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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν ΣΑΥ συντάχθηκε σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές για
ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση µε
την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά την
κατασκευή του έργου.

Οι προβλέψεις του παρόντος ΣΑΥ στηρίζονται:

 Στην Ελληνική Νοµοθεσία (Νοµοθετήµατα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των 
εργαζοµένων γενικά, αλλά και Νοµοθετήµατα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά έργα 
και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά).

 Σε προδιαγραφές εξοπλισµού που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση του έργου. Σε 
προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο.

 Στην καλή πρακτική, σύµφωνα µε τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εµπειρίας και 
τέχνης.

Σύμφωνα  με  το  ΑΠΟΦ.  ΔΕΕΠΠ/οικ./85/14.5/1.6.2001   (ΦΕΚ  686   Β’),  «Καθιέρωση   του   Σχεδίου
Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραιτήτων στοιχείων
για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή / και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε δημόσιο
έργο», αρθρ. 1, «ο ανάδοχος μελέτης οφείλει να επισημαίνει έγκαιρα στο ΚτΕ τους κινδύνους οι οποίοι
συνδέονται τόσο με τις βασικές παραδοχές του έργου, όσο και με τις τεχνικές απαιτήσεις της κατασκευής.
Ο ανάδοχος μελέτης θα πρέπει  να  λάβει  υπόψη του κατά τον σχεδιασμό του ΤΕ,  τις  γενικές  αρχές
πρόληψης του εργασιακού κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 17/96, προσαρμοσμένες για
τα τεχνικά έργα και συγκεκριμένα:

 Την εξάλειψη των κινδύνων στην πηγή τους

 Την αντιμετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους.

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

 Την περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν, απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου αυτό 
κρίνεται  απαραίτητο  λόγω  υψηλής  επικινδυνότητας  κατά  την  κατασκευή,  συντήρηση  ή 
επισκευή του έργου.

 Την αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών από λιγότερα επικίνδυνα.

 Την προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής 
προστασίας.
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 Την προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις.

 Τις τεχνικές ή/ και οργανωτικές επιλογές προκειμένου να προγραμματίζονται οι διάφορες 
εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά.

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

 Το σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης της πρόβλεψης του εργασιακού κινδύνου, στο οποίο 
θα αναφέρονται συγκεκριμένα οι ρόλοι και αρμοδιότητες των στελεχών διοίκησης του έργου,  
καθώς  και  των  ειδικών  θεσμών  για  την  πρόληψη  του  επαγγελματικού  κινδύνου (Τεχνικός 
Ασφαλείας, Συντονιστής Ασφαλείας και Υγείας των Εργαζομένων) που προβλέπονται από την 
νομοθεσία.

Επίσης θα περιλαμβάνονται οι βασικές διαδικασίες ασφάλειας και υγείας της εργασίας (π.χ. αναφορά
εργατικών  ατυχημάτων,  έκτακτης  ανάγκης,  χρήση   εκρηκτικών,  κατάρτισης  προσωπικού,  ιατρικών
εξετάσεων) καθώς και οδηγίες ασφαλούς εργασίας, όπου αυτό απαιτείται (π.χ. χρήση μέσων ατομικής
προστασίας, εργασία σε ύψος).

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  καθώς  και  με  βάση  τα  προβλεπόμενα  στην  Αποφ.ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2-03-
01(ΦΕΚ 266/Β/14-03-01), καταρτίστηκε το παρόν Σχέδιο  και ο Φάκελος  Ασφαλείας  και Υγείας  του
έργου, πληρώντας τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 Πληροφορίες για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν.

 Εναλλακτικές μεθόδους εργασίας για εργασίες που οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. 
Για τον εναπομείναντα εργασιακό κίνδυνο, θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για 

την πρόληψη του.

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

 Μελέτες για κατασκευές, διατάξεις και εξοπλισμούς που απαιτούνται για εργασίες υψηλού 
κινδύνου και προκύπτουν από τις μελέτες (ειδικοί τύποι ικριωμάτων, διατάξεις για πρόσδεση κατά
την εργασία σε ύψος, μεγάλα ορύγματα ή επιχώματα κ.τ.λ.)

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

 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

Ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και
του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα ΑΥΕ
και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ.
Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εμπεριέχονται οι
ενδεχόμενες  τροποποιήσεις  που  έχουν  επέλθει.  Συνεπώς  ο  Φάκελος  Ασφάλειας  και  Υγείας
συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε
να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου έτσι όπως κατασκευάστηκε.
Με βάση την ισχύουσα αναθεώρηση του ΣΑΥ, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου
πρέπει  να  ενηµερώσει  τους επικεφαλής των συνεργείων,  ώστε  οι  τελευταίοι  να  µεριµνήσουν για  την
εφαρµογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία τους.
Σηµειώνεται ότι η εφαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοµένων
ελέγχεται από το αρµόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου.
Το παρόν ΣΑΥ σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νοµοθεσία.
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1. ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Τίτλος του έργου
«Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στην Τ.Κ.Σωσάνδας»

1.2 Στοιχεία Κυρίου του Έργου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Οδός : Πλατεία Γάτσου Αγγελή 1

Ταχ.Κω
δ.

: 58400, Αριδαία

Τηλ. : 2384024590

Telefax : 2384024999

E-mail : deyaarid@otenet.gr

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

ΤΙΤΛΟΣ
.........................................................................................

Οδός και αριθμός έδρας:
............................................................. Τ.Κ.:...................

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

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

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

1.4 Αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας
Μακεδονίας-Θράκης

1.5 Σύντομη Περιγραφή του Έργου
Το  έργο  στο  σύνολό  του  ανήκει  στα  υδραυλικά  έργα  και  αφορά  σε  αναγκαίες  παρεμβάσεις  στο
υφιστάμενο  εξωτερικό  δίκτυο  ύδρευσης  αφορούν  την  Τ.Κ.  Σωσάνδρας  του  Δήμου  Αλμωπίας,  Π.Ε.
Πέλλας.
1.5.1 Τ.Κ. ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
Τα υφιστάμενα έργα ύδρευσης περιλαμβάνουν:
• Υφιστάμενη γεώτρηση.
• Δεξαμενή ύδρευσης T.Κ. Σωσάνδρας όγκου 300m3.
• Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης (διανομής).
Tο υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης παρουσιάζει προβλήματα τα οποία συνοψίζονται στα εξής:
• Το δίκτυο παρουσιάζει θραύσεις εξαιτίας παλαιότητας.
• Η παρακολούθηση του δικτύου είναι αδύνατη καθώς δεν υπάρχουν φρεάτια.
Θα κατασκευαστεί  αγωγός εξωτερικού δικτύου 1148m από HDPE κατάλληλης αντοχής και  διαμέτρου
καθώς και φρεάτια δικλείδων εκκένωσης και αερεξαγωγών σε κατάλληλα σημεία όπως περιγράφεται στα
τεύχη και στα σχέδια της μελέτης.
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Η κατασκευή των αγωγών θα γίνεται τμηματικά ώστε να μην υπάρχουν ανοιχτά ορύγματα για μεγάλα
χρονικά διαστήματα και η επιλογή της περιοχής έναρξης θα εξαρτηθεί και από την εποχή των εργασιών
ώστε να υπάρχει η μικρότερη όχληση στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της περιοχής.

1.6 Περιγραφή φάσεων εκτέλεσης του Έργου
Σηµειώνεται ότι η ανάλυση εργασιών σε φάσεις δεν είναι δεσµευτική  και περιοριστική για τον Ανάδοχο.
Επίσης η παρούσα ανάλυση δεν υποκαθιστά και δεν υπερισχύει του Χρονοδιαγράµµατος του Έργου που
θα  υποβληθεί  από  τον  Ανάδοχο  και  θα  εγκριθεί  από  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  πριν  την  έναρξη  των
εργασιών.
Οι  φάσεις  κατασκευής  του  έργου  είναι  συνάρτηση  του  προγραμματισμού  του  δήμου  και  μπορεί  να
πραγματοποιούνται και παράλληλα ώστε να υπάρχουν τα βέλτιστα χρονικά αποτελέσματα.
Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να επιβεβαιώσει την παρούσα ανάλυση
εργασιών  σε  φάσεις.  Εφόσον  προχωρήσει  σε  αναθεώρηση  της  ανάλυσης  συνιστάται  να  γίνει
αναπροσαρµογή των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας που ακολουθούν.
Όσον  αφορά  τώρα  την  κατασκευή  των  έργων  την  επέκταση  του  δικτύου  οι  φάσεις  κατασκευής  και
λειτουργίας περιγράφονται παρακάτω :

Φάση 1. Προπαρασκευαστικές εργασίες

1.1 Οργάνωση εργοταξίου – Γενικές Εργασίες – Συντήρηση Μηχανημάτων

Φάση 2. Χωματουργικά-καθαιρέσεις-αντιστηρίξεις

2.1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη, απόξεση ασφαλτικού τάπητα

2.2 Εκσκαφές σε εδάφη γαιώδη και βραχώδη

2.3 Καθαιρέσεις σκυροδέματος

Φάση 3. Τοποθέτηση σωληνώσεων

3.1 Τοποθέτηση αγωγών ύδρευσης και εκκένωσης

3.2 Διαστρώσεις και επιχώσεις σκαμμάτων αγωγών

Φάση 4. Κατασκευές από σκυρόδεμα 

4.1 Κατασκευή ξυλοτύπων

4.2 Εργασίες σκυροδέτησης

4.3 Τοποθέτηση καλυμμάτων-κλιμάκων-σχαρών, μονώσεις, στεγανοποιήσεις

Φάση 5. Εγκατάσταση η/μ εξοπλισμού, σύνδεση και λειτουργία του δικτύου

5.1 Τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων και συσκευών σύνδεσης αγωγών

5.2 Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

5.3 Ρυθμίσεις και δοκιμές πίεσης και λειτουργίας δικτύου

Παρακάτω  περιγράφονται  αναλυτικότερα  οι  επιμέρους  εργασίες  και  ο  εξοπλισμός  που  θα
χρησιμοποιηθεί:

Φ1. Προπαρασκευαστικές εργασίες

Στη φάση αυτή θα πραγματοποιηθεί η οργάνωση εργοταξίου, με περίφραξη του χώρου, εγκατάσταση του
εργολάβου και  αποψίλωση του εδάφους.  Επίσης  θα  πραγματοποιηθεί  εντοπισμός  των υφιστάμενων
υπογείων δικτύων κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.).

Φ2. Χωματουργικά-καθαιρέσεις-αντιστηρίξεις

Κατά  τη  φάση  αυτή  θα  πραγματοποιηθούν  οι  χωματουργικές  εργασίες  που  απαιτούνται  για  τη
διαμόρφωση των σκαμμάτων τοποθέτησης σωλήνων και της θεμελίωσης των τεχνικών έργων, φρεατίων
και δεξαμενών. Περιλαμβάνονται οι εργασίες αφαίρεσης φυτικών γαιών, εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες, καθαρισμός του σκάμματος από τα γαιώδη υλικά και μεταφορές γαιών. 
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Για την πραγματοποίηση των χωματουργικών εργασιών θα χρησιμοποιηθούν μηχανικά μέσα, εκσκαφέας
ανεστραμμένου κάδου, φορτηγά, ανατρεπόμενα αυτοκίνητα.
Στη  φάση  αυτή  θα  γίνει  και  η  καθαίρεση  κατασκευών  από  σκυρόδεμα  ή  τμημάτων  αυτών  που
επηρεάζονται από τα νέα έργα. Οι καθαιρέσεις θα γίνονται με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών
μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ).

Φ3. Τοποθέτηση σωληνώσεων και εξαρτημάτων τους

Στη φάση αυτή πραγματοποιείται  η τοποθέτηση των αγωγών στο σκάμμα σε στρώσεις  άμμου και  η
επανεπίχωση του σκάμματος με στρώσεις άμμου, χαλίκων ή με τα ίδια εκσκαφέντα γαιωυλικά. Όλες οι
εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά ώστε να μην μένουν ανοιχτά ορύγματα.

Φ4. Κατασκευές από σκυρόδεμα

Κατά  τη  φάση  αυτή  θα  πραγματοποιηθεί  η  κατασκευή  των  έργων  από  σκυρόδεμα  όπως  φρεάτια
καθαρισμού, εκκένωσης, δικλίδων, τάφροι, κανάλια, και οι πλάκες έδρασης των δεξαμενών. Στη συνέχεια
θα ολοκληρωθούν οι  εργασίες μόνωσης των σκυροδεμάτων και  η  τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων
όπως καλύμματα, βαθμίδες και σχάρες.
Οι σκυροδετήσεις θα γίνουν με χρήση ξυλοτύπου και αντλίας σκυροδέματος, που θα τροφοδοτείται από
οχήματα μεταφοράς (βαρέλες) έτοιμου σκυροδέματος. Τα απαιτούμενα υλικά, θα έρχονται συσκευασμένα
από  το  εργοστάσιο  ή  τον  προμηθευτή  τους.  Για  τη  μεταφορά των υλικών καθ’  ύψος  του  έργου  θα
χρησιμοποιηθεί αυτοκινούμενος γερανός και αναβατώριο.

Φ5. Εγκατάσταση η/μ εξοπλισμού, σύνδεση και λειτουργία του δικτύου

Στη φάση αυτή τοποθετούνται τα ειδικά τεμάχια και οι συσκευές του δικτύου και ο ηλεκτρομηχανολογικός
εξοπλισμός ελέγχου. Στη συνέχεια θα γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές πίεσης στους αγωγούς και ρυθμίσεις
λειτουργίας των δικτύων.
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2. ΤΜΗΜΑ  Β:  ΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΠΟΥ  ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ  ΝΑ  ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ελήφθησαν υπόψη οι γενικές αρχές πρόληψης εργασιακών κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 7 του
Π.Δ 17/96 προσαρμοσμένες στα τεχνικά έργα και ειδικότερα:

 Εξάλειψη κινδύνων.

 Αντιμετώπιση κινδύνων στην πηγή τους.

 Εκτίμηση κινδύνων  που  δεν  μπορούν  να  αποφευχθούν  και  μέτρα  που προτείνονται  για  την
πρόληψή τους.

 Περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου αυτός θεωρείται
απαραίτητος  λόγω  υψηλής  επικινδυνότητας  κατά  την  διάρκεια  κατασκευής,  συντήρησης  και
επισκευής του έργου.

 Αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών με άλλα, λιγότερο επικίνδυνα.

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

 Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο.

 Τεχνικές  ή/και  οργανωτικές  εναλλακτικές  για  την  επίτευξη  προγραμματισμού  των  διαφόρων
εργασιών και σταδίων εργασίας που γίνονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά.

Οι βασικότεροι κίνδυνοι που ελλοχεύουν  κατά την εκτέλεση του έργου είναι:

 Kίνδυνος από σύγκρουση-ανατροπή οχημάτων

 Κίνδυνος εμπλοκής με κινούμενο μέρος μηχανήματος

 Κίνδυνος αστάθειας των τεχνητών πρανών στο μέτωπο με το υφιστάμενο

 Κίνδυνος από εμπλοκή με υπάρχοντα δίκτυα

 Κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης

 Κίνδυνος τραυματισμού από αφύλακτες αναμονές του οπλισμού

 Κίνδυνος εμπλοκής με μηχάνημα

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από ηλεκτροσυγκόλληση στον οπλισμό

 Κίνδυνος ατυχήματος κατά τη μεταφορά υλικών

 Κίνδυνος ολίσθησης λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών

 Κίνδυνος λόγω υψηλών θερμοκρασιών τις περιόδους καύσωνα

 Κίνδυνος λόγω της διέλευσης αυτοκινητόδρομου από τμήμα των έργων

Η επισήμανση των κινδύνων γίνεται στον πίνακα που ακολουθεί στις επόμενες σελίδες, όπου για κάθε
φάση  εργασίας,  όπως  αυτές  παρουσιάστηκαν  παραπάνω,  αναγράφεται  ο  αριθμός  1,  2  ή  3  στους
κόμβους του πίνακα όπου εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου.
Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των
κινδύνων.
Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι:

 είτε η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση/υπόφαση εργασίας 

 είτε  οι  ιδιαίτερες  συνθήκες  του  έργου  δημιουργούν  αυξημένη  πιθανότητα  επικίνδυνων
καταστάσεων 

 είτε ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός έστω και αν η πιθανότητα να συμβεί είναι περιορισμένη. 

Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:

 είτε η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο 

 είτε δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων 

 είτε ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός έστω και αν η πιθανότητα να συμβεί είναι μεγάλη 
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Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει περιπτώσεις ενδιάμεσες των 1 και 3. 
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3. ΤΜΗΜΑ Γ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται για κάθε πιθανό κίνδυνο που έχει επισημανθεί στον πίνακα του
Τμήματος Β΄ οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά
μέτρα.  Προηγουμένως  παρουσιάζονται  κάποια  βασικά  μέτρα  ασφαλείας.  Αναλυτική  παρουσίαση  της
σχετικής νομοθεσίας βρίσκεται στο Τμήμα Ε΄ του παρόντος.

1.1 Γενικοί κανόνες ασφαλείας
 Κάθε εργαζόμενος έχει  υποχρέωση να γνωρίζει  πού βρίσκονται  και  πώς χρησιμοποιούνται  οι
συσκευές πυρόσβεσης του τομέα του.
 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  η  κατανάλωση  οινοπνευματωδών  ποτών  στο  εργοτάξιο  ή  η  είσοδος  σε  αυτό
προσώπων σε κατάσταση μέθης.
 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 ευρίσκονται 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 σε οποιοδήποτε άτομο να θέσει σε κίνηση μία μηχανή πριν βεβαιωθεί ότι κανένα
άλλο άτομο δεν κάνει επισκευή, καθαρισμό ή λίπανση, ρύθμιση στη μηχανή ή εργάζεται κοντά σ αυτή ή
σε επικίνδυνη απόσταση.
 Ιδιαίτερη προσοχή θα καταβάλλεται για την αποφυγή ηλεκτροπληξιών από επαφή ή γειτονία με
ηλεκτροφόρα  καλώδια,  οπλισμούς,  στοιχεία  ξυλοτύπων,  σωλήνων,  αναβατωρίων,  μηχανημάτων,
αυτοκινήτων, πρέσας σκυροδέματος κ.λ.π.
 Απαγορεύεται  η  εναπόθεση  υλικών,  εργαλείων  κ.λ.π.  σε  δρόμους  διαφυγής  γιατί  πρέπει  να
τηρούνται καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχημάτων.
 Απαγορεύεται  η  παραμονή  προσωπικού  κάτω  από  αιωρούμενα  ή  μετακινούμενα  φορτία
(γερανούς, μπούμα αντλίας κ.λ.π.)
 Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόμων στα μέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί συνεννόηση με τον
αρμόδιο προϊστάμενο ή εργοδηγό.
 Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών κατά την νύχτα ή με ανεπαρκή φωτισμό.
 Απαγορεύεται  η  εκτέλεση  εργασιών  με  δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες.  Οι  εργασίες
επαναλαμβάνονται  μόνο  μετά  την  αποκατάσταση  ασφαλών  συνθηκών  και  κατόπιν  εγκρίσεως  του
επιβλέποντος μηχανικού  αναγραφόμενης στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας.
 Κατά την ανέγερση κατασκευών, θα παρέχονται ασφαλείς χώροι καθ’ ύψος, 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 ασφαλείας.
Κατά την διάρκεια επικίνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό θα προειδοποιείται για κάθε ενδεχόμενο
κίνδυνο και θα του δίνονται όλες οι απαιτούμενες συστάσεις και οδηγίες ασφάλειας από τον επιβλέποντα
μηχανικό  του  έργου.  Εάν  οποιοδήποτε  εξωτερικό  συνεργείο  ή  υπεργολάβος  κατά  την  διάρκεια  των
εργασιών του μέσα στον εργοταξιακό χώρο παραβαίνει τους κανονισμούς ασφαλείας του εργοταξίου και
τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, θα γίνεται παρέμβαση αμέσως από τον επιβλέποντα
μηχανικό   και  τον  Ανάδοχο  με  σκοπό την  συμμόρφωση του  συνεργείου  ή  του  υπεργολάβου με  τις
ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας.

1.2 Ασφάλεια εργαζομένων σε εργασίες εκσκαφών
 Οι εκσκαφές γίνονται με εκσκαφείς (τσάπες) και φορτηγά μεταφοράς που είναι εφοδιασμένα με
καμπίνα  τύπου  ROBS  και   με  ηχητικό  και  φωτεινό  σήμα  κατά  την  οπισθοδρόμηση  καθώς  και  με
πυροσβεστήρα και η οδήγησή τους θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα.  
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 Πριν  ακόμη  αρχίσουν  οι  εργασίες  εκσκαφής  πρέπει  να  εντοπισθούν  και  απομονωθούν,  με
μέριμνα του επιβλέποντος μηχανικού και του Αναδόχου, τυχόν υπάρχοντα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος,
ύδατος, φωταερίου, τηλεφώνου. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο. 2)
 Πρέπει  να  προβλεφθεί  από  τον  επιβλέποντα  μηχανικό  και  τον  Ανάδοχο  σύστημα  για  την
απομάκρυνση των νερών μέσα από την εκσκαφή (Π.Δ. 1073/81 άρθρ.6)
 Πρέπει  με  οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού  και  του Αναδόχου να  γίνουν οι  κατάλληλες
αντιστηρίξεις των πρανών εκσκαφής (σε βάθος μεγαλύτερο από 2,00μ. η αντιστήριξη είναι υποχρεωτική)
και  να  προστατευθούν  οι  εκσκαφές  περιμετρικά  με  ασφαλή  τρόπο.  Ο  επιβλέπων  μηχανικός   και  ο
Ανάδοχος οφείλει  να  λάβουν υπόψη τους την φύση του εδάφους,  τις διαστάσεις  του σκάμματος,  τις
δονήσεις από την κυκλοφορία οχημάτων, την στάθμη του υπόγειου ορίζοντα, τις πιθανές αντλήσεις, την
κατάσταση και την χρήση των γειτονικών κτισμάτων και την πιθανότητα βλάβης τους από υποχωρήσεις
πρανών ή κραδασμούς κ.λ.π. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο. 2,6,9,10).
 Στην  προκειμένη  περίπτωση,  εφόσον  κατά  την  εκσκαφή  κριθεί  σκόπιμο  να  ληφθούν  μέτρα
αντιστήριξης, προτείνεται τμηματική εκσκαφή και κατασκευή θεμελίωσης.
 Ο επιβλέπων μηχανικός  και  ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  φροντίσει  να  αντιστηριχτούν  κατάλληλα
στύλοι, δένδρα, μαντρότοιχοι, παρακείμενες οικοδομές και οτιδήποτε άλλο κινδυνεύει να κλονισθεί κατά
τις εργασίες εκσκαφής.(Π.Δ. 1073/81 άρθρο. 5).
 Ο  επιβλέπων  μηχανικός   πρέπει  να  επιθεωρεί  συχνά  τα  πρανή  των  εκσκαφών  και  τις
αντιστηρίξεις  τους.  Οι  παρατηρήσεις  και  οι  οδηγίες  του  πρέπει  να  καταχωρούνται  στο  Ημερολόγιο
Μέτρων Ασφαλείας (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 13,113, Ν. 1396/83 άρθρ.7,8).
 Ο επιβλέπων μηχανικός και ο Ανάδοχος  δεν πρέπει να επιτρέπει κοντά στα χείλη της εκσκαφής
συγκέντρωση φορτίων, μπαζών, μηχανημάτων κ.λ.π. χωρίς να πάρει τα κατάλληλα μέτρα.

1.3 Ασφάλεια εργαζομένων σε διακίνηση υλικού
 Η φόρτωση,  εκφόρτωση,  στοίβαση και  μεταφορά υλικού πρέπει  να γίνεται  έτσι  ώστε να μην
κινδυνεύουν άτομα από ανατροπή, κατάρρευση ή σπάσιμο αντικειμένων.(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 85 παρ. 1)
 Πριν τη φόρτωση και εκφόρτωση οχημάτων οι οδηγοί τους πρέπει να τα έχουν ασφαλίσει, ώστε
να μην κινηθούν τυχαία. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 85 παρ. 4).
 Κατά την οριζόντια στοίβαση ράβδων (π.χ. σωλήνες, ξυλεία  κ.λ.π.) πρέπει να λαμβάνονται μέτρα
ώστε να μην κυλήσουν (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 87 παρ. 2)
 Όταν  μακριές  ράβδοι  στοιβάζονται  κατακόρυφα,  πρέπει  να  λαμβάνονται  μέτρα  ώστε  να  μην
γλιστρήσουν και πέσουν. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 87 παρ. 3).
 Ποτέ δεν πρέπει να αφαιρούνται υλικά (σωλήνες, ξυλεία κ.λ.π.) από τα πλάγια της ντάνας. (Π.Δ.
1073/81 άρθρο 89 παρ. 2).
 Όταν πολλά άτομα μεταφέρουν βαριά αντικείμενα,  πρέπει  να  υπάρχει  κατάλληλο άτομο που
κάνει κουμάντο. Η διάταξη των μεταφορέων πρέπει να γίνεται πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το ανάστημά
τους και την κλίση του εδάφους. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 90).
 Απαγορεύεται  η  ρίψη  υλικών  από  ψηλά,  εκτός  αν  υπάρχει  επιτηρητής  που  θα  φροντίζει  να
φράσσεται ο επικίνδυνος χώρος, να προσέχει μην πλησιάσει κανείς και να κανονίζει πότε θα αρχίσει η
ρίψη. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 90).

1.4 Ασφάλεια εργαζομένων σε εργοταξιακά - ανυψωτικά μηχανήματα
 Τα  μηχανήματα  που  χρησιμοποιούνται  είναι  εκσκαφείς,  φορτωτές,  προωθητήρες  γαιών,
οδοστρωτήρες, ισοπεδωτές, ανατρεπόμενα φορτηγά αυτοκίνητα, μπετονιέρες, αντλίες εκτόξευσης υγρού
σκυροδέματος, γερανοί, ηλεκτροσυγκολλήσεις κ.α.
 Ο τεχνικός ασφάλειας του έργου με τον επιβλέποντα Πολιτικό μηχανικό πρέπει να φροντίζουν
ώστε να υπάρχουν πινακίδες κοντά στο χειριστήριο των ανυψωτικών μηχανημάτων που να γράφουν τα
διάφορα όρια ασφάλειας του μηχανήματος, όπως μέγιστο φορτίο, κλίση της κεραίας, αντίβαρο, μέγιστη
ροπή κ.λ.π. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 53).
 Ο τεχνικός ασφάλειας του έργου με τον επιβλέποντα Πολιτικό μηχανικό  πρέπει να ελέγξουν ότι
εξασφαλίζεται η ευστάθεια των ανυψωτικών μηχανημάτων είτε είναι σε λειτουργία είτε όχι. Επίσης πρέπει
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να εξασφαλίσουν ότι τα ανυψωτικά μηχανήματα στηρίζονται σε ανθεκτική επιφάνεια. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο
54).
 Πριν από την έναρξη  της εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας του έργου με τον επιβλέποντα Πολιτικό
μηχανικό πρέπει να ελέγξουν τα άγκιστρα, συρματόσχοινα, αλυσίδες κ.λ.π. Επίσης πρέπει να ελέγξουν
αν ο δείκτης επιτρεπομένου φορτίου, τα φρένα, οι αυτόματοι διακόπτες κ.λ.π. λειτουργούν σωστά. 
 Εκτός των ανωτέρω γενικών απαιτήσεων οι  εκσκαφείς,  φορτωτές,  οι  προωθητήρες γαιών,  οι
ισοπεδωτές,  τα  φορτηγά  αυτοκίνητα,  οι  αυτοκινούμενες  μπετονιέρες,  οι  «βαρέλες»,  οι  φορτωτές,  οι
γερανοί και οι αντλίες σκυροδέματος  πρέπει να φέρουν άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένα, να
έχουν περάσει από τον περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ, να φέρουν κιβώτιο Α’ Βοηθειών, πυροσβεστήρα και να
είναι εφοδιασμένα με καμπίνα προστασίας, ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα για όπισθεν.
 Ο χειρισμός των μηχανημάτων πρέπει πάντα να γίνεται από άτομα άνω των 18 ετών που να
έχουν εμπειρία ή και άδεια, αν το προβλέπει η σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 46α).
 Οι χειριστές πρέπει  να  έχουν σε κάθε στιγμή πλήρη ορατότητα και  εποπτεία της φόρτωσης,
εκφόρτωσης,  ανύψωσης  και  μεταφοράς.  Αν  αυτό  είναι  αδύνατο,  τότε  πρέπει  να  υπάρχει  έμπειρος
κουμανταδόρος, που θα βρίσκεται σε  θέση τέτοια, που και ο χειριστής να διακρίνει καθαρά τις κινήσεις
του, και ο ίδιος δεν θα κινδυνεύει από τυχόν πτώση του φορτίου. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 64).
 Όταν  το  μηχάνημα  τελειώσει  την  δουλειά  της  ημέρας,  πρέπει  να  αφήνεται  εντελώς
ακινητοποιημένο και χωρίς φορτίο. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 50).
 Απαγορεύεται  να  κυκλοφορούν  φορτία  πάνω  από  τις  θέσεις  εργασίας  ή  συγκέντρωσης
προσωπικού. Επίσης οι χειριστές, όταν φεύγουν από το μηχάνημα, απαγορεύεται να αφήνουν το φορτίο
ανυψωμένο.(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 66)
 Απαγορεύεται να αφήνονται τα φορτία να πέφτουν ελεύθερα ή να μένουν αιωρούμενα πάνω από
το άγκιστρο ανάρτησης.
 Το βάρος του προς ανύψωση φορτίου δεν πρέπει να ξεπερνάει το επιτρεπόμενο όριο ασφαλείας.
Το φορτίο πρέπει να κατανέμεται ομοιόμορφα και η ανάρτηση να είναι ασφαλής.
 Τα  ανυψωτικά  μηχανήματα  κάθε  φορά  που  αλλάζουν  θέση  και  πριν  ακόμη  αρχίσουν  να
δουλεύουν πρέπει να ελέγχονται. Πρέπει επίσης να περνούν από γενικό έλεγχο μία φορά τουλάχιστον
τον χρόνο. Οι παραπάνω έλεγχοι πρέπει να καταχωρούνται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας.(Π.Δ.
1073/81 άρθρο 67).
 Όταν κάποιο μηχάνημα πρόκειται να επισκευασθεί, καθαρισθεί ή ρυθμισθεί  πρέπει να βγαίνει
εκτός λειτουργίας και να εξασφαλίζεται η ακινησία του. Κεραίες, κάδοι κ.λ.π. πρέπει να κατεβάζονται και
στερεώνονται. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 48).
 Τα   συρματόσχοινα  πρέπει  να  επιθεωρούνται  τακτικά  και  να  καταχωρούνται  οι  έλεγχοι  στο
Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Π.Δ. 1073/81 άρθρα 60ιε , 60ιζ και 113).

