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Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Το παρόν Σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας συντάχθηκε από το Συντονιστή Ασφαλείας του 

Έργου, λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω διατάγµατα και κανονισµούς: 

••••Π.∆.105/95 Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφαλείας και υγείας στην 

εργασία 

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

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

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

κατά την εργασία. 

••••Π.∆. 397/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρονακτική 

διακίνηση φορτίων. 

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

εκτέλεσης Τεχνικών Έργων . 

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

εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας. 

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

εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 

••••Π.∆. 1073/81 Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια 

οικοδοµικών και πάσης φύσης έργα πολιτικού µηχανικού 

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

••••Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών 

1.ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 Το έργο αφορά σε παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που θα πρέπει να γίνουν 

στα παρακάτω δηµοτικά κτίρια ώστε να ελαττωθούν οι ενεργειακές δαπάνες και το κτίριο να 

µπορεί να εναρµονιστεί µε τους  νέους κανονισµούς. 
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2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Η µελέτη περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες στα κάτωθι κτίρια:   
2.1  Κτίριο ∆ηµαρχείου  
• Κατασκευή πράσινου δώµατος  

• Αλλαγή των στραγγαλιστικών πηνίων των φωτιστικών φθορισµού µε ηλεκτρονικά και 

αντικατάσταση των φωτιστικών πυρακτώσεως µε φθορίου  

• Εγκατάσταση συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης (ΒΕΜS)  

• Σύστηµα παρουσίασης στοιχείων στο κοινό (όπως θα προκύπτουν από το BEMS) 

2.2   5ο Γυµνάσιο Αµαρουσίου  
• Μόνωση του δαπέδου του δώµατος  

• Αλλαγή των κουφωµάτων και υαλοπινάκων 

• Αλλαγή των στραγγαλιστικών πηνίων των φωτιστικών φθορισµού µε ηλεκτρονικά και 

αντικατάσταση των φωτιστικών πυρακτώσεως µε φθορίου  

2.3 ΚΑΠΗ Αµαρουσίου, (Περικλέους 20)  
• Εξωτερική θερµοµόνωση του κτιρίου  

• Θερµοµόνωση του δαπέδου του δώµατος  

• Αλλαγή των κουφωµάτων και υαλοπινάκων 

• Αλλαγή των στραγγαλιστικών πηνίων των φωτιστικών φθορισµού µε ηλεκτρονικά και 

αντικατάσταση των φωτιστικών πυρακτώσεως µε φθορίου  

• Εργασίες λεβητοστασίου για καύση φυσικού αερίου και αντικατάσταση καυστήρα . 

2.4. Βρεφονηπιακός Σταθµός οδού Χλόης    
• Εξωτερική θερµοµόνωση του κτιρίου  

• Θερµοµόνωση του δαπέδου του δώµατος  

• Αλλαγή των κουφωµάτων και υαλοπινάκων 

• Αλλαγή των στραγγαλιστικών πηνίων των φωτιστικών φθορισµού µε ηλεκτρονικά και 

αντικατάσταση των φωτιστικών πυρακτώσεως µε φθορίου  

 

3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κύριος του Έργου είναι ο ∆ήµος Αµαρουσίου Αττικής και επιβλέπουσα υπηρεσία η Τεχνική 

Υπηρεσία του ∆ήµου Αµαρουσίου µε έδρα επί της οδού Β. Σοφίας 9 τηλ. 213-2038149 fax. 

213-2038514 
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4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, το έργο κατασκευάζεται στις εξής φάσεις:    

 

ΦΑΣΗ 1: Εργασίες θερµοµόνωσης  
ΦΑΣΗ 2: Αλλαγές κουφωµάτων  
ΦΑΣΗ 3: Η/Μ Εργασίες  
ΦΑΣΗ 4: Κατασκευή πράσινου δώµατος 
 

Οι παραπάνω φάσεις είναι ενδεικτικές και δεν καθορίζουν την αλληλουχία των εργασιών, η 

οποία θα αποτυπώνεται στο χρονοδιάγραµµα του αναδόχου.  Επισηµαίνεται ότι οι εργασίες 

που θα υλοποιηθούν στο 5ο Γυµνάσιο και στο Βρεφονηπιακό Σταθµό θα πρέπει να 

προγραµµατιστούν σε χρόνο που δε θα παρεµποδίζεται η λειτουργία τους (διακοπές 

Χριστουγέννων, Πάσχα, καλοκαίρι κλπ)   

 

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

5.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ –ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

Ο Ανάδοχος εξουσιοδοτεί υπεύθυνούς µε ποικίλες εξουσίες και καθήκοντα, προς αποφυγή 

οποιουδήποτε εργατικού ατυχήµατος. 

Ο Συντονιστής Ασφαλείας και οι Μηχανικοί Ασφαλείας του έργου ευθύνονται για την 

επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών σύµφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί 

ασφαλείας και τις  προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 

Τα καθήκοντα και αρµοδιότητες της Εργοδοσίας του Συντονιστή Ασφαλείας, των Μηχανικών 

Ασφαλείας, του Γιατρού Εργασίας και των εργαζοµένων πηγάζουν από τις διατάξεις του 

Ν.1568/85 και του Π.∆.305/96. 

Ο συντονιστής Ασφαλείας ενηµερώνει µέσω του ∆ιευθυντή Εργοταξίου, τον ∆ιευθυντή 

Έργου όσον αφορά την ασφάλεια και τα µέτρα Ασφαλείας που θα ληφθούν. 

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

να εγκρίνει την αλλαγή και τα µέτρα.  Εντούτοις η ύστατη ευθύνη καταλογίζεται στον 

∆ιευθυντή Έργου. 
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6. ΣΤΟΧΟΙ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

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

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

µπορούσε να προκαλέσει άµεση ή έµµεση ζηµιά σε οποιοδήποτε ακίνητο, καθυστέρηση ή 

απρόβλεπτη διακοπή σε οποιαδήποτε διαδικασία, υπηρεσία ή λειτουργία που θα 

µπορούσαν να βλάψουν την αποτελεσµατικότητα ή το καλό όνοµά της. 

Ο Ανάδοχος αναµένει κάποια παρόµοια αντιµετώπιση από τους υπεργολάβους.  Επίσης 

προβλέπει και επισηµαίνει πιθανούς κινδύνους οι οποίοι µπορεί να εµφανιστούν κατά την 

διάρκεια των εργασιών και συγχρόνως λαµβάνονται µέτρα για την αποτροπή ή την 

ελαχιστοποίηση αυτών σε ένα αποδεκτό επίπεδο. 

Ο Ανάδοχος καθιερώνει µαθήµατα εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό ως προς τους 

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

προσληφθεί πρέπει να έχει εκπαιδευτεί πριν αναλάβει τα καθήκοντα του ώστε να 

αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως θέσουν σε κίνδυνο του ίδιους ή τρίτους. 

Κάθε εργαζόµενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, ενηµερώνεται από το Μηχανικό 

Ασφαλείας για τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής και του παρέχονται ενηµερωτικά έντυπα 

για τους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν για κάθε εργασία.  Έπειτα περνάει από την 

κεντρική αποθήκη του εργοταξίου για να παραλάβει τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

που απαιτούνται για την εργασία του. 

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

Έργου συγκαλεί σύσκεψη στην οποία συµµετέχει όλο το κύριο προσωπικό, ώστε να 

ενηµερωθεί σχετικά µε τα προβλήµατα περί ασφάλειας. 

Ο Μηχανικός Ασφαλείας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζει τη 

συµµόρφωση µε τις ρυθµίσεις περί ασφαλείας. Αν ο Μηχανικός Ασφαλείας παρατηρήσει 

οποιαδήποτε µη συµµόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη µε την παρουσία όλων των µελών 

που εµπλέκονται.  Το αντικείµενο της σύσκεψης θα είναι η εξέταση της µη συµµόρφωσης και 

η απόφαση για τη διορθωτική ενέργεια που πρέπει να πραγµατοποιηθεί.  Ακολούθως αν ο 

Μηχανικός Ασφαλείας βρίσκει ότι στη διάρκεια της Επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες 

δεν έχουν πραγµατοποιηθεί, πρέπει να το αναφέρει άµεσα στη ∆ιοίκηση. 
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Σε µηνιαία βάση συγκαλείται από το Συντονιστή Ασφαλείας σύσκεψη ασφαλείας στην οποία 

συµµετέχουν οι ∆ιευθυντές των εργοταξίων, οι Μηχανικοί Ασφαλείας, ο Γιατρός Εργασίας και 

Προϊστάµενοι των τµηµάτων που είναι υπεύθυνοι για θέµατα που θα συζητηθούν στη 

σύσκεψη. 

7.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Όταν διαπιστώνεται µια µη συµµόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο Μηχανικός Ασφαλείας 

ενεργεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες «Μη συµµορφώσεις» και «∆ιορθωτικές και Προληπτικές 

Ενέργειες» του Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας του Αναδόχου, περιγράφει τη 

διατυπωµένη κατάσταση και δίνει τις απαιτούµενες εντολές σχετικά µε τις διορθωτικές 

ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν.   

Ο παραλήπτης της προαναφερόµενης εντολής πρέπει να υλοποιήσει εντός του 

καθορισµένου χρόνου τις υποδεικνυόµενες διορθωτικές ενέργειες.  Ακολούθως ο Μηχανικός 

Ασφαλείας ή ένας από τους συναδέλφους του θα επιθεωρήσει και θα επιβεβαιώσει ότι έχει 

γίνει η διορθωτική ενέργεια. 

