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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Το παρόν Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) συντάχθηκε σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 ΦΕΚ 

Α/212/29.08.96 για τις «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» και την ΥΑ ∆Ι-

ΠΑ∆./οικ/177/ 2001ΦΕΚ 266/01 και τις ΟΣΜΕΟ. 

Το σχέδιο περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που λαµβάνονται υπόψη από τον ανάδοχο στα 

πλαίσια της διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας κατά τη φάση κατασκευής του έργου. 

Το παρόν ΣΑΥ αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της µελέτης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο ΣΑΥ θα 

χρησιµοποιηθούν στη φάση κατασκευής του έργου. 

Κάθε ΣΑΥ, θα λαµβάνει υπόψη τις πληροφορίες που περιέχονται στο ΣΑΥ της µελέτης. 

Επίσης από τον Ανάδοχο του έργου λαµβάνονται υπόψη : 

- Συνέπειες των τροποποιήσεων της µελέτης που προτείνονται από τον ίδιον. 

- Θέµατα Ασφάλειας και Υγείας που σχετίζονται µε τη µέθοδο εργασίας των αναδόχων. 

- Απαιτήσεις της Νοµοθεσίας σε θέµατα Ασφάλειας και Υγείας των εργαζοµένων. 

- ∆ελτία ασφάλειας προερχόµενα από τους προµηθευτές του για τα επικίνδυνα υλικά που προµηθεύεται 

και θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση του έργου, ώστε να γίνει γνωστός ο τρόπος µε τον οποίον θα 

διαχειρίζεται αυτά. 

 

Ο Ανάδοχος κατασκευάζει το έργο λαµβάνοντας οδηγίες για τυχόν περιορισµούς από την Μελέτη Περι-

βαλλοντικών Επιπτώσεων και περαιτέρω από την διευθύνουσα υπηρεσία. 

 

 Σηµειώνεται ότι το ΣΑΥ αποτελεί αναπόσπαστο και “ ζωντανό’’ στοιχείο της κατασκευής 

του έργου και πρέπει να αναθεωρείται, κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο, ώστε να ανταποκρίνε-

ται έγκαιρα στις κατασκευαστικές απαιτήσεις, όπως αυτές θα προκύπτουν κατά την εξέλιξη των ερ-

γασιών. 
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Είδος του έργου και χρήση αυτού 

Το αντικείµενο της εργολαβίας είναι εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης των φθαρµένων ασφαλτικών 

στρώσεων κυκλοφορίας και διαγράµµισης αυτών στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο νήσου Θάσου. 

 

∆ιεύθυνση του έργου: 

Σε επιλεγµένα τµήµατα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Θάσου. 

 

Στοιχεία του κυρίου του έργου 

Περιφέρεια Αν. Μακ. – Θράκης   

 

Στοιχεία των υπευθύνων ενηµέρωσης/αναπροσαρµογής του Σ.Α.Υ. 

Ο ανάδοχος του έργου 

 
 
2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 

Οι ασφαλτικές εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης θα γίνουν   σε επιλεγµένα τµήµατα δεξιάς και / ή αρι-

στερής λωρίδας κυκλοφορίας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της νήσου Θάσου.  Θα πραγµατοποιη-

θεί απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 4εκ., και διάστρωση αντιολισθηρής ασφαλτι-

κής στρώσης συµπυκνωµένου πάχους 0,04 µ. σε συνολική επιφάνεια 10.000 τ.µ. Εκτιµάται ότι σε επιφάνεια 2.500 

τ.µ. (από τα 10.000 τ.µ.)  θα απαιτηθεί επιπλέον απόξεση – φρεζάρισµα 4 εκατοστών για την εξασφάλιση αρτιό-

τερου αποτελέσµατος. Στο επιπλέον τµήµα των 4 εκ. θα πραγµατοποιηθεί  διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυ-

κλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,04 m. 

Η αντιολισθηρή στρώση θα κατασκευαστεί µε τον τύπο 1 (κλειστής σύνθεσης) ή τον τύπο 2 (ανοικτής σύν-

θεσης) ανάλογα µε τον υφιστάµενο τύπο, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-

12-01 "Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος", σε αναλογίες και µε ποσοστό ασφαλτικού συνδετικού 

(άσφαλτος τύπου 50/70) που θα καθορίζεται από τη µελέτη συνθέσεως.  

Επιπλέον η µελέτη προβλέπει τη διάστρωση, σε επιλεγµένα σηµεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δι-

κτύου της νήσου Θάσου, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 5 εκατοστών µε χρήση κοινής 

ασφάλτου, σε επιφάνεια 8.000 τ.µ.. Η διάστρωση θα πραγµατοποιηθεί αφού προηγηθεί το απαιτούµενο φρεζάρι-

σµα 5 εκατοστών. 

      Στα οδικά τµήµατα στα οποία θα εκτελεσθούν ασφαλτικές εργασίες συντήρησης θα πραγµατοποιηθεί, µε 

συνεργείο του αναδόχου,  η εργασία της διαγράµµισης του άξονα και των οριογραµµών του οδοστρώµατος κατά 

το αντίστοιχο άρθρο του Τιµολογίου Μελέτης και της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Έργων Οδοποιίας. 
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2.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ 

2.2.1  ΣΤΑ∆ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η κατασκευή του έργου θα γίνει κατά τα εξής στάδια: 

1.  Προετοιµασία του εργοταξίου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 

2. Φρεζάρισµα ασφ/κού οδοστρώµατος  σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην ΤΠ 1501-05-03-14-00 

3. Πλήρωση των ως άνω τµηµάτων µε αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση  

4. Σποραδική εκτέλεση επί πλέον εκσκαφής-φρεζαρίσµατος ασφαλτικού οδοστρώµατος έως βάθος 4εκ. µε 

διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,04m όπου απαιτηθεί 

5. Εργασία της διαγράµµισης στα τµήµατα 

 
2.2.2  ΤΡΟΠΟΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Πριν την έναρξη οιονδήποτε εργασιών θα γίνει η χωροθέτηση του εργοταξίου και θα κατασκευαστούν 

όλες οι απαραίτητες εργοταξιακές εγκαταστάσεις εάν απαιτείται. 

Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη, έστω και προσωρινά, µπαζών και άλλων αδρανών σε κοινόχρηστους χώ-

ρους, σε κοίτες ρεµάτων, χειµάρρων κλπ και σε επιφάνειες µε αξιόλογη βλάστηση. ∆εν θα θιγούν ιδιοκτη-

σίες από τις εκσκαφές, την αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής κλπ. 

Ο ανάδοχος θα µεταφέρει τα απόβλητα-ΑΕΚΚ (υλικά απόξεσης-φρεζαρίσµατος κ.λ.π.) σε µονάδα Επε-

ξεργασίας και Αξιοποίησης ΑΕΚΚ σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-

2010) για την εναλλακτική διαχείρισή τους. 

         Θα τηρούνται αυστηρά όσα προβλέπονται στο µε αριθµ. πρωτ. 2347/04-07-2019 έγγραφο 

∆/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης Τµήµα Περιβαλλοντι-

κού και Χωρικού Σχεδιασµού Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

 
 
 
3. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
3.1 Εντοπισµός Γενικών Κινδύνων 
Οι κίνδυνοι που µπορούν να προκύψουν στο υπό µελέτη έργο  σε όλες τις φάσεις κατασκευής του µπορεί 

να είναι : 

- Σκόνη που προκαλείται από απόθεση υλικών και εργασίες κατασκευής επιτόπου του έργου. 

