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1. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

1.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.1.1. ΕΙΔΟΣ ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

 

Με το εν λόγω έργο: «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας 

(Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού» 

αναμένεται να λυθούν τα προβλήματα διαχείρισής στερεών αποβλήτων στο Νομό 

Πέλλας. 

 

1.1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Κύριος του έργου είναι ο Σύνδεσμος Καθαριότητος «ΑΛΜΩΠΙΑ».  

 

1.1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ. 

 

Τεύχη Δημοπράτησης - Οριστική Μελέτη. 

 

1.1.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Πριν τη έναρξη οποιονδήποτε εργασιών γίνεται η χωροθέτηση του 

εργοταξίου, η διαμόρφωση του χώρου του εργοταξίου και 

κατασκευάζονται όλες οι απαραίτητες εργοταξιακές εγκαταστάσεις ήτοι 

γραφεία, αποθήκες, συνεργείο, εργαστήριο (για επί τόπου δοκιμές), 

χωροθέτηση αποθήκης αδρανών υλικών, σύνδεση με δίκτυα Κοινής 

Ωφέλειας καθώς και χώρων στάθμευσης του κινητού εξοπλισμού 

 Εργασίες τοπογραφικές ήτοι μελέτες εφαρμογής, τεχνικών, παραλαβές 

φυσικού εδάφους 

 Εκσκαφές ακατάλληλων εδαφών με προσωρινή απόθεσή τους για 

μελλοντική χρήση ή οριστική απόθεσή τους σε προεπιλεγμένες θέσεις, ή 

απομάκρυνσή τους από το χώρο του έργου. Οι εργασίες αυτές 
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εκτελούνται με τη χρήση προωθητή, φορτωτή, ανατρεπόμενων 

φορτηγών, dumbers και εκσκαφέα εάν απαιτηθεί 

 Εκσκαφές ορυγμάτων (διαμόρφωσης λεκάνης απορριμμάτων), θεμελίων 

(δεξαμενών, φρεατίων, βοηθητικών κτισμάτων κ.λ.π), με χρήση 

εκρηκτικών, προωθητή, εκσκαφέα, φορτωτή, ανατρεπόμενων φορτηγών 

και dumbers, ανάλογα με τη θέση όπου εκτελούνται οι εργασίες, τη φύση 

του εκσκαπτόμενου εδάφους και τη δυνατότητα κίνησης των οχημάτων. 

Ταυτόχρονα γίνεται και η μεταφορά των κατάλληλων προϊόντων 

εκσκαφής μετά από άδεια της επίβλεψης στις θέσεις των επιχωμάτων 

όπου θα γίνει διάστρωση και συμπύκνωσή τους με προωθητή και 

οδοστρωτήρα, ενώ τα ακατάλληλα μεταφέρονται σε θέσεις οριστικής 

απόθεσής τους. Η προετοιμασία και εκτέλεση της ανατίναξης θα γίνεται 

από κατάλληλο άτομο, κάτοχο επίσημου πιστοποιητικού γομωτή – 

πυροδότη, με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις που αφορούν στη 

μεταφορά εκρηκτικών, εκκένωση του χώρου όπου θα γίνει η έκρηξη κλπ 

 Μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση κατάλληλων εδαφικών υλικών 

(στεγανοποιητικών) με τη χρήση, ανατρεπόμενων φορτηγών, εκσκαφέα, 

προωθητή, ειδικού συμπιεστή «κατσικοπόδαρου» για την κατασκευή των 

στεγανωτικών στρώσεων του πυθμένα υποδοχής του απορριμματικού 

φορτίου 

 Εξεύρεση δανειοθαλάμων (με έγκριση της Υπηρεσίας) για λήψη δανείων 

για την συμπλήρωση των υλικών επιχωμάτων 

 Παραλαβή τοπογραφικών υψομέτρων εκσκαφής μετά από συμπύκνωση 

του εδάφους, όπου απαιτείται διάστρωση, και παραλαβή υψομέτρων 

στις θέσεις θεμελίωσης των δομικών στοιχείων του έργου 

 Όπου απαιτείται, οι εργασίες κατασκευής οπλισμένης γης (δεξαμενές, 

φρεάτια, μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων κ.λ.π), γίνονται με 

προκατασκευή πλακών οπλισμένου σκυροδέματος και την τμηματική 

τοποθέτησή τους στην οριστική τους θέση, παράλληλα με την εργασία 

διάστρωσης και συμπύκνωσης του επιχώματος 

 Σε σχέση πάντα με την πάροδο των εργασιών και των τμημάτων του 

έργου, γίνονται οι κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση 

ξυλοτύπων και αντλίας σκυροδέματος τροφοδοτούμενης από αυτοκίνητα 
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μεταφοράς σκυροδέματος, με ανάλογες διευθετήσεις της κυκλοφορίας 

και σήμανση στις περιπτώσεις όπου απαιτείται 

 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση κατάλληλων υλικών 

οδοστρωσίας (εσωτερική περιμετρική οδός πρόσβασης, εσωτερικό 

δρομολόγιο λεκάνης απόθεσης), στα τμήματα του έργου όπου έχουν 

αποπερατωθεί οι εργασίες εκσκαφών, επιχώσεων, μετά από την 

τοπογραφική παραλαβή των υψομέτρων 

 Οι εργασίες μονώσεων, επαλείψεων, στεγανώσεων με μεμβράνες, 

γεωυφάσματα (λεκάνες απόθεσης απορριμμάτων, φρεάτια, δίκτυο 

συλλεκτήριων και αγωγών μεταφοράς, και στη ΜΕΣ), εκτελούνται μετά 

την περάτωση των αναγκαίων κατασκευών (χωματουργικές εργασίες 

διαμορφώσεων, εργασίες σκυροδέτησης κ.λ.π) και παράλληλα με άλλες 

εργασίες (π.χ τοποθέτησης εξοπλισμού, αντλιών κλπ) 

 Σήμανση-Ηλεκτροφωτισμός. Γίνεται χρήση γερανοφόρων οχημάτων για 

τη διανομή των υλικών (στύλοι, μεταλλικά στοιχεία), καθώς και όπου 

απαιτείται για τη στερέωσή τους στην τελική του θέση. 

 

1.2. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Στo παράρτημα παρατίθενται πίνακες οι οποίοι διαμορφώνονται οριζόντια από 

προκαταγεγραμμένες «πηγές κινδύνων», κατακόρυφα δε από φάσεις και 

υποφάσεις εργασιών του έργου. Τα σύμβολα Χ, Μ, Υ που εμφανίζονται 

καθορίζουν την ένταση του κινδύνου και την χαρακτηρίζουν κατά περίπτωση ως 

εξής: 

 

 

 Ένταση Κινδύνου κλίμακας Χ – στις εξής ενδεικτικές 

περιπτώσεις:  

 Η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά 

διαλείποντα χρόνο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές 

υλικών κλπ) 
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 Δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. 

κίνδυνοι από κίνηση οχημάτων σε ευρύχωρο εργοτάξιο) 

 Ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να 

επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση 

υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα) 

 

 Ένταση Κινδύνου κλίμακας Μ  

 

 Σε ενδιάμεσες περιπτώσεις από αυτές των κινδύνων κλίμακας 1 

και 2. 

 

 Ένταση Κινδύνου κλίμακας Υ – στις εξής ενδεικτικές 

περιπτώσεις:  

 

 Η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη 

φάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή 

θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή) 

 Οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη 

πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων (π.χ. κίνδυνος αστοχίας 

των πρανών της εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής 

συνεκτικότητας ή υδροφορεί κλπ) 

 Ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να 

επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω 

απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε 

χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή δεξαμενή καυσίμων). 

 

1.3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Σε πίνακα του παραρτήματος φαίνονται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία 

μέτρα προστασίας (γίνεται αναφορά σε νομοθετικές διατάξεις), ανάλογα με το 

είδος της εργασίας και τη φύση του κινδύνου καθώς και τα πρόσθετα μέτρα που 

θα ληφθούν.  
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1.4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

1.4.1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Η διοίκηση του εργοταξίου ορίζει τεχνικό υγείας και ασφαλείας όλου του έργου 

σχετικά με τα μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων κατά την 

εκτέλεση των έργων, προς αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος. Είναι δυνατόν, 

από το υπόλοιπο προσωπικό του έργου, να οριστούν και βοηθοί του τεχνικού 

υγείας και ασφάλειας. 

