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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Ανάπλαση κέντρων των ιστορικών 

οικισμών Σαντομερίου & Πορτών  ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύμφωνα με το ΑΠΟΦ. ΔΕΕΠΠ/οικ./85/14.5/1.6.2001 (ΦΕΚ 686 Β’), «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) 

και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραιτήτων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής 

μελέτης ή / και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε δημόσιο έργο», αρθρ.1, «ο ανάδοχος μελέτης οφείλει να επισημαίνει έγκαιρα 

στο ΚτΕ τους κινδύνους οι οποίοι συνδέονται τόσο με τις βασικές παραδοχές του έργου, όσο και με τις τεχνικές απαιτήσεις της 

κατασκευής. Ο ανάδοχος μελέτης θα πρέπει να λάβει υπόψη του κατά τον σχεδιασμό του ΤΕ, τις γενικές αρχές πρόληψης του 

εργασιακού κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 17/96, προσαρμοσμένες για τα τεχνικά έργα και συγκεκριμένα: 

➢ Την εξάλειψη των κινδύνων στην πηγή τους 

➢ Την αντιμετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους 

➢ Την εκτίμηση των κινδύνων που θα μπορούν να αποφευχθούν και τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης τους 

➢ Την περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν, απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω 

υψηλής επικινδυνότητας κατά την κατασκευή, συντήρηση ή επισκευή του έργου 

➢ Την αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών από λιγότερα επικίνδυνα 

➢ Την προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας 

➢ Την προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις 

➢ Τις αρχιτεκτονικές, τεχνικές ή/ και οργανωτικές επιλογές προκειμένου να προγραμματίζονται οι διάφορες εργασίες ή 

φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά 

➢ Την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας 

➢ Το σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης της πρόβλεψης του εργασιακού κινδύνου, στο οποίο θα αναφέρονται 

συγκεκριμένα οι ρόλοι και αρμοδιότητες των στελεχών διοίκησης του έργου, καθώς και των ειδικών θεσμών για την 

πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου (Τεχνικός Ασφαλείας, Συντονιστής Ασφαλείας και Υγείας των Εργαζομένων) που 

προβλέπονται από την νομοθεσία 

Επίσης θα περιλαμβάνονται οι βασικές διαδικασίες ασφάλειας και υγείας της εργασίας (π.χ. αναφορά εργατικών ατυχημάτων, 

έκτακτης ανάγκης, χρήση εκρηκτικών, κατάρτισης προσωπικού, ιατρικών εξετάσεων) καθώς και οδηγίες ασφαλούς εργασίας, 

όπου αυτό απαιτείται (π.χ. χρήση μέσων ατομικής προστασίας, εργασία σε ύψος). 

Σκοπός του συστήματος είναι να αποτελέσει την βάση για τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος οργάνωσης και 

διαχείρισης της ασφάλειας από τον ανάδοχο κατασκευής.» 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και με βάση τα προβλεπόμενα στην Αποφ.ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2-03- 01(ΦΕΚ 266/Β/14-03-01) 

και τα υποδείγματα που εκπόνησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, καταρτίστηκε το παρόν Σχέδιο και ο Φάκελος 

Ασφαλείας και Υγείας του έργου, πληρώντας τις  παρακάτω προϋποθέσεις: 

➢ Πληροφορίες για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν 

➢ Εναλλακτικές μεθόδους εργασίας για εργασίες που οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν 

➢ Για τον εναπομείναντα εργασιακό κίνδυνο, θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη του 

➢ Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων 

➢ Μελέτες για κατασκευές, διατάξεις και εξοπλισμούς που απαιτούνται για εργασίες υψηλού κινδύνου και προκύπτουν από 

τις μελέτες (ειδικοί τύποι ικριωμάτων, διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος, μεγάλα ορύγματα ή επιχώματα 

κ.τ.λ.) 

➢ Διαδικασίες για τον χειρισμό θεμάτων ασφαλείας και υγείας για μελέτες που γίνονται αφού έχει αρχίσει η κατασκευή του 

έργου 

➢ Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας 

Ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου 

Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό 

ΦΑΥ. 

Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε ΦΑΥ εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες 

τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με 

την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου έτσι όπως 

κατασκευάστηκε. 
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1 ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ 
 

Τίτλος του έργου 

Ανάπλαση κέντρων των ιστορικών οικισμών Σαντομερίου & Πορτών 

 

Στοιχεία Κυρίου του Έργου 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

Οδός : Σώσου Ταυρομένεος 50, Κάτω Αχαΐα 

Ταχ.Κωδ. : 25200 

Τηλ. : 26930 25000 

Telefax : 26930 22076 

E-mail : pdtzo1@gmail.com 

 

Στοιχεία Υπόχρεου για την Εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 

‘ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ’ 

Οδός και αριθμός έδρας: ............................................................. 

Τ.Κ.: ................... 

Πόλη: .................................. 

Τηλ...................................... 

Fax:..................................... 

 

Σύντομη Περιγραφή του Έργου 

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση νέων έργων ανάπλασης στον κεντρικό πυρήνα των οικισμών Σαντομερίου και 

των Πορτών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, με στόχο την ανάδειξη των κέντρων των ιστορικών αυτών οικισμών. Η περιοχή 

παρέμβασης περιλαμβάνει τρεις αυτοτελείς και λειτουργικές ενότητες, και συγκεκριμένα : 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΝΤΟΜΕΡΙ 

Περιλαμβάνει την διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας «Ρούπα» που αποτελεί το σημείο αναφοράς του οικισμού, με το 

κοινόχρηστο μονοπάτι με σκαλοπάτια, που την συνδέει με την εκκλησία (Ι. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών) και το δυτικό τμήμα 

του οικισμού, τα κοινόχρηστα τμήματα των διασταυρώσεων των οδών με τα μονοπάτια και την πλατεία, καθώς και το 

κοινόχρηστο μονοπάτι, βόρεια της εκκλησίας. Η συνολική επιφάνεια των χώρων που διαμορφώνονται είναι 905,30 τ.μ. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΡΤΕΣ 

Περιλαμβάνει την διαμόρφωση του χώρου εισόδου και του πλατώματος δυτικά του υπάρχοντος κτιρίου του πρώην Κοινοτικού 

Καταστήματος σε συνδυασμό με την αποκατάσταση των όψεων του κτιρίου και την διαμόρφωση του νέου κοινόχρηστου 

χώρου - πλατείας ανατολικά του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος. Η συνολική επιφάνεια του χώρου που διαμορφώνεται 

είναι 1.255,80 τ.μ. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΝΔΑΛΟΥ 

Περιλαμβάνει την διαμόρφωση μέρους του πλατώματος της οδού εισόδου στον οικισμό και μέρους του μονοπατιού που 

βρίσκεται στη συνέχεια αυτού. Η συνολική επιφάνεια των χώρων που διαμορφώνονται είναι 66,63 τ.μ. 

Στο αντικείμενο του συνολικού έργου περιλαμβάνονται: 

• Οι διαμορφώσεις και επιστρώσεις μονοπατιών - οδών και πλατειών, και η βελτίωση της βατότητάς τους 

• Η επισκευή - συντήρηση - ανακατασκευή των υπαρχόντων τοιχίων σκυροδέματος, λιθοδομής και ξηρολιθοδομής, ή και η 

κατασκευή νέων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης 

• Η φύτευση στους χώρους των πλατειών και πλατωμάτων που διαμορφώνονται, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης 

• Η προμήθεια και τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού των χώρων που διαμορφώνονται 

• Η ρύθμιση της απορροής των ομβρίων από τους χώρους που διαμορφώνονται, προς τους υπάρχοντες αποδέκτες καθώς 

και η μετακίνηση ή ανακατασκευή των φρεατίων και των εσχαρών του δικτύου απορροής και αποχέτευσης ομβρίων, όπου 

απαιτείται και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης 

• Ο ηλεκτροφωτισμός των χώρων, η συντήρηση ή αντικατάσταση των υφισταμένων φωτιστικών σωμάτων, και η προμήθεια 

και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης 

• Η τακτοποίηση των επιφανειακών δικτύων (ύδρευσης κλπ Η-Μ εγκαταστάσεων), όπου αυτά διέρχονται από τους χώρους 

που διαμορφώνονται και η πρόβλεψη της 

 

 

Περιγραφή φάσεων εκτέλεσης του Έργου 



 

Σελίδα 3 από 45  

Οι φάσεις του εν λόγω έργου συνοψίζονται στις εξής: 

 

1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις 

2. Τεχνικά έργα - Οικοδομικές εργασίες 

3. Επιστρώσεις  

4. Η/Μ εξοπλισμός 

5. Εργασίες πρασίνου 
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2 ΤΜΗΜΑ Β: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΤΙΣ ΤΗΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 
 

Ελήφθησαν υπόψη οι γενικές αρχές πρόληψης εργασιακών κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Π.Δ 17/96 

προσαρμοσμένες στα τεχνικά έργα και ειδικότερα: 

 

• Εξάλειψη κινδύνων 

• Αντιμετώπιση κινδύνων στην πηγή τις 

• Εκτίμηση κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν και μέτρα που προτείνονται για την πρόληψή τις 

• Περιγραφή τις μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου τις θεωρείται απαραίτητος 

λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την διάρκεια κατασκευής, συντήρησης και επισκευής του έργου 

• Αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών με άλλα, λιγότερο επικίνδυνα 

• Προτεραιότητα στα μέτρα ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας 

• Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο 

• Αρχιτεκτονικές, τεχνικές ή/και οργανωτικές εναλλακτικές για την επίτευξη προγραμματισμού  των διαφόρων 

εργασιών και σταδίων εργασίας που γίνονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά 

 

Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται από προκαταγεγραμμένες «πηγές κινδύνων». 

 

Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1 έως 3 όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η 

χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων. 

 

Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 

είτε (i) : η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα και είναι πολύ πιθανό να συμβεί ατύχημα, 

είτε (ii) : οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, 

είτε (iii) : ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη. 

 

Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου : 

είτε (i) : η πηγή κινδύνου εμφανίζεται σπανιότατα, 

είτε(ii):δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων, είτε (iii): ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός. 

 

Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» των 1 και 3. 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι φάσεις εργασίας. 

 

 

ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Φ1 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Φ2 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ Φ3 

Η-Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Φ4 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Φ5 
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Πίνακας 1. Εκτίμηση Κινδύνου ανά Εργασία 

ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάλυση Εργασίας Ενδεχόμενος Κίνδυνος 
Βαθμός 

Επικινδυνότητας 
Μ.Α.Π. 

Φ1 
ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

• Πρόσβαση 

μηχανημάτων στο χώρο 

• Εκσκαφές 

• Απομάκρυνση 

προϊόντων εκσκαφών με 

οχήματα 

Πτώση εργαζομένου από πρανές 3 

• Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε 

εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

• Αδιάβροχες μπότες ΕΝ 345 (S1) 

• Γάντια ΕΝ 388 

• Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία 

στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

• Φόρμα εργασίας ΕΝ 465 

Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

Πτώση αντικειμένων από πρανή 2 

Καταπτώσεις - καθιζήσεις 3 

Σύγκρουση με μηχάνημα 2 

Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 2 

Τροχαίο 2 

Ηλεκτροπληξία λόγω υπόγειου 

δικτύου 
2 

Πυρκαγιά 2 

Θόρυβος από μηχανήματα 1 

Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 1 

Γλίστρημα - παραπάτημα 1 

Δονήσεις από συμπύκνωση 1 

Σκόνη από μηχανήματα - οχήματα 1 

Φ1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

• Έλεγχος και 

προετοιμασία χώρου 

• Διενέργεια 

καθαιρέσεων 

• Συλλογή προϊόντων 

καθαιρέσεων 

Πτώση εργαζομένου από ύψος 3 
• Γυαλιά ΕΝ 166(Β) 

• Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε 

εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361 

• Γάντια ΕΝ 388 

• Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία 

στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

• Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

Πτώση εργαζομένου από σκαλωσιά 3 

Πτώση εργαζομένου από σκάλα 3 

Πτώση αντικειμένων από ύψος 2 

Καταπλάκωση από υλικά 3 

Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 2 
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Ηλεκτροπληξία 2 

Πυρκαγιά 2 

Θόρυβος 1 

Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 1 

Γλίστρημα - παραπάτημα 1 

Δονήσεις 1 

Σκόνη 1 

Σκόνη αμιάντου 3 

Φ1 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 

• Έλεγχος και 

προετοιμασία χώρου 

• Κατεδαφίσεις 

• Συλλογή προϊόντων 

κατεδάφισης 

Πτώση εργαζόμενου από ύψος 3 

• Γυαλιά ΕΝ 166(Β) 

• Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε 

εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361 

• Γάντια ΕΝ 388 

• Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία 

στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά 3 

Πτώση εργαζόμενου από σκάλα 3 

Πτώση αντικειμένων από ύψος 2 

Καταπλάκωση από υλικά 3 

Σύγκρουση με μηχάνημα 2 

Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 2 

Ηλεκτροπληξία 2 

Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου 

δικτύου 
2 

Ηλεκτροπληξία λόγω υπογείου 

δικτύου 
2 

Πυρκαγιά 2 

Θόρυβος 1 

Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 1 

Γλίστρημα - παραπάτημα 1 
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Δονήσεις 1 

Σκόνη 1 

Σκόνη αμιάντου 3 

Φ1 ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

• Μεταφορά υλικών στο 

χώρο 

• Απόθεση υλικών 

• Συμπύκνωση υλικών 

Πτώση εργαζομένου από πρανές 3 

• Γυαλιά ΕΝ 166(Β) 

• Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε 

εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

• Αδιάβροχες μπότες ΕΝ 345 (S1) 

• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361 

• Γάντια ΕΝ 388 

• Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία 

στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

• Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

Πτώση αντικειμένων από πρανή 2 

Σύγκρουση με μηχάνημα 2 

Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 2 

Τροχαίο 2 

Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου 

δικτύου 
2 

Πυρκαγιά 2 

Θόρυβος από μηχανήματα 1 

Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 1 

Γλίστρημα - παραπάτημα 1 

Δονήσεις από συμπύκνωση 1 

Σκόνη από μηχανήματα - οχήματα 1 

Φ2 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

• Καλούπωμα 

• Κατασκευή - 

τοποθέτηση σιδηρού 

οπλισμού 

• Σκυροδέτηση 

• Ξεκαλούπωμα 

Πτώση εργαζόμενου από ύψος 3 

• Γυαλιά ΕΝ 166(Β) 

• Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε 

εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

• Αδιάβροχες μπότες ΕΝ 345 (S1) 

• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361 

• Γάντια ΕΝ 388 

• Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία 

στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

• Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά 3 

Πτώση εργαζόμενου από σκάλα 3 

Πτώση αντικειμένων από ύψος 2 

Πτώση φορτίων που μεταφέρονται 

κατά τις ανυψωτικές εργασίες 
2 

Σύγκρουση με μηχάνημα 2 

Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 2 

Τροχαίο 2 

Ηλεκτροπληξία 2 
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Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου 