- Ατυχήµατα λόγω κίνησης µηχανηµάτων του έργου (ανυψωτικά µηχανήµατα κ.λ.π.). 

- Ατυχήµατα λόγω υφιστάµενης κυκλοφορίας 

- Αλληλεπίδραση κίνησης πεζών και οχηµάτων γύρω από το εργοτάξιο. 

- Αλληλεπίδραση διαφορετικών εργασιών στον ίδιο ή σε γειτονικό χώρο. 

- Ύπαρξη υπόγειων δικτύων (ενεργών ή µη). 

- Κίνδυνοι από χρήση εξοπλισµού. 

- Πτώσεις αντικειµένων 

- Υπέργεια καλώδια. 

- Κύρια διεπαφή µεταξύ κίνησης κατασκευής και εργαζοµένων (κοινού στα εργοτάξια) 
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Κίνδυνοι 
 Πηγές κινδύνων 

 

01000. Αστοχίες 
εδάφους 

   

01101 Κατολίσθηση. Α̟ουσία/ανε̟άρκεια υ̟οστήριξης Χ 

01102 Α̟οκολλήσεις. Α̟ουσία/ανε̟άρκεια ̟ροστασίας  

01103 Στατική ε̟ιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξο̟λισµός  

01104 ∆υναµική ε̟ιφόρτιση. Φυσική αιτία  Χ 

01105 ∆υναµική ε̟ιφόρτιση. Ανατινάξεις Χ 

01100. Φυσικά 
̟ρανή 

01106 ∆υναµική ε̟ιφόρτιση. Κινητός εξο̟λισµός Χ 

01201 Κατάρρευση. Α̟ουσία/ανε̟άρκεια υ̟οστήριξης  

01202 Α̟οκολλήσεις. Α̟ουσία/ανε̟άρκεια ̟ροστασίας  

01203 Στατική ε̟ιφόρτιση. Υ̟ερύψωση  

01204 Στατική ε̟ιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξο̟λισµός  

01205 ∆υναµική ε̟ιφόρτιση. Φυσική αιτία  Χ 

01206 ∆υναµική ε̟ιφόρτιση. Ανατινάξεις  

01200. Τεχνητά 
̟ρανή & Εκσκαφές 

01207 ∆υναµική ε̟ιφόρτιση. Κινητός εξο̟λισµός  

01301 Κατα̟τώσεις οροφής/̟αρειών. Ανυ̟οστήλωτα τµή-
µατα 

 

01302 Κατα̟τώσεις οροφής/̟αρειών. Ανε̟αρκής υ̟οστύ-
λωση 

 

01303 Κατα̟τώσεις οροφής/̟αρειών. Καθυστερηµένη υ̟ο-
στύλωση 

 

01300. Υ̟όγειες 
εκσκαφές 

01304 Κατάρρευση µετώ̟ου ̟ροσβολής  

01401 Ανυ̟οστήρικτες ̟αρακείµενες εκσκαφές  

01402 Προϋ̟άρχουσα υ̟όγεια κατασκευή  

01403 ∆ιάνοιξη υ̟ογείου έργου  

01404 Ερ̟υσµός  

01405 Γεωλογικές/γεωχηµικές µεταβολές Χ 

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα  

01407 Υ̟οσκαφή/α̟ό̟λυση  

01408 Στατική ε̟ιφόρτιση Χ 

01409 ∆υναµική κατα̟όνηση-φυσική αιτία Χ 

01400. Καθιζήσεις 

01410 ∆υναµική κατα̟όνηση-ανθρω̟ογενής αιτία Χ 

01501   

01502   

01500. Άλλη ̟ηγή 

01503   

02000. Κίνδυνοι 
α̟ό εργοταξιακό 
εξο̟λισµό 

   

02101 Συγκρούσεις οχήµατος-οχήµατος Χ 

02102 Συγκρούσεις οχήµατος-̟ροσώ̟ων Χ 

02103 Συγκρούσεις οχήµατος-σταθερού εµ̟οδίου Χ 

02104 Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος-οχήµατος Χ 

02105 Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος-σταθερού εµ̟οδίου Χ 

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστηµάτων Χ 

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλι̟ής ακινητο̟οίηση Χ 

02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανε̟αρκής ̟ροστασία Χ 

02100. Κίνηση οχη-
µάτων και µηχανη-
µάτων 

02109 Μέσα σταθερής τροχιάς.-Εκτροχιασµός Χ 

02201 Ασταθής έδραση Χ 02200. Ανατρο̟ή 
οχηµάτων και µη- 02202 Υ̟οχώρηση εδάφους/δα̟έδου Χ 
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02203 Έκκεντρη φόρτωση Χ 

02204 Εργασία σε ̟ρανές Χ 

02205 Υ̟ερφόρτωση Χ 

χανηµάτων 

02206 Μεγάλες ταχύτητες Χ 

02301 Στενότητα χώρου Χ 

02302 Βλάβη συστηµάτων κίνησης Χ 

02303 Ανε̟αρκής κάλυψη κινουµένων τµηµάτων-̟τώσεις Χ 

02304 Ανε̟αρκής κάλυψη κιν. τµηµάτων-̟αγιδεύσεις µελών Χ 

02300. Μηχανήµατα 
µε κινητά µέρη 

02305 Τηλεχειριζόµενα µηχανήµατα & τµήµατά τους Χ 

02401   

02402   

02400. Εργαλεία 
χειρός 

02403   

02501   

02502   

02500. Άλλη ̟ηγή 

02503   

03000. Πτώσεις α̟ό 
ύψος 

   

03101 Κατεδαφίσεις  

03102 Κενά τοίχων  

03103 Κλιµακοστάσια  

03100. Οικοδοµές-
κτίσµατα 

03104 Εργασία σε στέγες  

03201 Κενά δα̟έδων  

03202 Πέρατα δα̟έδων  

03203 Ε̟ικλινή δά̟εδα   

03204 Ολισθηρά δά̟εδα  Χ 

03205 Ανώµαλα δά̟εδα  Χ 

03206 Αστοχία υλικού δα̟έδου  

03207 Υ̟ερυψωµένες δίοδοι και ̟εζογέφυρες Χ 

03208 Κινητές σκάλες και ανεµόσκαλες  

03209 Αναρτηµένα δά̟εδα. Αστοχία ανάρτησης  

03210 Κινητά δά̟εδα. Αστοχία µηχανισµού  

03200. ∆ά̟εδα ερ-
γασίας - ̟ροσ̟ε-
λάσεις 

03211 Κινητά δά̟εδα. Πρόσκρουση  

03301 Κενά ικριωµάτων  

03302 Ανατρο̟ή. Αστοχία συναρµολόγησης  

03303 Ανατρο̟ή. Αστοχία έδρασης  

03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώµατος  

03300. Ικριώµατα 

03305 Κατάρρευση. Ανεµο̟ίεση  

03401   03400. Τά-
φροι/φρέατα 03402   

03501   

03502   

03500. Άλλη ̟ηγή 

03503   

04000. Εκρήξεις . 
Εκτοξευόµενα υλι-
κά-θραύσµατα 

   