Καθήκοντα και Ευθύνες Υπευθύνου υγείας και Ασφάλειας 

 

 Ο υπεύθυνος ασφαλείας και υγιεινής του έργου ευθύνεται για την 

επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα προς τις ισχύουσες 

διατάξεις περί ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων 

 Έχει άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, όπως Τροχαία-

Αστυνομία, Πρώτες Βοήθειες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς 

φορείς, φορείς μαζικής ενημέρωσης και τους βιομηχανικούς χώρους 

που επηρεάζονται από τις εργασίες 

 Πρόγνωση και λύση προβλημάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως 

κυκλοφοριακό, ανασφαλείς συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, 

τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων 

 Συσκέπτεται με τους μηχανικούς του εργοταξίου πληροφορώντας τους 

για το βαθμό των μέτρων ασφάλειας που εφαρμόζονται 

 Οργανώνει ελέγχους ασφαλείας στο εργοτάξιο, ώστε να επιβεβαιώνεται 

η διατήρηση και επιβολή των μέτρων ασφαλείας 

 Επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισμού 

ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο 

 Ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών, επισκέπτεται τις θέσεις εργασίας 

του εργοταξίου και αναφέρει τις όποιες αποκλίσεις επισημαίνονται 

 Ερευνά τα ατυχήματα και διατηρεί ημερολόγιο καταγραφής τους για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων προς αποφυγή άλλων παρόμοιων 

περιστατικών (στο παράρτημα δίνεται ενδεικτικό δελτίο καταγραφής 

περιστατικών και ατυχημάτων) 
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 Αναφέρει στο Δ/ντή του εργοταξίου κάθε παράβαση και τις 

προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες 

 Επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό του εργοταξίου είναι ενήμερο σχετικά 

με τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να παρέχονται. 

 

1.4.2. ΈΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ 

 

Όταν πρόκειται να εκτελεστεί μία εργασία, ο εργοταξιάρχης συγκαλεί σύσκεψη 

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

τα προβλήματα περί ασφαλείας. 

Αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι ο συντονισμός του κυρίως προσωπικού από 

τον υπεύθυνο ασφαλείας και υγείας καθώς και η σύνταξη της σχετικής αναφοράς, 

η οποία πρέπει να υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες. 

Ο υπεύθυνος ασφαλείας σε συνεργασία με τους άλλους ειδικούς, θα εκτελεί 

ελέγχους, ώστε να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση για τα απαιτούμενα μέτρα 

ασφαλείας. Αν ο υπεύθυνος ασφαλείας παρατηρήσει οποιαδήποτε μη 

συμμόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη με την παρουσία όλων των εμπλεκομένων 

μελών. Αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι η εξέταση της μη συμμόρφωσης και η 

απόφαση για τη διορθωτική ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί. 

Ακολούθως, αν ο υπεύθυνος ασφαλείας βρίσκει ότι στη διάρκεια της 

επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγματοποιηθεί, πρέπει να το 

αναφέρει άμεσα στον εργοταξιάρχη. 

 

1.4.3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 

Όταν διαπιστώνεται κάποια μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο 

υπεύθυνος ασφαλείας συντάσσει και υπογράφει μία αναφορά παράβασης 

κανόνων ασφαλείας, όπου περιγράφεται η διαπιστωμένη κατάσταση και δίνονται 

οι απαιτούμενες εντολές οι σχετικές με τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να 

εκτελεστούν. Η αναφορά δίδεται στον άμεσα υπεύθυνο της θέσεως εργασίας και 

κοινοποιείται στον υπεύθυνο εργοταξίου. 

 

Ο παραλήπτης της προαναφερόμενης αναφοράς πρέπει να υλοποιήσει άμεσα τις 

υποδεικνυόμενες διορθωτικές ενέργειες. Ακολούθως ο υπεύθυνος ασφαλείας 
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επιθεωρεί και επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια. Θα καταγραφεί 

τότε στην αναφορά η ημερομηνία της ενέργειας. 

Αν συμβούν ατυχήματα, πρέπει να αναφερθούν αμέσως στον υπεύθυνο 

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

ώστε να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες. Ο υπεύθυνος ασφαλείας συμπληρώνει 

το έντυπο αναφοράς ατυχήματος και συγχρόνως διενεργεί έρευνα για τα αίτια και 

τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων 

ατυχημάτων. 

Όλα τα έγγραφα σχετικά με τα θέματα ασφαλείας πρέπει να αρχειοθετούνται, όλα 

τα ατυχήματα πρέπει να εξετάζονται και να αναλύονται και η αναφορά πρέπει να 

υποβάλλεται στον εργοταξιάρχη προς έλεγχο και ενημέρωση. 

 

1.4.4. ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με τα μέτρα ασφαλείας που 

καθιερώνονται στο εργοτάξιο, για την προστασία των ίδιων αλλά και τρίτων. Τα 

μέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 

 

 Υποχρεωτική χρήση του εξοπλισμού ασφαλείας και άλλων 

προστατευτικών μέσων που παρέχονται 

 Άμεση αναφορά στον υπεύθυνο ασφαλείας για έλλειψη εξοπλισμού 

ασφαλείας και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας 

 Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση ή τροποποίηση του εξοπλισμού 

ασφαλείας και των προστατευτικών μέτρων χωρίς τη σχετική 

έγκριση 

 Δεν επιτρέπεται καμία ενέργεια με πρωτοβουλία των εργαζομένων, 

που δεν συμβιβάζεται ως προς τα μέτρα ασφάλειας, διότι τίθεται σε 

κίνδυνο η δική τους ασφάλεια και η ασφάλεια των άλλων 

 

1.5. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε ειδικά μέτρα ασφαλείας για εργασίες που 

ενέχουν ειδικούς κινδύνους. 
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1.5.1. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

 

Ο τεχνικός ασφαλείας και υγείας φροντίζει για την εκπαίδευση σε θέματα πρώτων 

βοηθειών δύο τουλάχιστον εργοδηγών, ώστε να παρέχονται πρώτες βοήθειες 

σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

Θα υπάρχουν φαρμακεία με επαρκή εφόδια πρώτων βοηθειών, για την 

περίπτωση μικροατυχημάτων στο εργοτάξιο. Τα μέρη στα οποία θα υπάρχουν 

φαρμακεία θα είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

 

 Τα γραφεία του αναδόχου 

 Η περιοχή φύλαξης και συντήρησης του εξοπλισμού 

 Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών σε απομακρυσμένη περιοχή 

εντός του εργοταξίου, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο μικρό φαρμακείο 

επί τόπου. 

 

Αν ένας εργαζόμενος τραυματιστεί ή προκύψει άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας, 

πρέπει να κληθεί κατάλληλη βοήθεια με τηλέφωνο ή άλλο τρόπο. 

Αν διαπιστωθεί ότι η αιτία του ατυχήματος είναι ηλεκτροπληξία ή φωτιά, ο 

σχετικός κίνδυνος θα απομακρυνθεί πριν την παροχή βοήθειας στο θύμα. 

Διαπιστώνεται η κατάσταση του θύματος ως προς τις αισθήσεις του. Πρέπει να 

αποφεύγεται όσο το δυνατόν η μετακίνησή του εκτός αν πρέπει να απομακρυνθεί 

από κάποιο κίνδυνο. 

Ο παθών διατηρείται ζεστός και στεγνός και ελέγχεται ο σφυγμός του. 

Αν διαπιστωθεί ότι το θύμα αναπνέει με δυσκολία, πρέπει να εφαρμοστεί πίεση 

στην πληγή. 

Αν η αιμορραγία προέρχεται από το πόδι ή το χέρι, πρέπει το άκρο να βρίσκεται 

σε ύψος για να μειωθεί η αιμορραγία. 
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1.5.2. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Τα κατάλληλα προειδοποιητικά σήματα και αφίσες τοποθετούνται στις θέσεις 

εργασίας. Οι εργαζόμενοι θα ενημερώνονται μέσω αυτών των σημάτων και 

αφισών, για τους κινδύνους που αφορούν στην εργασία τους. 