1.5 Ασφάλεια εργαζομένων σε ικριώματα-ξυλοτύπους κ.λ.π.
 Ο  επιβλέπων  του  έργου  θα  μεριμνά  ώστε  τα  ικριώματα  του  έργου  και  οι  ξυλότυποι  να
κατασκευάζονται από ειδικευμένους τεχνίτες και με υλικά ανθεκτικά και καλά συντηρημένα. Τα μεταλλικά
ικριώματα θα γίνονται  σύμφωνα με τις οδηγίες και  προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής τους.
(Π.Δ. 778/80 άρθρο 4, 5, 7, 9, 13, 15).
 Το υγρό σκυρόδεμα μπορεί  να εξασκήσει πολύ μεγάλες οριζόντιες δυνάμεις, εάν ριχθεί  πολύ
γρήγορα,  κυρίως  σε  τοιχώματα  και  κολώνες,  που  γίνονται  ακόμη  μεγαλύτερες  όταν  το  σκυρόδεμα
δονείται,  οπότε υπάρχει  κίνδυνος να σπάσουν τα δεσίματα των καλουπιών.  Γι’  αυτό ο σκελετός των
ικριωμάτων και των ξυλοτύπων θα είναι ισχυρός και άκαμπτος, ανθεκτικός τόσο στα κατακόρυφα φορτία
όσο και σε οριζόντιες ωθήσεις. Η σύνδεση των οριζόντιων  και κατακόρυφων στοιχείων θα γίνεται με τον
τρόπο που περιγράφεται στο Π.Δ. 778/80 άρθρα 4 μέχρι και  16 και  θα ενισχύεται  με πυκνή διάταξη
διαγωνίων ράβδων «χιαστί» (τιραντών).
 Τα πέρατα των ξυλοτύπων και πλακών, τα ανοίγματα και τα δάπεδα εργασίας των ικριωμάτων θα
ασφαλίζονται με προσωρινό, αλλά ανθεκτικό τρόπο, για προστασία των εργαζομένων από πτώσεις. Τα
στοιχεία  του  περιφράγματος  (διπλοσανίδα  κουπαστής,  θωράκιο  και  σανίδα  μεσοδιαστήματος)  θα
στηρίζονται ασφαλώς π.χ. στους ορθοστάτες του ξυλοτύπου και τον ξυλότυπο των περιμετρικών στύλων.
(Π.Δ. 778/80 άρθρο 9, 13, 15, 20 & Π.Δ. 1073/81 άρθρο 40).
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 Οι εργαζόμενοι στην περιοχή πέρατος των ξυλοτύπων και πλακών κατά το καλούπωμα ή το
ξεκαλούπωμα, την τοποθέτηση οπλισμού, την διάστρωση του σκυροδέματος και τις βοηθητικές εργασίες,
εφόσον δεν υφίσταται  προστατευτικό προστέγασμα (σκάφη) ή περίφραγμα,  θα φέρουν ειδικές ζώνες
ασφαλείας και θα εργάζονται κατά ζεύγη. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 107).
 Απαγορεύεται η διακίνηση οπλισμών ή στοιχείων του ξυλοτύπου από άτομο σε άτομο και από
όροφο σε όροφο (σύστημα «πάσας»).
 Οι  προσβάσεις  για  την  άνοδο  και  κάθοδο  στα  ικριώματα  και  τους  ξυλοτύπους  πρέπει  να
κατασκευάζονται και να διατηρούνται ασφαλείς.
 Απαγορεύεται το πλησίασμα ηλεκτρικών αγωγών της ΔΕΗ από προσωπικό που κρατάει μακριά
μεταλλικά αντικείμενα (ράβδους οπλισμού κ.λ.π.).
 Απαγορεύεται  οι  μετακινήσεις  ατόμων  κάτω  από  τον  ξυλότυπο  κατά  την  διάρκεια  της
σκυροδέτησης.
 Όταν χρησιμοποιείται αντλία ο σωλήνας έγχυσης πρέπει να βρίσκεται στο πιο χαμηλό σημείο
ώστε να αποφεύγεται να πέσει υλικό πάνω στους εργαζόμενους.
 Ο χειριστής της αντλίας πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και να επικοινωνεί συνεχώς και
με τον επικεφαλής του συνεργείου.
 Ο χειριστής  της  αντλίας  πρέπει  να  προσέχει  στην  κίνηση  του  βραχίονα  της  αντλίας  να  μην
ακουμπήσει κοντά σε καλώδια ηλεκτρικού.
 Η  μεταφορά  και  ανάρτηση  των  ράβδων  των  χαλύβων  οπλισμού  ή  των  πλεγμάτων  απαιτεί
ιδιαίτερη φροντίδα όπως οι  δεσμίδες οπλισμού πρέπει  να έχουν ανάλογες σιδερένιες  δέστρες για  το
σαμπάνιασμα και το βάρος που ανυψώνεται να μην ξεπερνά το μέγιστο του γερανού.

1.6 Ασφάλεια εργαζομένων σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης
 Δεν  επιτρέπεται  η  εκτέλεση εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης,  χωρίς  ο  τεχνίτης  να  φοράει  την
μάσκα ή τα ειδικά γυαλιά με απορροφητικά τζάμια. 
 Η κατάλληλη στολή εργασίας του ηλεκτροσυγκολλητού είναι η δερμάτινη ποδιά και γκέτες και
δερμάτινα μακριά γάντια ειδικών προδιαγραφών.
 Κατά την ηλεκτροσυγκόλληση πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά παραπετάσματα για
να προφυλάσσονται οι διπλανοί εργάτες ή οι περαστικοί από το ηλεκτρικό τόξο.
 Τα  καλώδια  και  οι  σύνδεσμοι  πρέπει  να  είναι  σε  καλή  κατάσταση  και  να  είναι  ασφαλώς
τοποθετημένα και στην σωστή θέση.
 Η συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης, ο πάγκος εργασίας και το επεξεργαζόμενο αντικείμενο πρέπει
να είναι σωστά γειωμένα.
 Η τσιμπίδα του ηλεκτροδίου πρέπει να είναι πλήρως μονωμένη και τοποθετημένη πάντοτε πάνω
σε γειωμένη επιφάνεια, όταν δεν χρησιμοποιείται.
 Όταν το έδαφος είναι υγρό πρέπει να δημιουργείται  δάπεδο από μονωτικό υλικό.
 Πρέπει να υπάρχει καλός εξαερισμός στον χώρο ηλεκτροσυγκόλλησης.
 Να αποφεύγονται οι συγκολλήσεις κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
 Τα καλώδια της ηλεκτροσυγκόλλησης που σέρνονται  πάνω στο δάπεδο πρέπει να είναι μακριά
από διόδους και διαδρόμους κυκλοφορίας. Τα καλώδια πρέπει να στερεώνονται σε ψηλά σημεία όπου
αυτό είναι δυνατόν.
 Όταν γίνονται  ηλεκτροσυγκολλήσεις  σε  κιγκλιδώματα εξωστών ή σε  μεταλλικές κατασκευές ο
εργαζόμενος πρέπει να φοράει ζώνη ασφαλείας και προστατευτικό κράνος.

1.7 Ασφάλεια εργαζομένων σε εργασίες με ηλεκτρικά μηχανήματα.
 Πριν  χρησιμοποιηθεί  οποιοδήποτε  φορητό  ηλεκτρικό  μηχάνημα  πρέπει  να  ελεγχθεί  αν  είναι
σωστά γειωμένο, εκτός αν έχει διπλή μόνωση και δεν χρειάζεται γείωση. Στην περίπτωση αυτή έχει το
ειδικό σήμα.
 Πριν  χρησιμοποιηθεί  ένα  ηλεκτρικό  μηχάνημα πρέπει  να  ελεγχθεί  αν  το  περίβλημά  του  έχει
υποστεί ζημιές. Αν έχει υποστεί κάποια φθορά, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Επίσης δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται μηχάνημα που χτυπάει.
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 Το μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται στην σωστή τάση λειτουργίας, σύμφωνα με τις οδηγίες
της πινακίδας του κατασκευαστή.
 Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει  να είναι  αρκετά μακρύ ώστε να φθάνει  στην θέση εργασίας
χωρίς τέντωμα.
 Ο εργαζόμενος που χρησιμοποιεί ηλεκτρικά μηχανήματα πρέπει να μην στέκεται ποτέ πάνω σε
υγρή επιφάνεια, τα δε ηλεκτρικά μηχανήματα πρέπει να διατηρούνται στεγνά και καθαρά.
 Δεν επιτρέπεται ποτέ να συνδέεται ένα φορητό ηλεκτρικό μηχάνημα σε πρίζα φωτισμού.
 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται φθαρμένα ή κατεστραμμένα μηχανήματα.
 Τα φορητά ηλεκτρικά  μηχανήματα,  όταν  δεν  χρησιμοποιούνται,  πρέπει  να  βγαίνουν από την
πρίζα.
 Τα ηλεκτρικά μηχανήματα πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κανονικά από ειδικό.  

1.8  Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
 Οι  εργαζόμενοι  στο εργοτάξιο,  ανεξάρτητα από την εργασία που κάνουν,  πρέπει  να φορούν
πάντα  προστατευτικά κράνη. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 103)
 Οι εργαζόμενοι απαγορεύεται να φορούν σαγιονάρες, πέδιλα, παπούτσια με τακούνι, πάνινα και
γενικά ακατάλληλα παπούτσια. Πρέπει να φορούν παπούτσια τύπου άρβυλο, με γερή και αντιολισθητική
σόλα και σκληρή άνω επιφάνεια για προστασία από πτώσεις βαρέων αντικειμένων.(Π.Δ. 1073/81 άρθρο
106).
 Οι  εργαζόμενοι  δεν  πρέπει  να  φορούν  ρούχα  που  προεξέχουν  (ζώνες,  γραβάτες,  μαντήλια
λαιμού,  αλυσίδες,  ταυτότητες  χεριού,  δακτυλίδια  κ.λ.π.)  και  γενικά  κανένα  εξάρτημα  ένδυσης  που
κινδυνεύει να «πιαστεί» και να προκαλέσει ατύχημα.(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 108).(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 103,
106, 108).
 Οι  εργαζόμενοι  στις  θέσεις,  που  δεν  υπάρχει  άλλος  τρόπος  προστασίας  από  την  πτώση
χρησιμοποιούν ζώνες ασφαλείας.(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 107).
 Οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν δερμάτινα γάντια όταν εκτελούν εργασίες χειρισμού κοφτερών
ή μυτερών αντικειμένων για να προστατεύονται τα δάχτυλα και τα χέρια από κοψίματα, τρυπήματα και
τραυματισμούς γενικά. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 105)
 Οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου ΔΕΗ) όταν εργάζονται
σε κυκλώματα υπό τάση.(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 105)
 Οι  εργαζόμενοι  σε  εργασίες  κοπής  με  συσκευή  οξυγόνου-ασετιλίνης  ή  ηλεκτροσυγκόλλησης
πρέπει να φορούν ειδικά γυαλιά για την αποφυγή ατυχημάτων στα μάτια. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 105)
 Οι εργαζόμενοι οφείλουν να φορούν πάντα όλα τα απαιτούμενα είδη ατομικής προστασίας κατά
την  εκτέλεση  μιας  εργασίας.  Επίσης  οι  εργαζόμενοι  οφείλουν  να  διατηρούν  καθαρά  και  σε  καλή
κατάσταση τα ατομικά τους μέσα προστασίας, να φροντίζουν να τα αλλάζουν όταν παρουσιάζουν φθορά
και να τα αποθηκεύουν σε κατάλληλο μέρος (ιματιοθήκες) για να μην καταστρέφονται.
 Ο Ανάδοχος οφείλει  αντιστοίχως να διαθέτει όλα τα απαραίτητα είδη ατομικής προστασίας σε
ικανοποιητικά αποθέματα στην κεντρική αποθήκη του εργοταξίου.(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 109 παρ. 1)