04101 Ανατινάξεις βράχων  

04102 Ανατινάξεις κατασκευών  

04103 Ατελής ανατίναξη υ̟ονόµων  

04104 Α̟οθήκες εκρηκτικών  

04100. Εκρηκτικά - 
Ανατινάξεις 

04105 Χώροι α̟οθήκευσης ̟υροµαχικών  
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04106 ∆ιαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων & µιγµάτων  

04201 Φιάλες ασετιλίνης/οξυγόνου  

04202 Υγραέριο  

04203 Υγρό άζωτο  

04204 Αέριο ̟όλης  

04205 Πε̟ιεσµένος αέρας  

04207 ∆ίκτυα ύδρευσης  

04200. ∆οχεία και 
δίκτυα υ̟ό ̟ίεση 

04208 Ελαιοδοχεία/υδραυλικά συστήµατα  

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη  

04302 Προεντάσεις ο̟λισµού/αγκυρίων  

04303 Κατεδάφιση ̟ροεντεταµένων στοιχείων  

04304 Συρµατόσχοινα   

04305 Εξολκεύσεις  

04300. Αστοχία υ-
λικών υ̟ό ένταση 

04306 Λαξεύσεις/τεµαχισµός λίθων  

04401 Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα  

04402 Αµµοβολές  

04400. Εκτοξευόµε-
να υλικά 

04403 Τροχίσεις/λειάνσεις  

04501   

04502   

04500. Άλλη ̟ηγή 

04503  
 

 

05000. Πτώσεις-
µετατο̟ίσεις υλι-
κών & αντικειµέ-
νων 

   

05101 Αστοχία. Γήρανση  

05102 Αστοχία. Στατική ε̟ιφόρτιση  

05103 Αστοχία. Φυσική δυναµική κατα̟όνηση  

05104 Αστοχία. Ανθρω̟ογενής δυναµική κατα̟όνηση  

05105 Κατεδάφιση   

05100. Κτίσµατα - 
φέρων οργανισµός 

05106 Κατεδάφιση ̟αρακειµένων  

05201 Γήρανση ̟ληρωτικών στοιχείων  

05202 ∆ιαστολή-συστολή υλικών  

05203 Α̟οξήλωση δοµικών στοιχείων  

05204 Αναρτηµένα στοιχεία & εξαρτήµατα  

05205 Φυσική δυναµική κατα̟όνηση  

05206 Ανθρω̟ογενής δυναµική κατα̟όνηση  

05207 Κατεδάφιση   

05200. Οικοδοµικά 
στοιχεία 

05208 Αρµολόγηση/α̟αρµολόγηση ̟ροκατασκ. στοιχείων  

05301 Μεταφορικό µηχάνηµα. Ακαταλληλότη-
τα/ανε̟άρκεια 

Χ 

05302 Μεταφορικό µηχάνηµα. Βλάβη Χ 

05303 Μεταφορικό µηχάνηµα. Υ̟ερφόρτωση Χ 

05304 Α̟όκλιση µηχανήµατος. Ανε̟αρκής έδραση Χ 

05305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση Χ 

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου Χ 

05307 Πρόσκρουση φορτίου Χ 

05308 ∆ιακίνηση αντικειµένων µεγάλου µήκους Χ 

05309 Χειρωνακτική µεταφορά βαρέων φορτίων  

05300. Μεταφερό-
µενα υλικά - Εκ-
φορτώσεις 

05310 Α̟όλυση χύδην υλικών. Υ̟ερφόρτωση Χ 
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05311 Εργασία κάτω α̟ό σιλό  

05401 Υ̟ερστοίβαση  

05402 Ανε̟άρκεια ̟λευρικού ̟εριορισµού σωρού  

05400. Στοιβασµένα 
υλικά 

05403 Ανορθολογική α̟όληψη  

05501   

05502   

05500. Άλλη ̟ηγή 

05503   

06000. Πυρκαϊές    

06101 Έκλυση/διαφυγή εύφλεκτων αερίων  

06102 ∆εξαµενές/αντλίες καυσίµων  

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλ̟. εύφλεκτα  

06104 Ασφαλτοστρώσεις/χρήση ̟ίσσας Χ 

06105 Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά  

06106 Αυτανάφλεξη-α̟ορρίµµατα Χ 

06100. Εύφλεκτα 
υλικά 

06107 Ε̟έκταση εξωγενούς εστίας. Ανε̟αρκής ̟ροστασία  

06201 Εναέριοι αγωγοί υ̟ό τάση  

06202 Υ̟όγειοι αγωγοί υ̟ό τάση Χ 

06203 Εντοιχισµένοι αγωγοί υ̟ό τάση  

06200. Σ̟ινθήρες & 
βραχυκυκλώµατα 

06204 Εργαλεία ̟ου ̟αράγουν εξωτερικό σ̟ινθήρα  

06301 Χρήση φλόγας-οξυγονοκολλήσεις  

06302 Χρήση φλόγας-κασσιτεροκολλήσεις  

06303 Χρήση φλόγας-χυτεύσεις  

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις  

06300. Υψηλές θερ-
µοκρασίες 

06305 Πυρακτώσεις υλικών  

06401   

06402   

06400. Άλλη ̟ηγή 

06403   

07000. Ηλεκτρο-
̟ληξία 

   

07101 Προϋ̟άρχοντα εναέρια δίκτυα Χ 

07102 Προϋ̟άρχοντα υ̟όγεια δίκτυα Χ 

07103 Προϋ̟άρχοντα εντοιχισµένα δίκτυα  

07104 Προϋ̟άρχοντα ε̟ίτοιχα δίκτυα  

07105 ∆ίκτυο ηλεκτροδότησης έργου Χ 

07100. ∆ίκτυα-
εγκαταστάσεις 

07106 Ανε̟αρκής αντικεραυνική ̟ροστασία Χ 

07201 Ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα  07200. Εργαλεία-
µηχανήµατα 07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία  

07301   

07302   

07300. Άλλη ̟ηγή 

07303   

08000. Πνιγ-
µός/Ασφυξία 

   

08101 Υ̟οβρύχιες εργασίες  

08102 Εργασίες εν ̟λω-̟τώση  

08103 Βύθιση/ανατρο̟ή ̟λωτού µέσου  

08104 Παρόχθιες/̟αράλιες εργασίες. Πτώση  

08105 Παρόχθιες/̟αράλιες εργασίες. Ανατρο̟ή µηχανήµα-
τος 

 

08100. Νερό 

08106 Υ̟αίθριες λεκάνες /∆εξαµενές. Πτώση  
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08107 Υ̟αίθριες λεκάνες /∆εξαµενές. Ανατρο̟ή µηχανήµα-
τος 

 

08108 Πληµµύρα/Κατάκλυση έργου  

08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούµενες άµµοι  

08202 Υ̟όνοµοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισµοί  

08203 Βύθιση σε σκυρόδεµα, ασβέστη ,κλ̟  

08200. Ασφυκτικό 
̟εριβάλλον 

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο-ανε̟άρκεια οξυγόνου  

08301   

08302   

08300. Άλλη ̟ηγή 

08303   

09000. Εγκαύµατα    

09101 Συγκολλήσεις/συντήξεις  

09102 Υ̟έρθερµα ρευστά   

09103 Πυρακτωµένα στερεά  

09104 Τήγµατα µετάλλων  

09105 Άσφαλτος/̟ίσσα  

09106 Καυστήρες  

09100. Υψηλές θερ-
µοκρασίες 

09107 Υ̟ερθερµαινόµενα τµήµατα µηχανών  

09201 Ασβέστης  

09202 Οξέα  

09200. Καυστικά 
υλικά 

09203   

09301   

09302   

09300. Άλλη ̟ηγή 

09303   

10000. Έκθεση σε 
βλα̟τικούς ̟αρά-
γοντες 

   