δικτύου 
2 

Θόρυβος 1 

Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 1 

Καταπτώσεις - καθιζήσεις ικριωμάτων 3 

Γλίστρημα - παραπάτημα 1 

Δονήσεις 1 

Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες 2 

Φ2 ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ 

• Μεταφορά υλικών και 

εξοπλισμού στο χώρο 

• Τοποθέτηση τούβλων 

• Κατασκευή σενάζ 

Πτώση εργαζόμενου από ύψος 3 

• Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε 

εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361 

• Γάντια ΕΝ 388 

• Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία 

στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

• Φόρμα εργασίας ΕΝ 465 

Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά 3 

Πτώση εργαζόμενου από σκάλα 3 

Πτώση αντικειμένων από ύψος 2 

Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 2 

Ηλεκτροπληξία 2 

Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου 

δικτύου 
2 

Θόρυβος 1 

Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 1 

Καταπτώσεις - καθιζήσεις ικριωμάτων 3 

Γλίστρημα - παραπάτημα 1 

Σκόνη 1 

Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες 2 

Φ2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΣΤΕΓΗΣ 

• Κατασκευή ζευκτών 

• Κατασκευή 

σανιδώματος 

• Επικεράμωση 

Πτώση εργαζόμενου από σκάλα 3 
• Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε 

εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361 

• Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία 

στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

Πτώση εργαζόμενου από στέγη 3 

Πτώση αντικειμένων από ύψος 2 

Ηλεκτροπληξία 2 
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Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου 

δικτύου 
2 

Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 1 

Γλίστρημα - παραπάτημα 1 

Φ2 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 

• Μεταφορά υλικών στο 

χώρο 

• Τοποθέτηση σκελετού 

• Τοποθέτηση 

υαλοπινάκων 

Πτώση εργαζόμενου από ύψος 3 

• Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε 

εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361 

• Γάντια ΕΝ 388 

• Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία 

στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά 3 

Πτώση εργαζόμενου από σκάλα 3 

Πτώση εργαζόμενου από εργοεξέδρα 3 

Πτώση αντικειμένων από ύψος 2 

Πτώση φορτίων που μεταφέρονται 

κατά τις ανυψωτικές εργασίες 
2 

Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 2 

Ηλεκτροπληξία 2 

Πυρκαγιά από "θερμές" εργασίες 2 

Θόρυβος 1 

Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 1 

Γλίστρημα - παραπάτημα 1 

Φ2 
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ 

• Προσωρινή 

αποθήκευση υλικών στο 

χώρο 

• Επεξεργασία υλικών 

(κατά περίπτωση) 

• Τοποθέτηση υλικών 

Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 2 
• Κράνος με ενσωματωμένη μάσκα 

ηλεκτροσυγκολλητή ΕΝ 175, ΕΝ 169 

• Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε 

εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361 

• Γάντια Ε Ν 3 88 

• Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία 

στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

• Γάντια για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 

388, ΕΝ 407 

• Ποδιά για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 470 

• Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

Ηλεκτροπληξία 2 

Πυρκαγιά από "θερμές" εργασίες 2 

Θόρυβος 1 

Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 1 

Γλίστρημα - παραπάτημα 1 

Δονήσεις 1 

Κίνδυνοι από ηλεκτροσυγκολλήσεις 2 
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Φ2 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

• Μεταφορά υλικών και 

εξοπλισμού στο χώρο 

• Τοποθέτηση 

ικριωμάτων - δαπέδων 

εργασίας 

• Εφαρμογή επιχρίσματος 

Πτώση εργαζόμενου από ύψος 3 

• Μάσκα ημίσεως προσώπου ΕΝ 149 

(FFP2) 

• Γυαλιά ΕΝ 166(Β) 

• Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε 

εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361 

• Γάντια ΕΝ 388 

• Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία 

στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

• Φόρμα εργασίας ΕΝ 465 

Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά 3 

Πτώση εργαζόμενου από σκάλα 3 

Πτώση αντικειμένων από ύψος 2 

Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 2 

Ηλεκτροπληξία 2 

Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου 

δικτύου 
2 

Θόρυβος 1 

Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 1 

Γλίστρημα - παραπάτημα 1 

Σκόνη 1 

Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες 2 

Φ2 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 

ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

• Μεταφορά υλικών 

• Τοποθέτηση 

χυτοσίδηρων τεμαχίων 

Καταπλάκωση από υλικά 3 

• Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε 

εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

• Γάντια ΕΝ 388 

• Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία 

στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

• Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 2 

Τροχαίο 2 

Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 1 

Φ2 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΣΧΑΡΩΝ 

ΥΠΟΝΟΜΩΝ 

• Μεταφορά υλικών 

• Τοποθέτηση 

μεταλλικών σχαρών 

Καταπλάκωση από υλικά 3 • Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε 

εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

• Γάντια ΕΝ 388 

• Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία 

στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

• Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 2 

Τροχαίο 2 

Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 1 

Φ3 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΔΑΠΕΔΩΝ 

• Μεταφορά υλικών 

• Προετοιμασία 

επιφάνειας 

• Τοποθέτηση υλικού 

Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 2 • Μάσκα ημίσεως προσώπου ΕΝ 149 

(FFP2) 

• Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε 

εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

Ηλεκτροπληξία 2 

Πυρκαγιά 2 
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Θόρυβος 1 • Γάντια ΕΝ 388 

• Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία 

στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 1 

Γλίστρημα - παραπάτημα 1 

Σκόνη από λείανση - κόψιμο 1 

Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες 2 

Φ4 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

• Μεταφορά υλικών στο 

χώρο 

• Τοποθέτηση 

στηριγμάτων 

• Τοποθέτηση αγωγών - 

ειδικών εξαρτημάτων 

Δοκιμές 

Πτώση εργαζόμενου από ύψος 3 

• Κράνος με ενσωματωμένη μάσκα 

ηλεκτροσυγκολλητή ΕΝ 175, ΕΝ 169 

• Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε 

εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361 

• Γάντια ΕΝ 388 

• Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία 

στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

• Γάντια για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 

388, ΕΝ 407 

• Ποδιά για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 470 

• Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά 3 

Πτώση εργαζόμενου από σκάλα 3 

Πτώση εργαζόμενου από εργοεξέδρα 3 

Πτώση αντικειμένων από ύψος 2 

Πτώση φορτίων που μεταφέρονται 

κατά τις ανυψωτικές εργασίες 
2 

Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 2 

Ηλεκτροπληξία 2 

Πυρκαγιά 2 

Θόρυβος 1 

Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 1 

Γλίστρημα - παραπάτημα 1 

Κίνδυνοι από τη χρήση εξοπλισμού 

εργασίας 
2 

Φ5 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

• Προετοιμασία εδάφους 

• Τοποθέτηση φυτών 

Πτώση εργαζόμενου από ύψος 3 
• Γυαλιά ΕΝ 166(Β) 

• Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε 

εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

• Γάντια ΕΝ 388 

• Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία 

στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

• Φόρμα εργασίας ΕΝ 465 

• Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 2 

Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 1 

Γλίστρημα - παραπάτημα 1 

Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες 2 

Κίνδυνοι από τη χρήση εξοπλισμού 

εργασίας 
2 
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Πίνακας 2. Μέτρα Πρόληψης Κινδύνου 

α/α Είδος Κινδύνου Μέτρα Πρόληψης 

1 Πτώση εργαζομένου από ύψος 

1 
Περίφραξη των περάτων πλακών με διπλή σανίδα σε ύψος 1μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε ύψος 0,5μ 

και σοβατεπί ύψους 15εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

2 
Περίφραξη των περάτων πλακών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1μ και 0,5μ από το δάπεδο και 

σοβατεπί ύψους 15εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

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

778/1980) 

4 
Περίφραξη των κλιμακοστασίων με διπλή σανίδα σε ύψος 1μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε ύψος 0,5μ 

και σοβατεπί ύψους 15εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

5 
Περίφραξη των κλιμακοστασίων με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1μ και 0,5μ από το πάτημα και 

σοβατεπί ύψους 15εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

6 
Περίφραξη των κλιμακοστασίων με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1μ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 

778/1980) 

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

8 
Περίφραξη των διαδρόμων και των θέσεων εργασίας σε ύψος μεγαλύτερο του 0,75μ, με μεταλλικές 

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

9 
Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων και προσβάσεων με κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή των 

υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναμενόμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

10 
Απαγόρευση αφαίρεσης οποιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν αντισταθμιστικά 

μέτρα (ΠΔ 1073/1981) 

11 

Περίφραξη των υπερυψωμένων θέσεων εργασίας, διαδρόμων και προσβάσεων με διατάξεις πλευρικής 

προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1μ και 0,5μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15εκ ή με προστατευτικό 

δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1μ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

12 
Περίφραξη των κενών με διπλή σανίδα σε ύψος 1μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε ύψος 0,5μ και σοβατεπί 

ύψους 15εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

13 
Περίφραξη των κενών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1μ και 0,5μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 

15εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

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

15 
Κάλυψη των οριζοντίων κενών με υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναμένεται να 

δεχτεί (ΠΔ 1073/1981) 

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

2 Πτώση εργαζομένου από σκαλωσιά 

1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

2 
Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (ΠΔ 

1073/1981) 

3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

4 

Κατασκευή ικριώματος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30εκ από την 

κατασκευή. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να τοποθετούνται προστατευτικές διατάξεις (κουπαστές) και 

από την εσωτερική πλευρά του ικριώματος (ΠΔ 778/1980) 
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5 
Διαμόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωμάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής προστασίας) 

πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να μην διακόπτονται (ΠΔ 778/1980) 

3 Πτώση εργαζομένου από σκάλα 

1 Χρήση σκαλών για σύντομες και "ελαφριές" εργασίες (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

2 
Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (ΠΔ 

22/1933, ΠΔ 17/1978) 

3 Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συμπαγές δάπεδο (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

4 Χρήση μεταλλικών σκαλών με χωνευτά σκαλοπάτια (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

5 Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

6 
Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται η 

κάθοδος από αυτές (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

4 Πτώση αντικειμένων από ύψος 

1 
Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, 

κλιμακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (ΠΔ 778/1980) 

2 
Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώματα ή προστασία αυτών με πλέγμα 

(ΠΔ 778/1980) 

3 

Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώματα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος μεγαλύτερο από 

3,50μ από το πεζοδρόμιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό. Το 

πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30μ. Εν συνεχεία διαμορφώνεται κεκλιμένο 

επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80εκ (ΠΔ 778/1980) 

4 
Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώματος στην εξωτερική πλευρά του ικριώματος για τη συγκράτηση 

υλικών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

5 Αποφυγή παραμονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (ΠΔ 1073/1981) 

6 
Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος (ΠΔ 

1073/1981) 

7 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 105/1995) 

8 Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης 

5 Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 

1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994) 

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και εξοπλισμό 

3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981) 

4 
Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, 

οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981) 

5 
Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν έχουν 

εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 

6 Ηλεκτροπληξία 

1 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. 

Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα (ΑΠ 

Φ 7.5/1816/88/2004) 

2 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με δυνατότητα 

κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη 

διαφυγής (διαφορικής προστασίας - αντιηλεκτροπληξιακός αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση 

των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι 
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(ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

3 
Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής 

μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

4 

Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στη 

λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες, σκέπασμα με μαδέρια, 

υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόμων κίνησης προσωπικού, 

μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

5 
Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες 

πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

7 Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου 

1 

Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ΔΕΗ 

από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα μέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να 

εξεταστούν από κοινού με την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ. Τα προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν 

έγκρισης της ΔΕΗ (ΠΔ 1073/1981) 

2 Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ΠΔ 1083/1981) 

3 Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (ΠΔ 1073/1981) 

4 
Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ΔΕΗ) από αγωγούς μέσης τάσης και γενικά 

κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981) 

5 

Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούμενης απόστασης ασφαλείας. Σε 

περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκεκριμένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση σήμανσης (πχ σχοινί με 

κρεμασμένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε απόσταση ασφαλείας (ΠΔ 1073/1981) 

8 Θόρυβος 

1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 85/1991) 

2 Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 85/1991) 

3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ 85/1991) 

4 
Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 85/1991, 

ΠΔ 395/1994) 

5 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1994) 

6 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991) 

7 
Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου 

εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 85/1991) 

8 
Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της 

επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981) 

9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994) 

10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες κοινής ησυχίας 

9 Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 

1 
Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι εφικτό 

(ΠΔ 397/1994) 

2 
Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του 

φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 397/1994) 

3 
Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η απαιτούμενη σωματική 

προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 397/1994) 
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4 

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του 

εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, 

θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994) 

5 
Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της 

εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός εργασίας) (ΠΔ 397/1994) 

6 

Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η κατάσταση της 

υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στην εκτέλεση των 

συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994) 

7 
Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό 

εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 

10 Γλίστρημα - παραπάτημα 

1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981) 

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981) 

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

4 

Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως προσβάσεις ή 

θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασμα τους από τα 

άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η 

σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981) 

5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 1073/1981) 

11 Σκόνη 

1 Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981) 

2 Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981) 

3 Χρήση συλλεκτήριων αγωγών για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981) 

4 Χρήση συλλεκτήριων πετασμάτων για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981) 

5 Χρήση κάδων για τη συλλογή μπαζών και αχρήστων υλικών (ΠΔ 1073/1981) 

6 Τοποθέτηση λινάτσας στο ικρίωμα (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

7 Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) σε εξωτερικούς χώρους 

8 
Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) μακριά από άλλα συνεργεία και 

τρίτους 

9 Απομόνωση του χώρου εργασίας (πχ με λινάτσα, νάυλον, γεωύφασμα) 

10 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 396/1994) 

12 Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες 

1 
Τα χημικά πρέπει να συνοδεύονται με τα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή 

τους στο εργοτάξιο (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 

2 
Ενημέρωση των εργαζομένων για την ασφαλή χρήση των χημικών, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα 

Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 

3 
Αποθήκευση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 

388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 

4 
Χρήση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 

307/21986, ΠΔ 77/1993) 

5 Χρήση ΜΑΠ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των χημικών 
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(ΠΔ 396/1994, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 

 

6 
Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιμοποιεί χημικά, κατά τα 

διαλείμματα και μετά το πέρας της εργασίας (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 

7 

Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιμοποιεί χημικά, από το γιατρό 

εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 

77/1993) 

13 Δονήσεις 

1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 

2 Συντήρηση των συστημάτων αναρτήσεων φορτηγών και μηχανημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 

3 Επιλογή εργαλείων με διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (ΠΔ 395/1994) 

4 
Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου 

εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) 

5 
Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό εργασίας 

της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 

6 Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (ΠΔ 396/1994) 

14 Πτώση εργαζομένου από πρανές 

1 
Περίφραξη των πρανών με διπλή σανίδα σε ύψος 1μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε ύψος 0,5μ και 

σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981) 

2 
Περίφραξη των πρανών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1μ και 0,5μ από το πάτημα και σοβατεπί ύψους 

15εκ (ΠΔ 1073/1981) 

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

15 Πτώση αντικειμένων από πρανή 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών στα άκρα των πρανών (ΠΔ 778/1980) 

16 Καταπτώσεις - καθιζήσεις 

1 

Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να διερευνηθεί, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, 

η τυχόν ύπαρξη και θέση υπογείων δικτύων. Η ακριβής θέση των δικτύων πρέπει να επιβεβαιωθεί με 

επιτόπου ερευνητικές τομές (ΠΔ 1073/1981) 

2 

Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να μελετηθεί η ανάγκη αντιστήριξης των πρανών της 

εκσκαφής (υπόγειος ορίζοντας, παλαιότερες εκσκαφές στο χώρο, σύσταση εδαφικών υλικών) καθώς και 

των παρακείμενων κατασκευών. Τα απαιτούμενα μέτρα αντιστήριξης πρέπει να μελετούνται από αρμόδιο 

μηχανικό. (ΠΔ 1073/1981) 

3 
Κατά τις εκσκαφές πρέπει να αφαιρούνται προεξέχοντα τμήματα βράχων, λίθων ή χωμάτων, τα οποία 

ενδέχεται να καταπέσουν αργότερα (ΠΔ 1073/1981) 

4 
Τα υπόγεια ύδατα πρέπει να αντλούνται συνεχώς. Τα νερά πρέπει να διοχετεύονται σε στόμια υπονόμων, 

εφόσον είναι εφικτό (ΠΔ 1073/1981) 

5 

Προσωρινή αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται σε θέσεις εκτός του εύρους κατάκλισης 

του πιθανού πρίσματος ολίσθησης. Τα προϊόντα εκσκαφής δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε κοινόχρηστους 

χώρους. Επίσης κοντά στα πρανή δεν πρέπει να αποθηκεύονται υλικά και εργαλεία (ΠΔ 1073/1981) 

6 

Οι χειριστές των μηχανημάτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και υφιστάμενες 

κατασκευές - εξοπλισμό, δίκτυα. Ο χειρισμός των μηχανημάτων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή 

(ΠΔ 1073/1981) 

7 Οι εργασίες εντός της εκσκαφής πρέπει να ξεκινούν μετά τη βεβαίωση του αρμόδιου εργολάβου ότι δεν 
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υπάρχει κίνδυνος (ΠΔ 1073/1981) 

8 
Εφόσον διαμορφωθεί προσωρινή πρόσβαση για τα φορτηγά αυτοκίνητα, αυτή πρέπει να διαθέτει πλάτος 

τουλάχιστον 3μ και μέγιστη κλίση 25% (ΠΔ 1073/1981) 

9 

Εφόσον κατασκευαστούν κλιμακοστάσια, αυτά πρέπει να διαθέτουν σκαλοπάτια μέγιστου ύψους 25εκ. 