Τυχόν µη συµµόρφωση του υπεύθυνου έχει σαν αποτέλεσµα την άµεση σύνταξη αναφοράς 

µη συµµόρφωσης από τον Μηχανικό Ασφαλείας και θα ακολουθείται η προαναφερόµενη 

σχετική διαδικασία. 

Κάθε ατύχηµα, πρέπει να αναφερθεί αµέσως στο Μηχανικό Ασφαλείας και το Γιατρό 

Εργασίας.  Η κοινοποίηση πρέπει να γίνει την ίδια µέρα που συνέβη το ατύχηµα, ώστε να 

γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.  Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ο Μηχανικός Ασφαλείας 

πρέπει να είναι ενήµερος σχετικά µε τη συνολική εργασία που έχει εκτελεστεί και το συνολικό 

αριθµό των ατυχηµάτων που συνέβησαν και τις ώρες εργασίας που χάθηκαν. 

Θα συντάξει δηλαδή µία στατιστική ετήσια αναφορά σχετικά µε τα ατυχήµατα που 

συνέβησαν στη διάρκεια του έργου.  Η ∆ιοίκηση και οι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση του 

έργου θα λαµβάνουν ένα αντίγραφο της προαναφερόµενης αναφοράς, ώστε να βελτιώνεται 

η µεθοδολογία εργασίας πρόληψης ατυχηµάτων. 

Όλα τα έγγραφα σχετικά µε θέµατα ασφαλείας αρχειοθετούνται, όλα τα ατυχήµατα 

εξετάζονται και αναλύονται και η αναφορά υποβάλλεται στη ∆ιοίκηση για περαιτέρω µελέτη 

και λήψη αποφάσεων. 



 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταµείο Συνοχής 

  

ποιότητα ζωής για όλους 
Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

Σελ 9 από  38  

8. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η προσπέλαση στο εργοτάξιο γίνεται από το υφιστάµενο οδικό δίκτυο.  Στα σηµεία εισόδου 

και εξόδου στους εργοταξιακούς χώρους έχουν αναρτηθεί πινακίδες προειδοποιητικές 

«ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! ΕΙΣΟ∆ΟΣ-ΕΞΟ∆ΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ», πινακίδες µείωσης της 

ταχύτητας, µπάρες και σήµανση των ορίων των δρόµων για να µην εισέρχονται τρίτοι στο 

έργο.                   

Γ. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

9.ΓΕΝΙΚΑ 

Κάθε εργαζόµενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει: 

••••Που βρίσκεται και πώς χρησιµοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τοµέα του. 

••••Που βρίσκεται, τι περιέχει και για κάθε περίπτωση το κιβώτιο (φαρµακείο) πρώτων 

βοηθειών του τµήµατός του. 

10. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

����Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα µέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, άρβυλα (παπούτσια 

ασφαλείας) και φόρµα. 

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

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

έχει ανατεθεί οποιαδήποτε αρµοδιότητα από τον προϊστάµενό του. 

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

����Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή µηχανήµατος εάν δεν έχει 

τοποθετηθεί όλος ο προστατευτικός εξοπλισµός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει αποµακρυνθεί 

όλο το αναρµόδιο προσωπικό. 

����Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση πεπιεσµένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για καθαρισµούς 

εδάφους, πάγκου εργασίας κλπ. 

����Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κλπ. Σε δρόµους διαφυγής γιατί πρέπει να 

διατηρούνται καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχηµάτων. 

����Απαγορεύεται η παραµονή προσωπικού κάτω από αιωρούµενα φορτία. 
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����Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόµων στα µέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί συνεννόηση 

µε τον αρµόδιο προϊστάµενο ή εργοδηγό παραγωγής. 

����Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτοµο να περνάει στο εσωτερικό µέρος των 

προστατευτικών διατάξεων και περιφράξεων των µηχανηµάτων κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας τους. 

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

κανένα άλλο άτοµο δεν κάνει επισκευή, καθαρισµό ή λίπανση,   ρύθµιση στη µηχανή ή 

εργάζεται κοντά σ’ αυτή και σε επικίνδυνη απόσταση. 

Κατά την ανέγερση γεφυρών και γενικά τεχνικών έργων παρέχονται ασφαλείς χώροι 

εργασίας οι οποίοι µπορεί να είναι δάπεδα (τα οποία θα προστατεύονται µε κιγκλιδώµατα), 

καταστρώµατα ή ξυλότυποι. 

Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι υπεργολάβοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες 

ασφάλειας.  Κατά τη διάρκεια επικίνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό0 προειδοποιείται 

για κάθε ενδεχόµενο κίνδυνο και λαµβάνει όλες τις απαιτούµενες συστάσεις και οδηγίες 

ασφαλείας από τους αρµόδιους του εργοταξίού που είναι επιφορτισµένοι µε την επίβλεψη. 

Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή εργολάβος κατά τη διάρκεια των εργασιών του 

µέσα στον εργοταξιακό χώρο παραβαίνει τους κανονισµούς ασφαλείας του εργοταξίου και τις 

σχετικές διατάξεις ασφαλείας της Ελληνικής Νοµοθεσίας, γίνεται παρέµβαση αµέσως από 

τον αρµόδιο επιβλέποντα του εργοταξίου µε σκοπό τη συµµόρφωση του συνεργείου ή του 

εργολάβου µε τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας.   

11.ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 

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

εφαρµογή των παρακάτω οδηγιών: 

iΝα φοράτε πάντα παπούτσια ασφαλείας ή µπότες, φόρµα και κράνος, όταν κυκλοφορείτε 

στους δρόµους και τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου.  

iiΝα φοράτε πάντα όλα τα απαιτούµενα είδη ατοµικής προστασίας κατά την εκτέλεση µιας 

συγκεκριµένης εργασίας. 
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iii∆ιατηρείτε καθαρά και σε καλή κατάσταση τα ατοµικά σας µέσα προστασίας, φροντίζετε να 

τα αλλάζετε όταν παρουσιάζουν φθορά και να τα αποθηκεύετε σε κατάλληλο µέρος 

(ιµατιοθήκες) για να µην καταστρέφονται. 

Για την προστασία των εργαζοµένων γενικά, ο Ανάδοχος διαθέτει όλα τα απαραίτητα είδη 

ατοµικής προστασίας σε ικανοποιητικά αποθέµατα που βρίσκονται στην κεντρική Αποθήκη.  

 

1.Γυαλιά ασφαλείας 

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

ασφαλείας.  Οι διάφοροι τύποι γυαλιών είναι οι εξής: 

iΓυαλιά ειδικά για εργασίες κοπής µε συσκευή οξυγόνο –ασετιλίνης ή µε τροχό. 

iiΓυαλιά ή µάσκα µε ειδικό γυαλί για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης. 

 

2.Γάντια 

Στη διάθεση του προσωπικού βρίσκονται γάντια διαφόρων τύπων: 

i∆ερµάτινα γάντια των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισµού κοφτερών 

και µυτερών αντικειµένων για να προστατεύονται τα δάκτυλα και τα χέρια από κοψίµατα, 

τρυπήµατα και τραυµατισµούς γενικά. 

iiΛαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου ∆ΕΗ) των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική για 

ηλεκτροτεχνίτες που είναι υποχρεωµένοι να εργάζονται σε κυκλώµατα υπό τάση. 

 

3.Παπούτσια ασφαλείας 

iΤα άρβυλα είναι υποχρεωτικά για όλους τους εργαζόµενους που διακινούνται στους 

δρόµους και τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 

iiΟι µπότες είναι υποχρεωτικές σε χώρους µε νερά, λάσπες και ουσίες και γενικά 

οπουδήποτε η χρήση άρβυλου θα έκανε προβληµατική και ανασφαλή την εργασία 

προσωπικού. 

 

4.Φόρµα εργασίας 

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

επικινδυνότητα της εργασίας που εκτελεί, φορά τον κατάλληλο τύπο φόρµας. 

Οι τύποι φόρµας είναι οι εξής: 
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  Κοινές φόρµες εργασίας διµερείς. 

iΑδιάβροχες έναντι βροχής κλπ. 

 

5.Κράνη 

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

6.Ωτοασπίδες 

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

 

7.Μάσκες 

Σε εργασίες όπου παράγεται σκόνη χρησιµοποιούνται µάσκες µιας χρήσεως και όπου 

υπάρχουν  

επικίνδυνα αέρια, µάσκες µε φίλτρο ενεργού άνθρακα. 

12.Α∆ΕΙΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

Υπάρχει έλεγχος εισόδου στο εργοτάξιο ατόµων άσχετων µε το έργο. 

Στους επισκέπτες του εργοταξίου παρέχονται κράνη και άλλα Μέσα Ατοµικής Προστασίας 

που ίσως χρειαστούν. 

13. ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Προειδοποιητικά σήµατα είναι υποχρεωτικά και ο Ανάδοχος µεριµνά ώστε τέτοια κατάλληλα 

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

Στις εισόδους και εξόδους των εργοταξιακών χώρων έχουν αναρτηθεί πινακίδες 

προειδοποίησης ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣΟ∆ΟΣ-ΕΞΟ∆ΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, περιοριστικές πινακίδες 

ταχύτητας και µπάρες. 