1.9  Πυροπροστασία-Πυρόσβεση
 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 προκαλεί  σπινθήρα, φλόγα ή
θερμότητα χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού.
 Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί, δηλαδή θα πρέπει να απομακρύνονται
αμέσως όλα τα σκουπίδια και τα εύφλεκτα υλικά όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσματα, ξύλα κ.λ.π.
 Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εμπόδια, για άμεση απομάκρυνση, σε
περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαϊά.
Καταπολέμηση φωτιάς
 Το υλικό καταπολέμησης φωτιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Πρέπει λοιπόν να
παραμένει πάντα ελεύθερο και να είναι προσιτό. Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για χρήση μόνο σε
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περίπτωση  πυρκαϊάς.  Απαγορεύεται  αυστηρά  η  χρησιμοποίηση  όλων   των  διατεθειμένων  μέσων
αντιμετώπισης πυρκαϊάς για άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους προορίζονται.
 Τα υπάρχοντα μέσα κατάσβεσης πυρκαϊάς στο εργοτάξιο πρέπει να είναι πυροσβεστήρες CO2
για  κατάσβεση  στερεών,  υγρών,  αερίων  καυσίμων  και  ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων,  πυροσβεστήρες
σκόνης  για  κατάσβεση στερεών,  υγρών,  αερίων  καυσίμων,  άμμος  για  κατάσβεση  στερεών  ή  υγρών
καυσίμων και τέλος σκαπάνες και φτυάρια.
 Για να αντιμετωπισθεί η πυρκαϊά πρέπει να είναι γνωστά στους εργαζόμενους τα πυροσβεστικά
μέσα που υπάρχουν στον χώρο εργασίας, η θέση όπου ευρίσκονται, για ποιες πυρκαϊές είναι κατάλληλα
και πως χρησιμοποιούνται.
 Για να αντιμετωπισθεί  πυρκαϊά σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπό τάση ή σε υγρά καύσιμα οι
εργαζόμενοι απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό.
 Για να μην επεκταθεί η  πυρκαϊά  οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν αποψίλωση του χώρου του
εργοταξίου και διατηρούν τον χώρο καθαρό από χαρτιά και άλλα εύφλεκτα υλικά.
 Το νερό θα χρησιμοποιείται από τους εργαζόμενους για κατάσβεση φωτιάς σε στερεά και ιδίως
ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά,  χόρτα,  στουπιά κ.λ.π.  όπου καλό είναι  να  αποφεύγεται  η  χρήση
πυροσβεστήρων σκόνης ή πυροσβεστήρων CO2.
Οδηγίες επέμβασης σε περίπτωση φωτιάς.
 Εάν  κάποιος  εργαζόμενος   αντιληφθεί  φωτιά  σε  οποιοδήποτε  σημείο  εντός  και  εκτός  των
εγκαταστάσεων  του  εργοταξίου  θα  πρέπει  να  ειδοποιήσει  αμέσως  το  τμήμα  των  εργαζομένων  που
ευρίσκεται  πλησιέστερα  στο  σημείο  της  φωτιάς,  το  προσωπικό  πυρασφάλειας  και  τον  φύλακα  και
τηλεφωνικά  την  Πυροσβεστική  Υπηρεσία  (199)  και  στη  συνέχεια  να  προσπαθήσει  να  σβήσει  ή  να
περιορίσει  όσο  είναι  δυνατόν  την  φωτιά  χρησιμοποιώντας  όλα  τα  κατάλληλα  για  την  περίπτωση
πυροσβεστικά μέσα.
 Όλες  οι  ενέργειες  επέμβασης  πρέπει  να  κατευθύνονται  από  τον  εργοταξιάρχη  ή  από  τον
υπεύθυνο βάρδιας.

(

1

)

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

(

2

)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)

(

3

)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΟΥ

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

(*

*)
01101 Ν. 15 68/'85, ΤΡ. Ν. 

176/'88, Ν.
168/'87, Ν. 2224/94, Π∆ 

01102 Ν. 15 68/'85, ΤΡ. Ν. 
176/'88, Ν.
168/'87, Ν. 2224/94, Π∆ 

01103 Ν. 15 68/'85, ΤΡ. Ν. 
176/'88, Ν.
168/'87, Ν. 2224/94, Π∆ 

01104 Ν. 15 68/'85, ΤΡ. Ν. 
176/'88, Ν.
168/'87, Ν. 2224/94, Π∆ 
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

(

1

)

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

(

2

)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)

(

3

)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΟΥ

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

(*

*)
01106 Π∆ 1073/81, Τµήµα Ι Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα 

κυκλοφοριακού ελέγχου κατά την 
διάρκεια κατασκευής των ορυγµάτων 
και της διενέργειας εκσκαφών

01201 Π∆ 1073/81: Τµήµα Ι Κατά την διάρκεια εκσκαφής εφόσον 
παρατηρηθεί αστάθεια πρανών ως 
µέθοδος εξάλειψης του κινδύνου 
είναι οι ηλώσεις εδάφους ως 
µέτρο σταθεροποίησης Ο 
εναποµείναντας κίνδυνος είναι 
χαµηλός. Να παρευρίσκονται 
γεωλόγοι/γεωτεχνικοί κατά την 

01207 Π∆ 1073/81: άρθρα 7, 10 
και 
. 305/96, Παράρτηµα IV, Β 
II, παρ.10

Ν' απαγορευθεί η χωρίς λόγο 
παραµονή 
προσωπικού κοντά στα πρανή των 

01401 Π∆ 77/93

01404 Π∆ 77/93

01407 Π∆ 77/93

01409 Π∆ 77/93

01410 Π∆ 77/93
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

(

1

)

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

(

2

)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)

(

3

)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΟΥ

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

(*

*)
02100(01-03, 06) Π∆ 1073/81: άρθρο 8, 

Π.∆. 305/96, Τµήµα ΙΙ, 

Π.∆. 778/80: άρθρα 12, 

14, 15, Π.∆. 89/99, Π.∆. 

395/94

Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα 
κυκλοφοριακού ελέγχου. Κατά την 
φάση δοκιµαστικής λειτουργίας και 
της πλήρους λειτουργίας, σε 
κινδύνους απόρριψης σε ακατάλληλες
θέσεις και σε πιθανό προσωρινό 
κλείσιµο του Χ.Υ.Τ.Α. Για την 
αντιµετώπιση αυτού του 
ενδεχοµένου, προβλέπονται, εκτακτη 
µίσθωση επιπλέον µηχανηµάτων. 
Επίσης θα εφαρµόζονται τα µέτρα 
κατά την είσοδο στο χώρο όπως 
περιγράφονται στην παρ. 2.2. του 
τµήµατος Ε του παρόντος ΣΑΥ. Κατ’ 02200(01-05) Π∆ 1073/81: άρθρο 8,

Π.∆. 18/96

Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
µέτρα που παρατίθενται για τις 
πηγές 
01201,01202,01204,02100,02200. 
Επίσης κατά την δοκιµαστική 
λειτουργία θα ληφθούν τα µέτρα 
που περιγράφονται στην παρ. 2.3. 
του τµήµατος Ε του παρόντος ΣΑΥ 02302 Π∆ 395/94, Π.∆. 89/99, 

Π.∆. 
1073/81: άρθρα 67,76

Θα πρέπει να συντηρούνται και να 
ελέγχονται όλα τα µηχανήµατα και να
λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή 
της έκθεσης των εργαζοµένων σε 
κινδύνους από βλάβες µηχανηµάτων.

02303 Π∆ 395/94, Π.∆. 89/99, 
Π.∆. 
1073/81: άρθρα 67,76

Θα πρέπει να συντηρούνται και να 
ελέγχονται όλα τα µηχανήµατα και να
λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή 
της έκθεσης των εργαζοµένων, σε 
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

(

1

)

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

(

2

)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)

(

3

)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΟΥ

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

(*

*)
02304 Π Π∆ 395/94, Π.∆. 89/99, 

Π.∆. 
1073/81: άρθρα 67,76

Θα πρέπει να συντηρούνται και να 
ελέγχονται όλα τα µηχανήµατα και να
λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή 
της έκθεσης των εργαζοµένων, σε 

02305 Π Π∆ 395/94, Π.∆. 89/99, 
Π.∆. 1073/81: άρθρα 67,76

Θα πρέπει να συντηρούνται και να 
ελέγχονται όλα τα µηχανήµατα και να
λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή 
της έκθεσης των εργαζοµένων, σε 

03401 Π∆ 1073/81: άρθρα 9, 11, 
12,
40 ,Π.∆. 778/80: αρθ. 20

Όλες οι τάφροι και τα επικίνδυνα 
χάσµατα πρέπει να εξασφαλίζονται 
από πτώσεις περιµετρικά.

03402 Π∆ 1073/81: άρθρα 9, 11, 
12,
40 ,Π.∆. 778/80: αρθ. 20

Όλες οι τάφροι και τα επικίνδυνα 
χάσµατα πρέπει να εξασφαλίζονται 
από πτώσεις περιµετρικά.

04101 ΠΔ 85/91, ΠΔ42/03 &

Α.Π. 7755/160/΄88

05302/03 Π.Δ. 305/96 και ΠΔ 
1073/81

05304 ΠΔ 395/94, Π.Δ. 89/99, 
Π.Δ.
1073/81: άρθρα 67,76

05305 ΠΔ 395/94, Π.Δ. 89/99, 
Π.Δ.
1073/81: άρθρα 67,76

05306-7 ΠΔ 395/94, Π.Δ. 89/99, 
Π.Δ.
1073/81: άρθρα 67,76

05308 Π.Δ. 1073/81, άρθρα: 
87,91

Κατά τη μετακίνηση αντικειμένων 
μεγάλου μήκους πρέπει να 
λαμβάνεται μέριμνα για την 
αποφυγή κατολίσθησης ή 
κατάπτωσης.

05311 Π.Δ. 1073/81

05401 Π.Δ. 1073/81
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

(

1

)

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

(

2

)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)

(

3

)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΟΥ

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

(*

*)
06101 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 42/03 Θα πρέπει να παρασχεθεί η 

κατάλληλη εκπαίδευση στους 
εργαζομένους για την προστασία 
τους.06102 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 42/03

06104 Π.Δ. 42/03

06105 Π.Δ. 42/03 θα πρέπει να εφαρμόζονται τα 
αναφερόμενα στο Τμήμα Ε, παρ. 2.6 
και στο Τμήμα ΣΤ, παρ. 7 του 
παρόντος ΣΑΥ.

06106 Π.Δ. 42/03 θα πρέπει να εφαρμόζονται τα 
αναφερόμενα στο Τμήμα Ε, παρ. 2.6 
και στο Τμήμα ΣΤ, παρ. 7 του 
παρόντος ΣΑΥ.06304 Π.Δ. 305/96 Η θερμοκρασία πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 
ανθρώπινου οργανισμού 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
εφαρμοζόμενες μεθόδους εργασίας.06401 ΠΔ 77/93, ΠΔ 186/΄95 Σε περίπτωση αυτανάφλεξης των
απορριμμάτων θα πρέπει να 
ενεργοποιηθεί εγκαίρως το σύστημα 
πυροπροστασίας του Χ.Υ.Τ.Α., ώστε 
να μην υπάρξει πιθανότητα 
αναζωπύρωσης της πυρκαγιάς από 

07101 Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 

και ΠΔ 1073/81: άρθρο 

78

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα 
ασφαλείας
όπως: καταβίβαση ιστού, 
κατασκευή ειδικών ξύλινων 
πλαισίων – περιθωρίων ασφαλείας 
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

(

1

)

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

(

2

)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)

(

3

)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΟΥ

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

(*

*)
07105 Π.Δ. 305/96 Παράρτημα IV, Β

II, παρ.2.1 και ΠΔ 

1073/81: άρθρα 75, 76, 

77, 78

Τα κάθε είδους μηχανήματα του 
έργου,
πρέπει ν' απέχουν τουλάχιστον 2 
μ. καθ' ύψος από το δίκτυο της 
Δ.Ε.Η. Η ίδια
απόσταση πρέπει να τηρείται 
περιμετρικά
των αγωγών για τα κινητά 
μέρη των μηχανημάτων 
(γερανός, αντλία 
σκυροδετήματος, κλπ.

07106 Π.Δ. 305/96

07202 Π.Δ. 305/96 θα πρέπει να εφαρμόζονται τα
αναφερόμενα στο Τμήμα Ε, παρ. 2.4 
του παρόντος ΣΑΥ.

08108 ΠΔ 77/93

08202 ΠΔ 1073/81: άρθρο 40 παρ.
1

09101 ΠΔ 1073/81: άρθρα 96, 104 Πρέπει να διατίθενται κατάλληλα 
μέτρα

09105 ΠΔ 1073/81: άρθρα 96, 104 Για την αντιμετώπιση του κινδύνου
επαφής με καυτή άσφαλτο, πρέπει 
να χρησιμοποιείται η άσφαλτος που 
προδιαγράφεται στις ΟΣΜΕΟ και ο 
Ανάδοχος να παράσχει την 
κατάλληλη εκπαίδευση για την 
προστασία των εργαζομένων.09106 Π.Δ. 305/96

10102 ΠΔ 1073/81: άρθρο 51,. ΠΔ

305/96 Παράρτημα IV, Α

θα πρέπει να εφαρμόζονται τα 
αναφερόμενα στο Τμήμα Ε και στο 
Τμήμα ΣΤ, παρ. 7 του παρόντος ΣΑΥ.
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

(

1

)

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

(

2

)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)

(

3

)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΟΥ

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

(*

*)
10103 ΠΔ 1073/81: άρθρο 51,. ΠΔ

305/96 Παράρτημα IV, Α

θα πρέπει να εφαρμόζονται τα 
αναφερόμενα στο Τμήμα Ε και στο 
Τμήμα ΣΤ, παρ. 7 του παρόντος ΣΑΥ.