Επίσης πρέπει να προεξέχουν κατά 1μ από το χείλος της εκσκαφής. Σημειώνεται ότι ανεμόσκαλες 

επιτρέπονται σε εκσκαφές βάθους μικρότερου των 10μ, μόνο εφόσον προσδένονται και στα δυο άκρα τους. 

Οι σκάλες πρέπει να διαθέτουν σε όλο το μήκος τους κουπαστή σε ύψος 1μ, και ενδιάμεση ράβδο σε ύψος 

0,50μ από το ύψος του σκαλοπατιού και σοβατεπί ύψος 15εκ. Για τις ανεμόσκαλες συνιστάται η 

τοποθέτηση προστατευτικού κλωβού ακτίνας 0,75μ (ΠΔ 1073/1981) 

10 

Τα πρανή των εκσκαφών και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρμόδιο πρόσωπο σε 

καθημερινή βάση, εφόσον το βάθος της εκσκαφής υπερβαίνει το 1,50μ. Οι παρατηρήσεις των παραπάνω 

ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (ΠΔ 1073/1981, Ν 

1396/1983) 

11 

Λεπτομερής εξέταση της εκσκαφής διενεργείται από τον αρμόδιο μηχανικό μετά από ζημιές ή καταπτώσεις 

πρανών, μετά τη διακοπή εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (πχ θεομηνία, παγετός), 

ανεξαρτήτως των παραπάνω, μια φορά εβδομαδιαίως. Οι παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρέπει να 

καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (ΠΔ 1073/1981, Ν 1396/1983) 

17 Σύγκρουση με μηχάνημα 

1 
Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να απομακρύνονται 

από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981) 

2 
Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν πρέπει 

να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981) 

3 

Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης 

επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριμένες ώρες. 

Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και Κατηγορίας (ΠΔ 31/1990, ΠΔ 

1073/1981) 

4 
Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό 

(ΠΔ 396/1994) 

5 
Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη «CE» 

(ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 

6 

Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην 

Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του εγχειριδίου και της 

Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 1073/1981) 

7 

Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το ΒΔ4/1951). Οι 

διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα οπισθοπορείας) καθώς και τα 

συστήματα πέδησης και διεύθυνσης πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται 

σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι 

διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 

8 

Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. 

Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία κάθε 

ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981) 
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9 
Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης τους (ΠΔ 

1073/1981) 

18 Τροχαίο 

1 
Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές και οι 

άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003) 

2 

Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να 

διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδρομή της τροχαίας για 

τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003) 

3 
Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική 

μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ 503/2003) 

4 

Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, αποτρέποντας 

τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχημάτων, που 

έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003) 

5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (Υ Α 503/2003) 

6 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994) 

7 
Οι εργαζόμενοι κοντά σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ 503/2003, 

ΠΔ 396/1994) 

8 
Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ 

503/2003) 

9 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ 1073/1981) 

10 
Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην ανατραπούν 

(βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003) 

11 

Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της 

κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, 

παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για τους τρόπους 

ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών 

πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 

396/1994) 

12 Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ 503/2003) 

13 

Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης ή 

ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα μέτρα 

ασφάλειας (ΥΑ 503/2003) 

19 Ηλεκτροπληξία λόγω υπόγειου δικτύου 

1 

Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ΔΕΗ 

από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα μέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να 

εξεταστούν από κοινού με την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ. Τα προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν 

έγκρισης της ΔΕΗ (ΠΔ 1073/1981) 

2 Έλεγχος σχεδίων για την ύπαρξη υπογείων δικτύων και διενέργεια ερευνητικών τομών (ΠΔ 1073/1981) 

3 
Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ΔΕΗ) από αγωγούς μέσης τάσης και γενικά 

κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981) 

20 Πυρκαγιά 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981) 
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2 
Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε 

εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 

3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981) 

4 Αποψίλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981) 

6 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (ΠΔ 1073/1981) 

7 

Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των πυροσβεστήρων 

συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα πυροσβεστικά μέσα πρέπει 

να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 

8 

Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε 

καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη χρήση των πυροσβεστικών 

μέσων) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 

21 Θόρυβος από μηχανήματα 

1 
Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 85/1991, 

ΠΔ 395/1994) 

2 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1994) 

3 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991) 

4 
Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της 

επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981) 

5 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994) 

6 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες κοινής ησυχίας 

22 Δονήσεις από συμπύκνωση 

1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 

2 
Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου 

εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) 

3 
Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό εργασίας 

της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 

4 Απόσταση ασφαλείας από τα μηχανήματα συμπύκνωσης - δόνησης (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999) 

23 Σκόνη από μηχανήματα - οχήματα 

1 Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981) 

2 Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981) 

3 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 396/1994) 

24 Καταπλάκωση από υλικά 

1 Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο μηχανικό (ΠΔ 1073/1981) 

2 
Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ελέγξει την προς κατεδάφιση κατασκευή, για να διαπιστώσει το είδος 

και τη κατάσταση του φέροντα οργανισμού, καθώς και των υπολοίπων δομικών στοιχείων (ΠΔ 1073/1981) 

3 
Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα πρόκλησης ζημιών σε γειτονικές κατασκευές, 

τόσο κατά τη διαδικασία της κατεδάφισης, όσο και μετά από αυτή (ΠΔ 1073/1981) 

4 
Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να διενεργήσει επιτόπου αυτοψία με τον μελετητή, τον ιδιοκτήτη και τον 

εργοδηγό (ΠΔ 1073/1981) 

5 
Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ενημερώσει τον εργοδηγό για τη μελέτη και τις επιτόπου συνθήκες (ΠΔ 

1073/1981) 

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

7 
Οι εργαζόμενοι που υλοποιούν την κατεδάφιση πρέπει να χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα από τον 

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

8 Έχουν επισημανθεί και καλυφθεί όλα τα κατακόρυφα κενά (ΠΔ 1073/1981) 

9 Έχουν απομακρυνθεί τα δοχεία - δεξαμενές που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα υλικά (ΠΔ 1073/1981) 

10 Στο χώρο προς κατεδάφιση βρίσκονται οι απολύτως απαραίτητοι εργαζόμενοι (ΠΔ 1073/1981) 

11 Υπάρχει επικοινωνία με τα συνεργεία κατεδάφισης (ΠΔ 1073/1981) 

12 Δεν υπερφορτώνονται τα δάπεδα με υλικά κατεδάφισης και μηχανήματα - εξοπλισμό (ΠΔ 1073/1981) 

13 Λαμβάνονται μέτρα προστασίας των γειτονικών κατασκευών (ΠΔ 1073/1981) 

14 
Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να επιβλέπει όλη τη διαδικασία για την αντιμετώπιση έκτακτων 

καταστάσεων (ΠΔ 1073/1981) 

15 Το διαθέσιμο προσωπικό είναι εξειδικευμένο στις εργασίες κατεδαφίσεων (ΠΔ 1073/1981) 

16 
Όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία τους, τόσο για τους ίδιους, 

όσο και για τους γύρω τους (ΠΔ 1073/1981) 

17 
Ο αριθμός των εργαζομένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνάει τα 10 άτομα (ΠΔ 

1073/1981) 

18 

Έχει αποκλειστεί η περιοχή περιμετρικά σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός τετάρτου του ύψους της 

κατεδαφιστέας κατασκευής, ή κατασκευάζονται κατάλληλες διαβάσεις και συλλεκτήρια πετάσματα. Σε 

κάθε περίπτωση τοποθετούνται κατάλληλα σήματα προειδοποίησης τρίτων (ΠΔ 1073/1981) 

19 Έχουν διακοπεί ή μεταφερθεί όλες οι παροχές (ΠΔ 1073/1981) 

25 Σκόνη αμιάντου 

1 

Ο εργοδότης της επιχείρησης που θα αναλάβει τις συγκεκριμένες εργασίες, από τις οποίες ενδέχεται να 

προκληθεί σκόνη αμιάντου, πρέπει να διαθέτει γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου (ΠΔ 212/2006, 

ΠΔ 17/1996) 

2 

Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να καταρτιστεί και να υποβληθεί στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ ένα Σχέδιο 

Εργασίας στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια και υγεία των 

εργαζομένων (ΠΔ 212/2006) 

3 Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών πρέπει να διενεργούνται μετρήσεις αμιάντου (ΠΔ 212/2006) 

4 
Ο χώρος εργασίας πρέπει να επισημανθεί με πινακίδες για την ενημέρωση ύπαρξης σκόνης αμιάντου (ΠΔ 

212/2006) 

5 
Το προσωπικό που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι ενημερωμένο για τις επιπτώσεις στην υγεία από 

εισπνοή ινών αμιάντου καθώς και για τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται (ΠΔ 212/2006) 

6 

Τα υλικά που απελευθερώνουν ίνες αμιάντου πρέπει να καθαιρούνται ύστερα από επιμελημένη διαβροχή, 

με τη χρήση λαβών μήκους τουλάχιστον 1μ. και να συλλέγονται σε ειδικές συσκευασίες, οι οποίες θα 

απορρίπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου μηχανικού του Αναδόχου (ΠΔ 212/2006) 

7 
Το προσωπικό πρέπει να εφοδιαστεί και να χρησιμοποιεί τα απαραίτητα ΜΑΠ (μάσκα πλήρους προσώπου 

με αναπνευστική συσκευή, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 212/2006, ΠΔ 396/1994) 

8 

Η χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή συγκέντρωσης ινών χρυσότιλου στον αέρα του χώρου εργασίας, στην 

οποία εκτίθενται οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ώρης ημερήσιας εργασίας μιας 40ώρης 

εβδομαδιαίας εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 0,60 ίνες ανά κυβικό εκατοστό αέρα (ΠΔ 212/2006) 
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9 

Για όλους τους υπόλοιπους τύπους αμιάντου, είτε μεμονωμένους είτε σε μίγματα, συμπεριλαμβανομένων 

και των μιγμάτων που περιέχουν χρυσότιλο, η χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή συγκέντρωσης ινών στον 

αέρα του χώρου εργασίας στην οποία εκτίθενται οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ώρης 

ημερήσιας εργασίας μιας 40ώρης εβδομαδιαίας εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 0,30 ίνες ανά κυβικό 

εκατοστό αέρα (ΠΔ 212/2006) 

10 
Ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης πρέπει να εξετάζει την κατάσταση της υγείας του προσωπικού που 

εκτίθεται σε σκόνη αμιάντου (ΠΔ 212/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 

26 
Πτώση φορτίων που μεταφέρονται κατά τις 

ανυψωτικές εργασίες 

1 Αποφυγή παραμονής κάτω από φορτία (ΠΔ 1073/1981) 

2 
Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ395/1994, 

ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 

3 
Ο ανυψωτικός μηχανισμός να φέρει πινακίδα με διάγραμμα ανυψωτικής ικανότητας (ΠΔ 1073/1981,ΠΔ 

395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 

4 
Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ89/1999, ΠΔ 

304/2000, ΥΑ 593/2003) 

5 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις, από τρίτο μέρος (ΥΑ593/2003) 

6 
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται (πχ συρματόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιμάντες) να είναι ο 

προβλεπόμενος και χωρίς φθορές (ΠΔ 1073/1981) 

7 Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (ΠΔ 1073/1981) 

8 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού μηχανισμού (ΠΔ 1073/1981) 

9 Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας μεταφοράς φορτίου (ΠΔ 1073/1981) 

10 Απαγορεύεται η απότομη ανύψωση/ κατέβασμα (ΠΔ 1073/1981) 

11 Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζομένους (ΠΔ 1073/1981) 

12 Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεμοι (ΠΔ 1073/1981) 

13 Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εμπειρία (ΠΔ 31/1990) 

14 
Τα συρματόσχοινα – σαμπάνια να είναι ελεγμένα και προσαρτημένα σωστά στο φορτίο (ΠΔ1073/1981, 

ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 

15 Η περιοχή να είναι αποκλεισμένη για τους μη έχοντες εργασία (ΠΔ 1073/1981) 

16 Οι εργαζόμενοι σε γειτονικά σημεία να έχουν ενημερωθεί 

17 
Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή να υπάρχει έμπειρος κουμανταδόρος 

(ΠΔ 1073/1981) 

18 Οι ανυψωτικοί μηχανισμοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασμένοι καλά (ΠΔ 1073/1981) 

27 Καταπτώσεις - καθιζήσεις ικριωμάτων 

1 

Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται μελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής από τον 

αρμόδιο μηχανικό, εκτός αν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή της (ΚΥΑ 

16440/1994) 

2 

Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση εξέτασης τύπου, 

δήλωση πιστότητας, τεύχος μελέτης αντοχής, οδηγίες συναρμολόγησης και προβλεπόμενες χρήσεις (ΚΥΑ 

1440/1994) 

3 
Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς, η οποία να 

συμφωνεί με τα πιστοποιητικά της (ΚΥΑ 1440/1994) 
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4 
Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την ασφαλή και 

σταθερή ανέγερση της (ΚΥΑ 1440/1994) 

5 
Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά της σκαλωσιάς πριν τη χρησιμοποίηση τους (ΚΥΑ 

1440/1994) 

6 
Μόνο έμπειροι και εξειδικευμένοι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούνται για την συναρμολόγηση και 

αποσυναρμολόγηση της σκαλωσιάς (ΚΥΑ 1440/1994) 

7 

Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. Οι έλεγχοι πρέπει 

να καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (ΠΔ 778/1980, ΠΔ1073/1981, Ν 