Στα µέτωπα κατασκευής χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση προκατασκευασµένα στοιχεία 

από σκυρόδεµα µε τοποθέτηση επί αυτών κυµατοειδούς λαµαρίνας ή εγχρώµου πλέγµατος 

σήµανσης, ελαστικοί κώνοι, φανοί µε αναλαµπές φωσφορούχα γιλέκα και ταινίες ασφαλείας. 
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14. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ  

Α. Πρόληψη Πυρκαϊάς 

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

εργασίας που προκαλεί υπερθέρµανση ή σπινθήρα µέσα σε περιοχές του εργοταξίου στις 

οποίες υπάρχουν σχετικές οδηγίες και γενικά σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. 

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

φλόγα ή θερµότητα, χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού. 

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

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

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

σε περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαϊά. 

Β. Καταπολέµηση φωτιάς 

Γενικά 

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

λοιπόν να παραµένει πάντοτε ελεύθερο και να είναι προσιτό. 

•Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για χρήση µόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς.  

Απαγορεύεται «αυστηρά» η χρησιµοποίηση όλων των διατεθειµένων µέσων αντιµετώπισης 

πυρκαϊάς για άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους προορίζονται. 

∆ιατεθειµένα µέσα κατάσβεσης πυρκαϊάς 

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

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

•Άµµος για κατάσβεση στερεών ή υγρών καυσίµων. 

•Σκαπάνες και φτυάρια. 

Όλοι οι πυροσβεστήρες διατηρούνται σε καλή κατάσταση και πάντα γοµωµένοι. 

Αντιµετώπιση πυρκαϊάς  

Για την αντιµετώπιση πυρκαϊάς πρέπει να υπάρχει συγκεκριµένο σχέδιο πυροπροστασίας 

που θα προβλέπει οµάδα πυροπροστασίας µε αρχηγό και υπαρχηγό, για τις εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις. 

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

περίπτωση πυρκαϊάς. 
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Πέρα από τους πυροσβεστήρες που υπάρχουν σε όλους τους χώρους εργασίας του 

εργοταξίου, πρέπει να επιλεγεί κατάλληλη υδροφόρα που να µπορεί να χρησιµοποιείται και 

σαν πυροσβεστικό όχηµα. 

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

βρίσκονται, για ποιες πυρκαϊές είναι κατάλληλα και πώς χρησιµοποιούνται. 

Απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό σε ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις υπό τάση και υγρά καύσιµα. 

Ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός από χαρτιά και εύφλεκτα υλικά και περιοδικά θα 

γίνεται αποψίλωση του χώρου του εργοταξίου. 

Το νερό να χρησιµοποιείται για: 

α. κατάσβεση φωτιάς σε στερεά 

β. Για ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά κλπ. Να αποφεύγεται η χρήση 

πυροσβεστήρων σκόνης ή CO2.  Η καλύτερη λύση είναι το νερό.   

Γ. Οδηγίες επέµβασης σε περίπτωση πυρκαϊάς 

Εάν αντιληφθείτε φωτιά σε οποιοδήποτε σηµείο εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του 

εργοταξίου θα πρέπει αµέσως να ειδοποιήσετε:   

•Το τµήµα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σηµείο φωτιάς.  Στη συνέχεια προσπαθήστε να 

σβήσετε ή να περιορίσετε όσο είναι δυνατόν τη φωτιά χρησιµοποιώντας όλα τα κατάλληλα 

για την περίπτωση πυροσβεστικά µέσα. 

•Το προσωπικό πυρασφάλειας και το φύλακα. 

•Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν απαντά το τηλέφωνο του φύλακα, καλέστε αµέσως την 

πυροσβεστική Υπηρεσία (199). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Όλες οι ενέργειες επέµβασης πρέπει να κατευθύνονται από τον επιστάτη ή τον 

εργοδηγό ή τον προϊστάµενο του τµήµατος στο οποίο έχει προκύψει πυρκαϊά  
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15.ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως εγκλωβισµό εργαζοµένων από 

πτώση χωµάτων σε βαθιά ορύγµατα και άλλα ατυχήµατα, συγκροτείται οµάδα έκτακτης 

ανάγκης, η οποία αποτελείται από τον εργοδηγό κάθε τµήµατος και ένα ή περισσότερα 

άτοµα που έχει επιλέξει ο κάθε εργοδηγός, για να δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να 

επεµβαίνουν για την αντιµετώπιση της έκτακτης ανάγκης. 

Α. Κατάπτωση χωµάτων σε βαθιά ορύγµατα 

Σε περίπτωση εγκλωβισµού εργαζοµένων από πτώση χωµάτων σε βαθιά ορύγµατα, 

ειδοποιείται αµέσως ο εργοδηγός ο οποίος µε τη σειρά του ειδοποιεί τον προϊστάµενό του 

για κινητοποίηση του εργοταξίου.  Ο εργοδηγός µε την οµάδα έκτακτης ανάγκης και τον 

κατάλληλο εξοπλισµό και τα κατάλληλα µηχανήµατα, προχωρούν στον απεγκλωβισµό των 

εργαζοµένων.  Παρέχονται οι πρώτες βοήθειες στους ατυχηµατίες και αν κριθεί αναγκαίο 

µεταφέρονται στο νοσοκοµείο.      

 

Β. Εργατικό ατύχηµα 

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

ο νοσοκόµος και ο Γιατρός εργασίας.  ∆ίνονται οι πρώτες βοήθειες στον ατυχηµατία και αν 

κριθεί αναγκαίο µεταφέρεται µε όχηµα του εργοταξίου στο νοσοκοµείο. 

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

φάρµακα και υλικά, για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήµατος. 

Γ. Αναγγελία ατυχήµατος 

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

Μηχανικός Ασφαλείας, ο Γιατρός Εργασίας και ο Προϊστάµενος του τµήµατος στο οποίο 

ανήκει ο ατυχηµατίας. 

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

καταθέσεις µαρτύρων είτε µε µαρτυρία του ατυχηµατία.  Στη συνέχεια συµπληρώνει το 

έντυπο αναφοράς ατυχήµατος, το οποίο υπογράφει ο Προϊστάµενος του ατυχηµατία και ο 

ίδιος ο ατυχηµατίας.  Το έντυπο αυτό αποστέλλεται στον CM της Επίβλεψης. 

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

ατυχήµατος που αποστέλλεται στην Επιθεώρηση Εργασίας. 



 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταµείο Συνοχής 

  
 

 

ποιότητα ζωής για όλους 
Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 

Σελ 16 από  38  

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

σε ανάλυση του ατυχήµατος και προτείνει λύσεις και κάνει συστάσεις στους Προϊσταµένους 

και τους εργοδηγούς, καθώς και στους εργαζόµενους, ώστε να µην επαναληφθούν παρόµοια 

ατυχήµατα. 
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16. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ        

1.Σύµφωνα µε τον Νόµο 1396/83, άρθρο8, τηρούνται επί τόπου του έργου: 

Α)  Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας θεωρηµένο από την Επιθεώρηση Εργασίας, υπόχρεοι για 

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

8, παρ. 3 του Ν. 1396/83). 

Β)  Βιβλίο υποδείξεων και συµβουλών ασφαλείας της εργασίας, υγιεινής και πρόληψης 

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

Εργασίας. 

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

∆)  Βιβλίο εργατικών ατυχηµάτων. 

2.Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως: 

Στο χώρο του εργοταξίου αναρτώνται έντυπα που καθοδηγούν και ενηµερώνουν τους 

εργαζόµενους σε ζητήµατα ασφαλείας και υγιεινής. 

17. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ        

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

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι µεγίστης σηµασίας για τον Ανάδοχο. 

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

Α)  Η ελάχιστη δυνατή εναρµόνιση του Έργου στο περιβάλλον. 

Β)  Η ελάχιστη διατάραξη του περιβάλλοντος. 

Οι παραπάνω στόχοι ικανοποιούνται: 

•Τόσο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. 

•Όσο και κατά τη διάρκεια κατασκευής του. 

 

∆. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 

18. ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΦΟΡΤΩΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

Α. Κίνδυνοι που ενδέχεται να εµφανιστούν: 

�Κίνδυνος πτώσης ατόµων από ύψος 
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�Κίνδυνος πτώσης αντικειµένων από ύψος 

�Κίνδυνος από αστοχία εδάφους  

�Κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης 

�Κίνδυνος από υψηλούς θορύβους 

�Κίνδυνος εισπνοής σκόνης 

�Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας  

�Κίνδυνος πυρκαϊάς 

�Κίνδυνος εµπλοκής εργαζόµενου µε κινούµενα µέρη του διατρητικού εξοπλισµού 

�Κίνδυνος καταπλάκωσης 

�Κίνδυνος κώφωσης 

�Κίνδυνος ζηµίας γειτονικών κτιρίων  

�Κίνδυνος ζηµίας γειτονικών δρόµων 

�Κίνδυνος εµπλοκής εργαζοµένων µε µηχανήµατα 

�Κίνδυνος εµπλοκής εργαζοµένων µεταξύ τους 

�Κίνδυνος ανατροπής µηχανηµάτων και οχηµάτων 

Β. Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων 

Οι εκσκαφές γίνονται µε εκσκαφείς, φορτωτές και φορτηγά µεταφοράς. 

Οι χειριστές φροντίζουν, ώστε τα µηχανήµατα και τα οχήµατα που χειρίζονται, να 

επιθεωρούνται και να συντηρούνται σωστά.  Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε 

µηχανήµατος, το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το δελτίο συντήρησης, το οποίο 

ενηµερώνεται από το συντηρητή του εργοταξίου. 