10101 Ακτινοβολίες  

10102 Θόρυβος/δονήσεις Χ 

10103 Σκόνη Χ 

10104 Υ̟αίθρια εργασία. Παγετός Χ 

10105 Υ̟αίθρια εργασία. Καύσωνας Χ 

10106 Χαµηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας Χ 

10107 Υψηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας Χ 

10108 Υγρασία χώρου εργασίας Χ 

10109 Υ̟ερ̟ίεση/υ̟ο̟ίεση Χ 

10110   

10100. Φυσικοί ̟α-
ράγοντες 

10111  
 
 

 

10201 ∆ηλητηριώδη αέρια  

10202 Χρήση τοξικών υλικών Χ 

10203 Αµίαντος  

10204 Ατµοί τηγµάτων  

10205 Αναθυµιάσεις υ-
γρών/βερνίκια,κόλλες,µονωτικά,διαλύτες 

 

10206 Κα̟ναέρια ανατινάξεων  

10207 Καυσαέρια µηχανών εσωτ. καύσης Χ 

10208 Συγκολλήσεις  

10209 Καρκινογόνοι ̟αράγοντες Χ 

10200. Χηµικοί ̟α-
ράγοντες 

10210   
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10211   

10212   

10301 Μολυσµένα εδάφη  

10302 Μολυσµένα κτίρια  

10303 Εργασία σε υ̟ονόµους, βόθρους, βιολογικούς καθαρι-
σµούς 

 

10304 Χώροι υγιεινής  

10305   

10306   

10300. Βιολογικοί 
̟αράγοντες 

10307   

 
 
 
4. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 
Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων 

Προσπέλαση στο εργοτάξιο και ασφάλεια στη διέλευση των διερχόµενων οχηµάτων: 

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και για την αποτροπή της πρόκλησης τροχαίων ατυχηµάτων 

από την σύγχρονη κυκλοφορία της οδού θα γίνει κατάλληλη σήµανση µε προειδοποιητικές πινακίδες στην 

αρχή στο  τέλος και κατά µήκος του έργου σύµφωνα µε την µελέτη σήµανσης που θα συνταχθεί από τον 

ανάδοχο του έργου.  

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει, παράλληλα µε την κατασκευή των εργασιών στο 

κατασκευαζόµενο τµήµα, τη συνεχή, ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας µε την κατασκευή 

προσωρινών παρακαµπτηρίων τµηµάτων προς όλες τις εγκαταστάσεις ή εργοτάξια του Έργου. Έχει για το 

σκοπό αυτό την υποχρέωση να συντάξει την σχετική µελέτη σήµανσης (χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή) λαµβάνο-

ντας υπ΄όψη ιδίως: 

• Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έρ-

γων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

• Την ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την 

ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οι-

κισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 

• Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  (Ν.2696/1999-ΦΕΚ 57/Α’/ 23.3.1999) άρθρα 9, ει-

δικότερα το άρθρο 52 παρ.2, όπως τροποποιήθηκε µε τον υπ.’ αριθµ. Ν4313/2014 (ΦΕΚ 

261/Α’/17.12.2014). 

Επίσης µε µέριµνα του αναδόχου συντονιστές ασφαλείας θα ρυθµίζουν την κυκλοφορία για την προστα-

σία τόσο των εργαζόµενων όσο και των διερχόµενων οχηµάτων. 

   
 
Οχήµατα, χωµατουργικά µηχανήµατα καθώς και τα µηχανήµατα  διακίνησης υλικών : 

� Ένα µηχάνηµα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για την (τις) εργασία(ες) που έχει κατασκευασθεί. 

� Απαγορεύεται η υπερφόρτωση µηχανήµατος. 

� Μόνον αδειούχοι χειριστές επιτρέπεται να χειρίζονται τα µηχανήµατα. 

� Η άδεια των χειριστών πρέπει να είναι σε ισχύ. 
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� Είναι υποχρεωτική η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας (βιβλίου) συντήρησης για κάθε µηχάνη-

µα. 

� Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασµοί στην χρήση και συντήρηση του µηχανήµατος. 

� Όλα τα µηχανήµατα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε πυροσβεστήρα και φαρµακείο. 

� Όλα τα συστήµατα ασφαλείας πρέπει να δουλεύουν καλώς. 

� Η θέση του µηχανήµατος δεν πρέπει να είναι επισφαλής για το ίδιο, τον χειριστή ή τρίτους.  

� Όλα τα ΜΕ πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε άδεια λειτουργίας και πινακίδα "ΜΕ". 

 

Όλα τα οχήµατα και τα χωµατουργικά µηχανήµατα καθώς και τα µηχανήµατα διακίνησης υλικών: 

Θα είναι σωστά σχεδιασµένα και κατασκευασµένα. 

Θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και τυχόν µετατροπές θα εγκρίνονται σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία λαµβάνοντας υπ΄ όψη την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. 

Θα χρησιµοποιούνται σωστά και από πρόσωπα κατάλληλα και εφοδιασµένα µε τις απαιτούµενες άδειες 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.        

Οι οδηγοί και οι χειριστές των οχηµάτων και των χωµατουργικών µηχανηµάτων καθώς και των µηχανη-

µάτων διακίνησης υλικών, θα έχουν λάβει  ειδική  εκπαίδευση θα διαθέτουν την απαιτούµενη από την νο-

µοθεσία άδεια. 

Θα λαµβάνονται προληπτικά µέτρα  ώστε να αποφεύγεται η πτώση των εν λόγω οχηµάτων και των µηχα-

νηµάτων στο χώρο εκσκαφής ή στο νερό. 

Τα χωµατουργικά µηχανήµατα και τα µηχανήµατα διακίνησης υλικών θα είναι εφοδιασµένα  µε τα κατάλ-

ληλα συστήµατα σύµφωνα µε τις προβλέψεις του  κατασκευαστή ώστε οδηγός να προστατεύεται κατά της 

σύνθλιψης σε περίπτωση ανατροπής του µηχανήµατος, καθώς και κατά της πτώσης αντικειµένων. 

Τα φορτηγά που θα µεταφέρουν τα υλικά (αµµοχάλικα – θραυστό υλικό) θα είναι κατάλληλα επικαλυµµέ-

να ώστε να µην θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των κυκλοφορούντων οχηµάτων  επί της οδού. 

Μετά το πέρας της καθηµερινής εργασίας τα µηχανήµατα, τα οχήµατα και γενικά ο εξοπλισµός  θα φυλά-

γονται σε περιφραγµένο χώρο. 

Τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο θα έχουν καλή κατάσταση λειτουργίας, θα ελέγχονται 

από κατάλληλο προσωπικό σύµφωνα µε το Π. ∆. 1073/81 άρθρο 56, 78, 79 και το προσωπικό χειρισµού 

θα έχει τις απαιτούµενες άδειες βάση του Π.∆. 31/90 και την απαιτούµενη ειδίκευση 

  
           
Εγκαταστάσεις-µηχανές-εξοπλισµός-µηχανοκίνητα ή µη εργαλεία χειρός : 

Θα είναι σωστά σχεδιασµένες και κατασκευασµένες. 

Θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. 

Θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εργασία για την οποία προορίζονται. 

Θα χρησιµοποιούνται από εργαζόµενους που έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση. 

Οι εγκαταστάσεις και τα όργανα υπό πίεση θα παρακολουθούνται και θα υποβάλλονται σε δοκιµές και 

ελέγχους κατά τακτά χρονικά διαστήµατα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας 

(ΣΟ∆ΑΥΕ) ώστε να περιορισθεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το  

(ΣΟ∆ΑΥΕ) αποτελούν αυτές που ορίζει η µε αριθµό ∆ΙΠΑΠ/οικ./889/27.11.02 απόφαση του Υφ. 

ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Φ.Ε.Κ. 16/14.01.2003 τ.∆’). Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει πλήρως τις δια-

τάξεις των από το Κράτος εγκεκριµένων κανονισµών και των ΕΤΕΠ, όπως επίσης και τις περί τάξεως και 

ασφαλείας ατυχηµάτων αστυνοµικές διατάξεις και εγκύκλιες διαταγές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. έχοντας πλήρη 

και ακέραια την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη του εαυτού του και του προσωπικού του από 

τις ενέργειες που γίνονται από τον ίδιο και το προσωπικό του και έχουν άµεση σχέση µε την εκτέλεση της 

εργολαβίας. 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ υλικών- Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφί-

σεις – Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010)  

Ο ανάδοχος θα µεταφέρει τα απόβλητα-ΑΕΚΚ (υλικά απόξεσης-φρεζαρίσµατος κ.λ.π.) σε µονάδα Επε-

ξεργασίας και Αξιοποίησης ΑΕΚΚ σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-

2010) 

 

ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

Το πρόχειρο φαγητό θα γίνεται στις θέσεις των εργασιών. Τα απορρίµµατα και τα υπολείµµατα τροφών θα 

απορρίπτονται στον προβλεπόµενο κάδο απορριµµάτων, θα' µεταφέρονται σε πλαστικές σακούλες στον 

χώρο απόθεσης απορριµµάτων της κοινότητας. 

Στο εργοτάξιο θα διαµορφωθεί µικρό φαρµακείο µε τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών. Σε εµφανή 

θέση δίπλα στο φορητό φαρµακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνο του πλησιέστερου 

φαρµακείου, που καλύπτει την περιοχή καθώς και τα τηλεφωνά του  Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ. 

Επίσης θα υπάρχει διαθέσιµο αυτοκίνητο για παροχή βοήθειας µετακίνησης. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

θα υπάρξουν 2, τουλάχιστον, κινητά τηλέφωνα , τα οποία θα χρησιµοποιεί το κύριο προσωπικό του ανα-

δόχου για τις ανάγκες του έργου. 

 
 
5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

5.1  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Η διοίκηση του εργοταξίου ορίζει τεχνικό υγείας και ασφάλειας 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 ορισθούν και βοηθοί του τεχνικού 

υγείας και ασφάλειας. 

Καθήκοντα και ευθύνες υπευθύνου υγείας και ασφάλειας. 

1. Ο υπεύθυνος ασφάλειας και υγιεινής του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργα-

σιών, σύµφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων.  
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2. Έχει άµεση επικοινωνία µε τους αρµόδιους φορείς, όπως Τροχαία- Αστυνοµία, Πρώτες Βοήθειες, Τοπι-

κή Αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς, φορείς µαζικής ενηµέρωσης και τους βιοµηχανικούς χώρους που 

επηρεάζονται από τις εργασίες. 

3. Πρόγνωση και λύση προβληµάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως κυκλοφοριακό, ανασφαλείς συνθή-

κες στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια του έργου και των εργαζοµένων. 

4. Συσκέπτεται µε τους µηχανικούς του εργοταξίου πληροφορώντας τους για τον βαθµό των µέτρων α-

σφάλειας που εφαρµόζονται. 

5. Οργανώνει ελέγχους ασφάλειας στο εργοτάξιο, ώστε να επιβεβαιώνεται η διατήρηση και επιβολή των 

µέτρων ασφάλειας. 

6. Επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισµού ασφάλειας για κάθε εργαζόµενο.                             

7. Ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών , επισκέπτεται τις θέσεις εργασίας του εργοταξίου και αναφέρει τις 

όποιες αποκλίσεις επισηµαίνονται. 

8. Ερευνά τα ατυχήµατα και διατηρεί ηµερολόγιο καταγραφής τους για την εξαγωγή συµπερασµάτων προς 

αποφυγή άλλων παρόµοιων. 

9. Αναφέρει στον ∆ιευθυντή του εργοταξίου κάθε παράβαση και τις προτεινόµενες διορθωτικές ενέργειες. 

10. Επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό του εργοταξίου είναι ενήµερο σχετικά µε τις πρώτες βοήθειες που 

πρέπει να παρέχονται. 

 
 
5.2  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ 

Όταν  πρόκειται να εκτελεσθεί µία εργασία, ο εργοταξιάρχης συγκαλεί σύσκεψη στην οποία συµµετέχει 

όλο το κύριο προσωπικό, ώστε να ενηµερωθεί σχετικά µε τα ζητήµατα περί ασφάλειας. Αντικείµενο της 

σύσκεψης θα είναι ο συντονισµός του κυρίως προσωπικού από τον υπεύθυνο ασφάλειας και υγείας καθώς 

και η σύνταξη της σχετικής  αναφοράς, η οποία πρέπει να υπογράφεται από όλους τους συµµετέχοντες. 

Ο υπεύθυνος ασφάλειας σε συνεργασία µε τους άλλους ειδικούς θα εκτελεί ελέγχους ώστε να εξασφαλίζει 

τη συµµόρφωση για τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας. Αν ο υπεύθυνος ασφάλειας παρατηρήσεις οποια-

δήποτε µη συµµόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη µε την παρουσία .όλων των µελών που εµπλέκονται. Α-

ντικείµενο της σύσκεψης θα είναι η εξέταση της µη συµµόρφωσης και η απόφαση για τη διορθωτική ε-

νέργεια που πρέπει να πραγµατοποιηθεί Ακολούθως αν ο υπεύθυνος ασφάλειας βρίσκει ότι στη διάρκεια 

της -επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγµατοποιηθεί, πρέπει να το αναφέρει άµεσα στον 

εργοταξιάρχη. 

 

5.3  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Όταν διαπιστώνεται κάποια µη συµµόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο υπεύθυνος ασφάλειας συντάσσει 

και υπογράφει µία αναφορά παράβασης κανόνων ασφάλειας, όπου περιγράφεται η διαπιστωµένη κατά-

σταση και δίνονται οι απαιτούµενες εντολές οι σχετικές  µε τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να εκτε-

λεσθούν. Η αναφορά δίδεται στον άµεσα υπεύθυνο της θέσεως εργασίας και κοινοποιείται στον υπεύθυνο 

του εργοταξίου. 
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Ο παραλήπτης της προαναφερόµενης αναφοράς πρέπει να υλοποιήσει αµέσως τις υποδεικνυόµενες διορ-

θωτικές ενέργειες. Ακολούθως ο υπεύθυνος ασφάλειας επιθεωρεί και επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει η διορθω-

τική ενέργεια, θα καταγραφεί τότε στην αναφορά η ηµεροµηνία της ενέργειας. 