1296/1983) 

8 Η σκαλωσιά πρέπει να εδράζεται σε σταθερό έδαφος (ΠΔ 778/1980) 

9 Για τη στήριξη σκαλωσιών σε χώμα πρέπει να χρησιμοποιούνται μαδέρια (ΠΔ 778/1980) 

10 Η έδραση σκαλωσιών σε μπάζα πρέπει να αποφεύγεται (ΠΔ 778/1980) 

11 Η έδραση σκαλωσιών σε υαλοπίνακες πρέπει να αποφεύγεται (ΠΔ 778/1980) 

12 

Η σκαλωσιά πρέπει να "δένεται" στην κατασκευή ή να αντιστηρίζεται. Το "δέσιμο" σε καμία περίπτωση 

δεν πρέπει να γίνεται με σχοινί ή σύρμα, αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή της 

σκαλωσιάς (ΠΔ 778/1980) 

13 Πριν ολοκληρωθεί μια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται (ΠΔ 778/1980) 

28 Κίνδυνοι από τη χρήση εξοπλισμού εργασίας 

1 

Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να είναι πιστοποιημένος και να φέρει την ένδειξη CE. Επίσης πρέπει να 

συνοδεύεται με εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του, στην Ελληνική γλώσσα (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 

89/1999) 

2 
Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού εργασίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 

3 
Οι χειριστές εξοπλισμού εργασίας πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για το χειρισμό του και άδειες 

εφόσον απαιτείται από τη Νομοθεσία ή τον κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 

4 
Ο χειρισμός του εξοπλισμού εργασίας δεν πρέπει να δημιουργεί κινδύνους στο προσωπικό (ΠΔ 395/1984, 

ΠΔ 89/1999) 

5 
Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να διαθέτει ασφαλή συστήματα χειρισμού. Επίσης πρέπει να φέρει σύστημα 

ασφαλούς διακοπής λειτουργίας. Ακούσιος χειρισμός πρέπει να αποκλείεται (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 

6 

Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να φέρει προστατευτικές διατάξεις (προφυλακτήρες) για την αποφυγή 

πιασίματος των άκρων των εργαζομένων, ακούσιας διαφυγής υλικών, καθώς και τυχαίας επαφής με θερμά 

μέρη τους (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 

7 
Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να διαθέτει τις προβλεπόμενες ενδείξεις και σημάνσεις (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 

89/1999) 

8 Πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του εξοπλισμού εργασίας (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 

9 Ο φωτισμός του χώρου εργασίας πρέπει να είναι επαρκής 

10 
Αν χρησιμοποιούνται μηχανές εσωτερικής καύσης (ή υπάρχουν αναθυμιάσεις), δεν πρέπει να λειτουργούν 

σε χώρο που δεν αερίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 

11 
Ο εξοπλισμός εργασίας που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να είναι γειωμένος και διπλά 

μονωμένος (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 
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12 
Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να φέρουν σύστημα πέδησης (και εφεδρικό, εφόσον απαιτείται) 

(ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 

13 Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να φέρουν φώτα πορείας (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 

14 
Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να φέρουν πυροσβεστήρες, εφόσον δεν προβλέπεται άλλο μέσο 

πυρόσβεσης στο χώρο εργασίας (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 

15 
Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να διαθέτουν συστήματα μείωσης των συνεπειών ενδεχόμενης 

σύγκρουσης (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 

16 
Κατά το χειρισμό τους πρέπει να δίνεται προσοχή για την αποφυγή παγίδευσης εργαζόμενου σε κινούμενα 

μέρη (πχ τροχοί, ερπύστριες) (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 

17 
Η εγκατάσταση των εξοπλισμών εργασίας που χρησιμοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να είναι 

ασφαλής (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 

18 
Οι εξοπλισμοί εργασίας που χρησιμοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη 

ένδειξη του ονομαστικού φορτίου τους (καθώς και κάθε συσχηματισμού τους) (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 

19 
Οι εξοπλισμοί εργασίας που χρησιμοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να διαθέτουν τις 

προβλεπόμενες ενδείξεις και σημάνσεις (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 

20 
Πρέπει να δίνεται μέριμνα για την αποφυγή πρόσκρουσης, ελεύθερης πτώσης καθώς και ακούσιας 

απαγκίστρωσης του φορτίου (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 

21 
Εφόσον από τη χρήση εξοπλισμού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, ο χειρισμός πρέπει να γίνεται 

μόνο από εργαζόμενους στους οποίους έχει ανατεθεί η χρήση του (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 

22 

Εφόσον από τη χρήση εξοπλισμού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, οι εργασίες ελέγχου, 

συντήρησης, μετατροπής και επισκευής του πρέπει να γίνονται από αρμόδιο πρόσωπο (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 

89/1999) 

29 Σκόνη από λείανση - κόψιμο 

1 Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) σε εξωτερικούς χώρους 

2 
Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) μακριά από άλλα συνεργεία και 

τρίτους 

3 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 396/1994) 

30 Πυρκαγιά από "θερμές" εργασίες 

1 
Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε 

εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 

2 

Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των πυροσβεστήρων 

συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα πυροσβεστικά μέσα πρέπει 

να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 

31 Κίνδυνοι από ηλεκτροσυγκολλήσεις 

1 Λιμνάζοντα νερά έχουν απομακρυνθεί πριν ξεκινήσουν οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως (ΠΔ 95/1978) 

2 Υπάρχουν κατάλληλοι πυροσβεστήρες αναλόγως του χώρου όπου διεξάγονται οι εργασίες (ΠΔ 95/1978) 

3 

Οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως διεξάγονται σε απόσταση ασφαλείας από αποθηκευμένα εύφλεκτα 

υλικά στο χώρο του εργοταξίου. ‘Όλα τα εύφλεκτα υλικά πρέπει να έχουν απομακρυνθεί σε απόσταση 

ασφαλείας (ΠΔ 95/1978) 

4 Επισκευάζεται ή αντικαθίσταται τυχόν φθαρμένος εξοπλισμός (ΠΔ 95/1978) 

5 Παρέχονται προστατευτικά μέσα για την ακτινοβολία και τις αναθυμιάσεις (ΠΔ 95/1978) 

6 Ο θόρυβος από τις γεννήτριες δεν ενοχλεί τους εργαζόμενους ή τρίτους στο χώρο εργασίας (ΠΔ 95/1978, 
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ΠΔ 85/1991) 

7 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται πίνακας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ο πίνακας παραμένει 

κλειδωμένος και προφυλαγμένος από καιρικές συνθήκες, τα καλώδια είναι ελεγμένα για τυχόν φθορές και 

οι διαδρομές τους δεν δημιουργούν εμπόδια σε άλλες δραστηριότητες στο χώρο (ΠΔ 1073/1981) 

8 
Όσοι δεν εμπλέκονται σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης παραμένουν σε απόσταση ασφαλείας από τον 

χώρο όπου αυτές εκτελούνται και δεν επεμβαίνουν στον σχετικό εξοπλισμό (ΠΔ 95/1978) 

9 
Δεν καπνίζει κανείς και δεν γίνεται χρήση γυμνής φλόγας στο χώρο εργασίας ηλεκτροσυγκολλήσεων (ΠΔ 

95/1978) 

10 
Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως να γίνονται με κάλυψη του χώρου και 

επαρκή αερισμό αυτού (ΠΔ 95/1978) 

32 Πτώση εργαζόμενου από εργοεξέδρα 

1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (ΠΔ 1073/1981) 

2 
Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις  εργασίας (ΠΔ 

1073/1981) 

3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (ΠΔ 1073/1981) 

4 
Αποφυγή καθόδου από υπερυψωμένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασμα με χειρισμό από το κάτω 

χειριστήριο) (ΠΔ 1073/1981) 

5 

Χρήση ζωνών ασφαλείας δεμένων στο καλάθι της εργοεξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον 

κατασκευαστή τους ή τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου του τεχνικού ασφαλείας της 

επιχείρησης) (ΠΔ 396/1994) 

33 Πτώση εργαζόμενου από σκάλα 

1 Χρήση σκαλών για σύντομες και "ελαφριές" εργασίες (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

2 
Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (ΠΔ 

22/1933, ΠΔ 17/1978) 

3 Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συμπαγές δάπεδο (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

4 Χρήση μεταλλικών σκαλών με χωνευτά σκαλοπάτια (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

5 Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

6 
Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται η 

κάθοδος από αυτές (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

34 Πτώση εργαζόμενου από στέγη 

1 
Περίφραξη της στέγης με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 μ και 

σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

2 
Περίφραξη της στέγης με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα και σοβατεπί ύψους 

15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

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

4 

Χρήση ειδικά διαμορφωμένων διαδρόμων για την κυκλοφορία πάνω στη στέγη. Οι διάδρομοι συνιστάται 

να κατασκευάζονται από μαδέρια πάχους 0,05 μ και να έχουν ως ελάχιστες διαστάσεις 2,00Χ0,60 μ. 

Επάνω στα δάπεδα των διαδρόμων συνιστάται να τοποθετούνται εγκάρσιοι πήχεις (σανίδια), σε όλο το 

πλάτος τους. Εναλλακτικά προτείνεται η χρησιμοποίηση άλλων υλικών αντίστοιχης αντοχής και ιδιοτήτων. 

Για την κυκλοφορία των εργαζομένων πρέπει να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον δυο διάδρομοι, ώστε όταν 

μετατοπίζεται χειρωνακτικά ο ένας, οι εργαζόμενοι να βρίσκονται στον άλλο (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 

778/1980) 
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5 
Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν αντισταθμιστικά 

μέτρα (ΠΔ 1073/1981) 
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3 ΤΜΗΜΑ Γ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας 
Οι χώροι και τα δάπεδα εργασίας, οι οδοί κυκλοφορίας και οι προσβάσεις στο εργοτάξιο πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 60 

εκατοστά του μέτρου. Οι οδοί προσπέλασης προς τις θέσεις εργασίας, χώρους διαμονής και χώρους εργαλείων πρέπει να 

διατάσσονται και συντηρούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι απασχολούμενοι να μπορούν να μεταβαίνουν και να αποχωρούν 

ασφαλώς. 

 

 

Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 
Εντός του εργοταξίου πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί ασφαλούς κυκλοφορίας, τόσο για την κίνηση των πεζών 

όσο και για την κίνηση μεταφορικών μέσων και οχημάτων. Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου 

απαγορεύεται, εκτός από το εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή του έργου προσωπικό. 

Για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και μηχανημάτων εντός του χώρου του εργοταξίου ισχύουν οι διατάξεις 

του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ). 

 

 

Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού 
Τα βαριά εργαλεία θα ασφαλίζονται επί τόπου ενώ τα μικρότερα (εργαλεία χειρός, μικροσυσκευές κλπ.) θα αποθηκεύονται 

σε διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης με ευθύνη των εργατών που τα χρησιμοποιούν. 

 

 

Χώροι αποθήκευσης 
Δεν προβλέπεται η δημιουργία αποθηκών καυσίμων, λιπαντικών κ.α. Οι μικρές ποσότητες που απαιτούνται θα παραδίδονται 

καθημερινά από τοπικά πρατήρια καυσίμων. 

 

 

Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών 
Τα υλικά αυτά θα οδηγούνται άμεσα προς τον πλησιέστερο ενδεδειγμένο χώρο βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

 

 

Χώροι υγιεινής, εστίασης, πρώτων βοηθειών 
Στο εργοτάξιο θα υπάρχει πρόχειρο μικρό φαρμακείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών τοποθετημένο σε θέση εύκολα 

προσιτή και υπό την επίβλεψη εντεταλμένου προσωπικού. Το φαρμακείο θα πρέπει να διαθέτει κατ΄ελάχιστο τα ακόλουθα 

είδη: 

✓ Σκεύασμα για το κάψιμο 

✓ Εισπνεύσιμη αμμωνία 

✓ Αποστειρωμένες γάζες κυτία των 5 εκ., 10 εκ. και 15εκ. 

✓ Επίδεσμοι γάζας των0,10*2,50 

✓ Τριγωνικοί επίδεσμοι 

✓ Λευκοπλάστ ρολό 

✓ Τσιμπίδα 

✓ Ύφασμα λεπτό για καθαρισμό (cleaning tissue) 

✓ Αντισηπτικό διάλυμα (κατά προτίμηση με σκούρο χρώμα) 

✓ Υγρό σαπούνι εντός πλαστικής συμπιεσμένης φιάλης 

✓ Ελαστικός επίδεσμος 

✓ Αντιισταμινική αλοιφή 

✓ Σπασμολυτικό 

✓ Αντιοφικός ορός 

✓ Ενέσιμο κορτιζονούχο σκεύασμα των 100mg(αντισόκ) 

✓ Σύριγγες πλαστικές μίας χρήσεως των 5 cc – τεμ.3 

✓ Σύριγγες πλαστικές μίας χρήσεως των 10 cc – τεμ.3 

✓ Δισκία αντιδιαρροϊκά 

✓ Δισκία αντιόξινα 

 

Το έργο δεν απαιτεί ικριώματα για την κατασκευή του, συνεπώς δεν γίνεται επιπλέον μελέτη για αυτά. 

 

 

 

 



 

Σελίδα 28 από 45  

4 ΤΜΗΜΑ Δ: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

4.1 Σκυροδετήσεις 

Στις εργασίες σκυροδέτησης χρησιμοποιείται ένας μεγάλος αριθμός ανειδίκευτων εργατών οι οποίοι εργάζονται υπό 

την καθοδήγηση ειδικευμένων τεχνητών, γεγονός το οποίο καθιστά κρισιμότερη την ασφάλεια στις εργασίες αυτές.  

 

Σημεία προσοχής: 

• Ο ξυλότυπος είναι μια πρόχειρη κατασκευή και η υπερφόρτωσή του τοπικά εγκυμονεί κινδύνους κατάρρευσης 

• Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούν κατά τις εργασίες καλουπώματος οι εργαζόμενοι, 

εκτός του κράνους, πρέπει να είναι κατάλληλα επιλεγμένα για να προστατεύουν τα άνω και κάτω άκρα 

• Κατά την φορτοεκφόρτωση του οπλισμού για το σιδέρωμα πρέπει να απαγορεύεται η διέλευση οποιουδήποτε 

κάτω από τα ανυψωμένα φορτία 

• Τα κινούμενα μέρη των μηχανών που χρησιμοποιούνται για την κοπή ή κάμψη του οπλισμού πρέπει να φέρουν 

τους κατάλληλους προφυλακτήρες για την αποφυγή ατυχημάτων 

• Κατά τις εργασίες σκυρόδεσης δεν πρέπει να μετακινείται κανείς κάτω από ή κοντά στον ξυλότυπο 

• Τα πιτσιλίσματα από νωπό σκυρόδεμα πρέπει να απομακρύνονται γρήγορα από τα σημεία διέλευσης των πεζών 

για να μην προκληθούν ατυχήματα 

 

 

4.2 Μηχανικός Εξοπλισμός 

Ο εξοπλισμός ποικίλει ανάλογα με το είδος των εργασιών, το μέγεθός τους και την ιδιαίτερη δυσκολία τους(τοπικές 

συνθήκες), με εξαίρεση τον τυπικό εξοπλισμό ο οποίος απαιτείται για τη μεταφορά υλικών και προσωπικού και ο 

οποίος επίσης ποικίλει. Δυστυχώς, η κακή χρήση, ο ακατάλληλος χειρισμός και η πλημμελής συντήρηση σε συνδυασμό 

με εξωγενείς παράγοντες ως προς το μηχάνημα και τον χειριστή γίνονται αιτία ατυχημάτων. 

