδνη θπθινθνξίαο πεδώλ θαη νρεκάησλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ 

Η δηέιεπζε θαη παξακνλή αηόκσλ ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ απαγνξεύεηαη, εθηόο από ην 

εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζσπηθό ηνπ έξγνπ. Η θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεηαη από ηνπο ππάξρνληεο νδνύο πξόζβαζεο.  Η θπθινθνξία ησλ 

πεδώλ γίλεηαη ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 

3. Υώξνη εγθαηάζηαζεο ηνπ βαζηθνύ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ 

Σα βαξηά εξγαιεία αζθαιίδνληαη επί ηόπνπ ζε ζέζεηο πνπ γεηηληάδνπλ κε ην εξγνηάμην, ελώ ηα 

κηθξόηεξα (εξγαιεία ρεηξόο, κηθξνζπζθεπέο θιπ.) απνζεθεύνληαη ζηνπο δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο 

απνζήθεπζεο, θαηά ηνλ πξνζθνξόηεξν ηξόπν, κε επζύλε ησλ εξγαηώλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύλ. 

 

4. Υώξνη απνζήθεπζεο 

Δελ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία απνζεθώλ θαπζίκσλ, ιηπαληηθώλ θιπ. Οη πνζόηεηεο πιηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη ζα απνζεθεύνληαη ζε ππαίζξηνπο ρώξνπο, πιεζίνλ ηνπ εξγνηαμίνπ, κε ηξόπν αζθαιή ή 

εάλ πξόθεηηαη γηα επαίζζεηα πιηθά κηθξά ζε όγθν, απηά κπνξνύλ λα απνζεθεύνληαη ζε θαηάιιεινπο 

ρώξνπο εληόο ησλ θηηξίσλ. θηίζκαηνο. 

 

5. Υώξνη ζπιινγήο αρξήζησλ θαη επηθίλδπλσλ πιηθώλ (ζα πεξηγξάθεηαη θαη ν ηξόπνο 

απνθνκηδήο ηνπο) 

Σα άρξεζηα αληηθείκελα, ππνιείκκαηα πιηθώλ, θζαξκέλα πιηθά θαη πξντόληα απνμήισζεο,  ζα 

απνκαθξύλνληαη ηελ ίδηα εκέξα από ηνλ ρώξν ηεο ρνιήο κε νρήκαηα.  Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί 

ζηελ πξνζεθηηθή θαη άκεζε απνκάθξπλζε ησλ επηθίλδπλσλ πιηθώλ πνπ πηζαλώλ λα ππάξρνπλ ζηηο 

ζπλδέζεηο ησλ δηαθόξσλ πιηθώλ.  

 

6. Υώξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώησλ βνεζεηώλ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ αλεθνδηαζκό ησλ ρώξσλ εξγαζίαο κε πόζηκν λεξό θαη 

επαξθείο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο θαη λα πξνβιέςεη θαηάιιεινπο ρώξνπο εξγαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπ ππό δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ςύρνο, βξνρή, θαύζσλαο). 

ην εξγνηάμην ζα ππάξρεη θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ. Η ηαηξηθή θάιπςε ησλ εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ ζα 

γίλεηαη από ην πιεζηέζηεξν Ννζνθνκείν. 

Γηα ηηο αλάγθεο πγηεηλήο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη νη πθηζηάκελνη ρώξνη, κεηά ηηο ζρεηηθέο 
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πξνζαξκνγέο. 

 

7.  Άιια ζεκεία, ρώξνη ή δώλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Γηα ην ζέκα απηό ζα ππάξμεη ζπλελλόεζε κεηαμύ ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηεο επίβιεςεο θαη ζα γίλεη ζρεηηθή 

αλαθνξά ζηελ επόκελε έθδνζε ηνπ ΑΤ από ηνλ εξγνιάβν. 
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ΣΜΖΜΑ Δ 
 

  
  

ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ 

(πκπιεξσκαηηθά ησλ λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ πίλαθα Γ. Καηαρσξίδνληαη ηα εμήο θσηναληίγξαθα ησλ λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ  

(γηα ηα νπνία έρεη γίλεη αλαθνξά ζηνλ πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο Γ ηνπ .Α.Τ.) 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΝΟΜΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΕΚ 
ΣΙΣΛΟ 

1. ΠΓ 1073/1981 ΦΔΚ 260/Α/16-9-81 
Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηώλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκώλ θαη πάζεο θύζεσο έξγσλ 

αξκνδηόηεηνο Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

2. ΠΓ 305/1996 ΦΔΚ 212/Α/96 
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά 

εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ 

3. ΠΓ 17/1996 
ΦΔΚ 11/Α/ 

18-1-96 
Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε 

ηηο νδεγίεο ΔΟΚ-391/89 θαη ΔΟΚ-383/91 

4. ΠΓ 105/1995 ΦΔΚ 67/Α/95 
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή / θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ 

νδεγία 92/58/ΔΟΚ 

5. ΠΓ 395/1994 
ΦΔΚ 220/Α/ 

19-12-94 
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο 
εξγαδόκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/655/ΔΟΚ 

6. ΠΓ 396/1994 
ΦΔΚ 220/Α/ 

19-12-94 
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε από ηνπο εξγαδόκελνπο εμνπιηζκώλ αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/ΔΟΚ 

7. ΠΓ 397/1994 ΦΔΚ 221/Α/94 
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ πνπ ζπλεπάγεηαη 
θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρώξα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ 

πκβνπιίνπ 90/269/ΔΟΚ 

8. ΤΑ 16440/Φ.10.4/445/1993 ΦΔΚ 756/Β/28-9-93 
Καλνληζκόο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπλαξκνινγνύκελσλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή 

θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθώλ ζθαισζηώλ 
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9. ΠΓ 85/1991 
ΦΔΚ 38/Α/ 

18-3-91 
Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιόγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζην ζόξπβν θαηά 

ηελ εξγαζία, ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία 86/188/ΔΟΚ 

10. ΤΑ 130646/1984 
ΦΔΚ 154/Β/ 
19-3-1984 

Ηκεξνιόγην κέηξσλ αζθαιείαο 

11. ΠΓ 778/1980 ΦΔΚ 193/Α/26-8-80 Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ 

12. ΠΓ 95/1978 
ΦΔΚ 20/Α/ 

17-2-78 
Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο ζπγθνιιήζεσλ 

13. Ν. 158/1975 
ΦΔΚ Α‟ 189/ 

4-8-75 
Πεξί εξγαζίαο επί ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ επξηζθνκέλσλ ππό ηάζηλ 

14. ΤΑ 56206/1613 31-7-1986  
Πξνζδηνξηζκόο ηεο ερεηηθήο εθπνκπήο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ εξγνηαμίνπ ζε ζπκκόξθσζε πξνο 
ηηο νδεγίεο 79/113/ΔΟΚ,  81/1051/ΔΟΚ θαη 84/405/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19

εο
 Γεθεκβξίνπ 1978, ηεο 7

εο
 

Γεθεκβξίνπ 1981 θαη ηεο 11
εο

 Ινπιίνπ 1985. 

15. ΠΓ 315/1987  
«ύζηαζε επηηξνπήο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο (Δ.Τ.Α.Δ.) ζε εξγνηαμία νηθνδνκώλ θαη ελ γέλεη 

ηερληθώλ έξγσλ» 

16. 
ΠΓ 89/1999  
(ηξνπνπνίεζε 395/1994) 

 
Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 395/94 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε 
εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο εξγαδνκέλνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 
89/655/ΔΟΚ» (220/Α) ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 95/63/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ (ΦΔΚ 94/13-5-1999). 

17. ΤΑ 433/19-9-2000  
Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) σο απαξαηηήηνπ ζηνηρείνπ γηα ηελ πξνζσξηλή θαη 

νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκνζίνπ Έξγνπ. (ΦΔΚ 1176Β/22-9-2000) 

18. 
ΠΓ 304/2000  
(ηξνπνπνίεζε 395/1994) 

 

Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 395/94 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε 
εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο εξγαδόκελνπο θαηά ηελ εξγαζίαο ηνπο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 

89/655ΔΟΚ» (ΦΔΚ 220/Α/19-12-94) όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε  κε ην π.δ. 89/89 «Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 
395/94 ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 95/63/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ»  

(ΦΔΚ 94/Α/13-5-1999). (ΦΔΚ 241/Α/03-11-2000) 
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ΥΔΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ : 

ΠPOEΓPIKO ΓIATAΓMA 305/96 : "Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε 
ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/EOK" (ΦΕΚ 212/Α/96) 

ΚΟΠΟ : 

Ο ΦΑΤ απνηειεί έλα αξρείν ζηνηρείσλ, νδεγηώλ θαη ππνδείμεσλ γηα πξόιεςε αηπρεκάησλ θαη βιαβώλ ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηά από ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη θαζ’ 
όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ. 

Πεξηιακβάλεη, θαηά κεγάιν κέξνο, ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν «σο θαηεζθεπάζζε», ηα νπνία ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα ελζσκαηώλνληαη ζην ΦΑΤ ζε δηαδνρηθέο 
ελεκεξώζεηο ηνπ: 

- από ην ζπληνληζηή Αζθάιεηαο & Τγείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 

- από ηνλ Κύξην ηνπ Έξγνπ ηνπο ζπληεξεηέο θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπ έξγνπ ζε 
κεηαγελέζηεξνπο ηεο θαηαζθεπήο ρξόλνπο. 