Αν συµβούν ατυχήµατα, πρέπει να αναφερθούν αµέσως στον υπεύθυνο ασφάλειας. Η κοινοποίηση πρέπει 

να γίνει την ίδια µέρα που συνέβη το ατύχηµα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες. Ο υπεύθυνος α-

σφάλειας 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 ασφάλειας πρέπει να αρχειοθετούνται, όλα τα ατυχήµατα πρέπει να 

εξετάζονται και να αναλύονται και η αναφορά πρέπει να υποβάλλεται στον εργοταξιάρχη προς έλεγχο και 

ενηµέρωση. 

 

5.4  ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να συµµορφώνονται µε τα µέτρα ασφάλειας που εφαρµόζονται στο εργοτάξιο, 

ώστε να προστατεύονται οι ίδιοι και τρίτα µέρη. 

Τα µέτρα ασφάλειας είναι τα ακόλουθα 

Χρήση του εξοπλισµού ασφαλείας και άλλων προστατευτικών µέσων, που παρέχονται. 

Άµεση αναφορά στον υπεύθυνο ασφαλείας για έλλειψη εξοπλισµού ασφάλειας και επικίνδυνες συνθήκες 

εργασίας 

∆εν επιτρέπεται η µετακίνηση ή τροποποίηση του εξοπλισµού ασφαλείας και των προστατευτικών µέτρων 

χωρίς τη σχετική έγκριση. 

 
 

6. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

Οδεύσεις οχηµάτων και πεζών εντός του εργοταξίου  

Η διέλευση και παραµονή ατόµων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το εξουσιοδοτηµένο για 

την κατασκευή προσωπικό του έργου. Η κυκλοφορία πεζών γίνεται σε όλη την έκταση του εργοταξίου (Εργο-

ταξιακή ζώνη) εκτός από τους χώρους όπου ειδική σήµανση το απαγορεύει. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν ε-

µπλοκή µε υφιστάµενη κυκλοφορία. Η κυκλοφορία οχηµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε την ειδική κυκλοφοριακή 

σήµανση που προβλέπεται να εγκατασταθεί από τον ανάδοχο κατασκευής. Η κυκλοφορία των οχηµάτων εντός 

του Εργοταξίου επιτρέπεται µόνο κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου.  

 

   Χώροι  συλλογής  αχρήστων  υλικών 

Η συλλογή και απόθεση των άχρηστων υλικών θα γίνεται στις εγκεκριµένες θέσεις απόθεσης. Υπενθυµίζεται 

στον Ανάδοχο κατασκευής του έργου οι απαιτήσεις Προστασίας Περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις οποίες κάθε 

είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και µηχανήµατα, λάδια παντός είδους ενέµατα κλπ απο-

τελούν ελεγχόµενα απορρίµµατα και θα πρέπει να αποµακρύνονται από το εργοτάξιο, η δε διάθεση τους θα γί-

νεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών 

από κάθε είδους λάδια, καύσιµα κλπ. Οµοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η 

διαχείριση των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 
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98012/2001/96 (ΦΕΚ 40Β) (πάγιος περιβαλλοντικός όρος). Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν οι εκάστοτε Νοµαρ-

χιακές Αποφάσεις (πάγιος περιβαλλοντικός όρος). 

Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε απορροές της κατασκευής. Για το 

λόγο αυτό επιβάλλεται να ληφθούν µέτρα ώστε οι απορροές να είναι απαλλαγµένες από φερτές ύλες (π.χ. λά-

σπες) και µη βιοδιασπόµενες ουσίες (π.χ. λιπαντικά, υγρά καύσιµα). 

Εάν εκτελούνται εργασίες πλύσης µηχανηµάτων και οχηµάτων πρέπει να κατασκευαστεί φρεάτιο συλλογής και 

καθίζησης των νερών έκπλυσης, να γίνεται τακτικός καθαρισµός του φρεατίου από την ίλη η οποία θα µεταφέ-

ρεται σε Χώρο ∆ιάθεσης Απορριµµάτων.   

Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν επιπλέον οι εκάστοτε Αποφάσεις της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

 
Συνθήκες αποκοµιδής επικίνδυνων υλικών  

Όλοι οι ανάδοχοι (υπεργολάβοι) θα ενηµερώνουν µέσω του Κύριου Αναδόχου, που θα ενηµερώνει άµεσα  τις 

Αρχές, για τυχόν επικίνδυνες ουσίες που χρειάζονται ασφαλή αποκοµιδή.  

Ο Κύριος Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την λήψη όλων των λογικών προφυλάξεων για την ασφαλή αποκοµιδή ε-

πικίνδυνων ουσιών, καθώς και την τήρηση αρχείου µεταφοράς σε καταχωρηµένη εταιρία. Επισηµαίνεται η υπο-

χρέωση του Αναδόχου να ζητά από τους προµηθευτές του τα δελτία ασφαλείας των υλικών που προµηθεύεται 

ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει τον τρόπο µε τον οποίο οφείλει να τα διαχειρίζεται. Οι προµηθευτές είναι 

υποχρεωµένοι να παραδίδουν στον καταναλωτή ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

(Material Safety Data Sheet – M.S.D.S.). Τα M.S.D.S. πρέπει να απαιτούνται, µε φροντίδα του τµήµατος προ-

µηθειών του έργου, στα ελληνικά όταν πρόκειται για εισαγόµενα προϊόντα. Τα M.S.D.S. παραδίδονται στον υ-

πεύθυνο των δραστηριοτήτων, στους Μηχανικούς Ασφαλείας και τον Ιατρό Ασφαλείας οι οποίοι µετά από µε-

λέτη συνιστούν τυχόν πρόσθετα µέτρα ασφαλείας και υγείας για το συγκεκριµένο προϊόν.  

Ένα ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας (M.S.D.S.) ενδεικτικά – και όχι περιοριστικά – πρέπει να περιέχει: 

- Ταυτότητα προϊόντος, κατασκευαστή ή αντιπροσώπου 

- Χηµική σύσταση, πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τα συστατικά 

- Ταυτότητα κινδύνων 

- Μέτρα Πρώτων Βοηθειών 

- Μέτρα Πυρόσβεσης  

- Μέτρα για περιπτώσεις διαρροής  

- Χειρισµός 

- Αποθήκευση 

- Έλεγχοι έκθεσης  

- Μέσα ατοµικής προστασίας  

- Φυσικοχηµικές ιδιότητες 

- Σταθερότητα και ικανότητα για αντίδραση 

- Πληροφόρηση σχετική µε τοξικολογικά δεδοµένα 

- Πληροφόρηση σχετική µε οικολογικά δεδοµένα 

   - Καταστροφή άχρηστου-µολυσµένου υλικού 
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Τα παρακάτω επικίνδυνα υλικά µπορεί να βρεθούν κατά την διάρκεια των εργασιών στο εργοτάξιο: 

- Λάδια  

- ∆ιαλύτες 

- Βαφές και κόλλες 

-  Επιταχυντές στερεοποίησης εκτοξευόµενου σκυροδέµατος 

- Εύφλεκτα υλικά 

- Ύπαρξη υδρογονανθράκων και βαρέων µετάλλων σε κάποια φρεάτια 

 
Οι χρήστες των επικίνδυνων υλικών θα είναι γνώστες των απαιτήσεων ασφαλούς αποθήκευσης, σήµανσης α-

σφαλείας και χρήσης  που είναι απαραίτητες για την εργασία επιτόπου του έργου.  