 

Σημεία προσοχής: 

• Κάθε μηχάνημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον για την εργασία που έχει κατασκευασθεί 

• Απαγορεύεται η υπερφόρτωση μηχανήματος 

• Μόνον αδειούχοι χειριστές επιτρέπεται να χειρίζονται τα μηχανήματα 

• Η άδεια των χειριστών πρέπει να είναι σε ισχύ 

• Απαγορεύεται η χρήση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων σε άσφαλτο 

• Η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας (βιβλίου) συντήρησης για κάθε μηχάνημα είναι υποχρεωτική 

• Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασμοί στη χρήση και συντήρηση του μηχανήματος 

• Όλα τα μηχανήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πυροσβεστήρα και φαρμακείο 

• Όλα τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν καλώς 

• Ο εξοπλισμός των ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να αναγράφει το φορτίο ανύψωσης 

• Για όλους τους γερανούς απαιτείται πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας  

• Η θέση του μηχανήματος δεν πρέπει να είναι επισφαλής για το ίδιο και για τρίτους 

• Όλα τα Μ.Ε. πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας και πινακίδα «ΜΕ» 

• Η καρότσα των αυτοκινήτων φορτηγών πρέπει να είναι σκεπασμένη όταν μεταφέρεται άμμος ή 3Α 

• Η επιθεώρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων είναι υποχρεωτική και πρέπει να καταγράφεται 

• Να λαμβάνονται ειδικά μέτρα σε περίπτωση εναέριων αγωγών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 

• Απαιτείται προσοχή στα υπόγεια δίκτυα κατά την εκσκαφή τάφρων 

• Ο εξοπλισμός ανύψωσης (σαμπάνια, ιμάντες, συρματόσχοινα) θα πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ενώ 

πριν από τη χρήση του επιβάλλεται επιθεώρησή του 

 

 

4.3 Διακίνηση Φορτίων 

Η ανύψωση και η μεταφορά φορτίων στα εργοτάξια κατά κανόνα γίνονται με χρήση μηχανικών μέσων (γερανοί, 

παλάγκα, βαρούλκα κλπ.) εν τούτοις εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις που γίνονται χειρωνακτικά. 

 

Οι χειρωνακτικές εργασίες (ανύψωση, μεταφορά, έλξη, ώθηση ή απόθεση φορτίων) έχουν ως συνήθεις συνέπειες: 

• Κόπωση των εργαζομένων 

• Καταπόνηση της σπονδυλικής στήλης 

• Ατυχήματα 

• Καθυστέρηση της παραγωγής 



 

Σελίδα 29 από 45  

Σημεία προσοχής: 

• Όπου είναι εφικτό η διακίνηση φορτίων με μηχανικά μέσα θα πρέπει να προτιμάται σε σχέση με την χειρωνακτική 

διακίνηση 

• Απαιτείται πρόληψη των πιθανών ατυχημάτων που μπορούν να προκληθούν κατά την εργασία, προληπτικός 

σχεδιασμός κανόνων από τον εργοδότη για την αποφυγή τυχαίων συμβάντων, καθώς και κατάλληλη οργάνωση 

των θέσεων εργασίας 

• Πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες που διέπουν την ασφαλή λειτουργία και χρήση των μηχανικών μέσων 

(συσκευές ανύψωσης, οχήματα, χωματουργικά μηχανήματα κ.τ.λ.) 

• Πρέπει να προβλέπονται κατά περίπτωση προληπτικά μέτρα ασφαλείας για την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 

προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν μελλοντικά ατυχήματα 

 

 

4.4 Εκσκαφές 

Οι συνδεόμενοι κίνδυνοι με τις εργασίες εκσκαφών είναι σημαντικοί, αρκεί να σημειωθεί ότι η υποχώρηση ενός μόνον 

κυβικού μέτρου εδάφους αντιστοιχεί περίπου σε 1,2 – 1,5 τόνους βάρος. 

 

Σημεία προσοχής: 

• Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα του εδάφους 

• Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα των υπογείων δικτύων 

• Η αντιστήριξη (αν απαιτείται) θα πρέπει να τοποθετείται έγκαιρα 

• Οι εκσκαφές πρέπει να περιφράσσονται κατάλληλα και πλήρως 

• Έξοδοι από τις εκσκαφές (π.χ. σκάλες)θα πρέπει να υπάρχουν σε αποστάσεις μικρότερες των 24μ μεταξύ τους 

• Ο φωτισμός και ο αερισμός βαθέων τάφρων θα πρέπει να ελέγχεται 

• Απαιτείται έλεγχος των εκσκαφών μετά από κάθε βροχόπτωση 

• Απαγορεύονται αποθέσεις υλικών και εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των 60εκ. από το χείλος του πρανούς 

• Καμία εκσκαφή δεν είναι ασφαλής 

• Απαγορεύεται η εργασία σε τάφρους όταν έχουν πλημμυρίσει 

• Επιβάλλεται πρόβλεψη απορροής ομβρίων 

• Απαιτείται αντιστήριξη όλων των καθέτων στοιχείων ή μετάθεσή τους όπου κινδυνεύουν από την εκσκαφή 

• Απαιτείται ασφαλής γεφύρωση τάφρων για τη διέλευση οχημάτων και πεζών 

• Απαγορεύεται η υποσκαφή μηχανημάτων 

• Απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς βαθιών εκσκαφών χωρίς τη λήψη ειδικών μέτρων 

• Η περίφραξη των εκσκαφών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλη απόσταση από το χείλος του πρανούς 

 

 

4.5 Υπαίθριες εργασίες σε συνθήκες καύσωνα 

Θερμική καταπόνηση εργαζομένου εμφανίζεται όταν το άμεσο περιβάλλον εργασίας του είναι πολύ θερμό και σε 

συνδυασμό με κοπιαστική ή μη εργασία μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση παραγωγικότητας ή μείωση της 

προσοχής που απαιτείται για την αποφυγή ατυχήματος ή αίσθηση δυσανεξίας ή ακόμη και βλάβη στην υγεία του 

εργαζομένου. Τέτοια κατάσταση μπορεί να υπάρξει σαν συνέπεια καύσωνος της καλοκαιρινής περιόδου. 

 

Καύσωνας είναι το μετεωρολογικό φαινόμενο όπου η θερμοκρασία του αέρα που περιβάλλει τον χώρο εργασίας είναι 

δυνατόν να προκαλέσει κατάσταση θερμικής καταπόνησης και αναγγέλλεται από την Εθνική Μετεωρολογική 

Υπηρεσία. 

 

Οι παράγοντες που καθορίζουν την θερμική καταπόνηση είναι: 

• Θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου 

• Σχετική υγρασία 

• Ταχύτητα αέρα 

• Ακτινοβολία 

• Βαρύτητα εργασίας 

• Ενδυμασία 

• Εγκλιματισμός εργαζομένου: είναι η φυσιολογική διαδικασία που επιτρέπει την προσαρμογή στο θερμό 

περιβάλλον μέσω της μείωσης του βασικού μεταβολισμού, της αύξησης της  εφίδρωσης και της μείωσης 

απώλειας ηλεκτρολυτών (άλατα) με τον ιδρώτα. Ο εγκλιματισμός επιτυγχάνεται εντός 7-10 ημερών. 

• Κατάσταση της υγείας του εργαζόμενου 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ 

Μυϊκές συσπάσεις (κράμπες των θερμαστών). Παρατηρούνται σε άτομα που εργάζονται σε χώρους με υψηλή 

θερμοκρασία. Προκαλείται από την έντονη απώλεια αλάτων και υγρών λόγω εφίδρωσης. Εμφανίζονται εντονότερα αν 

ο εργαζόμενος έχει πιει πολύ νερό χωρίς όμως να αναπληρώνει και τα άλατα. Η πάθηση δεν θεωρείται επικίνδυνη. 

Εμφανίζεται απότομα και έχει τα ακόλουθα συμπτώματα: 

• Έντονοι πόνοι και σπασμοί των κοιλιακών και σκελετικών μυών 

• Το δέρμα είναι υγρό και ωχρό 

 

Θερμική εξάντληση (κατάρρευση από τη ζέστη). Παρατηρείται συχνότερα σε άτομα που δεν είναι συνηθισμένα να 

εργάζονται σε περιβάλλον θερμό και υγρό. 

Προκαλείται από την υπερβολή απώλεια νερού και άλατος από το σώμα. Συμπτώματα: 

• Εξάντληση, ατονία, αδυναμία και ανησυχία του πάσχοντος 

• Κεφαλαλγία, κούραση, ίλιγγος, ναυτία 

• Όραση θολή 

• Πρόσωπο ωχρό, δέρμα κρύο και κολλώδες, άφθονη εφίδρωση 

• Αναπνοή γρήγορη και επιπόλαιη 

• Σφυγμός γρήγορος και αδύνατος 

• Θερμοκρασία φυσιολογική ή φθίνουσα 

• Επώδυνοι μυϊκοί σφυγμοί των κάτω άκρων και της κοιλιάς 

• Η κατάσταση μπορεί να φθάσει μέχρι και λιποθυμία 

• Η κατάσταση χειροτερεύει αν εμφανισθούν διάρροια και εμετοί 

 

Θερμοπληξία: Παρατηρείται σε άτομα που έχουν εκτεθεί σε περιβάλλον πολύ θερμό και υγρό για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Προκαλείται από άνοδο της θερμοκρασίας του σώματος λόγω αδυναμίας αποβολής θερμότητας όταν η 

εφίδρωση εμποδίζεται. Εμφανίζεται αιφνίδια με τα εξής συμπτώματα: 

• Εξάντληση και ανησυχία του πάσχοντος 

• Κεφαλαλγία, ίλιγγος και υπερβολική αίσθηση ζέστης 

• Έντονη δίψα και ξηροστομία 

• Δέρμα ζεστό, κόκκινο (έξαψη) και ξηρό 

• Σε σοβαρές περιπτώσεις εμφανίζονται ερυθρά αιμορραγούντα στίγματα 

• Σφυγμός ταχύς και έντονος 

• Πίεση ελάχιστα ανεβασμένη 

• Αναπνοή γρήγορη, βαθιά και θορυβώδης 

• Μυϊκές συσπάσεις, κράμπες, παροξυσμοί και εμετός 

• Αιφνίδια απώλεια συνειδήσεως, που γρήγορα γίνεται βαθιά 

• Κώμα, θάνατος 

 

 

4.6 Ομάδες εργαζόμενων υψηλού κινδύνου 

Η αντοχή στο θερμικό στρες είναι μειωμένη στους εργαζόμενους που παρουσιάζουν κάποιο από τα κατωτέρω 

προβλήματα υγείας: 

• Καρδιοπάθειες 

• Πνευμονοπάθειες (ορισμένες) 

• Γενικά νοσήματα 

• Σακχαρώδης διαβήτης 

• Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

• Διαταραχές ηπατικής λειτουργίας 

• Δυσλειτουργία του θυροειδούς 

• Μη ελεγχόμενη υπέρταση 

• Αναιμία (συγγενείς αιμοσφαιρινοπάθειες) 

• Ψυχικά νοσήματα υπό θεραπεία 

• Νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος 

• Δερματοπάθειες μεγάλης έκτασης 

• Παχυσαρκία (30% πάνω από το κανονικό βάρος) 

• Λήψη ορισμένων φαρμάκων 

• Γενικές καταστάσεις 

• Γυναίκες σε περίοδο κύησης 
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• Εργαζόμενοι που δεν έχουν εγκλιματισθεί (π.χ. νέοι εργαζόμενοι, άτομα που επιστρέφουν από ασθένεια ή 

διακοπές) 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

Ισορροπία υγρών και αλάτων 

• Πόση άφθονου δροσερού νερού περισσότερο από όσο διψά κανείς 

• Χρήση αλατιού στο νερό (με τη μύτη ενός κουταλιού σε ένα μπουκάλι του λίτρου) σε περίπτωση μη 

εγκλιματισμού και συνεχούς ιδρώτα 

• Αποφυγή λιπαρών και βαριών γευμάτων και μη κατανάλωση οινοπνευματωδών 

• Κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 

 

Ενδυμασία 

• Τα ρούχα να διευκολύνουν τον αερισμό του σώματός, να επιτρέπουν την εξάτμιση του ιδρώτα, να είναι ελαφρά, 

άνετα και πορώδη (βαμβακερά) 

• Σε περίπτωση εργασίας στον ήλιο ή κοντά σε ακτινοβολούσες επιφάνειες να μην αφήνεται ακάλυπτο το σώμα 

• Χρήση του συστήματος ψύξης αν αυτό διατίθεται 

 

Υπαίθριες εργασίες 

• Αποφυγή εργασίας μισόγυμνος στον ήλιο 

• Προσπάθεια εργασίας περισσότερο στη σκιά 

• Χρήση πάντοτε καπέλου ή κράνους στο κεφάλι, καθώς προστατεύουν από την ηλίαση 

• Επιδίωξη πιο παραγωγικής εργασίας τις πρωινές ώρες 

 

Εγκλιματισμός 

• Να δοθεί ευκαιρία προσαρμογής στη ζέστη ολίγων ημερών ώστε να αισθάνεται κανείς καλύτερα 

• Προσοχή στην πιθανή δυσφορία μετά την επιστροφή από άδεια ή ακόμη και από σαββατοκύριακο 

 

Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων σε εργαζόμενο όπως δυσφορία, εξάντληση, ίλιγγος, κράμπες κλπ., να κληθεί 

άμεση ιατρική βοήθεια. Μέχρι να έρθει θα πρέπει: 

• Ο άρρωστος να ξαπλώσει σε σκιά ή σε δροσερό μέρος και να αφαιρεθούν τα πολλά ρούχα 

• Να ψυχθεί το σώμα του με δροσερό νερό ή βρεγμένα ρούχα 

• Να φτιαχτεί αλατούχο δροσερό νερό (ένα κουταλάκι αλάτι σε κάθε ποτήρι νερό) και να δίνεται στον άρρωστο 

μισό ποτήρι κάθε τέταρτο της ώρας επί μία ώρα ή μέχρι να εξαφανιστούν τα συμπτώματα. Επιπλέον να δίνεται  

άφθονο δροσερό νερό γουλιά γουλιά 

• Σε περίπτωση λιποθυμίας να τεθεί σε ασφαλή θέση ανάνηψης (μπρούμυτα με το κεφάλι προς την πλευρά όπου το 

χέρι και το πόδι πρέπει να είναι αναδιπλωμένα) 

 

Σχετική Εγκύκλιος 130329/95 

«Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος» 

 

Σημείωση: Οι ανωτέρω οδηγίες είναι επί πλέον των οργανωτικών μέτρων (διαλλείματα ή/και παύση εργασίας) που 

ενδεχόμενα να πρέπει να ληφθούν από την Διεύθυνση του Εργοταξίου, ύστερα από σχετική υπόδειξη του Τεχνικού 

Ασφαλείας. 