Οι αφίσες ασφαλείας θα είναι σε μορφή σκίτσων, σύμφωνα με τους κανονισμούς 

ασφαλείας. 

 

1.5.3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός κάθε εργαζόμενου πρέπει να είναι 

τέτοιου τύπου  και σε κατάσταση τέτοια, ώστε να μην τον εκθέτει σε κινδύνους. 

Όταν υπάρχει κίνδυνος επαφής με κινούμενα μέρη μηχανημάτων ή με 

ενεργοποιημένο εξοπλισμό, ή όπου η διαδικασία εργασίας είναι τέτοια που 

υπάρχει παρόμοιος κίνδυνος: 

 

 Τα ρούχα των εργαζομένων θα εφαρμόζουν στο σώμα 

 Κολιές, βραχιόλια, ρολόγια χειρός, δακτυλίδια ή παρόμοια αντικείμενα 

κρίνονται επικίνδυνα για πρόκληση ατυχημάτων και επιβάλλεται να 

αποθέτονται κατά τις ώρες εργασίας.  

 Μαλλιά κεφαλής και προσώπου θα περιορίζονται ή θα έχουν τέτοιο 

μήκος ώστε να αποφεύγεται η περίπτωση να πιαστούν στη διάρκεια 

εργασίας. 

 

Οι εργαζόμενοι που χειρίζονται μηχανήματα κάτω από συνθήκες όπου υπάρχει 

κίνδυνος τραυματισμού των ποδιών, θα φορούν προστατευτικά υποδήματα. 

Οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε κίνδυνο κινούμενων οχημάτων θα φέρουν 

ευδιάκριτη ένδυση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Όλοι οι εργαζόμενοι θα φέρουν υποδήματα κατάλληλα για την προστασία τους. Η 

σόλα, τα τακούνια των παπουτσιών θα είναι από κατάλληλο υλικό, ώστε να 

αποφεύγεται ο κίνδυνος ολίσθησης. Υποδήματα που έχουν φθάσει σε σημείο 

φθοράς τέτοιο που δεν παρέχουν την απαιτούμενη προστασία, δεν θα 

χρησιμοποιούνται. 
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Όλοι οι εργαζόμενοι θα φέρουν προστατευτικά κράνη σε όλους τους χώρους 

όπου ενδέχεται να παρουσιαστεί κάποιος κίνδυνος πτώσης ή εκτόξευσης 

αντικειμένων. 

Όταν οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, θα φέρουν μη 

αγώγιμο προστατευτικό εξοπλισμό στο κεφάλι, που θα έχει την κατάλληλη 

αντίσταση για την υπάρχουσα τάση. 

Όπου οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε δυνατούς ανέμους ή άλλες συνθήκες που 

ίσως επιφέρουν την απώλεια του εξοπλισμού αυτού, θα δένονται με τρόπο ώστε 

να εξασφαλίζεται η σταθερότητά του. 

Όλα τα άτομα που χειρίζονται υλικά που ενδεχομένως τραυματίσουν ή ερεθίσουν 

τα χέρια, θα φέρουν προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό, κατάλληλο για την 

αποφυγή τέτοιων τραυματισμών. 

Χοντρά γυαλιά, προστατευτικά καλύμματα προσώπου ή άλλου τέτοιου είδους 

προστασία για τα μάτια, κατάλληλα για την εργασία που εκτελείται, είναι 

υποχρεωτικά για κάθε εργαζόμενο που: 

 

 χειρίζεται ή εκτίθεται σε υλικό το οποίο ενδεχομένως να προκαλέσει 

τραυματισμό ή ερεθισμό ματιών 

 ασχολείται με εργασία όπου υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των 

ματιών. 

 

Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός θα διατηρείται σε καλή κατάσταση 

από άποψη υγιεινής και λειτουργίας. 

 

1.5.4. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης θα συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή ή της αρμόδιας αρχής.  

Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης θα πρέπει να είναι τοποθετημένος σε κάθε θέση 

όπου υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Οι σωληνώσεις πυρόσβεσης 

πρέπει να είναι ξεχωριστές από τις συνήθεις. Οι κύριες βάνες πρέπει να είναι 

πάντα ανοικτές και σε θέση εύκολα προσιτή. 
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Ο χώρος του εργοταξίου γύρω από τις δεξαμενές καυσίμων και την αντλία θα 

διατηρείται καθαρός και αποψιλωμένος και θα υπάρχει πινακίδα που θα 

απαγορεύει τη γυμνή φλόγα και το κάπνισμα. 

 

1.5.5. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός θα φέρουν κατάλληλη προστασία, ώστε να 

αποφεύγεται η επαφή των εργαζομένων με κινούμενα τμήματα αυτών και να 

παρεμποδίζεται η πρόσβαση των εργαζομένων σε χώρους λειτουργίας που 

θεωρούνται επικίνδυνοι. 

Τα προστατευτικά μέσα θα είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα, εγκατεστημένα 

και συντηρημένα ώστε να είναι ικανά να εκτελούν αποδοτικά τις λειτουργίες για 

τις οποίες προορίζονται. 

Περιστρεφόμενοι άξονες, σύνδεσμοι και δακτύλιοι, βίδες και κοχλίες, θα 

προστατεύονται όπου είναι ενδεχόμενη η επαφή με εργαζομένους. 

Όλοι οι τροχοί λείανσης θα φέρουν προστατευτικό κάλυμμα επαρκούς αντοχής. 

Σε εργασίες τροχίσματος-μονταρίσματος σωλήνων επιβάλλεται η χρήση ειδικών 

γαντιών και μασκών. 

Η συντήρηση μηχανισμού ή εξοπλισμού σε κίνηση απαγορεύεται  όταν η επαφή 

με τα κινούμενα μέρη μπορεί να τραυματίσει τους εργαζόμενους. 

Οι μεταφερόμενες κλίμακες θα επιθεωρούνται πριν τη χρήση και δεν θα 

χρησιμοποιούνται κλίμακες με χαλαρά ή σπασμένα σκαλοπάτια ή άλλες 

επικίνδυνες ατέλειες. 

 

1.5.6. ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

Ο κινητός εξοπλισμός θα διατηρείται σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας. Η 

λειτουργία, επιθεώρηση, επισκευή, συντήρηση, και τροποποίηση θα εκτελούνται 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού θα γίνεται μόνο όταν ο εξοπλισμός 

δεν είναι σε λειτουργία, εκτός όπου η συνεχής λειτουργία του εξοπλισμού είναι 

απαραίτητη για τη διαδικασία συντήρησης και αφού παρέχονται ασφαλή μέσα γι’ 

αυτό. 

Ο κινητός εξοπλισμός θα είναι εφοδιασμένος με: 
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 Ευδιάκριτο  προειδοποιητικό σήμα 

 Τρόπο φωτισμού της διαδρομής που διανύει, μπροστά και πίσω, όταν 

λειτουργεί κατά τις περιόδους ανεπαρκούς φωτισμού και δυσμενών 

ατμοσφαιρικών συνθηκών 

 Πρόσθετα φώτα όπου είναι απαραίτητα για τον επαρκή φωτισμό του 

χώρου εργασίας γύρω από τον ειδικό εξοπλισμό 

 Έναν καθρέπτη ή καθρέπτες, παρέχοντας στον χειριστή μη 

παραποιημένη θέα πίσω από το όχημα ή σύμπλεγμα οχημάτων. 

 

Το δάπεδο του κινητού εξοπλισμού θα διατηρείται ελεύθερο από υλικά, εργαλεία 

ή αντικείμενα τα οποία: 

 αποτελούν κίνδυνο για πτώση 

 παρεμποδίζουν τον έλεγχο του οχήματος 

 αποτελούν κίνδυνο για το χειριστή ή άλλους επιβάτες στην περίπτωση 

ατυχήματος. 

 

Κανένας εργαζόμενος δεν θα επιβιβάζεται, ούτε θα εγκαταλείπει όχημα, ενώ αυτό 

βρίσκεται σε κίνηση, εκτός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Κανένας εργαζόμενος δεν θα χειρίζεται κινητό εξοπλισμό, εκτός αν ο χειριστής: 

 είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατάλληλης κατηγορίας όπου αυτό 

απαιτείται από νομοθετικές διατάξεις 

 γνωρίζει τις οδηγίες λειτουργίας που αφορούν το όχημα και  

 έχει ειδικευτεί να χειρίζεται τον εξοπλισμό. 