10104 ΠΔ 305/96

10105 Π.Δ. 305/96 Παράρτημα 

IV, Α II, παρ.7

θα πρέπει να εφαρμόζονται τα 
αναφερόμενα στο Τμήμα Ε, παρ. 2.6 
και στο Τμήμα ΣΤ, παρ. 7 του 
παρόντος ΣΑΥ.

10206 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81,
άρθρο 17

10207 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81,

άρθρο 17

10208 Π.Δ. 1073/81: άρθρα 
96,104

Πρέπει να διατίθενται κατάλληλα 
μέτρα προστασίας

10301 Π.Δ. 305/96, Πρέπει να εφαρμόζονται οι 
κανονισμοί υγιεινής και 
ασφάλειας του τμήματος Ε του 

10303 Π.Δ. 305/96 θα πρέπει να εφαρμόζονται τα 
αναφερόμενα στο Τμήμα Ε, παρ. 2.4 
του παρόντος ΣΑΥ.

(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα (π.χ. άρθρο
38 παρ.3 του Π.Δ. 1073/81)
(**)  Περιγράφονται  μέτρα  που  κατά  την  κρίση  του  συντάκτη  απαιτούνται  για  την  προστασία  των
εργαζομένων,  αλλά  δεν  προβλέπονται  από  τη  νομοθεσία  ή  η  πρόβλεψη  δεν  είναι  επαρκής  για  τη
συγκεκριμένη  περίπτωση.  Επίσης  εδώ  πρέπει  να  περιγραφούν  και  τα  ειδικά  μέτρα  που  πρέπει  να
ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96)
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

4. ΤΜΗΜΑ Δ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.10 Περίφραξη -  Φύλαξη Εργοταξίου
Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να είναι περιφραγµένος, ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση σε
µη  έχοντες  εργασία.  Στη  θέση  εισόδου  στο  εργοτάξιο  θα  τοποθετηθεί  πινακίδα  ορατή  από  τους
διερχόμενους την οδό που θα αναγράφει «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ».
Για  την  περίφραξη  των  µετώπων  θα  γίνει  τοποθέτηση  φραγµάτων  ελαφρού  τύπου  (π.χ.
προκατασκευασµένα  από  πλαστικό).  Εναλλακτικά  προτείνεται  η  τοποθέτηση  πλαστικού  πλέγµατος
έντονου χρώµατος.
Τα συνεργεία θα ελέγχονται µε ευθύνη των επικεφαλής τους, κατά την είσοδο και αποχώρηση από τα
µέτωπα.

1.11 Χώροι Υγιεινής και Υγειονομικός Εξοπλισμός 
Στη διάθεση των εργαζοµένων πρέπει να τίθενται επαρκείς χώροι για να αλλάζουν ρουχισµό. Οι χώροι
αυτοί πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε ιµατιοφυλάκια και καθίσµατα.
Κοντά στα αποδυτήρια πρέπει να υπάρχουν νιπτήρες µε τρεχούµενο νερό. Στους νιπτήρες συνιστάται να
υπάρχουν σαπούνια. Εφόσον επιβάλλεται για λόγους υγιεινής πρέπει να εγκατασταθούν ντους µε ζεστό
και κρύο νερό (συνιστάται η εγκατάσταση ενός ντους ανά 10 εργαζόµενους).
Οι  εργαζόµενοι  πρέπει  να  έχουν  στη  διάθεση  τους  επαρκή  αριθµό  αποχωρητηρίων,  τα  οποία  θα
βρίσκονται κοντά στις θέσεις εργασίας, στους χώρους ανάπαυσης και στα αποδυτήρια (συνιστάται ένα
WC ανά 40 εργαζόµενους, εφόσον ο αριθµός των εργαζοµένων δεν υπερβαίνει τους 200, ενώ ένα WC
ανά 50 εργαζόµενους, εφόσον ο αριθµός των εργαζοµένων υπερβαίνει τους 200).
Στο  εργοτάξιο  πρέπει  να  προβλεφθούν  χώροι  εστίασης  και  ανάπαυσης  του  προσωπικού.  Οι
συγκεκριµένοι χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθµό καθισµάτων και χώρο διατήρησης φαγητού
(υποχρεωτικά εφόσον ο αριθµός εργαζοµένων υπερβαίνει τους 70).
Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρµακείο πρέπει να είναι κοντά στο χώρο εργασίας. Επίσης
πρέπει να είναι προσπελάσιµος µε φορείο. Ο χώρος πρέπει να επισηµανθεί µε πινακίδες, σύµφωνα µε
τις προβλέψεις του ΠΔ 105/1995. Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών συνιστάται να εποπτεύεται από
το γιατρό εργασίας του Αναδόχου.
Σε  διάφορες  θέσεις  του  εργοταξίου  πρέπει  να  τοποθετηθούν  κάδοι  απορριµµάτων.  Συνιστάται  η
τοποθέτηση κάδων σε αποχωρητήρια, χώρους εστίασης, αποδυτήρια και κοντά στους χώρους εργασίας.
Για την αποκοµιδή των αχρήστων υλικών προτείνεται η τοποθέτηση µεγάλων κάδων (containers)
σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου.

1.12 Κυκλοφορία Πεζών Και Οχημάτων Εντός Του Εργοταξίου
Η  κυκλοφορία  των  οχηµάτων  εντός  του  εργοταξίου  αφορά  στη  µεταφορά  /τροφοδοσία  και
αποκοµιδή/αποµάκρυνση  υλικών.  Κάθε  όχηµα  που  θα  εισέρχεται  εντός  του  εργοταξίου  οφείλει  να
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις που ισχύουν στο χώρο του εργοταξίου (επιπλέον αυτών του ΚΟΚ). Η
διακίνηση  υλικών  (απόθεση,  παραλαβή)  θα  γίνεται  σύµφωνα  µε  τις  υποδείξεις  των  αρµοδίων  του
εργοταξίου.

Οι  πεζοί  δεν  επιτρέπεται  να  πλησιάζουν  και  να  κινούνται  σε  χώρους  κυκλοφορίας  οχηµάτων  και
μηχανημάτων.
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1.13 Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας
Με  βάση  την  ανάλυση  εργασιών  σε  φάσεις  που  προηγήθηκε  παρατίθενται  οι  Οδηγίες  Ασφαλούς
Εργασίας για τα επιµέρους συνεργεία που αναµένεται να δραστηριοποιηθούν στο εργοτάξιο.
Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει:

 Ανάλυση της εργασίας σε επιµέρους.

 Προσδιορισµό των κινδύνων  που σχετίζονται  µε  τις  επιµέρους εργασίες  και  ενδεικτική
αξιολόγηση της επικινδυνότητας τους.

 Περιγραφή των προτεινόµενων µέτρων προστασίας για την αντιµετώπιση των κινδύνων.

 Αναφορά  των  απαραίτητων  Μέσων  Ατοµικής  Προστασίας  που  πρέπει  να
χρησιµοποιούνται από το προσωπικό που εκτίθεται στους προσδιορισθέντες κινδύνους.

Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να αναπροσαρµόσει τα περιεχόµενα των
Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της κατασκευής. Με βάση τα περιεχόµενα κάθε
Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας πρέπει να ενηµερώσει τους επικεφαλής των αντίστοιχων συνεργείων, ώστε
τελευταίοι να µεριµνήσουν για την εφαρµογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία τους.
Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριµένες εργασίες οφείλει να συντάξει
Εκτίµηση  Επαγγελµατικού  Κινδύνου  και  να  την  υποβάλλει  στον  εργοδότη  του.  Ο  επικεφαλής  του
συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόµενα της Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου.
Ιδιαίτερα χρήσιµη κρίνεται η συνεργασία µεταξύ του Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου,
του  Τεχνικού  Ασφάλειας  και  του  επικεφαλής  κάθε  συνεργείου  ώστε  να  λαµβάνονται  υπόψη  όλες  οι
ιδιαιτερότητες των εργασιών (διαθέσιµο προσωπικό, µεθοδολογία, εξοπλισµός, περιβάλλον εργασίας).
Στο παρόν ΣΑΥ γίνεται αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κινδύνων που σχετίζονται µε τις επιµέρους
εργασίες εκτέλεσης του έργου. Η αξιολόγηση γίνεται µε τη χρήση κλίµακας τριών βαθµίδων ως εξής:

- 3=ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα για την εξάλειψη ή τον

έλεγχο του κινδύνου

- 2=ΜΕΤΡΙΑ  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ:  Είναι  απαραίτητος  ο  προγραµµατισµός  και  η  λήψη

µέτρων

- πρόληψης

- 1=ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Γενικώς αποδεκτή επικινδυνότητα, εφόσον ληφθούν

- ορισµένα µέτρα ελέγχου

Ο  συντονιστής  ασφάλειας  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου  µπορεί  να  αναθεωρήσει  τις  τιµές  της
επικινδυνότητας  καθώς  και  τη  µεθοδολογία  αξιολόγησης  τους,  εφόσον  κριθεί  απαραίτητο.  Ανάλογη
διεργασία µπορεί  να γίνει  από τον τεχνικό ασφαλείας συνεργείου που θα εκτελέσει  τις συγκεκριµένες
εργασίες κατά την εκπόνηση της Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου.

1.14 Γενικοί κανόνες ασφάλειας εργοταξίου
Οι κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί και ισχύουν ανεξαρτήτως φάσεως. Σε
περίπτωση αντίθεσης µε τις Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αναπτύχθηκαν παραπάνω ισχύ έχουν οι
οδηγίες.

 Κάθε άτοµο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας στο έργο
που το αφορούν.

 Δεν θα ανατίθεται  µία δουλειά σε κανένα άτοµο αν δεν είναι  σωµατικά και  πνευµατικά
κατάλληλο γι’ αυτήν.

 Όλα  τα  άτοµα  στο  εργοτάξιο  πρέπει  να  φορούν  κατάλληλο  προστατευτικό  κράνος.
Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής και ανάπαυσης.

 Όλα  τα  άτοµα  στο  εργοτάξιο  πρέπει  να  φορούν  κατάλληλα  υποδήµατα.  Η   ελάχιστη
απαίτηση ασφάλειας για τα υποδήµατα είναι να έχουν προστατευτική µεταλλική επένδυση
για τα δάχτυλα και στη σόλα.

 Η ασφαλής προσέγγιση  και έξοδος  πρέπει να εξασφαλίζεται  σε όλες τις θέσεις εργασίες
και χώρους.
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 Όλα τα άτοµα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες της σήµανσης ασφάλειας του
εργοταξίου.

 Φωτιές µε σκοπό την θέρµανση δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο.

 Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου.

 Κανένα  άτοµο  δεν  θα  ξεκινά  την  εργασία  του  εάν  δεν  είναι  κατάλληλα  ντυµένο.  Οι
εργαζόµενοι δεν επιτρέπεται  να φορούν φαρδιά ξεκούµπωτα ρούχα, σορτς και να είναι
γυµνοί από τη µέση και πάνω.

 Κανένα  άτοµο  δεν  επιτρέπεται  να  επαναπροσδιορίσει,  αποµακρύνει,  τροποποιήσει,
χαλάσει, καταστρέψει οποιοδήποτε σήµανση  ή εξοπλισµό ασφάλειας.

 Όλοι  οι  εργαζόµενοι  είναι  υποχρεωµένοι  να  αναφέρουν  οποιαδήποτε  ανασφαλή
κατάσταση εργασίας και να απευθυνθούν για βοήθεια αν δεν µπορούν να την ελέγξουν
µόνοι τους.

 Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό.

 Μόνο εξουσιοδοτηµένα άτοµα να χειρίζονται τον εξοπλισµό του εργοταξίου.

 Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτοµο που γνωρίζει τους
χώρους του εργοταξίου και να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες του.

 Η τήρηση της υγιεινής των εργαζοµένων ελέγχεται από τους επικεφαλής των τµηµάτων
(εργοδηγοί,  εκπρόσωποι  υπεργολάβων,  γιατροί  εργασίας).  Συγκεκριµένα  πρέπει  οι
εργαζόµενοι να µην τρώνε ή πίνουν στο χώρο εργασίας, παρά µόνο στους χώρους που
προβλέπονται  για  την  εστίασή  τους.  Επίσης,  µέριµνα  πρέπει  να  λαµβάνεται  για  την
τήρηση  της  υγιεινής  πριν  το  φαγητό  και  την  αναχώρηση  από  το  εργοτάξιο.  Τα
απορρίµµατα από τα φαγητά πρέπει να εναποτίθενται στους κάδους απορριµµάτων. Οι
κάδοι απορριµµάτων πρέπει να αδειάζονται και τα απορρίµµατα να αποµακρύνονται από
το  εργοτάξιο  σε  χρονικά  διαστήµατα,  κατάλληλα  επιλεγµένα,  ώστε  να  διασφαλίζονται
άριστες συνθήκες υγιεινής στο εργοτάξιο

1.15 Οργάνωση Ασφάλειας - Αρμοδιότητες
Για  την  υλοποίηση  της  πολιτικής  ασφάλειας  του  Αναδόχου  και  τη  λήψη  των  απαιτούµενων  µέτρων
ασφάλειας προτείνεται η κατανοµή αρµοδιοτήτων σε όλη την ιεραρχία εκτέλεσης του έργου.

Ενδεικτικό Οργανόγραμμα Ασφάλειας Εργοταξίου
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1.16 Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις για την Ασφάλεια στο Εργοτάξιο

Εργοταξιάρχης

 Αναγγελία του έργου στις αρμόδιες αρχές.

 Μέριμνα για την εκπόνηση ΣΑΥ –ΦΑΥ και τήρησή τους στο εργοτάξιο

 Μέριμνα για τήρηση Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας

 Μέριμνα για τήρηση βιβλίου και καταλόγου ατυχημάτων.

 Τήρηση των οδηγιών που επιβλέπονται και των αρμόδιων αρχών.

 Τήρηση των υποδείξεων του Συντονιστή Ασφαλείας.

 Αναγγελία εργατικών ατυχημάτων.

Τεχνικός Ασφαλείας

 Εκπόνηση εκτίμησης και συμβουλών στον εργοδότη μέσω του Βιβλίου Υποδείξεων

 Εκπαίδευση προσωπικού

 Έλεγχος των θέσεων εργασίας

 Επίβλεψη της ορθής χρήσης των ΜΑΠ.

 Διερεύνηση αιτιών εργατικών ατυχημάτων.

Γιατρός εργασίας

 Υλοποίηση ιατρικών εξετάσεων.

 Οργάνωση πρώτων βοηθειών.

 Παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη μέσω του Βιβλίου Υποδείξεων.

 Εκπαίδευση προσωπικού.
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 Έλεγχος των χώρων εργασίας.

Συντονιστής Ασφαλείας

 Οργάνωση, συντονισμός και αμοιβαία ενημέρωση υπεργολάβων για την εφαρμογή των γενικών
αρχών πρόληψης και την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών. 

 Συντονισμός υπεργολάβων για την αναπροσαρμογή του ΣΑΥ στα δεδομένα της κατασκευής.

 Αναπροσαρμογή του ΦΑΥ.

Μηχανικοί Έργου

 Εφαρμογή του ΣΑΥ για την εκτέλεση εργασιών στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει.

 Έλεγχος  τήρησης  των  μέτρων  ασφαλείας  και  καταγραφή  ελέγχων  στο  Ημερολόγιο  Μέτρων
Ασφαλείας.

Εργοδηγοί

 Εφαρμογή του ΣΑΥ για την εκτέλεση των εργασιών στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει. 

 Οργάνωση της εργασίας σύμφωνα με τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας.

 Έλεγχος εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας.

 Έλεγχος των ΜΑΠ από τους εργαζόμενους που επιβλέπουν.

 Τήρηση των υποδείξεων του Συντονιστή Ασφαλείας.

Υπεργολάβοι

 Εφαρμογή του ΣΑΥ για την εκτέλεση εργασιών στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει.

 Εκπαίδευση προσωπικού τους  για θέματα ασφαλείας.

 Χορήγηση ΜΑΠ στο προσωπικό τους.

 Χρήση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για γιατρού ασφαλείας εφόσον απαιτείται.

 Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου.

 Τήρηση βιβλίου υποδείξεων, βιβλίου και καταλόγου ατυχημάτων.

 Αναγγελία εργατικών ατυχημάτων.

Προσωπικό

 Εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας και υγείας.

 Ασφαλής χρήση εξοπλισμού και υλικών.

 Χρήση ΜΑΠ.

 Αποφυγή κατάργησης ή μετατροπής των διενέξεων και μηχανισμών ασφαλείας και των μέτρων
προστασίας.

 Αναφορά επικίνδυνων καταστάσεων.

 Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις ασφαλείας.

Σύµφωνα  µε  τις  προβλέψεις  της  Ελληνικής  Νοµοθεσίας  για  την  ασφάλεια  κάθε  εµπλεκόµενος  στην
εκτέλεση  του  έργου  έχει  συγκεκριµένες  αρµοδιότητες,  αναλόγως  των γενικότερων καθηκόντων   του.
Συγκεκριµένα:

Ο εργοταξιάρχης, ως νόµιµος εκπρόσωπος του Αναδόχου, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των
µέτρων ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο. Συγκεκριµένα έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
 Να  διαβιβάσει  στην  αρµόδια  επιθεώρηση  εργασίας  πριν από  την  έναρξη  των εργασιών την

εκ των προτέρων γνωστοποίηση του έργου.
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 Να µεριµνήσει  για  την  εκπόνηση  Σχεδίου Ασφάλειας  και  Υγείας  και  για  την κατάρτιση
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο.

 Να τηρεί Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας.

 Να τηρεί, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του επιβλέποντος
µηχανικού.

 Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας και να
µεριµνά για την τήρηση του ΣΑΥ.

Ο εργοταξιάρχης, ως νόµιµος εκπρόσωπος του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις όσον αφορά
στο προσωπικό της εταιρείας του:
 Να εξασφαλίζει  την ασφάλεια και  την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της

εργασίας, και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και  ασφάλεια των τρίτων.
 Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την

ασφάλεια και την υγεία. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, ιατρό
εργασίας.

 Να χρησιµοποιεί  τις  υπηρεσίες  τεχνικού  ασφάλειας (και ιατρού εργασίας για επιχειρήσεις που
απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζοµένους). Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας
ή/και του ιατρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη.

 Να εξασφαλίζει  σε  κάθε  εργαζόµενο  κατάλληλη  και  επαρκή  εκπαίδευση  στον  τοµέα της
ασφάλειας και της υγείας.

 Να  µεριµνεί  για  τη  χορήγηση  στο  προσωπικό  του,  όλων  των  αναγκαίων  Μέσων Ατοµικής
Προστασίας για τη δουλειά που εκτελεί.

 Να εξασφαλίζει  ότι  οι  εργαζόµενοι  σε  εξωτερικές  επιχειρήσεις που εκτελούν  εργασίες στην
επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία.

 Να αναγγέλλει  όλα  τα  εργατικά  ατυχήµατα στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και  στις
αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού  στον οποίο  υπάγεται  ο  τραυµατίας εντός
24  ωρών.  Εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, πρέπει να τηρούνται
αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται  να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του
ατυχήµατος. Να τηρεί  ειδικό  βιβλίο  ατυχηµάτων και κατάλογο  των  εργατικών ατυχηµάτων
που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον  εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών
εργάσιµων ηµερών.

Ο εργοταξιάρχης, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον
εργαζόµενο.

Κάθε αρµόδιος µηχανικός του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
 Να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύµφωνες µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, για την

εκτέλεση εργασιών στο τµήµα του έργου που έχει αναλάβει.
 Να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών του πριν από την έναρξη των εργασιών και περιοδικά

κατά την εκτέλεσή τους (κατ’ ελάχιστον κάθε εβδοµάδα και ύστερα από θεοµηνία).
 Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο τµήµα

του έργου που έχει αναλάβει.
 Να  τηρεί  το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας του έργου (υποχρεωτικές αναγραφές που του

αντιστοιχούν).

Κάθε  αρµόδιος µηχανικός του Αναδόχου, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται
από τη νοµοθεσία για τον εργαζόµενο.

Κάθε υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
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 Να λαµβάνει και να τηρεί όλα τα µέτρα ασφαλείας που αφορούν στο τµήµα του έργου που έχει
αναλάβει.

 Να  τηρεί,  σύµφωνα  µε  τους  κανόνες  της  επιστήµης  και  της  τέχνης,  τις  οδηγίες  του
επιβλέποντος.

 Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο τµήµα
του έργου που έχει αναλάβει.

 Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας.

Ο  υπεργολάβος έχει  τις  παρακάτω υποχρεώσεις,  ως εργοδότης,  όσον αφορά στο  προσωπικό  της
εταιρίας του:
 Να εξασφαλίζει  την ασφάλεια και  την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της

εργασίας, και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και  ασφάλεια των τρίτων.
 Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την

ασφάλεια και την υγεία. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, ιατρό
εργασίας.

 Να χρησιµοποιεί  τις  υπηρεσίες  τεχνικού  ασφάλειας (και ιατρού εργασίας για επιχειρήσεις που
απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζοµένους). Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας
ή/και του ιατρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη.

 Να εξασφαλίζει  σε  κάθε  εργαζόµενο  κατάλληλη  και  επαρκή  εκπαίδευση  στον  τοµέα της
ασφάλειας και της υγείας.

 Να χορηγεί στο προσωπικό του, όλα τα αναγκαία Μέσα Ατοµικής Προστασίας για τη δουλειά
που εκτελεί.

 Να εξασφαλίζει  ότι  οι  εργαζόµενοι  σε  εξωτερικές  επιχειρήσεις που εκτελούν  εργασίες στην
επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία.

 Να  αναγγέλλει  στις  αρµόδιες  επιθεωρήσεις  εργασίας  και  στις  αρµόδιες  υπηρεσίες  του
ασφαλιστικού οργανισµού  στον οποίο  υπάγεται  ο  εργαζόµενος  εντός  24  ωρών  όλα  τα
εργατικά  ατυχήµατα  και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί
αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται  να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του
ατυχήµατος. Να τηρεί  ειδικό  βιβλίο  ατυχηµάτων και κατάλογο  των  εργατικών  ατυχηµάτων
που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών
εργάσιµων ηµερών.

Ο υπεργολάβος, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον
εργαζόµενο.

Κάθε εργοδηγός, ως εκπρόσωπος του εργοδότη, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
 Να καθοδηγεί τους εργαζόµενους του συνεργείου του, για την τήρηση των απαιτούµενων

µέτρων ασφαλείας σε κάθε φάση εργασίας.
 Να  επιθεωρεί το προσωπικό του συνεργείου του τουλάχιστον µια φορά την ηµέρα, προκειµένου

να διαπιστώσει την τήρηση των µέτρων ασφαλείας από αυτούς.
 Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο τµήµα

του έργου που έχει αναλάβει.
 Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας.

Κάθε εργοδηγός, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον
εργαζόµενο.

Κάθε εργαζόµενος έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις:
 Να εφαρµόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα µε τις δυνατότητές

του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και των άλλων  ατόµων  που επηρεάζονται  από
τις  πράξεις  ή  παραλείψεις  του  κατά  την εργασία, σύµφωνα µε την εκπαίδευσή του και τις
κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του.
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Για  την πραγµατοποίηση  αυτών  των στόχων,  οφείλει ειδικότερα,  σύµφωνα  µε  την εκπαίδευσή του και
τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του:

i. Nα  χρησιµοποιεί  σωστά  τις  µηχανές,  τις  συσκευές,  τα  εργαλεία,  τις επικίνδυνες  ουσίες,
τα µεταφορικά και άλλα µέσα.

ii. Nα  χρησιµοποιεί σωστά  τον ατοµικό  προστατευτικό εξοπλισµό που  τίθεται στη διάθεσή
του και µετά τη χρήση να τον τακτοποιεί στη θέση του.

iii. Nα µη θέτει εκτός λειτουργίας, αλλάζει ή µετατοπίζει αυθαίρετα τους µηχανισµούς ασφάλειας
των  µηχανών,  εργαλείων,  συσκευών,  εγκαταστάσεων  και  κτιρίων και  να χρησιµοποιεί
σωστά αυτούς τους µηχανισµούς ασφαλείας.

iv. Nα  αναφέρει  αµέσως  στον  εργοδότη  (ή/και  σε  όσους  ασκούν  αρµοδιότητες  τεχνικού
ασφάλειας και ιατρού εργασίας), όλες τις καταστάσεις που µπορεί να θεωρηθεί εύλογα  ότι
παρουσιάζουν άµεσο και σοβαρό  κίνδυνο  για  την ασφάλεια  και  την  υγεία,  καθώς και
κάθε  έλλειψη  που  διαπιστώνεται  στα συστήµατα προστασίας.

v. Nα συντρέχει  τον  εργοδότη (και  όσους  ασκούν αρµοδιότητες  τεχνικού  ασφάλειας  και
ιατρού εργασίας),  όσον καιρό  χρειαστεί,  ώστε  να  καταστεί  δυνατή  η  εκπλήρωση όλων
των  καθηκόντων  ή απαιτήσεων για  την  προστασία  της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων κατά την εργασία.

vi. Nα συντρέχει τον  εργοδότη (και  όσους  ασκούν αρµοδιότητες  τεχνικού  ασφάλειας  και
ιατρού εργασίας),  όσον καιρό χρειαστεί,  ώστε ο εργοδότης να  µπορεί  να εγγυηθεί  ότι  το
περιβάλλον και  οι συνθήκες  εργασίας  είναι   ασφαλείς  και   χωρίς  κινδύνους  για  την
ασφάλεια  και  την  υγεία  εντός  του πεδίου δραστηριότητάς του.

vii. Να  παρακολουθεί  τα  σχετικά  σεµινάρια  ή  άλλα  επιµορφωτικά προγράµµατα σε θέµατα
υγιεινής  και  ασφάλειας  της  εργασίας.  Προκειµένου  να  µπορέσει  να  εκπληρώσει   την
παραπάνω υποχρέωση, έχει δικαίωµα να λάβει επαρκή απαλλαγή από  την εργασία  χωρίς
απώλεια αποδοχών, καθώς και να του παρασχεθούν τα αναγκαία µέσα.

viii. Να φορά κράνος προστασίας της κεφαλής και υποδήµατα ασφαλείας, τα οποία χορηγούνται
από τον εργοδότη του.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας κάθε επιχείρησης έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις:
 Να παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέµατα σχετικά

µε την υγιεινή και  ασφάλεια της εργασίας και  την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων.  Τις
γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης (ΒΥΤΑ).

 Να συµβουλεύει σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και συντήρησης των
εγκαταστάσεων,  εισαγωγής  νέων  παραγωγικών  διαδικασιών,  προµήθειας  µέσων  και
εξοπλισµού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των ατοµικών µέσων προστασίας,
καθώς και  διαµόρφωσης και  διευθέτησης  των  θέσεων και  του  περιβάλλοντος  εργασίας  και
γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας

 Να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων, πριν από τη λειτουργία
τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και µεθόδων εργασίας πριν από την εφαρµογή
τους  και  επιβλέπει  την  εφαρµογή  των  µέτρων  υγιεινής  και  ασφάλειας  της  εργασίας  και
πρόληψης  των  ατυχηµάτων,  ενηµερώνοντας  σχετικά  τους  αρµόδιους  προϊστάµενους  των
τµηµάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

 Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να
αναφέρει  στον  εργοδότη  οποιαδήποτε  παράλειψη  των  µέτρων  υγιεινής  και  ασφάλειας,  να
προτείνει µέτρα αντιµετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρµογή τους.

 Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας,
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 Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα των
ερευνών του και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή παρόµοιων ατυχηµάτων

 Να  εποπτεύει  την  εκτέλεση  ασκήσεων  πυρασφάλειας  και  συναγερµού  για  τη  διαπίστωση
ετοιµότητας προς αντιµετώπιση ατυχηµάτων.

 Να  µεριµνά  ώστε  οι  εργαζόµενοι  στην  επιχείρηση  να  τηρούν  τους  κανόνες  υγιεινής  και
ασφάλειας  της  εργασίας  και  να  τους  ενηµερώνει  και  καθοδηγεί  για  την  αποτροπή  του
επαγγελµατικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους

 Να  συµµετέχει  στην  κατάρτιση  και  εφαρµογή  των  προγραµµάτων  εκπαίδευσης  των
εργαζοµένων σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

 Να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

 Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του µε τον ιατρό εργασίας πραγµατοποιώντας µε
αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.