 

 

4.7 Ασφαλής εργασία κατά την διακίνηση φορτίων 

Α. Οδηγίες για Ασφαλή Ανύψωση Φορτίων 

Η ανύψωση φορτίων είναι μία ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία και από τις συχνότατες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων. Γι’ 

αυτό απαιτείται εφαρμογή των παρακάτω οδηγιών: 

• Έλεγχος εάν οι αρτάνες που χρησιμοποιούνται (συρματόσχοινα, αλυσίδες, φασκιές ή σκοινιά) είναι σε καλή 

κατάσταση και ότι ο γάντζος διαθέτει ασφάλεια. Αν διαπιστωθούν φθορές ή κάποιο ελάττωμα απαιτείται άμεση 

αναφορά στον υπεύθυνο ώστε να αντικατασταθούν 

• Γενικά να αποφεύγεται η χρήση αρτάνων από ινώδες σχοινί γιατί η αντοχή του ποικίλει σημαντικά, ανάλογα με το 

υλικό που είναι κατασκευασμένο 

• Αν διαπιστωθεί ότι ο χειριστής του ανυψωτικού μηχανήματος δεν είναι κάτοχος άδειας ή ότι ο χειριστής δεν 

βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση λόγω κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών, χρήσης φαρμάκων ή κάποιου 

εμφανούς προβλήματος υγείας απαιτείται άμεση αναφορά στον υπεύθυνο 
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• Αποφυγή αυτοσχεδιασμών κατά την πρόσδεση του φορτίου όπως συρματόσχοινα, σχοινιά ή αλυσίδες που έχουν 

δεθεί κόμβο για να κοντύνουν, αλλά χρήση κατάλληλων ναυτικών κλειδιών 

• Σε περίπτωση ανάρτησης φορτίου που αποτελείται από επί μέρους τμήματα, θα πρέπει να είναι δεμένα σωστά και 

ασφαλισμένα για την αποφυγή της πτώσης τους από τυχαία κίνηση. Ο υπεύθυνος θα πρέπει να ελέγχει πάντα την 

ανάρτηση 

• Να χρησιμοποιούνται γάντια για την προστασία των χεριών από αιχμηρές γωνίες του φορτίου ή από θραυσμένα 

σύρματα του συρματόσχοινου 

• Κατά την ανάρτηση φορτίου με σχοινιά ή φασκιές θα πρέπει πριν την χρήση τους να μην είναι στριμμένα 

• Η αρτάνη πρέπει να εφαρμόζεται στη βάση του αγκίστρου και όχι στην μύτη του, ώστε να αποφεύγεται η ακούσια 

μετατόπιση του φορτίου κατά την ανύψωση 

• Τα φορτία πρέπει να ανυψώνονται πάντα κατακόρυφα 

• Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επαφή με διακινούμενο φορτίο πριν αυτό εδρασθεί και ακινητοποιηθεί με ασφάλεια 

στον χώρο μεταφοράς του. Να χρησιμοποιούνται «αέρηδες» (2 σχοινιά) για την καθοδήγηση του φορτίου κατά 

την ανύψωση και την μετακίνησή του 

• Απαγορεύεται να στέκεται κανείς κάτω από ανυψωμένο φορτίο και θα πρέπει καθένας να φροντίζει πάντα να τον 

βλέπει ο χειριστής 

• Αν ο χειριστής δεν έχει καλή ορατότητα σε κάποιο σημείο της διαδρομής του φορτίου ή προσωπικού εργασίας, 

πρέπει να υπάρχει έμπειρος κουμανταδόρος για να τον καθοδηγήσει. Κανένας, εκτός από τα πρόσωπα που έχουν 

την κατάλληλη εμπειρία και εκπαίδευση, δεν πρέπει να κάνει σήματα καθοδήγησης στους χειριστές ανυψωτικών 

μηχανημάτων 

• Να αποφεύγεται η εργασία ή η κίνηση μέσα στην ακτίνα δράσης του γερανού 

• Οι εργασίες πρέπει να διακόπτονται εάν υπάρχουν αντίξοες συνθήκες, όπως δυνατός άνεμος, κακή ορατότητα, 

βροχή κλπ. 

• Απαγορεύεται αυστηρά στο προσωπικό να μετακινείται αναρτημένο σε συρματόσχοινα, άγκιστρα, κάδους, 

περόνες, μπούμες, ή πάνω σε φορτία 

 

Β. Οδηγίες για Ασφαλή Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων 

Η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων είναι από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων και βλάβης της υγείας. Γι’ 

αυτό απαιτείται εφαρμογή των παρακάτω οδηγιών: 

• Να χρησιμοποιείται φόρμα εργασίας χωρίς ελεύθερα άκρα που μπορεί να σκαλώσουν κάπου την ώρα της 

μεταφοράς 

• Να χρησιμοποιούνται γάντια εργασίας και υποδήματα ασφαλείας με μεταλλική προστασία δακτύλων και 

αντιολισθητική σόλα 

• Όταν το φορτίο είναι βαρύ να ζητείται βοήθεια από δεύτερο άτομο. Η χειρωνακτική μεταφορά φορτίων κρύβει 

πολλούς κινδύνους 

• Κατά την ανύψωση φορτίων πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές: 

✓ η σπονδυλική στήλη πρέπει να βρίσκεται σε όρθια στάση 

✓ τα πόδια να είναι λυγισμένα, ανοιχτά, το φορτίο να βρίσκεται ανάμεσά τους και το ένα πέλμα να εφάπτεται 

στο έδαφος 

✓ να τοποθετείται το σώμα όσο πιο κοντά στο προς ανύψωση βάρος 

✓ το σημείο λαβής πρέπει να κρατιέται σταθερά και με ασφάλεια 

✓ να αποφεύγονται οι περιστροφικές κινήσεις του κορμού του σώματος 
 

Ιδιαίτερη σημασία κατά την ανύψωση φορτίων έχει το ύψος ανύψωσης του φορτίου. Συγκεκριμένα: 

• μεταφορά από το δάπεδο μέχρι το ύψος των γονάτων 

• μεταφορά από το ύψος των γονάτων μέχρι του ύψους των αγκώνων 

• μεταφορά από το ύψος των αγκώνων μέχρι το ύψος των ώμων 

 

Μεγαλύτερο ύψος ανύψωσης σημαίνει περισσότερη επίπονη προσπάθεια, άρα και πιο επικίνδυνη. 

 

Κατά την μεταφορά φορτίων πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές: 

• Οι διαδρομές πρέπει να ελέγχονται, πριν την μεταφορά, για τυχόν ύπαρξη μικροπαγίδων και ο φωτισμός να είναι 

επαρκής 

• Αν ένα φορτίο μεταφέρεται από περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει να συντονίζονται οι κινήσεις τους. Αν τα 

άτομα είναι περισσότερα από τρία, πρέπει να διατάσσονται καθ’ ύψος. Το ψηλότερο από αυτά δεν πρέπει να 

βρίσκεται ποτέ στη μέση 

• Το φορτίο πρέπει να κρατιέται κάθετα ως προς το κέντρο βάρους του με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζονται οι 

προσπάθειες για να κρατηθεί σε ισορροπία 
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Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός αν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να αποκλεισθεί ο επικίνδυνος 

χώρος, θα προσέχει να μην πλησιάσει κανείς και θα κανονίζει πότε θα αρχίζει η ρίψη. 

 

 

4.8 Ασφάλεια εργασίας σε βροχερό καιρό 

Εφόσον η εργασία είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τον βροχερό 

καιρό και τα εργασιακά συστήματα τηρούνται, η εργασία στους χώρους των κατασκευών μπορεί να συνεχισθεί με 

ασφάλεια. 

Η λήψη μέτρων για τον έλεγχο αυτών των κινδύνων θα προστατέψει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, θα 

ωφελήσει τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις μέσω: 

• της μείωσης των τραυματισμών και των ασθενειών 

• των υψηλότερων επιπέδων εργασιακής ικανοποίησης και μείωσης των απουσιών 

• της αυξημένης αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας 

 

Παράγοντες κινδύνων 

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ασφαλή κατασκευή σε βροχερό καιρό είναι οι εξής: 

• Ολισθηρότητα σε εργασία στα ύψη 

• Ολισθηρότητα, υγρασία στις επιφάνειες πατωμάτων-σκαλοπατιών και σημείων στήριξης των ποδιών 

• Κατάρρευση σε εκσκαφές 

• Κίνδυνοι ηλεκτρισμού, π.χ. βρεγμένα ηλεκτρικά καλώδια, καλώδια, πρίζες, σημεία ισχύος και εξοπλισμός ισχύος 

• Κίνδυνοι συγκόλλησης, π.χ. υγρασία στο χαλυβουργείο 

• Ολισθηρά εργαλεία, λαβές και άλλες επιφάνειες χειρισμού 

• Μειωμένη χειρωνακτική επιδεξιότητα σε μερικές εργασίες 

• Αστραπές κατά τη διάρκεια καταιγίδων 

• Μόλυνση από υπερχείλιση του αποχετευτικού δικτύου 

 

Σε συνθήκες ανέμου, υγρού ή ξηρού, υπάρχουν επιπρόσθετοι παράγοντες κινδύνου στις εργασίες κατασκευής όπως: 

• Χαλαρά υλικά στέγης, σανίδες σκαλωσιάς και άλλα μη ασφαλή υλικά που βρίσκονται σε ύψος 

• Ημιτελείς κατασκευές, π.χ. στέγες ή υπόστεγα 

• Σκαλωσιές ανεπαρκώς ασφαλισμένες 

• Μη ασφαλισμένοι τοίχοι ή σκελετοί 

• Ξένη ουσία στα μάτια 

• Αστάθεια γερανών όταν οι άνεμοι ξεπερνούν τις συστάσεις των κατασκευαστών για ασφαλή λειτουργία 

 

Αν ο αέρας είναι υπερβολικά κρύος, η ασφαλής εργασία μπορεί να επηρεαστεί από την μειωμένη δυνατότητα αίσθησης 

και λειτουργίας των χεριών και των ποδιών. Η ταλαιπωρία που προκαλείται από το υπερβολικό κρύο μπορεί να 

οδηγήσει σε απροσεξία και αφηρημάδα. 

 

Ασφαλή Συστήματα Εργασίας 

Ο βροχερός, με ανέμους ή κρύος, καιρός δεν καθιστά απαραίτητα την εργασία κατασκευών μη ασφαλή, υπό την 

προϋπόθεση τα ασφαλή συστήματα εργασίας να μπορούν να εφαρμοσθούν. Αυτά περιλαμβάνουν: 

 

Οργάνωση εργασίας 

Αναδιοργάνωση των κατασκευαστικών εργασιών σε βροχερό καιρό έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να εκτελούν 

περισσότερες εργασίες: 

• Κάτω από τμήματα όπου υπάρχουν καλύμματα οροφής ή σκεπάσματα 

• Κάτω από προστατευμένες κατασκευές, π.χ. σκαλωσιές 

• Κάτω από προσωρινά προστατευτικά, π.χ. μουσαμάδες 

• Μετά το στέγνωμα των βρεγμένων συστατικών 

• Σε εργασίες τις οποίες ο βροχερός καιρός δεν καθιστά επικίνδυνες 

 

Χρειάζεται παρακολούθηση της πρόβλεψης του καιρού, έτσι ώστε να κανονίζονται εναλλακτικές εργασίες μία ή 

περισσότερες μέρες πριν. 

Χρειάζεται διασφάλιση όλων των ηλεκτρικών εφαρμογών και ότι όλα τα ηλεκτρικά καλώδια βρίσκονται σε αρκετή 

απόσταση πάνω από το έδαφος. 

Απαιτείται ελαχιστοποίηση των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν σε ψηλά σημεία και ότι παρέχονται και 

χρησιμοποιούνται τα μέτρα και ο εξοπλισμός πρόληψης έναντι των πτώσεων, ειδικά στον βροχερό ή με αέρα καιρό. 

Όπου είναι δυνατόν, προτείνεται προσύνδεση δομικών στοιχείων στο έδαφος αντί σε κάποιο ύψος. 

Κατά τον σχεδιασμό μακροπρόθεσμων εργασιών, απαιτείται αναβολή των προγραμματισμένων εργασιών που μπορεί 

να επηρεαστούν από τη βροχή για πιο στεγνούς μήνες. 
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Στις προκατασκευασμένες δομήσεις, απαιτείται προκαταρκτικός σχεδιασμός των σκεπασμένων οροφών για να 

εξασφαλιστεί προστασία κατά την διάρκεια άλλων κατασκευαστικών εργασιών. 

 

Περιβάλλον εργασίας 

Απαιτούνται: 

• Περιορισμός των εργασιών σε στεγνές προστατευμένες περιοχές όταν η βροχή καθιστά τις εκτεθειμένες περιοχές 

επικίνδυνες και διασφάλιση ομαλής αποχέτευσης ώστε το εργοτάξιο να στεγνώνει γρήγορα 

• Μέριμνα για ύπαρξη αντλιών απορρόφησης των πλημμυρών 

• Μέριμνα, αν χρειαστεί, για ανέγερση προσωρινών σκεπάστρων, π.χ. τέντες και μουσαμάδες 

• Διασφάλιση, σε περίπτωση ανέμων, ότι τα λυμένα αντικείμενα και οι ημιτελείς κατασκευές είναι δεμένες και 

στερεωμένες ενάντια στις πιέσεις του ανέμου 

 

Ανέσεις 

Απαιτούνται: 

• Εξασφάλιση καταφυγίων όπου θα υπάρχουν στεγνά ρούχα για να αλλαχθούν τα βρεγμένα 

• Εξασφάλιση ενός ζεστού καταφυγίου για τον κρύο καιρό 

 

Ενδυμασία για βροχερό καιρό 

• Τα ρούχα που προτιμώνται σε αυτές τις καιρικές συνθήκες για τις κατασκευαστικές εργασίες είναι αδιάβροχα 

παντελόνια και μπουφάν με κουκούλα (για να φοριέται με το κράνος ασφαλείας) 

• Οι μπότες και τα παπούτσια ασφαλείας θα πρέπει να έχουν σόλες που δεν γλιστράνε 

• Για εργασίες σε βρεγμένες περιοχές θα πρέπει να διασφαλίζονται ψηλές γαλότσες ασφαλείας. 

 

Κατάσταση Υγείας των Εργαζομένων 

• Η κατάσταση υγείας μερικών εργαζομένων μπορεί να μειώνει την αντοχή τους στον κρύο ή βροχερό καιρό. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις οι εργοδότες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συμβουλές των ιατρών. Οι εργοδότες είναι 

υπεύθυνοι για την παροχή και την συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας των εργασιών σε βροχερό καιρό. Οι 

εργαζόμενοι καλούνται να συνεργασθούν στην εφαρμογή αυτών των συστημάτων. 

 

 

4.9 Θόρυβος 

Είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι οποιαδήποτε υπέρμετρη έκθεση σε θόρυβο έχει καταστρεπτικές και μη 

αναστρέψιμες συνέπειες. Για το λόγο αυτό η μείωση της ακοής πέραν ενός ορίου θεωρείται και νομικά επαγγελματική 

ασθένεια. 