 

Όταν ο χειριστής έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι ο εξοπλισμός ή το φορτίο είναι 

επικίνδυνο, πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. 

 

 

1.5.7. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

 

Γενικές διατάξεις 

Οι εργοδότες πρέπει να διαθέτουν ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα ασφάλειας 

που να εξασφαλίζει ότι όλα τα ανυψωτικά μέσα και μηχανισμοί επιλέγονται, 
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εγκαθίστανται, εξετάζονται, δοκιμάζονται, συντηρούνται, λειτουργούν και 

αποσυναρμολογούνται: 

 με σκοπό την αποφυγή πιθανού ατυχήματος 

 σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εθνικών νόμων, κανονισμών και 

προδιαγραφών. 

 

Κάθε ανυψωτικό μέσο μαζί με τα δομικά στοιχεία του, προσαρτήσεις, αγκυρώσεις 

και υποστηρίγματα θα πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται σωστά, να 

είναι από σταθερό υλικό και να έχει επαρκή αντοχή για το σκοπό που 

χρησιμοποιείται. 

Κάθε ανυψωτικό μέσο και μηχανισμός όταν αγοράζεται θα πρέπει να συνοδεύεται 

από οδηγίες χρήσης και πιστοποιητικό ελέγχου από αρμόδιο πρόσωπο ή 

εγγύηση συμφωνίας με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς που αφορούν: 

 το μέγιστο φορτίο ασφαλούς εργασίας 

 τα ασφαλή φορτία εργασίας για διάφορες ακτίνες, εάν η ανυψωτική μηχανή 

έχει μεταβλητή ακτίνα 

 τις συνθήκες χρήσης, στις οποίες το μέγιστο ή διάφορα φορτία ασφαλούς 

εργασίας μπορούν να μετακινούνται. 

 

Κάθε ανυψωτικό μέσο και μηχανισμός που έχει ένα μοναδικό φορτίο ασφαλούς 

εργασίας πρέπει να το αναγράφει καθαρά σε εμφανές σημείο σύμφωνα με τους 

εθνικούς νόμους και κανονισμούς. 

Κάθε ανυψωτικό μέσο και μηχανισμός που έχει μεταβλητό ασφαλές φορτίο 

εργασίας πρέπει να εφοδιάζεται με δείκτη φορτίου και άλλα μέσα, που να 

δείχνουν καθαρά στο χειριστή κάθε μέγιστο ασφαλές φορτίο εργασίας και τις 

συνθήκες που αυτό εφαρμόζεται. 

Όλα τα ανυψωτικά μέσα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς και ασφαλώς. Τα 

χαρακτηριστικά αντοχής βάρους του εδάφους, πάνω στο οποίο λειτουργεί η 

ανυψωτική συσκευή, πρέπει να εξετάζονται πριν τη χρήση. 

 

Εγκατάσταση 

Σταθερά ανυψωτικά μέσα πρέπει να εγκαθίστανται: 

 από αρμόδια πρόσωπα 
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 έτσι, ώστε να μην μπορεί να μετακινηθούν από φορτίο, δόνηση ή άλλες 

επιδράσεις 

 έτσι ώστε ο χειριστής να μην εκτίθεται σε κίνδυνο από φορτία, 

συρματόσχοινα ή τύμπανα 

 έτσι, ώστε ο χειριστής να μπορεί να έχει ορατότητα της ζώνης των 

εργασιών ή να επικοινωνεί μέσω τηλεφώνου, σημάτων ή άλλων 

κατάλληλων μέσων με όλα τα σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης 

 

Ανάλογα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις θα υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 

60cm ή περισσότερο μεταξύ των κινουμένων τμημάτων ή των φορτίων των 

ανυψωτικών μέσων και σταθερών αντικειμένων στον περιβάλλοντα χώρο, όπως 

τοίχων και στύλων ηλεκτρικών αγωγών. 

Η απόσταση από ηλεκτρικούς αγωγούς πρέπει να είναι μεγαλύτερη σε υψηλές 

τάσεις σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς. 

Η αντοχή και η σταθερότητα των ανυψωτικών μέσων πρέπει να προβλέπει και 

την επίδραση των δυνάμεων του ανέμου, στις οποίες μπορεί να εκτεθούν. 

Καμία μεταβολή στην κατασκευή ή επισκευή δεν μπορεί να γίνει σε τμήμα του 

ανυψωτικού μέσου, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ασφάλειά του, χωρίς την 

άδεια και επίβλεψη αρμόδιου προσώπου. 

 

Έλεγχοι και δοκιμές 

Τα ανυψωτικά  μέσα και τμήματα ανυψωτικού μηχανισμού, όπως ορίζεται στις 

νομοθετικές διατάξεις, πρέπει να εξετάζονται και να δοκιμάζονται από αρμόδιο 

πρόσωπο: 

 πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά 

 μετά την ανέγερση σε εργοτάξιο 

 σε διαστήματα καθορισμένα από εθνικούς νόμους και κανονισμούς 

 μετά από κάθε σημαντική μετατροπή ή επισκευή. 

 

Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να διεξάγονται οι έλεγχοι και οι δοκιμές από το 

αρμόδιο πρόσωπο και τα φορτία δοκιμής που πρέπει να εφαρμόζονται για τα 

διάφορα είδη ανυψωτικών μέσων και μηχανισμών πρέπει να είναι σύμφωνα με 

τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς. 
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Τα αποτελέσματα των ελέγχων και δοκιμών στα ανυψωτικά μέσα και 

μηχανισμούς πρέπει να καταγράφονται σε καθορισμένη μορφή και σύμφωνα με 

τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς, να είναι διαθέσιμα στην αρμόδια αρχή, 

στους εργοδότες και τους εργαζόμενους ή τους αντιπροσώπους τους. 

 

Χειρισμός 

Κανένα ανυψωτικό μέσο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από εργαζόμενο που: 

 είναι κάτω από 18 ετών 

 δεν θεωρείται κατάλληλος από ιατρικής άποψης 

 δεν έχει εκπαιδευτεί επαρκώς σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και 

κανονισμούς ή δεν έχει τα κατάλληλα προσόντα. 

 

Το ανυψωτικό μέσο ή μηχανισμός δεν πρέπει να επιβαρύνεται πάνω από το 

ασφαλές φορτίο εργασίας του, εκτός από την περίπτωση ελέγχου, όπως ορίζεται 

από αρμόδιο πρόσωπο ή κάτω από την καθοδήγησή του. 

Όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για πιθανό κίνδυνο, τα ανυψωτικά μέσα δεν 

πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς την πρόβλεψη κατάλληλης σηματοδότησης. 

Κανένα άτομο δεν πρέπει να μεταφέρεται με τα ανυψωτικά μέσα, εκτός αν έχουν 

κατασκευαστεί, εγκατασταθεί και χρησιμοποιούνται γι’ αυτό το σκοπό, σύμφωνα 

με τους εθνικούς νόμους και κανόνες, εκτός από την περίπτωση εκτάκτου 

ανάγκης στην οποία μπορεί αν συμβεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός το 

ανυψωτικό μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια. 

Κάθε τμήμα του φορτίου για να ανυψωθεί ή να κατέβει σωστά θα πρέπει να 

αναρτάται ή να υποστηρίζεται κατάλληλα, για την αποφυγή κινδύνων. 

 

Οι πλατφόρμες ή οι υποδοχείς που χρησιμοποιούνται για ανύψωση πλίνθων, 

πλακιδίων, πλακών ή άλλων ελεύθερων υλικών πρέπει να καλύπτονται έτσι, 

ώστε να εμποδίζεται η πτώση υλικών. 

Φορτωμένα καρότσια τοποθετημένα απευθείας σε πλατφόρμα για ανύψωση ή 

κάθοδο πρέπει να ασφαλίζονται, ώστε να μην μπορούν να μετακινηθούν και η 

πλατφόρμα πρέπει να καλύπτεται κατάλληλα, για να αποφεύγεται η πτώση των 

περιεχόμενων υλικών. 
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Ανυψώνοντας καρότσι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ο τροχός σαν μέσο 

ανύψωσης, εκτός εάν ληφθούν μέτρα που να εμποδίζουν τον άξονα να ολισθήσει 

έξω από το έδρανο. 