 
 

∆ιευθετήσεις χώρων υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών  
 Για τους χώρους υγιεινής και για το νερό θα εφαρµόζονται οι Υγειονοµικές ∆ιατάξεις του Υπουργείου 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μέσα στο εργοτάξιο θα υπάρχει κατάλληλος στεγασµένος χώ-

ρος ανάπαυσης και εστίασης, ο οποίος θα προφυλάσσει τους εργαζόµενους από τις καιρικές συνθήκες και θα 

υπάρχει οπτική επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον. Ο χώρος διαλείµµατος θα διαθέτει τον απαραίτητο αριθµό 

τραπεζιών, καθισµάτων, δοχείων απορριµµάτων, µέσα για θέρµανση και ψύξη τροφίµων και ποτών και εξοπλι-

σµό για συντήρηση και την προετοιµασία των τροφίµων. Το πόσιµο νερό θα διαχωρίζεται και θα επισηµαίνεται 

για την αποφυγή σύγχυσης µε το νερό χρήσης. Στο εργοτάξιο θα υπάρχει πρόχειρο µικρό φαρµακείο για την 

παροχή πρώτων βοηθειών, τοποθετηµένο σε θέση εύκολα προσιτή υπό την επίβλεψη εντεταλµένου του Αναδό-

χου. Για την µεταφορά των τραυµατιών ή αρρώστων σε νοσοκοµείο στο συντοµότερο δυνατό χρόνο, θα υπάρ-

χει ένα κατάλληλο όχηµα που θα είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί για ασθενοφόρο. Στο έργο, θα υπάρχουν σε 

κατάλληλες θέσεις ειδικές σηµάνσεις για τους χώρους πρώτων βοηθειών, το ιατρείο, τα οχήµατα  µεταφοράς 

ασθενών, τον εξοπλισµό διάσωσης τα κουτιά πρώτων βοηθειών και τα άτοµα τα  ειδικά  εκπαιδευµένα  και  ε-

ξουσιοδοτηµένα  για  την  παροχή  πρώτων  βοηθειών. 

Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση πρέπει να αποµακρυνθεί µετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του 

έργου και ο χώρος να αποκατασταθεί. Οι περιοχές και οι εγκαταστάσεις που παρέχει ο Ανάδοχος κατασκευής 

θα συντηρούνται για να εξασφαλίζεται το ότι παραµένουν τακτοποιηµένα, καθαρά από υγειονοµικής απόψεως 

και ασφαλή ειδικά όσον αφορά την προφύλαξη από τρωκτικά. 

 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου. Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος Α  §3 & 18.1) 
 Π∆ 105/95 
  
Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών,  Π∆ 1073/81 (αρ. 93&95) 
θερµών, υγρών ή αερίων  
  
Μέτρα ασφαλείας ηλεκτρικών εγκαταστά-
σεων (εντοπισµός – µεταφορά δικτύων κτλ)  

Π∆ 1073/81 (αρ. 75-79) 
Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος Α, §2 
& µέρος Β, τµήµα II, §2   

Π
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Σχέδιο διάσωσης- Ν 1568/85 (αρ. 17, 18&20) 
έξοδοι κινδύνου- Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος Α, §3,9,10 
ζώνες κινδύνου-θύρες- & µέρος Β, §8,9 
οδοί κυκλοφορίας- Π∆ 1073/81 (αρ. 96, §2.θ) 
σχεδιασµός χώρων εργασίας  
  
Εξοπλισµός Ατοµικής Προστασίας  Π∆ 396/94  (αρ. 4-10, παρ. I,II,III.) 
Κατά την εργασία (ΜΑΠ) Ν 1430/84  (αρ. 16&18) 
 ΚΥΑ (αρ. πρωτ. οικ.Β.4373/1205/93)  
 ΚΥΑ (αρ. πρωτ. 8881/94)  
 ΚΥΑ (αρ. πρωτ. οικ.Β.5261/190/97)  
  
Πυρόσβεση–αντιµετώπιση πυρκαγιών  Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος Α, §4) 
 Π∆ 105/95 (αρ. 9, § IV)  
 Π∆ 1073/81 (αρ. 96) 
  
Χώροι υγιεινής και υγειονοµικός εξοπλι-
σµός 

Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος Α, §14) 

  
Α Βοήθειες–Φαρµακείο  Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος Α, §13) 
 Π∆ 1073/81 (αρ. 110) 
  

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Απαιτήσεις σήµανσης εκτελούµενων έργων ΥΑ αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/1-7-2003 
εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχων. *(Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελού-

µενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικηµένων 
περιοχών ως ελάχιστα όρια). 

  
  
  
Σήµανση εργασιών που εκτελούνται στις 
οδούς-εγκατάσταση µέσων σήµανσης και 
σηµατοδότησης-τήρηση µέτρων ασφάλειας 
από τους εργαζόµενους-υποχρεώσεις κατά 
την εκτέλεση εργασιών και εναπόθεση υλι-
κών στις οδούς-κατάληψη τµήµατος οδού 
και πεζοδροµίου  

Ν. 2696/23-3-99 (αρ.9, 10, 44 §5, 47, 48) 
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) , όπως τροπο-
ποιήθηκε µε τον υπ.’ αριθµ. Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 
261/Α’/17.12.2014). 
 

  
  
Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας 
(ΜΑΠ)  

Π∆ 396/94  (αρ. 9, §4, παρ. III) 
Π∆ 1073/71 (αρ. 102, 103, 106, 108) 

 Ν 1430/84  (αρ. 16, 18) 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Έλεγχος λειτουργίας και χειρισµού ανυψω-
τικών µηχανηµάτων - Γενικές διατάξεις 

Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος  Β, τµήµα II, § 7) 
Ν 1430/84  (αρ. 11 - 15) 

  
Ανυψωτικά µηχανοκίνητα µηχανήµατα Π∆ 1073/81 (αρ. 52  - 57) 
  
Όργανα και εξαρτήµατα ανυψωτικών µηχα-
νηµάτων 

Π∆ 1073/81 (αρ. 58  - 63) 

  
Χειρισµός και έλεγχος ανυψωτικών µηχα-
νηµάτων 

Π∆ 1073/81 (αρ. 64  - 69) 

  
Κανονισµός Ελέγχων ανυψωτικών µηχανη-
µάτων (πιστοποιητικά καταλληλότητας) 

Π∆ 1073/81 (αρ. 70, 71) 
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Οδηγίες χειρισµού µηχανηµάτων µε τη βοή-
θεια σηµάτων µε χειρονοµίες  

ΚΥΑ (αρ. πρωτ. οικ. 15085/593/25-8-03) 

  
Αυτοκίνητα εγχύσεως ετοίµου σκυροδέµα-
τος 

Π∆ 105/95 (παρ. ΙΧ) 

  
Έλεγχος λειτουργίας και χειρισµού µηχανη-
µάτων  (χωµατουργικών διακίνησης υλι-
κών), οχηµάτων, εγκαταστάσεων, µηχανών, 
εξοπλισµού εργασίας 