Οι χώροι εργασίας διαµορφώνονται έτσι, ώστε να είναι λειτουργικοί, ασφαλείς, 

προσπελάσιµοι και η επιλογή των µηχανηµάτων  γίνεται πάντα µε τεχνικά κριτήρια από τον 

υπεύθυνο µηχανικό κατασκευής. 

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

και διαθέτουν πυροσβεστήρα.  Η χρήση τους γίνεται µόνο από χειριστές που κατέχουν την 

κατάλληλη άδεια. 

Πριν αρχίσουν οι εργασίες όλες οι εκσκαφές έχουν σχεδιασθεί και έχει αποφασιστεί η 

µέθοδος που θα ακολουθηθεί, καθώς και ο τύπος αντιστήριξης που απαιτείται (για εκσκαφές 
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πάνω από 1.5 m βάθος).  Υπάρχει η µελέτη του µηχανικού του έργου για την αντιστήριξη 

των πρανών. 

Σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς ερευνώνται όλες οι θέσεις υπόγειων δηµόσιων 

δικτύων όπως τηλεφώνου, ηλεκτρισµού, φωταερίου, φυσικού αερίου, ύδατος, καυσίµων κα., 

ώστε αυτά να αποµονωθούν ή να µεταφερθούν ή να επισηµανθούν και περιφραχθούν. 

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

ή δρόµους και αν υπάρχει προγενέστερη εκσκαφή, ώστε να ληφθούν τα αναγκαία ειδικά 

µέτρα ασφαλείας. 

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

εργασίας αυτής επιθεωρούνται καθηµερινά τα στοιχεία της, ώστε να υλοποιείται η σωστή και 

ασφαλής κατασκευή. 

Όταν εγκαθίσταται υποστήριγµα ή αφαιρείται στα φάση των εκσκαφών, η εργασία γίνεται 

κατά τρόπο που να µην εκτίθενται σε κίνδυνο εργαζόµενοι. 

Σε µεγάλες εκσκαφές, όπου η πρόσβαση γίνεται µε κλίµακες αυτές εξέχουν 1µέτρο πάνω 

από το χείλος της εκσκαφής. 

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

φόρµα εργασίας και όσα άλλα µέσα ατοµικής προστασίας απαιτούνται από τους κανόνες 

ασφαλείας. 

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

µε ύδατα εφοδιάζονται µε αδιάβροχα υποδήµατα. 

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

οχηµάτων, εκτός αν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα.  Τα προϊόντα εκσκαφής 

τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 60cm από το χείλος της εκσκαφής. Όπου 

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

χώρος περιφράσσεται µε ταινία ασφαλείας και τα µηχανήµατα σταθµεύον µακριά από τις 

περιοχές εκσκαφής. 

Τα διανοιγµένα φρεάτια καλύπτονται και επισηµαίνονται µε ταινία σήµανσης ώστε να 

αποφευχθεί η πτώση κάποιου περαστικού ή εργαζόµενου. 

Η αποκοµιδή των προϊόντων των εκσκαφών γίνεται µε τη χρήση φορτωτών και 

φορτηγών.  Για τα µηχανήµατα αυτά ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 

«ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ». 
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Για την καταπολέµηση της σκόνης που παράγεται από την προσπέλαση των 

αυτοκινήτων και οχηµάτων, προβαίνουµε σε κατάβρεγµα των δρόµων. Πριν από την έναρξη 

της φόρτωσης, το επίπεδο εργασίας διαµορφώνεται κατάλληλα, ώστε να επιτρέπει οµαλή 

πρόσβαση των οχηµάτων. Η φόρτωση των οχηµάτων γίνεται προσεκτικά χωρίς να 

επιτρέπεται πιθανή πτώση υλικών από την καρότσα µεταφοράς κατά τη διαδροµή. 

Κατά τη διάρκεια φόρτωσης, µεταφοράς υλικών εκσκαφής, οι χειριστές προσέχουν να 

µην υπάρχουν εργαζόµενοι κοντά στο µηχάνηµα, να µην µετακινούν φορτία πάνω από 

εργαζοµένους και να κινούνται αργά και προσεκτικά στις περιοχές που υπάρχει 

συνωστισµός οχηµάτων και προσώπων. 

 

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΩΝ                        

Ερωτήσεις 

1.Ερευνήσατε από κοινού µε τους αρµόδιους φορείς την ύπαρξη και τη θέση δικτύων 

τηλεφώνου, ηλεκτρισµού, φωταερίου, φυσικού αερίου, ύδατος, καυσίµων; 

2.Φροντίσατε για την επισήµανση, αποµόνωση ή µεταφορά των παραπάνω; 

3.Ελέγξατε την ύπαρξη προγενέστερης εκσκαφής ώστε να προσδιοριστεί η ανάγκη ειδικών 

µέτρων ασφαλείας ; 

4.Πριν αρχίσει η εκσκαφή έχει σχεδιασθεί και αποφασισθεί η µέθοδος εκσκαφής και το είδος 

της αντιστήριξης; 

5.Υπάρχει µελέτη του µηχανικού του έργου για την αντιστήριξη των πρανών της εκσκαφής;  

Η µελέτη έλαβε υπόψη: 

-Την πιθανότητα αύξησης της ώθησης των γαιών από εµποτισµό ή άλλο λόγο; 

-Τις δονήσεις υπό τη διέλευση βαρέων οχηµάτων; 

-Την αύξηση ωθήσεων από απόθεση µηχανηµάτων ή υλικών πλησίον του ανοίγµατος; 

-Την ερπυστική παραµόρφωση του εδάφους; 

-Την αποσάθρωση;    

6.Γίνεται έλεγχος από τον επιβλέποντα του αναδόχου µετά από κάθε θεοµηνία;  Γίνεται η 

σχετική αναγραφή στο ΗΜΑ; 

7.Κάθε πότε γίνονται επιθεωρήσεις των πρανών και των αντιστηρίξεων;  Η ξυλεία ελέγχεται 

τακτικά (ξηρασία, συρρίκνωση και σάπισµα); 
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8.Ελέγχονται και αποµακρύνονται όλα τα προεξέχοντα τµήµατα τα οποία είναι δυνατόν να 

κατακρηµνιστούν; 

9.Έχετε αναθέσει την εργασία αυτή σε έµπειρα άτοµα; 

10.Σε επικίνδυνες θέσεις (ελώδη εδάφη, γέφυρες) προσδένονται οι εργαζόµενοι από 

σταθερό σηµείο ώστε σε περίπτωση κινδύνου να ανασύρονται αµέσως; 

11.Έχετε αντιστήριξη τα πρανή της εκσκαφής; Η αντιστήριξη αναγείρεται, µετατρέπεται ή 

αποσυναρµολογείται µόνο κάτω από την επίβλεψη του µηχανικού; 

12.Έχετε αντιστηρίξει τα όµορα κτίρια;  

13.Έχετε αντιστηρίξει τις κατασκευές κλπ. Που πιθανόν κλονίστηκαν από τις εργασίες της 

εκσκαφής (πχ. Στύλοι,µαντρότοιχοι, δέντρα κλπ.); 

14.Αντλείτε και αποχετεύετε τα όµβρια ή και τα ύδατα της εκσκαφής; 

15.Λαµβάνετε υπόψη τις συνέπειες της άντλησης  επί της ευστάθειας των όµορων 

κτισµάτων; 

16.Σε µεγάλες εκσκαφές όπου η πρόσβαση γίνεται µε κλίµακες, αυτές εξέχουν 1µ. Πάνω 

από το χείλος της εκσκαφής; 

17.Έχετε εφοδιάσει µε κατάλληλα για την περίπτωση ΜΑΠ, όπως υποδήµατα, τους 

εργαζόµενους στην εκσκαφή;  Σε περίπτωση χρήσης κοµπρεσέρ χρησιµοποιούν οι 

εργαζόµενοι ωτοασπίδες; 

18.∆ώστε αδιάβροχα υποδήµατα στους εργαζόµενους στο νερό; 

19.Έχετε δώσει οδηγίες να µη συσσωρεύονται τα υλικά της εκσκαφής ή εργαλεία και άλλα 

βάρη πλησίον του χείλους της εκσκαφής; 

20.Με το τέλος κάθε βάρδιας: 

Περιφράσσονται οι περιοχές εκσκαφής; 

Τα διάφορα µηχανήµατα του εργοταξίου σταθµεύονται µακριά από τις περιοχές 

εκσκαφής; 

19. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 

19.1. Παρασκευαστήριο σκυροδεµάτων 

Τα σκυροδέµατα θα προµηθεύονται από εµπορικό συγκρότηµα της περιοχής. 



 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταµείο Συνοχής 

  
 

 

ποιότητα ζωής για όλους 
Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 

Σελ 22 από  38  

19.2 Παρασκευαστήριο ασφαλτοµιγµάτων 

Τα ασφαλτοµίγµατα θα προµηθεύονται από τα εµπορικά παρασκευαστήρια της περιοχής. 

20. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α.  Κίνδυνοι που ενδέχεται να εµφανιστούν 

-Κίνδυνος πτώσης εργαζόµενων από ύψος 

-Κίνδυνος πτώσης αντικειµένων από ύψος 

-Κίνδυνος από άσχηµες καιρικές συνθήκες  

-Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας  

-Κίνδυνος πτώσης εργαζοµένων λόγω ύπαρξης ολισθηρότητας και διαφόρων 

αντικειµένων στα  δάπεδα εργασίας 

-Κίνδυνος από θραύση, ολίσθηση ή παραµόρφωση ικριωµάτων 

-Κίνδυνος από κραδασµούς στα ικριώµατα 

-Κίνδυνος από υπερφόρτωση ικριωµάτων 

-Κίνδυνος από άστοχη τοποθέτηση υλικών επί ικριωµάτων 

-Κίνδυνος τραυµατισµού από αφύλακτες αναµονές του σιδηρού οπλισµού 

-Κίνδυνος επαφής τσιµέντου µε τα µάτια ή το σώµα 

-Κίνδυνος από διάρρευση, κύλιση ή πτώση στοιβαγµένων υλικών 

-Κίνδυνος τραυµατισµού κατά την µεταφορά ελαφρών, αλλά ογκωδών αντικειµένων από 

εργαζόµενους  

-Κίνδυνος απώλειας ακοής.   

Β.  Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων 

Η περιοχή γύρω από το χώρο διεξαγωγής εργασιών σε ύψος περιφράσσεται σε  

ασφαλή απόσταση. Γύρω από τις υπερυψωµένες θέσεις εργασίας (πάνω από 75cm) 

τοποθετείται περιµετρική περίφραξη που αποτελείται από κουπαστή, σε ύψος τουλάχιστον 

1m, ενδιάµεση ράβδο και θωράκιο  (σοβατεπί). Γύρω από φρεάτια, εκσκαφές, σκάµµατα, 

χαντάκια και άλλα επικίνδυνα χάσµατα τοποθετείται περιµετρική περίφραξη που αποτελείται 

από κιγκλιδώµατα ή σιδερένιο πλέγµα και σήµανση (κορδέλες). Επισηµαίνονται µε 

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

πτώσεις ατόµων ή υλικών. 
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Οι προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας ελέγχονται περιοδικά ως προς την αντοχή 

τους. 

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

στον εξοπλισµό ασφαλείας και το σώµα τους ή σε τσέπες, να µετακινούν βαριά υλικά ή 

εξοπλισµό πάνω-κάτω µε τα χέρια και να εργάζονται µόνοι και αποµονωµένοι.          

Απαγορεύεται να διεξάγονται εργασίες σε µεγάλα ύψη, όταν επικρατούν δυσµενείς 

καιρικές συνθήκες δυνατοί άνεµοι, καταιγίδα, παγωνιά, οµίχλη). Όλοι οι εργαζόµενοι είναι 

εφοδιασµένοι µε τα κατάλληλα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), όπως κράνη, φόρµες 

εργασίας, αντιολισθηρά παπούτσια, ζώνες ασφαλείας κα. Κατά τη διάρκεια κατεδάφισης 

εκκενώνεται ο χώρος σε ικανοποιητική απόσταση γύρω και κάτω από την κατεδάφιση. 

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

φράσσεται ασφαλώς και φυλάσσεται από επιτηρητή, ο οποίος δίνει το πρόσταγµα, αφού 

βεβαιωθεί ότι ο χώρος είναι ελεύθερος και απρόσιτος. 

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

απαλλαγµένα από σκουπίδια, ολισθηρά υλικά (λάδια, νερά), διάφορα αντικείµενα (υλικά, 

εργαλεία κλπ.), παγετό και χιόνι, για την αποφυγή κινδύνου ολίσθησης και πτώσης των 

εργαζοµένων. 

Οι αναµονές σιδήρου οπλισµού φυλάσσονται κατάλληλα για την αποφυγή τραυµατισµού των 

εργαζοµένων. Για την αποφυγή επαφής των εργαζοµένων µε το σκυρόδεµα, στο σώµα και 

στα µάτια, κατά τη διασταύρωση νωπού σκυροδέµατος µε αντλία, λαµβάνονται µέτρα 

αποτροπής τυχαίας, αιφνίδιας, ανεξέλεγκτης έκχυσης υλικού.  Η χρήση κράνους, φόρµας 

εργασίας, γαντιών και γυαλιών προστασίας κρίνεται απαραίτητη. 

Οι χειριστές αντλιών σκυροδέµατος, ανυψωτικών µηχανηµάτων κα., καθώς και αυτοί 

που εργάζονται σε ύψος προσέχουν να µην πλησιάζουν καλώδια της ∆ΕΗ, για την αποφυγή 

ηλεκτροπληξίας. Εργαζόµενοι που δουλεύουν κοντά σε κοµπρεσέρ ή άλλα µηχανήµατα που 

παράγουν υψηλούς θορύβους φορούν ωτοασπίδες, για την αποφυγή κινδύνου απώλειας 

ακοής. 

Για την αποφυγή τραυµατισµού κατά τη µεταφορά ελαφρών, αλλά ογκωδών 

αντικειµένων µε τα χέρια από  εργάτες ισχύουν τα ακόλουθα: 
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Επιµήκη αντικείµενα (καδρόνια, ράβδοι, σίδηροί οπλισµοί κα.) που µεταφέρονται από ένα 

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

καµπύλη. 

Κατά τη µεταφορά βαρέως αντικείµενου από περισσότερα άτοµα, ο αριθµός τους 

ρυθµίζεται ανάλογα µε το προς µεταφορά βάρος και η διάταξή τους γίνεται κατά ανάστηµα 

και από την ίδια µεριά του αντικειµένου, λαµβάνοντας υπόψη και την κλίση του εδάφους.  Το 

κουµάντο ανατίθεται σε κατάλληλο πρόσωπο. Κατά την αποθήκευση και στοίβαση υλικών 

καταβάλλεται φροντίδα, ώστε κανείς να µην διακινδυνεύσει από κατάρρευση ή πτώση 

αντικειµένων. 

Αν η αποθήκευση ή στοίβαση αντικείµενων γειτνιάζει µε περιοχές εργασίας ή κυκλοφορίας 

λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα προστασίας όπως περιφράγµατα, σανιδώµατα, 

προστατευτικά δίχτυα κ.α. Οι σωροί ξυλείας αναγείρονται µόνο πάνω σε επίπεδη και 

σταθερή βάση, κατά το δυνατόν κατακόρυφα, µε χρησιµοποίηση ξύλων στοιβάσεως και 

συνδέσεως. 

Κατά την οριζόντια στοίβαση σιδηροδοκών τοποθετούνται εγκαρσίως ως 

υπόστρωµα, τεµάχια σανίδων ή καδρονιών. Κατά την κατακόρυφη στοίβαση επιµήκων 

ράβδων λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή κατολίσθησης ή πτώσης. Ποτέ δεν 

αφαιρούνται υλικά από τα πλάγια της ντάνας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΤΩΣΕΩΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Ερωτήσεις 

1.Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής εργασιών σε ύψη, η περιοχή γύρω από το έργο 

περιφράσσεται σε ασφαλή απόσταση; 

2.Έχουν εξεταστεί όλοι οι εργαζόµενοι από το Γιατρό Εργασίας;  Ύστερα από τις 

απαιτούµενες εξετάσεις φροντίζετε έτσι ώστε οι εργασίες σε ύψη να αναλαµβάνονται µόνο 

από εργαζόµενους που είναι φυσικά και ψυχολογικά υγιείς και έχουν την αναγκαία γνώση και 

πείρα για αυτό το είδος εργασίας; 

3.Απαγορεύεται στους εργαζόµενους που εργάζονται σε ύψη: 

-Να τοποθετούν εργαλεία ανάµεσα στον εξοπλισµό ασφαλείας και στο σώµα τους 

ή σε τσέπες που δεν προορίζονται γι’αυτόν το σκοπό; 
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-Να µετακινούν βαριά υλικά ή εξοολισµό9 πάνω κάτω µε τα χέρια; 

-Να εργάζονται µόνοι και αποµονωµένοι; 

4.Απαγορεύεται να διεξάγονται εργασίες σε µεγάλα ύψη, όταν επικρατούν δυνατοί άνεµοι, 

παγωνιά, οµίχλη ή κατά τη διάρκεια καταιγίδας, έστω και µε τη βοήθεια γερανού; 

5.Όλα τα άτοµα που κινούνται στο εργοτάξιο είναι εφοδιασµένα µε τα κατάλληλα  µέσα 

ατοµικής προστασίας (ζώνες ασφαλείας, κράνη, αντιολισθηρά υποδήµατα); 

-είναι προδιαγραφών CE; 

-Απαγορεύονται οι σαγιονάρες, τα πέδιλα και γενικά τα ακατάλληλα υποδήµατα; 

6.Χρησιµοποιούνται ζώνες συγκράτησης; 

7.Τα ΜΑΠ βρίσκονται σε καλή κατάσταση, συντηρούνται, καθαρίζονται και αποθηκεύονται µε 

ιδιαίτερη φροντίδα; 

8.Ζώνες, γραβάτες, µαντήλια λαιµού, αλυσίδες, ταυτότητες και γενικά ρούχα που 

προεξέχουν απαγορεύονται; 

9.Υπάρχει επαρκής φωτισµός (φυσικός ή τεχνητός) στο χώρο της εργασίας, ώστε οι 

εργαζόµενοι να κινούνται µε ασφάλεια σε καθεστώς πλήρους ορατότητας των ορίων και των 

εµποδίων του χώρου; 

10.Επισηµαίνονται µε κατάλληλα µέσα (πινακίδες, ακουστικά ή φωτεινά σήµατα) οι περιοχές 

αυξηµένου κινδύνου από τυχόν πτώσεις ατόµων ή υλικών; 

11.Γενικά στο χώρο του εργοταξίου, έχετε διασφαλίσει µε κατάλληλα κιγκλιδώµατα ή άλλα 