Για την αποφυγή του κινδύνου, μακριά αντικείμενα, όπως δοκάρια, πρέπει να 

καθοδηγούνται με συρματόσχοινο κατά την ανύψωση και την κάθοδο. 

Οι χώροι επί του εδάφους πρέπει να σχεδιάζονται και να ρυθμίζονται έτσι, ώστε 

οι εργαζόμενοι να μην υποχρεούνται να σκύβουν σε κενό χώρο για φόρτωμα ή 

ξεφόρτωμα. 

Η ανύψωση φορτίων σε μέρη κανονικής κυκλοφορίας οχημάτων, πρέπει να 

γίνεται σε περιφραγμένο χώρο, ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό (π.χ. ογκώδη 

αντικείμενα), να λαμβάνονται μέτρα προσωρινής διακοπής ή εκτροπής της 

κυκλοφορίας, για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί. 

 

1.5.8. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

 

Απαγορεύεται οι εργαζόμενοι: 

 Να επιτρέπουν λάδι ή πετρέλαιο να έρθει σε επαφή με φιάλες οξυγόνου, 

βάνες, ρυθμιστές ή άλλα εξαρτήματα ή 

 Να χειρίζονται φιάλες ή εξαρτήματα οξυγόνου με λαδωμένα χέρια ή γάντια. 

 

Οξυγόνο δεν θα χρησιμοποιείται: 

 Σε  αεροκίνητα εργαλεία 

 Για την έναρξη λειτουργίας κινητήρων εσωτερικής καύσης 

 Για τον καθαρισμό ρουχισμού ή εξοπλισμού 

 Για τη δημιουργία πίεσης 

 Για τον εξαερισμό των χώρων εργασίας. 

 

1.5.9. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Όπου μεταφέρονται υλικά και εξοπλισμός, θα φορτώνονται και ασφαλίζονται κατά 

τρόπο ώστε να αποφεύγεται η οποιαδήποτε κίνηση του φορτίου, δημιουργώντας 

κίνδυνο για τους εργαζομένους. 
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Τα μέσα πρόσδεσης του φορτίου θα είναι ικανά να αποτρέπουν τη μετατόπιση 

του φορτίου σε σχέση με το μεταφορέα υπό συνθήκες φρεναρίσματος  ή έκτακτης 

ανάγκης. 

Όπου ένα φορτίο μεταφέρεται με τη βοήθεια ανυψωτικού οχήματος, το φορτίο δεν 

θα εξέχει απόσταση μεγαλύτερη από το μισό ύψος του από τη βάση του 

οχήματος και την πίσω έδρασή του. 

Κάθε φορτίο το οποίο υπόκειται σε μετατόπιση κατά τη μεταφορά θα προσδένεται 

αν η οποιαδήποτε μετατόπισή του θα συντελούσε στην αστάθειά του. 

 

1.5.10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Κατά την ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών θα παρέχονται ασφαλείς χώροι 

εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ανέγερσης.  Αυτοί  οι χώροι μπορεί να είναι 

δάπεδα, καταστρώματα ή ξυλότυποι. 

Προσωρινά δάπεδα, καταστρώματα ή ξυλότυποι θα τοποθετούνται στο επίπεδο 

όπου εκτελείται η εργασία. Αν δεν είναι εφικτό, ένα προσωρινό δάπεδο θα 

τοποθετηθεί σε επίπεδο όσο το δυνατόν πλησιέστερο στο επίπεδο εργασίας. 

Κατά την ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών, οι εργαζόμενοι θα προστατεύονται 

από τραυματισμό λόγω πτώσης από μη προφυλαγμένα ανοίγματα των 

κατασκευών σε κάθε επίπεδο 3m ή περισσότερο πάνω από το έδαφος. Η 

προστασία αυτή παρέχεται με κιγκλιδώματα, ζώνες ασφαλείας και άλλα μέσα. 

Κάθε άνοιγμα δαπέδου ή οροφής που αποτελεί κίνδυνο για τους εργαζομένους 

θα καλύπτεται ή θα έχει προστατευτικά κιγκλιδώματα. 

Όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης υλικών σε χώρους εργασίας, θα παρεμποδίζεται 

η είσοδος σε αυτούς τους χώρους και θα υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες. 

Οι εργαζόμενοι που εισέρχονται σε χώρους όπου γίνονται εργασίες κατασκευής, 

επισκευής, κατεδάφισης ή εκσκαφές, θα φέρουν προστατευτικά κράνη και δεν θα 

τα βγάζουν ενόσω βρίσκονται σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος από πτώση 

αντικειμένων. 
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1.5.11. ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΦΡΕΑΤΑ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  

 

Γενικές διατάξεις 

 

Πρέπει να λαμβάνονται επαρκείς προφυλάξεις σε κάθε εργασία εκσκαφής, 

φρέατος, χωματουργικών όπως: 

 κατάλληλη αντιστήριξη ή άλλος τρόπος, για την αποφυγή του 

κινδύνου της πτώσης των εργαζομένων ή μετακίνησης εδάφους, 

βράχων ή άλλου υλικού 

 αποφυγή κινδύνων που προκύπτουν από την πτώση ατόμων, 

υλικών ή αντικειμένων ή την εισροή νερού στην εκσκαφή, το φρέαρ, 

τα χωματουργικά. 

 

Η αντιστήριξη ή άλλη στήριξη για κάθε τμήμα εκσκαφής, φρέατος ή 

χωματουργικών, δεν πρέπει να ανεγείρεται, να μετατρέπεται ή να 

αποσυναρμολογείται, παρά μόνο κάτω από την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου. 

Οι εργασίες δεν πρέπει να ξεκινούν, αν δεν έχει πραγματοποιηθεί επιθεώρηση 

του χώρου της εργασίας από αρμόδιο άτομο, όπως καθορίζεται από τους 

εθνικούς νόμους και κανονισμούς και αν δεν έχει θεωρηθεί ασφαλές για εργασία 

το τμήμα της εκσκαφής, του φρέατος και των χωματουργικών. 

 

Εκσκαφές 

Πριν αρχίσει η εκσκαφή στο εργοτάξιο πρέπει: 

 όλη η εργασία εκσκαφής να έχει σχεδιασθεί και να έχει αποφασισθεί η 

μέθοδος της εκσκαφής και το είδος της απαιτούμενης εργασίας 

υποστήριξης 

 να έχει επαληθευθεί η σταθερότητα του εδάφους από αρμόδιο πρόσωπο 

 να έχει ελεγχθεί από αρμόδιο πρόσωπο ότι τα εφαπτόμενα κτίρια, οι 

κατασκευές ή οι δρόμοι δεν θα επηρεασθούν από την εκσκαφή 

 ο εργοδότης θα επαληθεύσει τη  θέση όλων των εγκαταστάσεων κοινής 

ωφέλειας, όπως υπόγειοι αποχετευτικού αγωγοί, αγωγοί αερίου, νερού και 

ηλεκτρικοί αγωγοί, που είναι δυνατόν να προκαλέσουν επικίνδυνες 

καταστάσεις κατά τη διάρκεια της εργασίας 



ΕΕ ΠΠ ΕΕ ΚΚ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΗΗ   ΧΧ .. ΥΥ .. ΤΤ .. ΑΑ ..   11 ηη ςς   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΝΝ ΟΟ ΤΤ ΗΗ ΤΤ ΑΑ ΣΣ   ΝΝ ..   ΠΠ ΕΕ ΛΛ ΛΛ ΑΑ ΣΣ   (( ΧΧ .. ΥΥ .. ΤΤ .. ΑΑ ..   
ΑΑ ΛΛ ΜΜ ΩΩ ΠΠ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ))   ΚΚ ΑΑ ΙΙ   ΕΕ ΚΚ ΣΣ ΥΥ ΓΓ ΧΧ ΡΡ ΟΟ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   ΤΤ ΟΟ ΥΥ   ΥΥ ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΧΧ ΟΟ ΝΝ ΤΤ ΟΟ ΣΣ   ΒΒ ΙΙ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ    20