Ο ζπληνληζηήο Αζθάιεηαο & Τγείαο θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο ζπκπιεξώλεη ηνλ ΦΑΤ, σο πξώηνο ζπληάθηεο ηνπ, κόλν θαηά ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηε κειέηε. 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ : 

1. Tν κεηξών ηνπ έξγνπ, δειαδή ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ. 

2. Oδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηηο ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα 
ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, όπσο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνύ, θ.ι.π. Eλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ 
δηαθόξσλ εξγαζηώλ, ζηελ απνθπγή θηλδύλσλ από ηα δηάθνξα δίθηπα (ύδξεπζεο, ειεθηξνδόηεζεο, αεξίσλ, αηκνύ θ.ι.π.), ζηελ ππξαζθάιεηα θ.ι.π. 

 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ : 

Ο έιεγρνο απηόο γίλεηαη (κεηά από ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο) από ηηο Τπεξεζίεο Δπηζεώξεζεο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ, ηόζν θαηά ηελ έλαξμε ησλ 
εξγαζηώλ, όζν θαη θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

Οκνίσο, πξνθεηκέλνπ γηα Γεκόζηα Έξγα θαη εθ‟ όζνλ δελ απαηηείηαη έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, ν ΦΑΤ απνηειεί ηκήκα ηεο Σερληθήο Μειέηεο πνπ ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε. 
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Η ππνβνιή ηνπ ΦΑΤ (καδί κε ην ΑΤ) γίλεηαη εηο δηπινύλ. Σν πξώην αληίηππν παξακέλεη ζηελ Πνιενδνκηθή Τπεξεζία, ελώ ην δεύηεξν επηζηξέθεηαη ζεσξεκέλν καδί κε ηελ 
άδεηα θαη παξακέλεη ζην ρώξν ηνπ Δξγνηαμίνπ, όπνπ είλαη ζηε δηάζεζε ησλ Διεγθηηθώλ Αξρώλ. 

ΖΜΔΗΧΖ 1: 

Tν ΑΤ θαη ν ΦΑΤ αλαπξνζαξκόδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηώλ θαη ηηο ελδερόκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα 
δίλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ΑΤ, ελώ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ΦΑΤ, ώζηε απηόο λα πεξηέρεη ηα 
πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ έηζη όπσο απηό θαηαζθεπάζηεθε. 

 

 

ΖΜΔΗΧΖ 2: 

Kαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ην ΑΤ θαη ν ΦΑΤ ηεξνύληαη ζην εξγνηάμην κε επζύλε ηνπ εξγνιάβνπ νιόθιεξνπ ηνπ έξγνπ θαη εάλ δελ ππάξρεη, ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, θαη είλαη 
ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθώλ αξρώλ. 
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ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ 305/96 

 

Άξζξν 3 
Τπνρξέσζε απαζρόιεζεο ζπληνληζηώλ. 
ρέδην θαη θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο.  

Eθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε. 

1. Γηα εξγνηάμην όπνπ είλαη παξόληα πνιιά ζπλεξγεία νξίδεηαη έλαο ή πεξηζζόηεξνη ζπληνληζηέο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ, 
ζύκθσλα κε ηε παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξόληνο δηαηάγκαηνο. 

2. Γηα εξγνηάμην όπνπ είλαη παξόληα πνιιά ζπλεξγεία νξίδεηαη έλαο ή πεξηζζόηεξνη ζπληνληζηέο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζύκθσλα κε ηε 
παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξόληνο δηαηάγκαηνο. 

3. Πξηλ από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ν εξγνιάβνο νιόθιεξνπ ηνπ έξγνπ θαη εάλ δελ ππάξρεη ν θύξηνο ηνπ έξγνπ κεξηκλά γηα ηελ εθπόλεζε ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη 
πγείαο θαη γηα ηελ θαηάξηηζε θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

4. H ππνρξέσζε εθπόλεζεο ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο ππάξρεη: 

α. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ απαηηείηαη ζπληνληζηήο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ηνπ 
έξγνπ. 

β. Όηαλ νη εξγαζίεο πνπ πξόθεηηαη λα εθηειεζζνύλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδύλνπο όπσο απηέο απαξηζκνύληαη ζην παξάξηεκα II ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξόληνο δηαηάγκαηνο. 