ισοδύναµα µέτρα ασφαλείας (σιδερένιο πλέγµα) και σήµανσης (κορδέλες, βαρέλια) 

σκάµµατα, χαντάκια, φρεάτια, εκσκαφές,επικίνδυνα χάσµατα; 

12.Σε µικρής επιφάνειας καταπακτές (µέχρι 0.15 του τετραγωνικού µέτρου), τοποθετείτε 

ανθεκτικό κάλυµµα; 

13.Επιβάλλετε να ανυψώνονται τα βαριά καλύµµατα (φρεατίων, επισκέψιµων, αγωγών 

κλπ.), µόνο µε ειδικά εργαλεία ή διατάξεις για την αποφυγή τραυµατισµού των άκρων του 

εργαζόµενου; 

14.Τα ανοίγµατα  των κατακόρυφων επιφανειών, έχουν προστατευτικό στηθαίο ή προσωρινό 

κιγκλίδωµα ικανής αντοχής; 

15.Μετά το τέλος των εργασιών ξανατοποθετείτε τα προβλεπόµενα κιγκλιδώµατα ή 

περιφράγµατα που χρειάστηκε να αφαιρεθούν στα ανώτερα ανοίγµατα; 

16.Οι προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας ελέγχονται περιοδικά ως προς την αντοχή τους; 
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17.Τα δάπεδα εργασίας και οι προσπελάσεις σε αυτά είναι καθαρά, απαλλαγµένα από 

σκουπίδια, ολισθηρά υλικά (λάδι, νερά), διάφορα αντικείµενα (υλικά, εργαλεία κλπ.) παγετό, 

χιόνι που µπορούν να γίνουν αντικείµενο προσκόµµατος ή ολισθήµατος; 

18.Τα δάπεδα εργασίας και οι προσπελάσεις σε αυτά είναι κατασκευασµένοι από 

αντιολισθηρά υλικά; 

19.Έχουν οι διάδροµοι και οι υπερυψωµένες θέσεις εργασίας, που βρίσκονται σε ύψος 

µεγαλύτερο από 75εκ. Από το δάπεδο, στηθαίο ασφαλείας µε: 

-χειρολισθήρα (ανθεκτικό κιγκλίδωµα σε ύψος τουλάχιστον 1µ. Από το δάπεδο); 

-Ράβδο µεσοδιαστήµατος; 

-Θωράκιο (σοβατεπί) ύψους 0.15µ.; 

20.Έχουν σκάλες µε πάνω από πέντε σκαλιά τέτοια πλευρική προστασία στις ανοικτές 

πλευρές τους; 

21.Είναι όλα τα σκαλοπάτια άψογα και χωρίς «παγίδες» που µπορεί να οδηγήσουν σε 

πτώση; 

22.Φωτίζονται οι σκάλες και οι διάδροµοι κυκλοφορίας καλά; 

23.Έχουν οι κεκλιµένες διαβάσεις µικρή κλίση µέχρι 1:2; 

24.Σε επικίνδυνα σηµεία του έργο, όπως π.χ. κεκλισµένα επίπεδα, δυσπρόσιτα σηµεία της 

κατασκευής τµήµατα έργου µε προεξέχοντα οπλισµό(υποστυλωµάτων, δοκών, πλακών 

κλπ.), όπου δεν είναι εύκολο να τοποθετηθούν κιγκλιδώµατα, λόγω θέσεως ή 

διαµορφώσεως της κατασκευής, έχει προβλεφθεί η ύπαρξη άλλων µέσων προστασίας 

όπως: 

-Φράγµατα ή κιγκλιδώµατα και φράγµατα άκρων για να εµποδίζουν την πτώση 

των εργαζοµένων; 

-∆ίχτυα, προστεγάσµατα, πετσώµατα ή άλλα µέσα για τη συγκράτηση ατόµων και 

υλικών; 

-Κινητές και σταθερές εξέδρες; 

-Ζώνες ασφαλείας µε κατάλληλη αγκύρωση; 

-∆ιάδροµοι εργασίας επεκτατοί µε την πρόοδο της κατασκευής; 

-Κινητοί εξώστες εργασίας αναρτηµένοι από ανυψωτικό µηχάνηµα; 
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25.Κατά τη διάρκεια κατεδάφισης έχει εκκενωθεί ο χώρος σε ικανοποιητική απόσταση γύρω 

και κάτω από την κατεδάφιση; 

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

µηχανήµατα; 

-Κάθε πότε ελέγχονται τα συρµατόσχοινα και καταχωρούνται οι έλεγχοι στο ΗΜΑ; 

27.Υπάρχουν πινακίδες κοντά στο χειριστήριο των ανυψωτικών µηχανηµάτων που να 

γράφουν τα διάφορα όρια ασφαλείας του µηχανήµατος όπως µέγιστο φορτίο, κλίση της 

κεραίας, αντίβαρο κλπ.; 

28.Εξασφαλίζεται η ευστάθεια των ανυψωτικών µηχανηµάτων είτε σε λειτουργία είτε όχι;  

Στηρίζονται σε ανθεκτική επιφάνεια; 

29.Κάποιο µηχάνηµα που πρόκειται να επισκευασθεί, καθαριστεί ή ρυθµιστεί µπαίνει εκτός 

λειτουργίας; 

-Εξασφαλίζεται η ακινησία του; 

-Κεραίες, κάδοι κλπ. Κατεβάζονται και στερεώνονται; 

(Για τα ανυψωτικά µηχανήµατα γίνεται ειδική αναφορά στην παράγραφο «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ») 

30.Εξετάζετε αν κατά τη µεταφορά ελαφρών µεν, αλλά ογκωδών αντικειµένων µε τα χέρια 

από εργάτες, αυτοί λόγω του φορτίου έχουν καλή ορατότητα στο χώρο που κινούνται; 

31.Κατά την εκφόρτωση υλικών λαµβάνεται µέριµνα να µην προξενηθούν ανεξέλεγκτες 

πτώσεις από φορτίο; 

32.Κατά τη στοίβαση των υλικών λαµβάνεται µέριµνα ώστε αυτή να γίνεται µε τάξη και σε 

χώρους καταλλήλους που δεν θα αφήσουν να διαρρεύσουν, να κυλίσουν ή να πέσουν τα 

υλικά; 

33.Κατά την διάστρωση νωπού σκυροδέµατος µε αντλία σε κάποια στάθµη τεχνικού 

λαµβάνονται µέτρα αποτροπής τυχαίας αιφνίδιας ανεξέλεγκτης έκχυσης υλικού: 

-σε γειτονικούς χώρους; 

-Σε διερχόµενους; 

-Στο εργατικό προσωπικό; 

34.Πριν την φόρτωση και εκφόρτωση οχηµάτων τα έχουν οι οδηγοί τους ασφαλίσει, ώστε να 

µην κινηθούν τυχαία; 
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35.Κατά την οριζόντια στοίβαση ράβδων, λαµβάνονται µέτρα ώστε να µην γλιστρήσουν ή 

πέσουν; 

36.¨Όταν µακριές ράβδοι στοιβάζονται κατακόρυφα λαµβάνονται µέτρα ώστε να µην 

γλιστρήσουν ή πέσουν; 

37.Προσέχετε έτσι ώστε ποτέ να µην αφαιρούνται υλικά από τα πλάγια της ντάνας; 

 

Γ. Εργασίες Ικριωµάτων 

Τα ικριώµατα που χρησιµοποιούνται είναι σταθερά µεταλλικά σωληνωτά. 

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

εκδίδεται σχετική βεβαίωση που θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας.  Ακόµη γίνονται 

οι απαραίτητες αναγραφές περί πληρότητας καταλληλότητας και ευστάθειας των ικριωµάτων 

στο ΗΜΑ.  Τηρείται αντίγραφο στο χώρο εργασίας. 

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

µετασχηµατισθούν, να παραµορφωθούν και να υποστούν επικίνδυνους κραδασµούς. 

Αυτό επιτυγχάνεται µε τους εξής τρόπους: 

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

ειδικευµένους και έµπειρους τεχνίτες και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές οδηγίες και 

υποδείξεις του εργοταξίου κατασκευής τους. 

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

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

κατασκευής. 

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

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

ανώτατο όριο µέχρι 0.15 m 

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

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

-Τα δάπεδα των ικριωµάτων, που αποτελούνται από ξύλινα µαδέρια, στηρίζονται µε 

ασφάλεια πάνω στις εγκάρσιες δοκίδες.  Είναι τοποθετηµένα χωρίς κενά µεταξύ τους, έχουν 

συνολικό πλάτος τουλάχιστον 60 cm και ελάχιστο πάχος 5cm. 
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-Τα µαδέρια είναι από ξύλα άριστης ποιότητας, ανθεκτικά, επιµελώς συντηρηµένα, χωρίς 

ρωγµές και διατρήσεις, αβαφα και αστοκάριστα.  Έτσι επιτυγχάνεται η αντοχή τους σε φορτία 

και αποφεύγεται η ολισθηρότητα που µπορεί να προκαλέσει πτώση των εργαζοµένων. 

-Σε κάθε δάπεδο εργασίας υπάρχουν δύο προστατευτικές κουπαστές µία στο ένα µέτρο 

ύψος και µία στο ενδιάµεσο.  Επίσης, υπάρχει θωράκιο (σοβατεπί) πλάτους 15cm και στις 

δύο πλευρές δαπέδου, για την προστασία των εργαζόµενων από πτώσεως και για την 

προστασία τους από πτώσεις αντικειµένων. 