 εφόσον είναι απαραίτητο για την αποφυγή κινδύνων, να διακοπεί ή να 

αποσυνδεθεί η παροχή αερίου, νερού, ηλεκτρισμού 

 αν οι υπόγειοι αγωγοί, οι καλωδιώσεις δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν ή 

να αποσυνδεθούν, να περιφραχθούν, να απομονωθούν και να 

σημειωθούν κατάλληλα ή να προστατευθούν με άλλο τρόπο 

 να καθορισθεί η θέση των γεφυρών, προσωρινών δρόμων και των σωρών 

που έχουν εκσκαφθεί 

 αν είναι αναγκαίο για την αποφυγή κινδύνου, το έδαφος να καθαρίζεται 

από δέντρα, ογκόλιθους και άλλα εμπόδια 

 ο εργοδότης να διαπιστώσει ότι η γη που θα εκσκαφθεί δεν είναι 

μολυσμένη από βλαβερά χημικά ή αέρια ή κάποια άλλη επικίνδυνη χημική 

ουσία, όπως ο αμίαντος 

 Όλες οι εργασίες εκσκαφών πρέπει να επιβλέπονται από αρμόδιο 

πρόσωπο και πρέπει να δίνονται σαφείς οδηγίες στους χειριστές που 

εκτελούν την εργασία. 

 

Οι πλευρές της εκσκαφής πρέπει να επιθεωρούνται προσεκτικά: 

 καθημερινά, πριν από κάθε βάρδια και μετά από διακοπή εργασίας για 

διάστημα μεγαλύτερο της μιας ημέρας 

 μετά από κάθε ανατίναξη 

 μετά από απροσδόκητη κατακρήμνιση εδάφους 

 μετά από σημαντική βλάβη των υποστηριγμάτων 

 μετά από δυνατή βροχόπτωση, παγετό ή χιόνι 

 όταν απαντώνται σχηματισμοί βράχων. 

 

Δεν πρέπει να τοποθετούνται ή να μετακινούνται φορτία, εγκαταστάσεις ή 

εξοπλισμός κοντά στα άκρα της εκσκαφής, όπου είναι πιθανόν να προκαλέσουν 

την κατάρρευσή της, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο κάποια άτομα, εκτός εάν έχουν 

ληφθεί μέτρα, όπως αντιστήριξη ή πασσάλωση, για να μην υποχωρούν οι 

πλευρές. 

Οι πλευρές της εκσκαφής πρέπει να είναι εφοδιασμένες με αγκυρωμένους 

προσκρουστήρες και φράγματα για να εμποδίζουν την είσοδο των οχημάτων 

στην εκσκαφή. Δεν επιτρέπονται βαριά οχήματα κοντά στην εκσκαφή εκτός και αν 

οι εργασίες στήριξης το επιτρέπουν. 
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Εάν μια εκσκαφή είναι πιθανόν να επηρεάζει την ασφάλεια μιας κατασκευής, στην 

οποία βρίσκονται εργαζόμενοι, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία 

της κατασκευής από κατάρρευση. 

Οι πλευρές εκσκαφών, όπου οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο από 

κινούμενο έδαφος, πρέπει να ασφαλίζονται μέσω κλίσης, αντιστήριξης, φορητής 

περίφραξης ή άλλων αποτελεσματικών μέσων. 

Όλη η εργασία υποστήριξης πρέπει να ελέγχεται τακτικά, για να εξασφαλίζεται ότι 

τα υποστηρίγματα, σφήνες κλπ είναι σταθερά και δεν παρατηρείται υπερβολική 

κάμψη ή παραμόρφωση. 

Όλη η ξυλεία που υπόκειται σε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες πρέπει να 

ελέγχεται τακτικά για ξηρασία, συρρίκνωση και σάπισμα. 

 

1.5.12. ΔΟΜΙΚΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ, ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  

 

Γενικές διατάξεις 

Η ανέγερση, η κατεδάφιση ή αποσυναρμολόγηση κτιρίων, κατασκευών, έργων 

πολιτικού μηχανικού, ξυλοτύπων, ψευδοκατασκευών, υποστηρίξεων πρέπει να 

γίνεται από εξειδικευμένους εργαζόμενους και μόνο κάτω από την επίβλεψη 

αρμόδιου προσώπου. 

Πρέπει να λαμβάνονται επαρκείς προφυλάξεις έναντι του κινδύνου που μπορεί 

να προκύψει για τους εργαζομένους από κάθε προσωρινή κατάσταση 

εξασθένισης ή αστάθειας μιας κατασκευής. 

Ξυλότυποι, ψευδοκατασκευές και υποστηρίξεις πρέπει να σχεδιάζονται, να 

κατασκευάζονται και να συντηρούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να υποστηρίζουν με 

ασφάλεια όλα τα φορτία που μπορούν να εφαρμοσθούν σε αυτά. 

Οι ξυλότυποι πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι, ώστε οι 

πλατφόρμες εργασίας, τα μέσα πρόσβασης, οι ενισχύσεις και τα μέσα χειρισμού 

και σταθεροποίησης να εφαρμόζονται εύκολα στην κατασκευή ξυλοτύπων. 

 

 

Κατασκευές με Επιτόπου Ρίψη Χυτού Σκυροδέματος 

Η κατασκευή μεγάλων και πολυόροφων κατασκευών με επί τόπου ρίψη χυτού 

σκυροδέματος πρέπει να βασίζεται σε σχέδια τα οποία: 
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 περιλαμβάνουν προδιαγραφές για το χάλυβα, το σκυρόδεμα και τα άλλα 

χρησιμοποιούμενα υλικά, όπως και για τεχνικές μεθόδους για την ασφαλή 

τοποθέτηση και χειρισμό 

 δείχνουν καθαρά τη θέση και την τοποθέτηση των οπλισμών στα στοιχεία 

της κατασκευής 

 παρέχουν, αν είναι αναγκαίο, τους υπολογισμούς για τη φέρουσα 

ικανότητα της κατασκευής. 

 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής μεγάλων και πολυόροφων κατασκευών με επί 

τόπου ρίψη χυτού σκυροδέματος πρέπει να γίνεται καθημερινή αναφορά της 

προόδου των εργασιών, περιλαμβάνοντας τις ενδείξεις όλων των στοιχείων που 

μπορεί να επηρεάσουν τη σκλήρυνση του σκυροδέματος. 

Πρέπει να είναι προετοιμασμένες ακριβείς διαδικασίες για όλα τα στάδια της 

ανέγερσης και να ορισθεί αρμόδιο άτομο για να συντονίζει την εργασία και να 

ελέγχει τις διαδικασίες. 

Κατά τη διάρκεια της έγχυσης οι ξυλότυποι και τα υποστηρίγματά τους πρέπει 

συνεχώς να παρακολουθούνται για τυχόν ατέλειες. 

Τα  φορτία δεν πρέπει να ξεφορτώνονται με ανατροπή ή να τοποθετούνται σε 

σκυρόδεμα υπό πήξη. 

 

Πρόβλεψη Προσωρινών Πατωμάτων 

Όλα τα βάθρα των δοκίδων και των κύριων δοκών, στα οποία απασχολούνται 

εργαζόμενοι, πρέπει να είναι καλυμμένα με πυκνή στρώση σανίδων ή κάποια 

άλλη αποτελεσματική κάλυψη, μέχρι να εγκατασταθεί το μόνιμο πάτωμα. 

Τμήματα της προστασίας αυτής πρέπει να μετακινούνται μόνο στο βαθμό που 

απαιτείται για τη συνέχιση της εργασίας. 

 

Σε αίθουσες και παρόμοια κτίσματα χωρίς ενδιάμεσους τοίχους, κολώνες ή 

καπνοδόχους, η πυκνή σανίδωση μπορεί να αντικατασταθεί από πλατφόρμες 

εργασίας με επαρκείς προφυλακτήρες. 