 Οφείλει να διαθέσει στον εργοδότη µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία
κινδύνων για την ασφάλεια  και   την υγεία  συµπεριλαµβανοµένων  εκείνων  που αφορούν
οµάδες   εργαζοµένων   που  εκτίθενται  σε  ιδιαίτερους  κινδύνους.  H  εκτίµηση  αυτή
πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τον ιατρό εργασίας, EΣYΠΠ ή EΞYΠΠ, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία
για τον εργαζόµενο

Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σ’ αυτόν από τον εργοδότη και
άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού ασφάλειας.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση του
έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζοµένους. Τυχόν διαφωνία του µε
τον  εργοδότη,  για  θέµατα  της  αρµοδιότητάς  του,  δεν  µπορεί  να  αποτελέσει  λόγο  καταγγελίας  της
σύµβασης του.

Ο Ιατρός Εργασίας κάθε επιχείρησης έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις:
 Να  παρέχει  υποδείξεις  και  συµβουλές  στον  εργοδότη,  στους  εργαζοµένους  και  στους

εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για
τη σωµατική και  ψυχική υγεία  των εργαζοµένων.  Τις γραπτές υποδείξεις  τις  καταχωρεί  στο
ειδικό βιβλίο υποδείξεων.  Ο εργοδότης λαµβάνει  γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που
καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.

 Να προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων σχετικό µε τη θέση εργασίας τους, µετά την
πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την
κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτηµα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζοµένων,  όταν τούτο δεν ορίζεται  από το νόµο.  Να µεριµνά για  τη  διενέργεια ιατρικών
εξετάσεων  και  µετρήσεων  παραγόντων  του  εργασιακού  περιβάλλοντος  σε  εφαρµογή  των
διατάξεων που ισχύουν κάθε  φορά.  Να εκτιµά την  καταλληλότητα  των εργαζοµένων για  τη
συγκεκριµένη εργασία,  να αξιολογεί  και  καταχωρεί  τα αποτελέσµατα των εξετάσεων,  εκδίδει
βεβαίωση των παραπάνω εκτιµήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη.

Το περιεχόµενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζοµένου και
µπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονοµικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση
του εργαζοµένου και του εργοδότη.
 Να  επιβλέπει  την  εφαρµογή  των  µέτρων  προστασίας  της  υγείας  των  εργαζοµένων  και

πρόληψης των ατυχηµάτων. Για το σκοπό αυτό:
 Να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.

 Να αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των εργαζοµένων
που οφείλονται στην εργασία.
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 Να ενηµερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζοµένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο
χώρο εργασίας και έχει επίπτωση στην υγεία.

 Να  συνεργάζεται   κατά  την  εκτέλεση  του  έργου  του  µε  τον  τεχνικό  ασφάλειας,
πραγµατοποιώντας µε αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.

Ο Ιατρός Εργασίας, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για
τον εργαζόµενο:

Ο Ιατρός Εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση του έργου
του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι  στον εργοδότη και στους εργαζοµένους. Τυχόν διαφωνία του µε τον
εργοδότη, για θέµατα της αρµοδιότητάς του, δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύµβασης
του.

Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
 Να συντονίζει την εφαρµογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές ή/και

οργανωτικές επιλογές, προκειµένου  να προγραµµατίζονται  οι  διάφορες  εργασίες ή φάσεις
εργασίας  που   διεξάγονται  ταυτόχρονα  ή   διαδοχικά  και  στην  πρόβλεψη   της  διάρκειας
εκτέλεσης των  διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας.

 Συντονίζει  την  εφαρµογή  των  σχετικών  διατάξεων  µεριµνώντας  ώστε  ο  Ανάδοχος  και  οι
υπεργολάβοι  και,  εάν  αυτό  είναι  αναγκαίο  για  την  προστασία  των  εργαζοµένων,  οι
αυτοαπασχολούµενοι να εφαρµόζουν µε συνέπεια τις υποχρεώσεις που τους αντιστοιχούν και
να  εφαρµόζουν  το  Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας  του έργου.

 Να  αναπροσαρµόζει  ή  να  µεριµνά  ώστε  να  αναπροσαρµοστεί  το  Σχέδιο  και  ο  Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας.

 Να οργανώνει  µαζί µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας τη συνεργασία,
µεταξύ  του  Αναδόχου  και  των  υπεργολάβων,  συµπεριλαµβανοµένων  και  εκείνων  που
διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο εργοτάξιο, και  το  συντονισµό  των  δραστηριοτήτων για  την
προστασία  των  εργαζοµένων  και  την πρόληψη  των ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών
ασθενειών, καθώς και την αµοιβαία ενηµέρωση τους, όταν πολλές επιχειρήσεις µοιράζονται τον
ίδιο   χώρο   εργασίας,  µεριµνώντας   για   τη   συµµετοχή   εφόσον  υπάρχει   ανάγκη   των
αυτοαπασχολουµένων.

 Να συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρµογή των εργασιακών διαδικασιών.

 Να λαµβάνει   τα αναγκαία µέτρα ώστε να  επιτρέπεται η  είσοδος  στο εργοτάξιο µόνο στα
πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια.

 Να συνεργάζεται µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια
απασχόλησης στο εργοτάξιο και να ζητά τη γνώµη τους κάθε φορά που κρίνει απαραίτητο.

Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που
προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον εργαζόµενο.
Στο  Συντονιστή Ασφάλειας  και  Υγείας είναι  δυνατόν να  ανατεθεί  το  έργο  και  οι  αρµοδιότητες  του
Τεχνικού Ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος απασχόλησης δεν συµψηφίζεται, αλλά υπολογίζεται
και εκτελείται ανεξάρτητα.

ΣΥΝΤΟ
ΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΔΟ
ΧΟΥ -

ΥΠΕΡΓ
ΟΛΑΒΩ

Ν

Επιλογή Υπεργολάβων

Ανάλυση Νομοθετικών Υποχρεώσεων

Καθορισμός Συμβατικών Υποχρεώσεων σύμφωνα με τις
νομοθετικές

Πριν την εγκατάσταση Ενημέρωση για στελέχωση στο έργο
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Παραλαβή οδηγιών ασφαλούς εργασίας

Εγκατάσταση στο έργο

Ενημέρωση εκπροσώπου

Ενημέρωση προσωπικού

Δραστηριοποίηση Υπεργολάβων Εφαρμογή μέτρων ασφαλείας

1.17 Συντονισμός Αναδόχου – Υπεργολάβων 
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 και ΠΔ 305/1996, µε ευθύνη του Αναδόχου, πρέπει να
συντονίζονται  οι δραστηριότητες εκτέλεσης του έργου. Επίσης πρέπει να γίνεται  αµοιβαία ενηµέρωση
µεταξύ των υπεργολάβων, µέσω του Αναδόχου, για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι εργασίες καθώς
και  τα  µέτρα  πρόληψης  τους.  Για  την  υλοποίηση  του  συντονισµού  µεταξύ  του  Αναδόχου  και  των
υπεργολάβων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 Σε κάθε υπεργολάβο, πριν την υπογραφή Ιδιωτικού Συµφωνητικού, αναλύονται οι Νοµοθετικές
υποχρεώσεις  του,  όπως καταγράφονται  στο ΣΑΥ του  έργου.  Η τήρηση των Νοµοθετικών
υποχρεώσεων αποτελεί και συµβατική υποχρέωση του υπεργολάβου.

 Πριν  την  εγκατάσταση του  υπεργολάβου στο  έργο  αυτός  ενηµερώνει  τον  Ανάδοχο για  τα
στοιχεία  του  εκπροσώπου  του  στο  έργο,  του  τεχνικού  ασφαλείας  του  (και  του  γιατρού
εργασίας, εφόσον απασχολεί).

 Οι  παραπάνω  αρµόδιοι  του υπεργολάβου παραλαµβάνουν τις  Εκτιµήσεις  Επαγγελµατικού
Κινδύνου του ΣΑΥ που σχετίζεται µε τις δραστηριότητες που αναλαµβάνουν. Κάθε Εκτίµηση
Επαγγελµατικού  Κινδύνου  πρέπει  να  αναθεωρηθεί  από  το  Τεχνικό  Ασφάλειας  της
επιχείρησης.

 Με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο γίνεται ενηµέρωση του εκπροσώπου του από
τον Ανάδοχο σχετικά µε τη λειτουργία του εργοταξίου.

 Στη  συνέχεια  ο  εκπρόσωπος  του  υπεργολάβου  ενηµερώνει  το  προσωπικό  του  για  τους
κινδύνους και τα µέτρα πρόληψης τους.

 Εφόσον κριθεί σκόπιµο, ο Ανάδοχος ενηµερώνει τους ήδη εγκατεστηµένους υπεργολάβους για
τη δραστηριοποίηση του νέου υπεργολάβου.

 Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών του υπεργολάβου στο έργο πρέπει να εφαρµόζονται  µέτρα
πρόληψης των κινδύνων. Για την αµοιβαία ενηµέρωση των υπεργολάβων και του Αναδόχου
προβλέπεται η διενέργεια συσκέψεων σε τακτά χρονικά διαστήµατα που θα καθοριστούν από
τον  Ανάδοχο.  Επίσης  προβλέπεται  η  διενέργεια  έκτακτων  συσκέψεων,  όταν  προκύπτουν
σχετικά θέµατα.

1.18 Ενημέρωση Προσωπικού
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 και ΠΔ 305/1996 κάθε υπεργολάβος πρέπει να ενηµερώνει
το προσωπικό του για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι εργασίες του συνεργείου,  καθώς και των
άλλων συνεργείων, στο εργοτάξιο. Επίσης πρέπει να ενηµερώνει το προσωπικό για όλα τα σχετικά µέτρα
προστασίας που λαµβάνονται, σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία και το ΣΑΥ του έργου. Για την υλοποίηση της
ενηµέρωσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 Με την εγκατάσταση στο εργοτάξιο, εκπρόσωπος του υπεργολάβου, αφού ενηµερωθεί σχετικά
από τον Ανάδοχο, ενηµερώνει το συνεργείο του.

 Μετά  από  κάθε  σύσκεψη  για  θέµατα  ασφάλειας  που  διενεργείται  στο  έργο  ακολουθεί
ενηµέρωση του προσωπικού, εφόσον προκύπτουν σχετικά θέµατα.
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Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου.

1.19 Εκπαίδευση Προσωπικού
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) πρέπει να
εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο επαρκή εκπαίδευση σε θέµατα ασφάλειας και υγείας µε την ευκαιρία:

 Της πρόσληψης του

 Τυχόν µετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων

 Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισµού εργασίας και γενικότερα νέας τεχνολογίας που αφορά στην
εργασία του.

Η εκπαίδευση πρέπει να προσαρµόζεται εφόσον προκύπτουν νέοι κίνδυνοι και να επαναλαµβάνεται σε
τακτά χρονικά διαστήµατα.
Για την υλοποίηση της εκπαίδευσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, µε τη συνδροµή του τεχνικού ασφαλείας,  εκπαιδεύει  το
προσωπικό  του  µε  την  εγκατάσταση  του  υπεργολάβου  στο  εργοτάξιο.  Η  συγκεκριµένη
εκπαίδευση συνιστάται να συνδυαστεί µε την ενηµέρωση που προβλέπεται.

 Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου εκπαιδεύει κάθε νεοεισερχόµενο στο έργο εργαζόµενο του
συνεργείου του.

 Η παραπάνω εκπαίδευση επαναλαµβάνεται  σε  τακτά  χρονικά  διαστήµατα,  ανάλογα µε  τη
διάρκεια δραστηριοποίησης του υπεργολάβου, την εµφάνιση νέων κινδύνων και την αύξηση
της επικινδυνότητας των ήδη υπαρχόντων.

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου.

ΕΜΗΜΕ
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ΠΡΟΣΩ
ΠΙΚΟΥ

Εγκατάσταση στο εργοτάξιο

Ενημέρωση εκπροσώπου συνεργείου

Ενημέρωση - εκπαίδευση προσωπικού συνεργείου

Πρόσληψη νέου εργαζομένου στο
εργοτάξιο

Ενημέρωση - εκπαίδευση νεοεισερχόμενου

Δραστηριοποίηση συνεργείου στο
εργοτάξιο

Επανάλληψη εκπαίδευση προσωπικού συνεργείου
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Διευθυντής Έργου   

Εργοταξιάρχης     

Μηχανικοί Έργου    

Συντονιστής –ΤΑ     

Υπεργολάβοι   

Εργοδηγοί     

Εργαζόμενοι     

1.20 Τήρηση εντύπων επί τόπου του έργου 
 Ο Ανάδοχος πρέπει να διαβιβάσει στην αρμόδια για το έργο Επιθεώρηση Εργασίας πριν από την
έναρξη των εργασιών ειδική εκ των προτέρων γνωστοποίηση (Π.Δ. 305/96 άρθρο 3, παρ. 12).
 Επί τόπου του έργου τηρείται το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), και το παρόν Σχέδιο
Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.).
 Το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.) πρέπει να το προμηθευτεί  από την Επιθεώρηση
Εργασίας που είναι αρμόδια στην περιοχή που γίνεται το έργο, θεωρημένο απ’ αυτή. ο Ανάδοχος του
έργου, ή όταν δεν υπάρχει αυτός, ο κύριος του έργου και μάλιστα πριν αρχίσουν οι εργασίες, και  να
φυλάσσεται στον τόπο του (Ν. 1396/83 άρθρο 8 παρ. 1και Απόφαση 130646/84 Ι).
 Στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), εκτός φυσικά από τα στοιχεία του έργου (αριθμ.
Οικ. Αδείας, κύριος του έργου, επιβλέποντες μηχανικοί, εργολάβοι κ.λ.π.)  πρέπει να αναγράφονται οι
διαπιστώσεις από τους ελέγχους που γίνονται καθώς και οι αντίστοιχες υποδείξεις για το τι μέτρα πρέπει
να ληφθούν( Απόφαση 130346/84 II & III).
 Στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.),δικαιούνται να γράφουν ο επιβλέπων του έργου και
όσοι η νομοθεσία ορίζει να κάνουν ελέγχους ή δοκιμές. Επίσης μπορούν να γράφουν και οι Επιθεωρητές
Εργασίας (Ν. 1396/83 άρθρο 8 παρ. 2).
 Στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), εκτός των άλλων διαπιστώσεων και υποδείξεων
για  την  βελτίωση  των  συνθηκών  εργασίας,  πρέπει  οπωσδήποτε  να  αναγράφονται  οι  έλεγχοι  των
ανυψωτικών μηχανημάτων, οι έλεγχοι των συρματόσχοινων, οι έλεγχοι των πρανών των εκσκαφών και ο
έλεγχος  των  αντιστηρίξεών  τους,  οι  έλεγχοι  μετά  από  κάθε  θεομηνία,  ο  αριθμός  της  θεωρημένης
βεβαίωσης  του  επιβλέποντος  μηχανικού  για  την  καταλληλότητα  των  ικριωμάτων,  η  άδεια  του
επιβλέποντος μηχανικού για την εγκατάσταση ανυψωτικής μηχανής σε ικρίωμα.