-Τα άκρα των µαδεριών προφυλάσσονται µε πλευρικό οπλισµό από µεταλλική ταινία  Τα  

µαδέρια δεν εξέχουν του σηµείου έδρασης περισσότερο από 20 cm.  Επίσης υπερβαίνουν το 

πέρας των τοίχων κατά 60cm.  Το κενό µεταξύ της κατασκευής και του δαπέδου εργασίας 

δεν υπερβαίνει τα 30cm. 

-Τα ικριώµατα εξασφαλίζονται από οριζόντιες µετακινήσεις µε τη σύνδεσή τους µε την 

κατασκευή µε στοιχεία του ίδιου υλικού.  Η σύνδεση µε την κατασκευή γίνεται ανά επίπεδο 

εργασίας σε τέσσερις τουλάχιστον ορθοστάτες. 

-Τα δάπεδα εργασίας φορτίζονται ανάλογα µε την αντοχή τους.  Απαγορεύεται η εναπόθεση 

υλικών επί των ικριωµάτων, πέραν αυτών που θα χρησιµοποιηθούν άµεσα. 

-Απαγορεύεται η τοποθέτηση φορητών κλιµάκων και άλλων µέσων (κάσες, καβαλέτα κα.) 

επί των δαπέδων εργασίας. 

-Όπου απαιτείται κατασκευάζεται προστατευτικό προστέγασµα πάνω από τα επίπεδα 

εργασίας των ικριωµάτων για την αποφυγή τραυµατισµού των εργαζοµένων από πτώσεις 

αντικειµένων από υψηλότερο επίπεδο. 

-Η χρήση και οι συνδέσεις των ικριωµάτων γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή τους. 

-Η σύνθεση των ικριωµάτων διατηρείται πλήρης µέχρι την αποπεράτωση των εργασιών για 

τι ς οποίες κατασκευάστηκαν.  Απαγορεύεται η µερική αποσυναρµολόγησή τους. 

-Η συντήρηση ανατίθεται σε έµπειρο µε τη σχετική εργασία τεχνίτη.  Η αποθήκευση των 

υλικών του ικριώµατος γίνεται χωριστά από τα υπόλοιπα υλικά της κατασκευής. 

21. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

Α. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ 

-Κίνδυνος εµπλοκής µε κινούµενο µέρος µηχανήµατος 
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-Κίνδυνος εµπλοκής µηχανηµάτων µεταξύ τους 

-Κίνδυνος ανατροπής µηχανήµατος 

-Κίνδυνος πτώσης εξαιτίας µη προσπελάσιµου χώρου 

-Κίνδυνος εισπνοής σκόνης και επικίνδυνων αερίων 

Β. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

Η εργασία αυτή απαιτεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών µηχανηµάτων. Τα µέτρα προστασίας 

ειδικά για τον εξοπλισµό αναφέρονται στην παράγραφο «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ». 

Η εργασία αυτή συντονίζεται από έµπειρο εργοδηγό. Ως προς τη φύση της δεν αποτελεί 

ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία, εφόσον τηρούνται τα ελάχιστα µέτρα ασφαλείας των 

µηχανηµάτων. 

Ο χώρος εργασίας διατηρείται καθαρός, προσπελάσιµος και λειτουργικός. 

Οι εργαζόµενοι στις ασφαλτοστρώσεις πρέπει να φορούν τις κατάλληλες µάσκες για την 

αποφυγή εισπνοής σκόνης και επικίνδυνων αερίων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 

Ερωτήσεις 

1.Έχετε επιλέξει το κατάλληλα εξειδικευµένο προσωπικό για αυτές τις εργασίες; 

2.Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο σε µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό; 

3.Είναι τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 

4.Έχουν εφοδιαστεί οι εργαζόµενοι µε τα απαραίτητα ΜΑΠ; 

5.Τα µηχανήµατα καθαρίζονται καθηµερινά µετά το τέλος των εργασιών; 

6.Υπάρχει η κατάλληλη σήµανση της περιοχής ασφαλτόστρωσης; 

7.Οι εργασίες γίνονται µε καλές καιρικές συνθήκες για την ασφαλή εργασία του προσωπικού; 

22.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο µηχανικός εξοπλισµός ενός εργοταξίου περιλαµβάνει µηχανήµατα που εξυπηρετούν 

διάφορες εργασίες. Η σύνθεση του εξοπλισµού για της εκτέλεση µιας εργασίας εξαρτάται 

από το είδος της εργασίας, το µέγεθός της και τις ιδιαιτερότητες του χώρου εργασίας. Στα 

χωµατουργικά έργα χρησιµοποιούνται φορτωτές, εκσκαφείς, προωθητές, οδοστρωτήρες, 
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ισοπεδωτές και φορτηγά ανατρεπόµενα. Για την κατασκευή των φρεατοπασσάλων 

χρησιµοποιούνται γεωτρύπανα διάνοιξης των φρεάτων, γερανοί τοποθέτησης του οπλισµού 

του πασσάλου, αντλία και αυτοκίνητο-βαρέλα µεταφοράς σκυροδέµατος για τη σκυροδέτηση 

του πασσάλου. Για τη θραύση της κεφαλής του πασσάλου χρησιµοποιείται κοµπρεσέρ 

αέρος. Για τις σκυροδετήσεις χρησιµοποιούνται αυτοκίνητα-βαρέλες µεταφοράς 

σκυροδέµατος, αντλίες σκυροδέµατος, δονητές σκυροδέµατος. Στο χώρο του εργοταξίου 

χρησιµοποιούνται επίσης, για διάφορες εργασίες υποστήριξης του έργου, γερανοί, 

γεννήτριες και λεωφορεία ή επιβατικά. 

Όλος ο ιδιόκτητος κινητός εξοπλισµός της εταιρίας, όπως φορτηγά, γερανοί, 

ηλεκτροσυγκολλήσεις και άλλα παρόµοια όπως επίσης υλικά και εργαλεία, είναι 

καταχωρηµένα, εφοδιασµένα µε άδεια, ασφαλισµένα και διατηρηµένα σε καλή φυσική 

κατάσταση. 

 

Α. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

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

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

•Το όχηµα πρέπει να φέρει κιβώτιο  Α’ Βοηθειών 

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

φωτεινό σήµα κατά την όπισθεν. 

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

και το δελτίο συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται απ’ το συντηρητή του εργοταξίου. 

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

ενηµερώνει υπεύθυνα άτοµα του συνεργείου για τυχόν επισκευές. 

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

και τα λοιπά συστήµατα ασφαλείας. 

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

Απαγορεύεται να πηδάτε από οχήµατα ή να ανεβαίνετε όταν αυτά δεν έχουν σταµατήσει 

τελείως. 

Απαγορεύεται το κάπνισµα όταν γίνεται εφοδιασµός µε καύσιµα και η µηχανή πρέπει να είναι 

σβηστή. 

Απαγορεύεται η φόρτωση των οχηµάτων περισσότερο από το µέγιστο επιτρεπόµενο. 
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Πρέπει να γίνει Ιδιαίτερος έλεγχος για την καλή λειτουργία των φρένων και της κόρνας. 

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

κατασκευαστεί. 

 

Β. ΦΟΡΤΩΤΕΣ 

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

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

•Το όχηµα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 

•Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

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

φωτεινό σήµα κατά την όπισθεν. 

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

και το δελτίο συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται απ’ το συντηρητή του εργοταξίου. 

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

σπαστήρα και στη µονάδα σκυροδέµατος και στη σήραγγα εφόσον το επιτρέπουν οι 

διαστάσεις του. Ισχύουν όσα για τους φορτωτές υπογείων. 

 

Γ. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

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

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

•Το όχηµα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 

•Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

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

φωτεινό σήµα κατά την όπισθεν. 

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

και το δελτίο συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται απ’ το συντηρητή του εργοταξίου. 

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

ευστάθεια και η φέρουσα ικανότητα του εδάφους πρέπει να είναι τέτοιες που να µπορεί να 

φέρει τα πιο µεγάλα στατικά και δυναµικά φορτία, λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το 

βάρος του µηχανήµατος και του φορτίου του, απότοµη κίνηση, την πίεση του ανέµου κ.α. 
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Η ευστάθεια των ανυψωτικών µηχανηµάτων πρέπει να είναι εξασφαλισµένη διαρκώς, έστω 

κι όταν αυτά είναι εκτός λειτουργίας. Αυτή επιτυγχάνεται µε τη χρήση αντίβαρου, 

συρµατόσχοινων αγκυρώσεως, σφηνώσεων, κοχλιώσεων κ.α. 

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

οποίες είναι δυνατόν  να θέσουν σε κίνδυνο την ευστάθειά του. Γερανός που έχει υποστεί την 

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

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

τοποθετηµένες πινακίδες που να αναφέρουν τα όρια χρησιµοποίησης του µηχανήµατος 

(µέγιστο φορτίο του σχετικά µε το απόβαρο, τη θέση του, την κλίση της κεραίας του σε 

συνδυασµό µε την ταχύτητα του ανέµου κ.α.) 

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

φορτίου ασφαλείας. 

Ο χώρος λειτουργίας των ανυψωτικών µηχανηµάτων αποµονώνεται µε κατάλληλη 

περίφραξη, ώστε οι εργαζόµενοι ή οι διερχόµενοι να µην κυκλοφορούν ή να µη βρίσκονται 

κάτω από διακινούµενα φορτία. 