Σε κτίρια ή κατασκευές με χαλύβδινο σκελετό πρέπει να εγκαθίσταται σταθερό 

δάπεδο καθώς προχωρά η ανέγερση, εφόσον βέβαια είναι εφικτό. 
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Ξυλότυποι 

 Όλοι οι ξυλότυποι πρέπει να σχεδιάζονται κατάλληλα 

 Πρέπει να σχεδιάζονται κατανοητές και σύντομες διαδικασίες που να 

καλύπτουν όλα τα στάδια εργασίας 

 Πρέπει να ορισθεί ένα αρμόδιο πρόσωπο για το συντονισμό της 

εργασίας και τον έλεγχο εφαρμογής των διαδικασιών 

 Δεν πρέπει να γίνεται καμιά αλλαγή χωρίς συνεννόηση με το 

συντονιστή 

 Όλα τα υλικά και οι σκαλωσιές πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά και 

να ελέγχονται  με βάση τα σχέδια πριν χρησιμοποιηθούν 

 Τα θεμέλια πρέπει να ελέγχονται, για να διαπιστωθεί ότι η κατάσταση 

του εκσκαμμένου εδάφους συμφωνεί με την αρχική αναφορά  εδάφους 

 Ο ξυλότυπος πρέπει να εξετάζεται, να ανεγείρεται και να 

αποσυναρμολογείται κάτω από την επίβλεψη ικανών και έμπειρων 

ατόμων και εφόσον είναι δυνατό, από εργαζομένους, που γνωρίζουν 

την εργασία 

 Οι απαραίτητες πληροφορίες για την ανέγερση του ξυλοτύπου, 

συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών της τοποθέτησης των 

κλιμακοφόρων και των υποστηριγμάτων τους, πρέπει να παρέχονται 

στους εργαζομένους υπό μορφή σκίτσων ή σχεδίων υπό κλίμακα 

 Η ξυλεία και τα στηρίγματα για τον ξυλότυπο πρέπει να είναι 

κατάλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τα φέροντα φορτία, τα ανοίγματα, τη 

θερμοκρασία τοποθέτησης και την ταχύτητα έγχυσης.  Όπου χρειάζεται 

για την αποφυγή κινδύνων, πρέπει να παρέχεται επαρκής αντιστήριξη 

για την υποστήριξη των πλακών και δοκών σαν προστασία από τα 

υπερκείμενα φορτία 

 Η αντιστήριξη πρέπει να ασφαλίζεται στη θέση της μετά τη ρύθμιση 

 Η αντιστήριξη πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένη, ώστε όταν αφαιρεθεί, 

να μπορούν να παραμείνουν επαρκή υποστηρίγματα στη θέση τους για 

να παρέχουν την αναγκαία στήριξη για την αποφυγή του κινδύνου 

 Η αντιστήριξη πρέπει να προστατεύεται επαρκώς από κινούμενα 

οχήματα, αιωρούμενα φορτία κλπ 

 Η αντιστήριξη πρέπει να παραμένει στη θέση της μέχρι να αποκτήσει 

το σκυρόδεμα αρκετή αντοχή για να στηρίζει με ασφάλεια όχι μόνο το 
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δικό του βάρος, αλλά και κάθε εφαρμοζόμενο φορτίο. Δεν πρέπει να 

αφαιρείται παρά μόνο όταν δοθεί έγκριση από αρμόδιο πρόσωπο 

 Η αντιστήριξη πρέπει να είναι επαρκώς στηριγμένη ή δεμένη για την 

αποφυγή παραμόρφωσης ή μετατόπισης 

 Για την αποφυγή κινδύνων λόγω πτώσης τεμαχίων κατά την αφαίρεση 

του ξυλοτύπου, πρέπει εφόσον είναι εφικτό, αυτός να αφαιρείται 

συνολικά ή αλλιώς τα παραμένοντα τμήματα να στηρίζονται 

 Μηχανικές, υδραυλικές ή συσκευές ανύψωσης πεπιεσμένου αέρα για 

τη διαχείριση των ξυλοτύπων, πρέπει να είναι εφοδιασμένες με 

αυτόματες συσκευές συγκράτησης για την αποφυγή κινδύνων, εάν 

διακοπεί η παροχή ισχύος του ανυψωτικού μηχανισμού 

 Οι ανυψωτικές συσκευές κενού πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε 

λείες, καθαρές επιφάνειες 

 Οι ανυψωτήρες κενού πρέπει να εφοδιάζονται με αυτόματο διακόπτη 

για την αποφυγή απώλειας σε περίπτωση ανεπάρκειας της ισχύος ή 

του εξοπλισμού. 

 

1.5.13. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 

Όπου υλικά συγκόλλησης, επικάλυψης, επιχρίσματα, διαλυτικά και παρόμοιες 

ουσίες περιέχουν εύφλεκτα συστατικά ή συστατικά τα οποία πιθανώς να 

αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων, θα εξασφαλίζεται ασφαλή 

τρόπος χειρισμού και χρήσης των υλικών αυτών, καθώς και πληροφόρηση προς 

όλους τους εργαζομένους σχετικά με τη βλαβερή φύση των υλικών. 

 

Οι εργαζόμενοι θα φέρουν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για μάτια και 

δέρμα. Βλαβερά ή εύφλεκτα προωθητικά δεν θα χρησιμοποιούνται για επικάλυψη 

με ψεκασμό. 

 

1.5.14. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό θα απασχολούνται μόνο ειδικευμένοι 

εργαζόμενοι. 
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Οι επιδιορθώσεις γεννητριών ρεύματος και κάθε μηχανισμού με ηλεκτρικά 

προβλήματα, θα γίνονται μόνο από υπεύθυνους ηλεκτρολόγους του έργου. 

Πριν την εργασία σε απενεργοποιημένο τμήμα του συστήματος, ο υπεύθυνος 

εργαζόμενος θα φροντίσει ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από την 

επανενεργοποίηση. 

Δεν θα αποθηκεύονται ή τοποθετούνται εύφλεκτα υλικά κοντά σε ηλεκτρολογικό 

εξοπλισμό. 

Τα φορητά εργαλεία θα φορτίζονται με ηλεκτρική ενέργεια τάσης 48 Volts. 

 

Συγκολλήσεις 

Οι εγκαταστάσεις και λειτουργίες ηλεκτροσυγκολλήσεων, συγκολλήσεων αερίου 

και κοπτικών εργαλείων θα είναι σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, 

τις προδιαγραφές του έργου και τις σχετικές διατάξεις. 

Θα εκτελούνται ηλεκτροσυγκολλήσεις μόνο εάν όλοι οι εκτεθειμένοι σε 

ακτινοβολία, εργαζόμενοι, φέρουν κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας ματιών ή αν 

προστατεύονται από χωρίσματα ή προπετάσματα. Αυτά θα είναι 

κατασκευασμένα ή θα έχουν επικάλυψη πυροπροστασίας. 

Οι εργαζόμενοι θα φέρουν προστασία για τα μάτια κατά τον καθαρισμό των 

συγκολλήσεων. 

Οι χώροι εκτέλεσης συγκολλήσεων θα είναι καθαροί από υπολείμματα 

ηλεκτροδίων, μεταλλικά υπολείμματα και άλλους κινδύνους ολίσθησης. Τα 

καλώδια και λάστιχα συγκόλλησης θα τακτοποιούνται, ώστε να αποφεύγεται ο 

κίνδυνος πτώσης ή ολίσθησης. 

Όλοι οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με εργασίες συγκόλλησης θα φέρουν: 

 

 φλογοεπιβραδυντικά ρούχα εργασίας. Ρούχα εργασίας από 

πολυεστερικές, ακρυλικές ή μίγμα ινών με βαμβάκι ή μαλλί δεν 

πρέπει να χρησιμοποιούνται 

 δερμάτινα γάντια για την προστασία των χεριών 

 δερμάτινη ποδιά ή άλλο κατάλληλο υλικό για βαριές εργασίες και 

δερμάτινες περικνημίδες 

 προστασία των ματιών και του προσώπου από επικίνδυνη 

ακτινοβολία ή μεταλλικά αντικείμενα 
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 προστατευτικά υποδήματα από δέρμα ή άλλο παρεμφερές υλικό. 

 

1.5.15. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Στα σημεία όπου η ακανόνιστη κίνηση οχημάτων αποτελεί κίνδυνο για τους 

εργαζομένους, θα υπάρχει έλεγχος κυκλοφορίας. Αυτό συμπεριλαμβάνει οχήματα 

τροχαίας, σηματοδότες, πινακίδες, κώνους, φράγματα, παρακάμψεις, ρυθμίσεις 

κυκλοφορίας ή άλλες τεχνικές ή όργανα σύμφωνα με τις περιστάσεις. 