γ. Όηαλ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 

5. ην ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο πεξηγξάθνληαη θαη δηεπθξηλίδνληαη: 

α. Oη θαλόλεο πνπ ζα εθαξκόδνληαη ζην εξγνηάμην, αθνύ ιεθζνύλ ππόςε νη ηπρόλ δξαζηεξηόηεηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ δηεμάγνληαη ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ. 

β. Eηδηθά κέηξα γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κία ή πεξηζζόηεξεο θαηεγνξίεο ηνπ παξαξηήκαηνο II ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξόληνο δηαηάγκαηνο. 

6. Tν ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα:  

α. Tελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξόζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 

β. Tελ αλάιπζε πνξείαο θαηαζθεπήο ζε θάζεηο. 
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γ. Tελ θπθινθνξία πεδώλ θαη νρεκάησλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

δ. Tελ αλάιπζε κεζόδσλ εξγαζίαο θαηά θάζεηο. 

ε. Tνλ θαζνξηζκό ρώξσλ απνζήθεπζεο πιηθώλ θαη ηξόπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ. 

ζη. Tηο ζπλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλσλ πιηθώλ. 

δ. Tε δηεπζέηεζε ρώξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη A‟ βνεζεηώλ. 

ε. Tε κειέηε θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ όηαλ δελ πεξηγξάθνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

7. O θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο πεξηιακβάλεη: 

α. Tν κεηξών ηνπ έξγνπ, δειαδή ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ. 

β. Oδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηηο ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ‟ όιε ηε 
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, όπσο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνύ, θ.ι.π. Eλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξόπν 
εθηέιεζεο ησλ δηαθόξσλ εξγαζηώλ, ζηελ απνθπγή θηλδύλσλ από ηα δηάθνξα δίθηπα (ύδξεπζεο, ειεθηξνδόηεζεο, αεξίσλ, αηκνύ θ.ι.π.), ζηελ ππξαζθάιεηα θ.ι.π. 

8. Tν ζρέδην θαη ν θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ππνβάιινληαη ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ έθδνζε 
νηθνδνκηθήο αδείαο ηνπ έξγνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα δεκόζηα έξγα θαη εθόζνλ δελ απαηηείηαη έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο, ην ζρέδην θαη ν θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο απνηεινύλ 
ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο πνπ ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε. 

9. Tν ζρέδην θαη ν θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο αλαπξνζαξκόδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηώλ θαη ηηο ελδερόκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. 
Iδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο, ελώ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ζηελ 
αλαπξνζαξκνγή ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο, ώζηε απηόο λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ έηζη όπσο απηό θαηαζθεπάζηεθε. 

10. Kαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ην ζρέδην θαη ν θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεξνύληαη ζην εξγνηάμην κε επζύλε ηνπ εξγνιάβνπ νιόθιεξνπ ηνπ έξγνπ θαη εάλ δελ ππάξρεη 
ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθώλ αξρώλ. 

11. Mεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζπλνδεύεη ην έξγν θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζύλε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. 
ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηεο θπξηόηεηαο ή δηάζπαζεο θαηόπηλ πώιεζεο ζε επί κέξνπο ηδηνθηήηεο, ν λένο ηδηνθηήηεο ή ν θάζε επί κέξνπο ηδηνθηήηεο αληίζηνηρα κεξηκλά, 
ώζηε λα πεξηέξρεηαη ζηε δηάζεζή ηνπ αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο.  

12. Πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπόκελε δηάξθεηα εξγαζηώλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινύληαη ηαπηόρξνλα πεξηζζόηεξνη από 
20 εξγαδόκελνη ή ν πξνβιεπόκελνο όγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα ν εξγνιάβνο νιόθιεξνπ ηνπ έξγνπ θαη όηαλ δελ ππάξρεη ν θύξηνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα 
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δηαβηβάδεη ζηελ αξκόδηα επηζεώξεζε εξγαζίαο πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε πνπ θαηαξηίδεηαη ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα III ηνπ 
άξζξνπ 12 ηνπ παξόληνο δηαηάγκαηνο. 

13. H εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε πξέπεη λα αλαξηάηαη θαηά ηξόπν εκθαλή ζην εξγνηάμην θαη, εάλ ρξεηάδεηαη, λα ελεκεξώλεηαη. 

14. Eπεθηείλεηαη ε ππνρξέσζε ηήξεζεο Hκεξνινγίνπ Mέηξσλ Aζθάιεηαο, όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ λ.1396/83 “Τπνρξεώζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ 
αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηερληθά έξγα” (126/Α), ζε όια ηα εξγνηάμηα πνπ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ παξόληνο 
άξζξνπ. 

 

 

 

 
 