 

Σημεία προσοχής: 

• Ο θόρυβος πάνω από 85 Db(A) είναι επικίνδυνος και μπορεί να προκαλέσει μείωση της ακοής 

• Ο θόρυβος μέσων και υψηλών συχνοτήτων (2-5 Khz) είναι ο πλέον επικίνδυνος για την ακοή 

• Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον κρουστικό θόρυβο (με έμφαση στον μη αναμενόμενο) 

• Αύξηση του θορύβου κατά 3 db(A) συνεπάγεται διπλασιασμό της ηχητικής πίεσης άρα και της βλαπτικότητάς του 

• Ο χρόνος έκθεσης στον θόρυβο είναι ανάλογος του βλαπτικού του αποτελέσματος 

• Ο θόρυβος αποτελεί αίτιο ή συναίτιο σημαντικού αριθμού ατυχημάτων 

• Η συνεχής έκθεση σε θόρυβο προκαλεί ψυχολογική ένταση και επηρεάζει τις φυσιολογικές λειτουργίες του 

οργανισμού 

• Η προσοχή πρέπει να εστιάζει στην εκτίμηση της έκθεσης των εργαζομένων στον θόρυβο περισσότερο από τον 

θόρυβο αυτόν καθ’ εαυτόν 

• Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας κατά του θορύβου αποτελούν τη λιγότερο επιθυμητή λύση και δεν πρέπει να 

επιλέγονται για συνεχή προστασία (έκθεση σε οκτάωρη βάση) 

 

 

4.10 Ηλεκτρικό ρεύμα 

Το ηλεκτρικό ρεύμα παρουσιάζει πολλούς κινδύνους ιδιαίτερα στα εργοτάξια τεχνικών έργων όπου οι εγκαταστάσεις 

είναι προσωρινές, βρίσκονται κατά κανόνα στην ύπαιθρο και το προσωπικό δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση. 

 

Σημεία προσοχής: 

• Το ηλεκτρικό ρεύμα παρουσιάζει πολλούς κινδύνους για ατυχήματα. Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη, 

αλλά και αναπηρία, ακόμη και θάνατο 

• Μέτρα ασφαλείας είναι η χρήση χαμηλής τάσης (42V), η μονωτική θέση, η γείωση και ο διακόπτης διαφυγής 

• Οι εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας πρέπει να έχουν καλή γείωση, να έχουν την σωστή θέση στο εργοτάξιο και 
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τα στοιχεία τους να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας από το έδαφος 

• Οι κίνδυνοι από τα ηλεκτρικά δίκτυα ποικίλουν ανάλογα με το είδος του δικτύου (εναέριο, υπόγειο ή βοηθητικό) 

• Οι πίνακες διανομής και τροφοδοσίας πρέπει να είναι στεγανού τύπου με δυνατότητα ασφάλισης, να είναι 

γειωμένοι, να έχουν διακόπτη διαφυγής και να συντηρούνται τακτικά 

• Οι χωματουργικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται αφού πρώτα έχει ελεγχθεί ο πιθανός κίνδυνος από τα δίκτυα 

της ΔΕΗ που βρίσκονται στη θέση του έργου 

• Οι εργασίες που εκτελούνται κοντά σε δίκτυα της ΔΕΗ πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή αφού ο κίνδυνος 

για πιθανό ατύχημα λόγω επαφής ή προσέγγισης με το δίκτυο είναι μεγάλος 

• Τα φωτιστικά σημεία καθώς και οι ηλεκτρικές συσκευές και τα μηχανήματα πρέπει να παρέχουν προστασία από 

πιθανή ηλεκτροπληξία. 

 

 

4.11 Εργασίες με ικριώματα 

Οι σοβαροί κίνδυνοι που ενέχουν οι εργασίες με ικριώματα απαιτούν την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας. Το 

είδος του ικριώματος που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση εξαρτάται κύρια από το ύψος εκτέλεσης των εργασιών. 

 

Σημεία προσοχής: 

• Ανάλογα με το ύψος εκτέλεσης της εργασίας πρέπει να χρησιμοποιείται το κατάλληλο ικρίωμα 

• Για τα σταθερά ικριώματα συντάσσεται υπεύθυνη δήλωση, μετά από έλεγχο και πριν την έναρξη των εργασιών, 

από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον κατασκευαστή η οποία κατατίθεται στην Επιθεώρηση Εργασίας 

• Τα μεταλλικά ικριώματα πρέπει να φέρουν τα πιστοποιητικά ελέγχου και να συναρμολογούνται σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή 

• Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των ικριωμάτων πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό 

προσωπικό 

• Τα ικριώματα δεν πρέπει να αποσυναρμολογούνται εν μέρει κατά την πρόοδο των εργασιών 

• Τα υλικά κατασκευής των ικριωμάτων πρέπει να είναι ανθεκτικά και καλά συντηρημένα 

• Τα ικριώματα πρέπει να στηρίζονται με ασφαλή τρόπο στο έδαφος 

• Τα σταθερά ικριώματα πρέπει να δένονται με ασφαλή τρόπο στο έδαφος 

• Τα δάπεδα εργασίας πρέπει να έχουν πλάτος το ελάχιστον 60cm και να αποτελούνται από τρία μαδέρια 

• Τα δάπεδα των ικριωμάτων δεν πρέπει να υπερφορτώνονται 

• Η σύνδεση των στοιχείων των ικριωμάτων πρέπει να γίνεται με τον τρόπο που περιγράφει η σχετική νομοθεσία 

• Πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε χιαστί αντηρίδες 

• Σε κάθε δάπεδο εργασίας θα πρέπει να υπάρχει κουπαστή (σε ύψος 1m), παράλληλη σανίδα στο μεσοδιάστημα 

και θωράκιο (σοβατεπί) 

 

 

4.12 Επαγγελματικές ασθένειες σχετικές με την εργασία στα τεχνικά έργα 

Οι συχνότερες επαγγελματικές ασθένειες (άρθρο 40 του Κανονισμού Ασθενείας του ΙΚΑ) που συνδέονται με τις 

εργασίες στα Τεχνικά Έργα, είναι οι εξής: 

 

 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις 

• Απώλεια αισθήσεων, δύσπνοια, σπασμοί 

• Μέθη από μονοξείδιο του άνθρακα, κεφαλαλγία, 

ναυτία, ίλιγγοι, βούισμα αυτιών, μείωση μυϊκής 

ισχύος 

• Υπολειμματικές νευρικές, ψυχικές και 

καρδιαγγειακές διαταραχές 

• Διαταραχές όρασης, μνήμης 

• Διαταραχές ύπνου και συμπεριφοράς 

• Χρήση μηχανών εσωτερικής καύσης 

εντός κλειστών χώρων 

• Οδήγηση οχημάτων τα οποία διαθέτουν 

κλειστό θάλαμο ή κακώς 

προστατευμένο 

• Πυρκαγιές και εκρήξεις εντός κλειστών 

χώρων 

• Λήψη άμεσων μέτρων για 

εξάλειψη ή μείωση εκπομπής 

μονοξειδίου του άνθρακα με 

τεχνικά μέσα 

 

ΤΕΤΑΝΟΣ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις 

• Τέτανος συνήθους συμπτωματολογίας • Οικοδομικές και υπόγειες εργασίες • Αντιτετανικό εμβόλιο 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
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Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις 

• Υπεροστικές αρθροπάθειες στην άρθρωση του 

αγκώνα 

• Άσηπτος νέκρωση του μηνοειδούς 

• Αγγειοκινητικές διαταραχές 

• Εργασίες κατά τη διάρκεια των οποίων 

χρησιμοποιούνται αερόσφυρες 

(κομπρεσέρ) 

• Κραδάζοντα εργαλεία χειρός 

• Λήψη τεχνικών μέσων για την 

αποφυγή μετάδοσης των δονήσεων 

στον εργαζόμενο 

• Συχνά διαλείμματα 

• Συχνή εναλλαγή καθηκόντων 

• Κατάλληλα γάντια 

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΗΧΟ / ΘΟΡΥΒΟ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις 

• Μείωση της ακουστικής οξύτητας 

κοχλιακής προέλευσης, μη ανατάξιμος 

και μη επιδεινούμενη μετά τη διακοπή 

της έκθεσης στο θορυβογόνο 

περιβάλλον 

• Χειρισμός θορυβογόνων μηχανών και 

εργαλείων 

• Παραμονή σε περιβάλλον με υψηλό 

θόρυβο 

• Λήψη άμεσων μέτρων για μείωση 

ηχοέκθεσης με τεχνικά ή οργανωτικά 

μέσα 

• Χρήση των μέσων προστασίας της ακοής 

μόνο ως πρόσθετη προστασία ή ως 

έσχατη λύση 

• Διεξαγωγή τακτικών ακουομετρικών 

ελέγχων 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις 

• Δερματίτιδες πρωτοπαθείς και 

πυοδερματίτιδες 

• Δερματίτιδες δευτεροπαθείς 

εκζεματοειδείς 

• Παρασκευή ή/και χρήση τσιμέντου 

• Εργασίες που φέρουν σε επαφή τον 

εργαζόμενο με πίσσα και ορυκτέλαια 

• Προστασία του δέρματος με χρήση 

ολόσωμης προστατευτικής ενδυμασίας 

και γαντιών 

 

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΕΠΙΘΗΛΙΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις 

• Πρωτοπαθή επιθηλιώματα δέρματος 

συνήθους συμπτωματολογίας 

• Εργασίες που φέρουν σε επαφή τον 

εργαζόμενο με πίσσα, άσφαλτο, 

τσιμέντο, ορυκτέλαια, παραφίνη, 

καθώς και σύνθετα προϊόντα ή 

υπολείμματα των παραπάνω ουσιών 

• Προστασία του δέρματος με χρήση 

μάσκας ανάλογης του βαθμού 

συγκέντρωσης των ινών αμιάντου 

 

 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις 

• Αμιάντωση 

• Καρδιακές επιπλοκές 

• Μεσοθηλίωμα περιτοναίου 

• Εργασίες που εκθέτουν τον εργαζόμενο 

σε εισπνοή σκόνης αμιάντου 

• Παραγωγή και χρήση αμιαντοτσιμέντου 

• Προστασία της αναπνοής με χρήση 

μάσκας ανάλογης του βαθμού 

συγκέντρωσης των ινών αμιάντου 

• Απαγόρευση του καπνίσματος, του 

φαγητού και της πόσης κατά την 

εργασία 

• Απαραίτητη η χρήση ειδικής φόρμας, 

για να μην μεταφέρεται η μόλυνση από 

τον χώρο εργασίας στο σπίτι 

 

 

Κάτω Αχαΐα 18 / 12 / 2020 

 Θεωρήθηκε 

Ο συντάξας Η αναπληρώτρια Δ/ντρια Τ.Υ. 

  

  

  

Παναγιώτης Τζογαδώρος Σωτηρία Φελούκα 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ4 Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 (Τα παρακάτω νομοθετήματα είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) 

 

 

 

Π.Δ. 22-12-1933 (ΦΕΚ 406/Α/29-12-1933) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Περί ασφάλειας 

εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων»  

Γ1/9900/27-11-1974 (ΦΕΚ 1266/Β/3-12-1974) «Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων» 

Π.Δ. 17/78 (ΦΕΚ 3/Α/12-1-1978) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας « Περί συμπληρώσεως του από 

22/29.12.1933 Π.Δ/τος «Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων»»  

Π.Δ. 95/1978 (ΦΕΚ 20/Α/17-2-1978) «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολούμενων εις εργασίας 

συγκολλήσεων»  

Π.Δ. 778/1980 (ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Περί μέτρων 

ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών»  

ΥΑ ΒΜ5/30428/1980 (ΦΕΚ 589/Β/1980) «Περί εγκρίσεως πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως 

Εκτελουμένων Έργων σε οδούς εκτός κατοικημένων περιοχών»  

ΥΑ ΒΜ5/40239/1980 (ΦΕΚ 6/Β/12-1-1981) «Περί εγκρίσεως Προσωρινής Τεχνικής Προδιαγραφής Ανακλαστικών 

Επενδυτών Ασφαλείας»  

ΕΗ 3/0/15517/4-5-81 (ΦΕΚ 306/Β/28-51981) «Περί απογραφής, ταξινομήσεως και χορηγήσεως άδειας κυκλοφορίας 

κλπ. Μηχανημάτων 'Έργων (Μ.Ε.)»  

Π.Δ. 1073/1981 (ΦΕΚ 260/Α/16-9-1981) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Περί μέτρων 

ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού 

μηχανικού»  

ΥΑ ΒΜ5/30058/1983 (ΦΕΚ 121/Β/23-3-1983) Υπουργείο Δημοσίων Έργων «Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής 

Προδιαγραφής Σημάνσεως Εκτελούμενων Έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών»  

Αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ.502/2003 (ΦΕΚ 946/Β/9-7-2003) : «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων 

Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια»  

Ν. 1396/1983 (ΦΕΚ 126/Α/15-9-1983) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Υποχρεώσεις λήψης και 

τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και τα λοιπά ιδιωτικά έργα»  

Υ.Α. 130646/1984 (ΦΕΚ 154/Β/19-3-1984) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Ημερολόγιο μέτρων 

ασφαλείας (Η.Μ.Α.)»  

Ν. 1430/1984 (ΦΕΚ 49/Α/18-4-1984) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Κύρωση της υπ’ αριθμό 

62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση 

θεμάτων που έχουν σχέση με αυτήν»  

Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Υγιεινή και ασφάλεια 

των εργαζομένων (συμπληρώσεις και τροποποιήσεις Ν. 1768/88 και Ν. 1682/87)»  

Π.Δ. 289/1986 (ΦΕΚ 129/Α/22-8-1986) "Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 

χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους".  

Π.Δ. 94/1987 (ΦΕΚ 54/Α/22-4-1987) "Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον μεταλλικό μόλυβδο και τις 

ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία, σε συμμόρφωση της οδηγίας 82/605/ΕΟΚ"  

Π.Δ. 315/1987 (ΦΕΚ 149/Α/25-8-1987) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Σύσταση επιτροπών 

υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) σε εργοτάξια οικοδομών και εν γένει τεχνικών έργων» 

Υ.Α. 131325/1987 (ΦΕΚ 467/Β/28-8-1987) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Σύσταση μεικτών 

επιτροπών ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα»  

Π.Δ. 70α/1988 (ΦΕΚ 31/Α/17-2-1988) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Προστασία των 

εργαζομένων που εκτίθενται στον αμίαντο κατά την εργασία», όπως ισχύει με την τροποποίησή του με το Π.Δ. 