1.21 Διαχείριση Ατυχημάτων
Σύμφωνα  µε  τις  προβλέψεις  των  ΠΔ  17/1996,  ΠΔ  305/1996  και  ΠΔ  1073/1981  κάθε  εργοδότης
(Ανάδοχος και  υπεργολάβοι)  οφείλει  σε  περίπτωση ατυχήματος να εξασφαλίζει  την παροχή πρώτων
βοηθειών  στον  παθόντα.  Επίσης  πρέπει  να  µεριµνήσει  για  την  ασφαλή  διακοµιδή  του  παθόντα  σε
νοσοκοµειακή µονάδα (εφόσον υπάρχει  σχετική ανάγκη).  Επίσης πρέπει  να ενηµερώσει τις αρµόδιες
Αρχές εντός 24 ωρών. Σε περίπτωση σοβαρού συµβάντος πρέπει να διατηρούνται αµετάβλητα όλα τα
στοιχεία που µπορεί να χρησιµεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήµατος. Τέλος τα στοιχεία
που προκύπτουν από τη διερεύνηση του ατυχήµατος πρέπει να καταχωρούνται στα αντίστοιχα αρχεία
(Βιβλίο Ατυχηµάτων, Βιβλίο Υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας - γιατρού εργασίας, Κατάλογος Εργατικών
Ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών
ηµερών). Για τη διαχείριση των ατυχηµάτων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο διερευνάται η ύπαρξη (και στοιχεία όπως
τηλέφωνα και διευθύνσεις) νοσοκοµειακών µονάδων που βρίσκονται κοντά στο εργοτάξιο.
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 Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο οργανώνεται φαρµακείο, οποίο περιέχει κατ’
ελάχιστον τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1 του ΣΑΥ, ανάλογα µε τη θέση του έργου
και το συνολικό αριθµό των εργαζοµένων σε αυτό.

 Κατά την εγκατάσταση κάθε υπεργολάβου στο εργοτάξιο γίνεται ενηµέρωση του για θέµατα
οργάνωσης πρώτων βοηθειών.

Σε περίπτωση ατυχήµατος:

 Σε κάθε εργατικό ατύχημα προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες από το φαρμακείο, που είναι
τοποθετημένο  σε  προσιτό  σημείο,  το  οποίο  με  μέριμνα  του  Αναδόχου,  περιέχει  πάντα
επαρκείς ποσότητες φαρμακευτικών ειδών (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 110 παρ.1). Επίσης πρέπει
άµεσα να ενηµερωθεί ο εκπρόσωπος του εργοδότη του παθόντα.

 Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, εφόσον κρίνει απαραίτητο, πρέπει να ζητήσει βοήθεια από
ειδικευµένο  άτοµο  (εντός  ή  εκτός  εργοταξίου).  Ταυτόχρονα  πρέπει  να  ενηµερώσει  τον
Ανάδοχο για το συµβάν. 

 Αν ο τραυματισμός είναι σοβαρής μορφής ο τραυματισμένος πρέπει να μεταφερθεί με μέριμνα
του Αναδόχου ή του Τεχνικού Ασφαλείας στο πλησιέστερο ιατρείο του ΙΚΑ ή Κέντρο Υγείας ή
Γενικό  Νοσοκομείο,  οι  διευθύνσεις  των  οποίων  είναι  γραμμένες  εμφανώς  στην  θέση  που
φυλάσσεται το φαρμακείο. 

 Μετά την αντιμετώπιση του ατυχήματος ειδοποιείται ο τεχνικός ασφαλείας και ο προϊστάμενος
του τμήματος όπου ανήκει ο ατυχήσας. 

Μετά το ατύχηµα:

 Ο τεχνικός ασφαλείας του υπεργολάβου (και ο γιατρός εργασίας, εφόσον απασχολείται), σε
συνεργασία  µε  τον  εκπρόσωπο  του  στο  εργοτάξιο,  διερευνά  τα  αίτια  του  συµβάντος  και
προτείνει  µέτρα  για  την  αποφυγή  επανάληψης  στο  µέλλον.  Η  παραπάνω  διερεύνηση
καταγράφεται  στο  Βιβλίο  Ατυχηµάτων  ή/και  στο  Βιβλίο  Υποδείξεων  τεχνικού  ασφαλείας  -
γιατρού εργασίας. Επίσης πρέπει να ενηµερωθεί ο Κατάλογος Εργατικών Ατυχηµάτων που
είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών ηµερών.

 Εφόσον  κριθεί  απαραίτητο,  προβλέπεται  ενηµέρωση  των  εργαζοµένων  του  συνεργείου,
σχετικά  µε  τα  µέτρα  που  πρέπει  να  ληφθούν  για  την  αποφυγή  επανάληψης  παρόµοιου
ατυχήµατος στο µέλλον.

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου.
Σε περίπτωση σοβαρού συµβάντος πρέπει να διατηρούνται αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που µπορεί να
χρησιµεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήµατος.

ΔΙΑΧ
ΕΙΡΙΣ

Η
ΑΤΥΧ
ΗΜΑΤ

ΩΝ

Εγκατάσταση στο
εργοτάξιο

Διευρεύνηση ύπαρξης νοσοκομειακών μονάδων κοντά στο εργοτάξιο

Οργάνωση φαρμακείου και παροχής πρώτων βοηθειών

Ενημέρωση συνεργείων για πρώτες βοήθειες

Σε περίπτωση
ατυχήματος

Παροχή πρώτων βοηθειών (εφόσον υπάρχει γνώση) και ενημέρωση
αρμοδίων

Ενημέρωση ΕΚΑΒ και μεταφορά σε νοσοκομειακή μονάδα

Ενημέρωση αρμοδίων αρχών εντός 24 ωρών

Μετά το ατύχημα Διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος και καταγραφή των αποτελεσμάτων
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Ενημέρωση προσωπικού για την αποφυγή επανάλληψης του συμβάντος

1.22 Δυσμενείς Καιρικές Συνθήκες
Στο  εργοτάξιο  ενδέχεται  να  παρουσιαστούν  συνθήκες  καύσωνα  κατά  τους  καλοκαιρινούς  µήνες  και
ψύχους  κατά  τους  χειµερινούς.  Για  την  αντιµετώπιση  τέτοιων  καιρικών  φαινοµένων  προβλέπονται
(εφόσον επηρεάζουν τις εργασίες):

 Καθορισµός διαλειµµάτων διάρκειας και συχνότητας αναλόγως των καιρικών συνθηκών που
επικρατούν.

 Μετακύλιση του ωραρίου (αποφυγή εργασίας στις πρωινές ώρες το χειµώνα και στις

 µεσηµεριανές το καλοκαίρι).

 Διακοπή  των  εργασιών  όταν  οι  καιρικές  συνθήκες  είναι  δυσµενείς  (καύσωνας,  ψύχος,
θυελλώδεις άνεµοι, έντονες βροχοπτώσεις).

 Παροχή στους εργαζόµενους πόσιµου δροσερού νερού (10-15οC) σε συνθήκες καύσωνα και
ζεστών ροφηµάτων σε συνθήκες ψύχους.

 Προγραµµατισµός  των  εργασιών  που  συνεπάγονται  υψηλή  θερµική  καταπόνηση  εκτός
θερµοκρασιακών αιχµών, από τον υπεύθυνο του συνεργείου, και  µετακύληση ή ενίσχυση του
ωραρίου ώστε να υλοποιούνται κανονικά τα διαλείµµατα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣ
Η ΔΥΣΜΕΝΩΝ

ΚΑΙΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Καθορισμός διαλειμμάτων αναλόγως των καιρικών συνθηκών

Μετακύλιση του ωραρίου για αποφυγή εργασίας υπό δυσμενείς συνθήκες

Προγραμματισμός των εργασιών που συνεπάγονται καταπόνηση

Διακοπή εγασιών σε περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών

1.23 Σήμανση Ασφαλείας
Σύµφωνα  µε  τις  προβλέψεις  του  ΠΔ 105/1995  πρέπει  να  τοποθετείται  σήµανση  ασφάλειας  όταν  οι
υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν µπορούν να αποφευχθούν ή να µειωθούν επαρκώς µε τεχνικά µέσα
συλλογικής προστασίας ή µε µέτρα, µεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.
Η σηµατοδότηση ασφάλειας των χώρων εργασίας σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά ή περιορίζει τη
λήψη των αναγκαίων εκάστοτε µέτρων προστασίας των εργαζοµένων.
Η  συµµόρφωση  µε  τη  σήµανση  ασφάλειας  είναι  υποχρεωτική  και  κανείς  µη  εξουσιοδοτηµένος  δεν
επιτρέπεται να τη µετακινεί ή καταστρέφει.
Στο Παράρτηµα 2 του ΣΑΥ παρατίθενται συνήθη σήµατα ασφάλειας.
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5. ΤΜΗΜΑ Ε’: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», ΦΕΚ 117Α/85

 Ν2224/1994 «Ρύθµιση  θεµάτων εργασίας,  συνδικαλιστικών δικαιωµάτων,  Υγιεινής  -
Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94

 Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφάλειας στις οικοδοµές
και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83

 N1430/1984 «Κύρωση της αριθµ. 62 Διεθνούς Συµβάσεις Εργασίας, που αφορά τις
διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία και τη ρύθµιση θεµάτων  που έχουν
σχέση µε αυτή», ΦΕΚ 49Α/84

 ΠΔ17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων
σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως
τροποποιήθηκε µε το ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99)

 ΠΔ305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να
εφαρµόζονται στα προσωρινά  ή  κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία
92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212Α/96

 ΠΔ1073/1981 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια
οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ
260Α/81

 ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση
εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση
µε την οδηγία του Συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε µε
τα ΠΔ89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00)

 ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους
εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής  προστασίας κατά την εργασία  σε συµµόρφωση
προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94

 ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική
διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα
των εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ»,
ΦΕΚ 221Α/94

 ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89

 ΠΔ778/1980 «Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών»,
ΦΕΚ 193Α/80

 ΠΔ31/1990  «Επίβλεψη  της  λειτουργίας,  χειρισµός  και  συντήρηση  µηχανηµάτων
εκτέλεσης  τεχνικών  έργων»  ΦΕΚ  11Α/90,  όπως  τροποποιήθηκε  µε  το  ΠΔ49/1991
(ΦΕΚ 180Α/91)

 ΠΔ95/1978 «Περί µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις εργασίας
συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78

 ΠΔ77/1993 «προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς
παράγοντες. Τροποποίηση και  συµπλήρωση προς την  οδηγία  του συµβουλίου
88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93

 ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην
έκθεση εργαζοµένων  σε κινδύνους  προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες
(κραδασµούς), σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05
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 ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας
στην εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95

 ΥΑ 502/2003  «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων  Οδικών
Έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03

 ΥΑ130646/1984 «Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84

 ΚΥΑ16440/1993  «Κανονισµός  παραγωγής  και  διάθεσης  στην  αγορά
συναρµολογούµενων  µεταλλικών  στοιχείων  για  την  ασφαλή  κατασκευή  και  χρήση
µεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 756Β/93

 ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως
απαραίτητου στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δηµόσιου
Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου»,
ΦΕΚ 266Β/01

 ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του
Φακέλου Ασφάλειας και  Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση
µελέτης στο στάδιο της οριστικής µελέτης ή/και της µελέτης εφαρµογής σε κάθε
Δηµόσιο Έργο», ΦΕΚ 686Β/01

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά
την κατασκευή Δηµοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03

Αριδαία  …/…./….
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αριδαία  …/…./….
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

………………………… …………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Για τα εργοτάξια εντός κατοικηµένων περιοχών τα παρακάτω είδη είναι απαραίτητο να περιέχονται στο
φαρµακείο του εργοταξίου:
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

1-25 25-50 51-100
1 Αντισηπτικό διάλυµα ιωδίου 1 1 1
2 Σκεύασµα για κάψιµο 1 2 3
3 Οινόπνευµα 1 1 1
4 Οξυζενέ 1 1 1
5 Εισπνεύσιµη αµµωνία 1 2 2
6 Αποστειρωµένες γάζες 1 2 3
7 Επίδεσµοι γάζας 2 4 6
8 Τριγωνικοί επίδεσµοι 1 1 1
9 Ελαστικός επίδεσµος 1 1 1
10 Λευκοπλάστ ρολλό 2 2 2
11 Ύφασµα καθαρισµού 1 1 1
12 Υγρό σαπούνι 1 1 1
13 Ψαλίδι 1 1 1
14 Τσιµπίδα 1 1 1
15 Βαµβάκι 1 1 1
16 Αντισταµινική αλοιφή 1 1 1
17 Σπασµολυτικό 1 1 1
18 Γάντια µιας χρήσης 1 1 1
19 Φυλλάδιο πρώτων βοηθειών 1 1 1

Για εργοτάξια εκτός κατοικηµένων περιοχών, το φαρµακείο του εργοταξίου πρέπει να περιέχει επιπλέον:
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

1-25 25-50 51-100
20 Ενέσιµο κορτιζονούχο 1 1 1
21 Σύριγγες πλαστικές 6 6 6
22 Δισκία αντιδιαρροϊκά 1 1 1
23 Δισκία αντιόξινα 1 1 1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γεωµετρικό
σχήµα

Σηµασία

Σήµατα απαγόρευσης

Σήµατα υποχρέωσης

Σήµατα προειδοποίησης

Σήµατα διάσωσης ή βοήθειας

Σήµατα που αφορούν το πυροσβεστικό υλικό ή
εξοπλισµό
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