Ο έλεγχος των ανυψωτικών µηχανηµάτων πραγµατοποιείται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο 

και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη των εργασιών µετά από κάθε νέα εγκατάσταση. Ο 

έλεγχος καλύπτει όλα τα συστήµατα, τµήµατα και όργανα των µηχανηµάτων. 

Γενική επιθεώρηση συρµατόσχοινου πρέπει να γίνεται τουλάχιστον µια φορά το µήνα. Όλα 

τα κινούµενα συρµατόσχοινα που χρησιµοποιούνται συνεχώς πρέπει να επιθεωρούνται 

καθηµερινά. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν λειτουργούν ανυψωτικά µηχανήµατα κοντά σε 

καλώδια υψηλής τάσης. 

Απαγορεύεται η µεταφορά και ανύψωση προσωπικού µε ανυψωτικά µηχανήµατα. 

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

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

φοράει κράνος, φόρµα εργασίας και παπούτσια ασφαλείας, καθώς και γάντια και 

ωτοασπίδες όπου χρειάζεται. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Ερωτήσεις 
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α) Πριν από την έναρξη των εργασιών 

1.Έχετε προµηθευτεί µε τα κατάλληλα ανυψωτικά µηχανήµατα; 

2.Υπάρχει ο απαιτούµενος αριθµός εξουσιοδοτηµένου και εξειδικευµένου προσωπικού για 

να αναλάβει τις εργασίες ανύψωσης; 

3.Ελέγξατε αν έχει δοθεί η σωστή πληροφόρηση λειτουργίας των µηχανηµάτων; 

4.Ελέγχετε αν το έδαφος έχει την απαιτούµενη φέρουσα ικανότητα των φορτίων; 

5.Φροντίζεται ώστε τα δάπεδα εργασίας και οι προσπελάσεις σε αυτά να είναι όσο το 

δυνατόν επίπεδα; 

6.Φροντίζεται ώστε το χώρος εργασίας να διατηρείται ελεύθερος από εµπόδια; 

7.Φροντίζεται να υπάρχει επαρκής προφύλαξη από εναέρια ηλεκτρικά καλώδια; 

8.Ελέγχεται αν πραγµατοποιείται έλεγχος, συντήρηση και επισκευή των µηχανηµάτων και 

των υπολοίπων εξαρτηµάτων ανύψωσης; 

9.Φροντίζεται ώστε τα φορτία ανύψωσης να είναι µπροστά εκ των προτέρων; 

 

β) Κατά τη διάρκεια των εργασιών 

1.Πραγµατοποιούνται τακτικές επιθεωρήσεις των εργασιών ανύψωσης; 

2.Ελέγχετε αν οι γερανοί λειτουργούν µόνο σε εγκεκριµένη θέση; 

3.Ελέγχεται αν ο γερανός τοποθετείτε σε ασφαλή, ορισµένη εκ των προτέρων απόσταση 

από ανοικτή εκσκαφή; 

4.Ελέγχετε αν το προς ανύψωση φορτίο υπερβαίνει το φορτίο ασφαλείας του µηχανήµατος; 

5.Ελέγχετε αν, κατά τη διάρκεια κίνησης του γερανού, το φορτίο που µεταφέρει είναι 

ασφαλισµένο και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο έδαφος; 

6.Ελέγχετε αν κατά τη διάρκεια κίνησης του γερανού σε κεκλιµένο έδαφος, ο χειριστής 

αλλάζει την ακτίνα για να προσαρµόσει την κίνηση του φορτίου; 

7.Ελέγχετε αν υπάρχει προσωπικό κάτω από αιωρούµενο φορτίο; 

8.Το προσωπικό έχει εφοδιαστεί και χρησιµοποιεί τα απαραίτητα ΜΑΠ; 

9.Μετά το τέλος της εργασίας αφήνονται αιωρούµενα βάρη; 

 

∆. ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΦΤΕΣ 
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Ο χειριστής του ασφαλτοκόπτη πρέπει να διαθέτει τον ακόλουθο προσωπικό εξοπλισµό 

ασφαλείας: 

1.Προστατευτικό κράνος 

2.Γάντια εργασίας 

3.Παπούτσια ασφαλείας 

4.Ανακλαστικό γιλέκο, κόκκινου - άσπρου χρώµατος 

5.Ωτοασπίδες για προστασία από τον θόρυβο 

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

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

Ο δίσκος του ασφαλτοκόπτη πρέπει να φέρει προφυλακτήρα σε όλη την περίµετρό του, 

εκτός του σηµείου κοπής της ασφάλτου. 

Πρέπει να υπάρχουν κώνοι, ανά 3,5 µέτρα για την παράκαµψη της κυκλοφορίας και για όλο 

το µήκος της ασφαλτοκοπής. Η παραπάνω απόσταση των  3,5 µέτρων είναι ικανοποιητική 

για δρόµους µε ταχύτητες άνω των 70 km/h. 

Πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλες πινακίδες αναγγελίας κινδύνου και ύπαρξης εργασιών, 

µπροστά από το µέτωπο της ασφαλτοκοπής. 

 

 

Ι. ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

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

•Το όχηµα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 

•Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

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

φωτεινό σήµα κατά την όπισθεν. 

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

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

και το δελτίο συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται απ’ το συντηρητή του εργοταξίου. 

Πριν από κάθε χρήση επιτηρείται προσεκτικά, δοκιµάζονται τα κινητά µέρη, λιπαίνονται και 

συντηρούνται κατά τη διάρκεια παύσης του µηχανήµατος. 

Οι εργασίες εκτοξευόµενου σκυροδέµατος γίνονται µε ειδική αντλία (ντιζελοκίνητη – 

ηλεκτρική) η χρήση της οποίας γίνεται από ειδικό χειριστή πρέσας. 
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Η σύνδεση της αντλίας στο κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο γίνεται από τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο 

βάρδιας. 

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

καταπολέµηση των οποίων προβαίνουµε στην χρησιµοποίηση υγρού gunite και στην 

αύξηση της παροχής αέρα, και για την αντιµετώπιση καθίσταται υποχρεωτική η χρήση 

µάσκας. 

Εντός της ζώνης εργασίας επιτρέπεται η παρουσία µόνο του χειριστή και του βοηθού του. 

Η σύνδεση της αντλίας µε το κεντρικό δίκτυο αέρα υπό πίεση γίνεται προσεκτικά, ελέγχεται 

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

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

επιθεωρείται καθηµερινά από υπεύθυνο τεχνίτη, και οι βάνες του πρέπει να βρίσκονται σε 

άριστη κατάσταση. 

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

υπό πίεση για το εκτόπισµα του gunite µέσα απ’ το δίκτυο. 

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

σήραγγας προφυλαγµένο από µηχανήµατα και εξοπλισµούς. 

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

είναι καλοδιατηρηµένοι. 

Η σύνδεση µε τα λάστιχα γίνεται µέσω συνδετήρων υψηλής πίεσης (γατοκέφαλα) και οι 

βάνες θα είναι σε προσιτό σηµείο και εξίσου υψηλής πίεσης. 

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

θα εξασφαλίζεται η εργασία. 

Απαγορεύεται δε να βρίσκονται εργαζόµενοι µέσα στη ζώνη εργασίας ειδικά κάτω από τα 

κινητά µέρη της µπούµας. 

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

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

 

Κ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Για τον εξοπλισµό της διαδικασίας συντήρησης ισχύουν: 
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•Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται  και αναθεωρείται  

και το δελτίο συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται απ’ το συντηρητή του εργοταξίου. 

•Οι οδηγίες και οι προδιαγραφές των κατασκευαστών. 

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

από πρόσωπα µη εξασκηµένα και ακατάλληλα για το χειρισµό τους. 

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

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

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

ακτινοβολίας και των πυρακτωµένων τεµαχίων, και από µη εκπαιδευµένα, αρµόδια και 

εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 

•Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση ηλεκτρολογικής εργασίας σε ηλεκτρικά δίκτυα, 

εγκαταστάσεις, συσκευές κλπ, αν δεν βεβαιωθεί απόλυτα η ασφαλής διακοπή του 

ηλεκτρικού ρεύµατος. 

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

κινούµενα µέρη µπορεί να τραυµατίσει τους εργαζόµενους. 

•Ακόλουθες προφυλάξεις επιβάλλονται όπου απαιτείται από τη διαδικασία συντήρησης να 

παραµένει σε λειτουργία ο εξοπλισµός: 

I.Οι εργαζόµενοι που ασχολούνται µε τις διαδικασίες αυτές θα είναι πλήρως 

εκπαιδευµένοι και εξουσιοδοτηµένοι να εκτελέσουν την διαδικασία αυτή. 

II.Θα καθοριστεί µία ασφαλής διαδικασία για κάθε περίπτωση και η διαδικασία θα 

είναι διαθέσιµη και αν είναι πρακτικό, θα υπάρχει δίπλα στον µηχανισµό. 

 

Ε. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ – ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ 

ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

Για την µείωση των κινδύνων κατά την εκτέλεση των εργασιών συµπληρώνονται έντυπα 

«εκτίµησης της επικινδυνότητας» ανά εκτελούµενη εργασία καθώς και ενέργειες που 

απαιτούνται για την προστασία του προσωπικού. 

Ακολουθούν πίνακες εκτίµησης της επικινδυνότητας που συντάχθηκαν µε βάση την εµπειρία 

από ανάλογες κατασκευές. 
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Οι πίνακες ενηµερώνονται κατά την εκτέλεση των εργασιών και σύµφωνα µε τα επί τόπου 

δεδοµένα. 

                                                                                 ΜΑΡΟΥΣΙ 29/8 /2014 
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