175/1997 (ΦΕΚ 150/Α/15-7-1997)  
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Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α/21-6-1988) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Ελάχιστος χρόνος 

απασχόλησης Τ.Α. και Γ.Ε., επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα Τ.Α. για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες 

του άρθρου 1 παρ.1 του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων»»  

ΚΥΑ 88555/3293/4-10-1988 (ΦΕΚ 721Β/88) «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και 

των ΟΤΑ» κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/89  

Αποφ. 3046/304/30-1-1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989) άρθρο 5 παρ. 2 Περίφραξη εργοταξίου  

Π.Δ. 225/1989 (ΦΕΚ 106/Α/2-5-1989) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Υγιεινή και ασφάλεια 

στα υπόγεια τεχνικά έργα»  

Π.Δ. 31/1990 (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης 

Τεχνικών Έργων»  

ΚΥΑ 8243/1113/1991 (ΦΕΚ 138/Β/8-3-1991) «Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου»  

Π.Δ. 85/1991 (ΦΕΚ 38/Α/18-3-1991) «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της 

έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ»  

Π.Δ. 499/1991 (ΦΕΚ 180/Α/28.11.1991) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 31/90 (11/A) «Επίβλεψη της 

λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων»  

Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993) (ΦΕΚ 756/Β/28-9-1993) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας 

«Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή 

κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών»  

Κ.Υ.Α. Β 4373/1205/11-3-93 (ΦΕΚ 187/Β/1993) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Συμμόρφωση 

της ελληνικής νομοθεσίας με την 89/686/ΕΟΚ οδηγία του Συμβουλίου της 21/12/89 για την προσέγγιση των 

νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)»  

Π.Δ. 77/1993 (ΦΕΚ 34/Α/18-3-1993) "Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς 

παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 307/1986(ΦΕΚ 135/Α) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 

88/642/ΕΟΚ"  

Απόφ. 31245/22-5-1993 (ΦΕΚ 451/Β/24-6-1993) Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων»  

Κ.Υ.Α 8881/3-6-1994 (ΦΕΚ 450/Β`/16.6.1994) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας "Τροποποίηση 

της ΚΥΑ Β 4373/1205/11-03-1993 (187/Β) για τα μέσα ατομικής προστασίας", σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του 

Συμβουλίου 93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ 

Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Ελάχιστες προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγείας για την χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία σε 

συμμόρφωση με την Οδηγία 89/655/ΕΟ»  

Π.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Ελάχιστες 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την 

εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ»  

Π.Δ. 397/1994 (ΦΕΚ 221/Α/19-12-1994) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Ελάχιστες 

προδιαγραφές Α+Υ κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την 

οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ»  

Π.Δ. 398/1994 (ΦΕΚ 221/Α/19-12-1994) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Ελάχιστες 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με 

την Οδηγία 90/270/ΕΟΚ».  

Π.Δ. 399/1994 (ΦΕΚ 221/Α/19-12-1994) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Προστασία των 

εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε 

συμμόρφωση με την Οδηγία 90/394/ΕΟΚ»  

Διορθ. Σφ. 1995 (ΦΕΚ 6/Α`/25.1.1995) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Διορθώσεις σφαλμάτων 

στα Π.Δ 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 397/94 (221/Α), 398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α)  

Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α/10-4-1995) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Ελάχιστες προδιαγραφές 

για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ»  

Εγκ. 38935/54/95 Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Κανονισμός για κατεδαφίσεις κτιρίων»  

Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α`/18.1.1996) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Ελάχιστες προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας» σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK»  
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Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11/Α/18-1-1996) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Μέτρα για τη βελτίωση της 

ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 29/391/ΕΟΚ και 

91/383/ΕΟΚ»  

Απόφ. 7568 Φ700.1/9-2-1996 (ΦΕΚ 155/Β/13-3-1996) Πυροσβεστική Διάταξη 7 «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας 

κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών»  

Εγκ. 130297/15-7-1996 Υπουργείο εργασίας «Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 17/96 «Μέτρα για την βελτίωση της 

ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 

91/383/EOK».  

Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α/29-8-1996) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Ελάχιστες 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία 2/57/ΕΟΚ»  

Εγκ. 52206/36/1997 Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Οδηγίες σχετικά με το Π.Δ. 305/1996 για την ασφάλεια και την υγεία 

στα εργοτάξια (Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ.)»  

Κ.Υ.Α. οικ. Β 5261/190/1997 (ΦΕΚ 113/Β/26.2.1997) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας 

«Τροποποίηση της Β 4373/1205/11-3-93 (187/Β/23-3-93) για τα "Μέσα Ατομικής Προστασίας" όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 96/58/ΕΚ» 

Εγκ. οικ. 130159/7-5-1997 «Εγκύκλιος εφαρμογής του Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 

που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ»  

Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»  

Π.Δ. 89/1999 (ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση του Π.Δ. 395/94»  

Εγκ. 130268/27-9-1999 Ανακοίνωση δημοσίευσης Π.Δ. 89/99 «Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 «Ελάχιστες 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την 

εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ (220/Α)ξ σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του 

Συμβουλίου»  

Π.Δ. 34/2000 (ΦΕΚ 241/Α/03-11-2000) «Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές Α+Υ για τη 

χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 

89/655/ΕΟΚ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/99»  

Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/01-03-2000) Υπουργεία Εθνικής Παιδείας, Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «τροποποίηση και 

συμπλήρωση του Π.Δ. 38/1991 «Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών 

ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων, καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους 

στις σχετικές εργασίες», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 48/1995»  

Απόφ. 433/2000 (ΦΕΚ 1176/Β/22-9-2000) Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας 

(Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου»  

Αποφ. Αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2-3-2001 (ΦΕΚ 266/Β/14-3-2001) Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Πρόληψη εργασιακού 

κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου»  

Αποφ. Αρ. ΔΕΕΠΠ/οικ/85/14-5-2001 (ΦΕΚ 686/Β/1-6-2001) «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 

και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στα στάδια της 

οριστικής μελέτης ή και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε δημόσιο έργο»  

Π.Δ. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α`/9.10.2001) «Προστασίας της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία 

από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες»  

Απόφ. Αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-2002 (ΦΕΚ 16/Β/14-1-2003) «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού 

κινδύνου κατά την κατασκευή Δημόσιων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)»  

Ν. 2940/6-8-2001 (ΦΕΚ 180/Α/6-8-2001) «Αναπτυξιακά Εισαγωγή της υπεργολαβίας στα δημόσια έργα»  

Απόφ. Δ17α/01/13/ΦΝ.430/02 (ΦΕΚ 267/Β/6-3-2002) Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Όροι και διαδικασία έγκρισης 

κατασκευαστικής κοινοπραξίας και υπεργολαβίας»  

Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/8-5-2003) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικός διάλογος για 

την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 9 Συμπλήρωση διατάξεων 

του Ν. 1568/1985) 

ΚΥΑ Δ13ε/4800/2003 (ΦΕΚ 708/Β/4-6-2003) «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου Μηχανήματος 

Έργων και τρόπος και διαδικασία απογραφής, ταξινόμησης και χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας 

Μηχανήματος Έργων (ΜΕ)»  
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ΚΥΑ οικ.105085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/Β/25-8-2003) «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων»  

Εγκ. 27/ΔΕΕΕΠ/208/27/12-9-2003 «Αποδοχή Γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της ΓΓΔΕ περί των 

αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων αφενός της Δ/νουσας Υπηρεσίας Δημοσίου Έργου και αφετέρου της Αναδόχου 

Εργοληπτικής Επιχείρησης, ως προς τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων σε αυτό»  

Π.Δ. 155/2004 (ΦΕΚ Α’ 121/5-7-2004) «Τροποποίηση του Π.Δ. 395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 

υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με 

την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α’ 220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/45/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001»  

Υ.Α. οικ. 10581/1015/2005 (ΦΕΚ 706/Β`/25.5.2005) «Σύστημα εποπτείας της αγοράς από τη Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης»  

ΔΙΠΑΔ/οικ./69/12-02-2007 «Ελάχιστες απαιτήσεις Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων που πρέπει να τηρούνται 

στα εργοτάξια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και να περιλαμβάνονται σε ένα Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

(Σ.Α.Υ.)»  

Υ.Α. Δ14/92330/2008 (ΦΕΚ 1416/Β`/17.7.2008) «Έγκριση Νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού 

Σκυροδέματος (ΚΤΧ 2008)»  

Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2-6-2010) «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»  

Υ.Α. Δ7/Α/οικ. 12050/2223/2011 (ΦΕΚ 1227/Β`/14.6.2011) «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών 

(Κ.Μ.Λ.Ε.)»  

Εγκ. 27 ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15-10-2012 Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου 

σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο»  

Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198/Α/17-10-2012) «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του 

χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες 

και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής 

δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις» καταργεί το 31/90»  

Υ.Α. 14867/825/15-05-2014 (ΦΕΚ 1241/Β/15-05-2014) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας 

«Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα Τεχνικά Έργα»  

Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

ΥΑ οικ. 48416/2564/18-10-2017 (ΦΕΚ3757/25-10-2017) Απόφαση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για τα έτη 2016-

2020» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 (άρθρο 5 παρ. 1 και άρθρο 9 παρ. 4 Π.Δ. 396/94) 

 

 

1. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ  

1.1. Κράνη προστασίας για τη βιομηχανία (κράνη ορυχείων, εργοταξίων, διαφόρων βιομηχανιών). 

1.2. Ελαφρά προστατευτικά καλύμματα για την προστασία του τριχωτού του κεφαλιού (κασκέτα, σκούφοι, δίχτυα 

(φιλέδες) με ή χωρίς γείσο). 

1.3. Προστατευτικά καλύμματα κεφαλιού (σκούφοι, κασκέτα , κουκούλες κλπ., από ύφασμα, από επιχρισμένο ύφασμα 

(μουσαμάς) κλπ.). 

2. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΚΟΗΣ  

2.1. Σφαιρίδια και βύσματα για τα αυτιά.  

2.2. Ωτοασπίδες που καλύπτουν πλήρως το πτερύγιο του αυτιού.  

2.3. Ωτοασπίδες που προσαρμόζονται στα προστατευτικά κράνη της Βιομηχανίας.  

2.4. Ωτοασπίδες με δέκτη για βρόγχο επαγωγής χαμηλής συχνότητας.  

2.5. Προστατευτικά μέσα κατά του θορύβου εξοπλισμένα με συσκευές ενδοεπικοινωνίας.  

3. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

3.1. Γυαλιά με βραχίονες  

3.2. Γυαλιά - προσωπίδες που καλύπτουν εν μέρει το πρόσωπο.  

3.3. Γυαλιά προστασίας από τις ακτινοβολίες Χ, τις ακτινοβολίες λέιζερ και τις υπεριώδεις , υπέρυθρες και ορατές 

ακτινοβολίες.  

3.4 Οθόνες προσώπου.  

3.5. Προσωπίδες και κράνη για ηλεκτροσυγκόλληση (προσωπίδες που κρατιούνται με το χέρι, που στηρίζονται με 

στεφάνι στο κεφάλι ή που προσαρμόζονται στα προστατευτικά κράνη).  

4. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ  

4.1. Διηθητικές συσκευές που συγκρατούν τις σκόνες, τα αέρια και τις ραδιενεργές σκόνες.  

4.2. Συσκευές που απομονώνουν από τον αέρα του περιβάλλοντος με τροφοδοσία σε αέρα.  

4.3. Αναπνευστικές συσκευές που διαθέτουν κινητή προσωπίδα συγκόλλησης.  

4.4. Συσκευές και εξοπλισμοί για δύτες.  

4.5. Σκάφανδρα για δύτες.  

5. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ  

5.1. Γάντια  

5.1.1.Κατά των φυσικών προσβολών, διατρήσεις, κοψίματα, κραδασμοί κλπ.  

5.1.2.Κατά των χημικών προσβολών. 

5.1.3.Για ηλεκτρολόγους και για προστασία από τη θερμότητα.  

5.2. Γάντια χωρίς διαιρέσεις για τα δάκτυλα εκτός από τον αντίχειρα.  

5.3. Καλύπτρες δακτύλων.  

5.4. Μανσέτες.  

5.5. Περικάρπια διαφόρων ειδών.  

5.6. Γάντια που αφήνουν ελεύθερα τα άκρα των δακτύλων  

5.7 Περιχειρίδια δερματεργατών.  

6. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΝΗΜΩΝ.  

6.1. Σκαρπίνια ,μποτίνια, χαμηλές μπότες, μπότες ασφάλειας.  

6.2. Υποδήματα με σύστημα ταχείας απελευθέρωσης των κορδονιών ή των αγγραφών.  

6.3. Υποδήματα με συμπληρωματική προστασία του άκρου του ποδιού.  

6.4. Υποδήματα και καλύπτρες υποδημάτων με σόλα ανθεκτική στη θερμότητα.  

6.5. Υποδήματα, μπότες και καλύπτρες μποτών για προστασία από τη θερμότητα.  

6.6. Υποδήματα μπότες και καλύπτρες μποτών για προστασία από το κρύο.  

6.7. Υποδήματα μπότες και καλύπτρες μποτών για προστασία από τα ηλεκτροστατικά φορτία.  

6.8. Υποδήματα μπότες και καλύπτρες μποτών για προστασία από τα ηλεκτροφόρα φορτία.  

6.9. Υποδήματα, μπότες και καλύπτρες μποτών με ηλεκτρική μόνωση.  

6.10. Μπότες προστασίας από τις αλυσίδες των αλυσοπρίονων.  

6.11. Ξυλοπάπουτσα.  

6.12. Επιγονατίδες.  

6.13. Προσαρμόσιμα προστατευτικά μέσα της ράχης του ποδιού.  
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6.14. Γκέτες  

6.15. Αφαιρετές σόλες (κατά της θερμότητας, της διάτρησης ή της εφίδρωσης).  

6.16. Βιδωτά καρφιά για πάγο, χιόνι, ολισθηρά εδάφη.  

7. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.  

7.1. Κρέμες προστασίας αλοιφές.  

8. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΛΛΑΣ  

8.1. Γιλέκα ,σακάκια και ποδιές προστασίας από τις μηχανικές προσβολές, (διάτρηση, κοψίματα, εκσφενδόνιση 

λιωμένων μετάλλων κλπ.).  

8.2. Γιλέκα σακάκια και ποδιές προστασίας από τις χημικές προσβολές.  

8.3. Θερμαινόμενα γιλέκα.  

8.4. Σωσίβια. 

8.5. Ποδιές προστασίας από τις ακτινοβολίες Χ.  

8.6. Ζώνες συγκρότησης του κορμού.  

9. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  

9.1. Εξοπλισμός προστασίας από τις πτώσεις  

9.1.1. Εξοπλισμός «αντιπτωτικού τύπου» (πλήρης εξοπλισμός που περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για τη 

χρήση του).  

9.1.2. Εξοπλισμός με φρένο «απορρόφησης κινητικής ενέργειας» (πλήρης εξοπλισμός που περιλαμβάνει όλα τα 

αναγκαία εξαρτήματα για τη χρήση του).  

9.1.3. Συστήματα συγκράτησης του σώματος (εξαρτισμός ασφάλειας).  

9.2. Ενδυμασίες προστασίας  

9.2.1. Ενδυμασίες εργασίας τύπου «ασφάλειας» (δύο κομματιών και φόρμες).  

9.2.2. Ενδυμασίες προστασίας από τις μηχανικές προσβολές (διάτρηση, κοψίματα κλπ.).  

9.2.3. Ενδυμασίες προστασίας από τις χημικές προσβολές.  

9.2.4. Ενδυμασίες προστασίας από τις εκσφενδονίσεις λιωμένων μετάλλων και από την υπέρυθρη ακτινοβολία.  

9.2.5. Ενδυμασίες προστασίας από τη θερμότητα.  

9.2.6. Ενδυμασίες προστασίας από το ψύχος.  

9.2.7. Ενδυμασίες προστασίας από τη ραδιενεργή μόλυνση.  

9.2.8. Ενδυμασίες προστασίας από τις σκόνες.  

9.2.9. Ενδυμασίες προστασίας από τα αέρια.  

9.2.10. Ενδυμασίες και εξαρτήματα (περιβραχιόνια, γάντια κλπ.), με φθορίζουσα επισήμανση, με αντανάκλαση.  

9.2.11. Κουβέρτες προστασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ  

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
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1.1 Απαγορευτικές Πινακίδες 

 

 

1.2 Προειδοποιητικές Πινακίδες 
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1.3 Πινακίδες Υποχρέωσης 
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1.4 Πινακίδες Διάσωσης ή Βοήθειας 

 

 

1.5 Πινακίδες που αφορούν το πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισμό 
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