Φράγματα, κώνοι ή άλλα εξαρτήματα θα τοποθετούνται σε κανονικά διαστήματα 

στην άμεση περιοχή των εργασιών και σε θέση τέτοια ώστε να δίνουν επαρκή 

προειδοποίηση στους οδηγούς για να αποφεύγεται η ανάγκη απότομου 

φρεναρίσματος. Εργασίες ή εξοπλισμός που βρίσκονται στο δρόμο θα 

προστατεύονται με κατάλληλες πινακίδες, φώτα, φράγματα, ρυθμίσεις 

κυκλοφορίας ή άλλους τρόπους.  Τα όργανα ελέγχου θα τίθενται σε λειτουργία 

πριν την έναρξη των εργασιών και θα απομακρύνονται όταν δεν υπάρχει ανάγκη 

προστασίας. 

Οι εργαζόμενοι ως ρυθμιστές κυκλοφορίας θα απασχολούνται στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 όταν απαιτείται να περάσουν αυτοκίνητα σε περιοχές όπου υπάρχουν 

οχήματα εργασίας ή εξοπλισμός που ίσως φράζουν μερικώς ή ολικώς το 

δρόμο 

 όταν υπάρχει ανάγκη μονοδρόμησης στην περιοχή κατασκευής, όπου οι 

όγκοι κυκλοφορίας είναι μεγάλοι, οι ταχύτητες προσέγγισης είναι μεγάλες 

και δεν χρησιμοποιείται σύστημα σηματοδότησης 

 όταν δεν μπορεί να γίνει συντονισμός της κυκλοφορίας με το υπάρχον 

σύστημα κυκλοφορίας, όταν δεν επαρκεί το υπάρχον σύστημα 

σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας ή όταν υλικά που 

απαιτούνται για την κατασκευή του έργου ή κατασκευές, προεξέχουν σε 

μία διασταύρωση και έτσι παρεμποδίζουν την κυκλοφορία 

 όταν εργαζόμενοι ή εξοπλισμός απασχολούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας 

σε οποιαδήποτε θέση όπου επερχόμενα οχήματα δεν έχουν επαρκή 

προειδοποίηση 
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 σε περιοχές μεγάλων ταχυτήτων και όγκου κυκλοφορίας, όπου απαιτείται 

προσωρινή προστασία ενόσω όργανα ρύθμισης κυκλοφορίας δεν είναι 

άμεσα διαθέσιμα 

 σε κάθε περίπτωση όπου δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε 

εργαζομένους, εξοπλισμό και κυκλοφορία μέσω άλλων τρόπων ρύθμισης 

κυκλοφορίας. 

 

Κάθε ρυθμιστής κυκλοφορίας θα είναι εφοδιασμένος και θα χρησιμοποιεί: 

 κατάλληλη ένδυση με φωσφορίζουσα ταινία 

 κράνος με φωσφορίζουσα ταινία 

 τρόπο επικοινωνίας με άλλους ρυθμιστές κυκλοφορίας της 

ομάδας όπου δεν είναι ορατοί μεταξύ τους 

 φακό κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

 

1.5.16. ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 

Μετά το τέλος της εργασίας ο χώρος εργασιών θα περιφράσσεται από τον 

υπεύθυνο εργοδηγό με ανακλαστικό κόκκινο πλέγμα και θα τοποθετούνται οι 

κατάλληλες σημάνσεις για την κυκλοφορία στην περιοχή, αν απαιτείται.  Θα 

εξασφαλίζεται ο περιορισμός των μηχανημάτων και του εξοπλισμού και 

γενικότερα των υλικών του έργου σε ασφαλείας χώρους εντός του κόκκινου 

πλέγματος. 
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01201 Φ1.1 Π.Δ 1073/81: άρθρα 2, 9, 13
01202 Φ1.1 Π.Δ 1073/81: άρθρα 2, 9, 13
01204 Σε όλες τις φάσεις Π.Δ 1073/81: άρθρα 2, 5, 10 και Π.Δ 305/96, Παράρτημα IV, BII, παρ. 10 Απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού κοντά στα πρανή των εκσκαφών
01206 Φ1.1 Π.Δ 413/78
01207 Φ2.2 Π.Δ 1073/81: άρθρα 7, 10 και Π.Δ 305/96, Παράρτημα IV, BII, παρ. 10
02101 Φ1.1 Π.Δ 305/96: Παράρτημα IV, Α, παρ. 10
02102 Σε όλες τις φάσεις Π.Δ 305/96: Παράρτημα IV, Α, παρ. 10
02103 Φ1.1 Π.Δ 305/96: Παράρτημα IV, Α, παρ. 10 Οι κινήσεις προσέγγισης ανατρεπόμενων αυτοκινήτων θα γίνονται με την βοήθεια κουμανταδόρου
02104 Φ1.1
02106 Σε όλες τις φάσεις Π.Δ 1073/81: άρθρα 45-48, 50, 85
02201 Φ1.1,Φ2.2 Π.Δ 1073/81: άρθρο 8
02202 Φ1.1 Π.Δ 1073/81: άρθρο 72 και Π.Δ 305/96, Παράρτημα IV, BII, παρ. 8
02301 Σε όλες τις φάσεις Π.Δ 1073/81: άρθρο 46
02305 Σε όλες τις φάσεις Π.Δ 31/90
03203 Φ1.1 Π.Δ 1073/81: άρθρο 38 και Π.Δ 778/80, άρθρο 17
03204 Π.Δ 1073/81: άρθρα 37, 106 και Π.Δ 305/96, Παράρτημα IV, BII, παρ. 6
03205 Φ2. Π.Δ 1073/81: άρθρα 37, 106 και Π.Δ 305/96, Παράρτημα IV, BII, παρ. 6
03207 Π.Δ 1073/81: άρθρα 37, 106 και Π.Δ 305/96, Παράρτημα IV, BII, παρ. 6
03210 Π.Δ 778/80, άρθρα 15, 21 και Π.Δ 305/96, Παράρτημα IV, ΒΙΙ, παρ. 1
03304 Φ3.1-Φ2.2 Π.Δ 778/80: άρθρα 4, 13, Απόφαση 16440/Φ10.4/445/1993
04101 Φ1.1 Π.Δ 413/77
04104 Φ1 Π.Δ 413/77
04201 Π.Δ 95/78
04207 Φ2.2 Π.Δ 31/90
04302 Σε όλες τις φάσεις

05105 Σε όλες τις φάσεις Π.Δ 1073/81: άρθρα 18, 27, 28, 33
Πέραν των χειριστών των μηχανημάτων δε θα πρέπει στην περιοχή των εργασιών να υπάρχουν άλλοι 
εργαζόμενοι σε ακτίνα 6 m τουλάχιστον από τα σημεία κατεδάφισης

05207 Σε όλες τις φάσεις Π.Δ 1073/81
05208 Σε όλες τις φάσεις
05302 Φ1.1, Φ2.2, Π.Δ 1073/81: άρθρα 46-48
05304 Φ1.1,Φ2.2 Π.Δ 1073/81: άρθρα 25, 86
05311

06102 Σε όλες τις φάσεις Π.Δ 1073/81: άρθρο 96 Στην περιοχή των δεξαμενών καυσίμων απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας

06104 Σε όλες τις φάσεις
07102 Φ1.1,Φ2.1
07105 Φ1.1,Φ2.1
09101 Φ3.2 
10102 Φ1.1,Φ3.1, Φ2.2 Π.Δ 396/94: άρθρα 3, 4 και Παράρτημα ΙΙ παρ. 2 και Π.Δ 85/91

10103 Φ1.1,Φ3.1,Φ2.2,Φ3.3 Π.Δ 1073/81: άρθρο 30, Π.Δ 396/94, άρθρο 7 και Παράρτημα II, παρ. 4

10105 Φ1.1, Φ3.3, Φ3.2
Π.Δ 305/96: Παράρτημα VI. BII, παρ. 3 και Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας 
130329/03.07.95

10208 Φ3.2 Π.Δ 95/78 και Π.Δ 395/94: Παράρτημα ΙΙ, παρ. 2.10
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