Π∆ 1073/81 (αρ. 72 – 74) 
Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος  Β, τµήµα II, § 8 & 9) 
Π∆ 1073/81 (αρ. 45 – 51) 
Ν 1568/85 (αρ. 22, 23) 

 Π∆ 395/94 (αρ. 3 – 9)  
 Π∆ 89/99 
 Π∆ 304/2000 
 Π∆ 155/2004 (αρ. 2) 
 ΚΥΑ (αρ. πρωτ. ∆13ε/4800/30/5-03) 
 Π∆ 377/93 
 Π∆ 18/96 
 Π∆ 31/90 
 Π∆ 499/91 
  

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Εργασίες µε ειδικούς κινδύνους Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. II) 
  
Προστασία από πτώση κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύ-
ψος (κιγκλιδώµατα, δίχτυα προστασίας, ζώνες ασφαλείας 
κλπ) 

Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος  Β, 
τµήµα II, § 5) 
 

  
Ικριώµατα και κλίµακες (σχεδιασµός, διαστασιολόγηση, 
κατασκευή, επιθεώρηση, συντήρηση, εγκατάσταση ανυψω-
τικής µηχανής επί ικριώµατος, ασφαλής διέλευση κάτω από 
αυτά κλπ) 

Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος  Β, 
τµήµα II, § 6) 
Π∆ 1073/81 (αρ. 34  - 36)  

 
  
Γενικές διατάξεις για τα ικριώµατα, κλίµακες και διαβάσεις Ν 1430/84 (αρ. 7 – 10) 
  
∆ιατάξεις για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας για 
προσωρινές εργασίες σε ύψος, ειδικές διατάξεις για τη χρη-
σιµοποίηση κλιµάκων, ικριωµάτων, τεχνικών πρόσβασης 
και τοποθέτησης µε τη βοήθεια σχοινιών  

Π∆ 155/2004 (αρ. 2)   

  
∆άπεδα εργασίας, οδοί κυκλοφορίας, πεζογέφυρες, εξέδρες, 
πλατύσκαλα, κεκλιµένα επίπεδα ράµπες 

Π∆ 1073/81 (αρ. 36  - 38) 

  
Ασφαλής κυκλοφορία πεζών, µηχανηµάτων, οχηµάτων Π∆ 1073/81 (αρ. 39) 
Ξύλινα σταθερά ικριώµατα-ορθοστάτες-σύνδεσης ορθοστα-
τών-εγκάρσιες δοκίδες-αντηρίδες-δάπεδαα ικριωµάτων-
σύνδεση ικριωµάτων µε οικοδοµή-προστατευτικό προστέ-
γασµα (σκάφη), κεκλιµένα επίπεδα 

Π∆ 778/80 (αρ. 4  - 11, 16) 

  
Κινητά ικριώµατα Π∆ 778/80 (αρ. 12) 
Σταθερά µεταλλικά ικριώµατα Π∆ 778/80 (αρ. 13) 
Κινητά µεταλλικά ικριώµατα (πύργοι) Π∆ 778/80 (αρ. 14) 
Ανηρτηµένα ικριώµατα Π∆ 778/80 (αρ. 15) 
  
Εξασφάλιση περάτων ξυλοτύπων και πλακών µε προσωρινά 
κιγκλιδώµατα 

Π∆ 778/80 (αρ. 17) 

  
Προστατευτικά κιγκλιδώµατα-στηθαία σε φωταγωγούς, 
ανοίγµατα δαπέδων, κλιµακοστάσια κλπ 

Π∆ 778/80 (αρ. 20) 
Π∆ 1073/81 (αρ. 40 – 42) 

  
Φορητές και σταθερές κλίµακες-κυλιόµενες σκάλες και κυ-
λιόµενοι διάδροµοι 

Π∆ της 22-12-33 
Π∆ 17/78 
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 Π∆ 1073/81 (αρ. 43, 44) 
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 Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος  Β, 
τµήµα II, § 10) 

  
Τα µεταλλικά ικριώµατα πρέπει να συνοδεύονται από: 
"Βεβαίωση Εξέτασης Τύπου" 

ΚΥΑ (αρ. πρωτ. 16440/Φ.10.4/445/93) 
(Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης 
στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλ-
λικών στοιχείων για την ασφαλή κατα-
σκευή και χρήση µεταλλικών σκαλω-
σιών 

  
Μέτρα κατά τη συναρµολόγηση, επικάλυψη, επισκευή, συ-
ντήρηση και αποξήλωση στεγών 

Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος  Α, § 
1.2 & µέρος  Β, § 14) 
Π∆ 778/80 (αρ. 18, 19) 

  
Χρήση Ατοµικών Μέτρων Προστασίας (ΜΑΠ) Π∆ 1073/81 (αρ.102  - 108)  
 Π∆ 396/94 (αρ. 9,  § 4, παρ. III) 
 Ν 1430/84 (αρ. 16, 18) 
  
  
Πυροπροστασία κατά την εκτέλεση εργασιών συγκόλλησης, 
οξυγονοκοπής και λοιπών θερµών εργασιών  

 
Π∆ 1073/81 (αρ. 96, § β και § γ) 
 

Προστασία κατά τη χρήση και µεταφορά τετηγµένων µε-
τάλλων(µόλυβδος), ζεόντων υγρών (πίσσα) 

Π∆ 70/90 (αρ. 15, § 5) 
Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7, Αποφ. 7568 
Φ.700.1/9-2-96 

  
Έλεγχος εξοπλισµού υπό πίεση Π∆ 1073/81 (αρ. 99) 
  
  
Χρήση Ατοµικών Μέτρων Προστασίας (ΜΑΠ) ΚΥΑ (αρ. πρωτ. οικ. 16289/330/19-5-

99, αρ. 3, 9, 15) 
 Π∆ 95/78 (αρ. 10) 
 Π∆ 1073/81 (αρ.104)  
 Π∆ 396/94 (αρ. 9,  § 4, παρ. III) 
 Ν 1430/84 (αρ. 16, 18) 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Φόρτωση-εκφόρτωση-αποθήκευση-στοίβαση-απόληψη-
ρίψη-µεταφορά υλικών και άλλων στοιχείων  

Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος  Β, 
τµήµα II, § 4) 
Π∆ 1073/81 (αρ. 85  - 91) 

  
Αποβάθρες και ράµπες φόρτωσης  
 Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος  Α,    

§  11) 
Μεταφορά-εναπόθεση υλικών µε αµίαντο  
 ΚΥΑ (αρ. πρωτ. 8243/1113/1991,αρ. 8, ) 
  
Μεταφορά ρευστών-πυρακτωµένων υλών µε περονοφόρα 
οχήµατα 

Π∆ 216/78 

  
Προφυλάξεις των εργαζοµένων από κραδασµούς  
 Π∆ 176/2005 
Προφυλάξεις των εργαζοµένων από το θόρυβο  
  
Προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρω-
νακτική διακίνηση φορτίων  

Π∆ 85/1991 (αρ. 1, 6) 
Π∆ 149/2006 (αρ. 3  - 9) 

  
Συχνότητα επίβλεψης εργασιών και επιθεώρησης συνεργεί-
ων 

Π∆ 397/94 

  

Σ
ε 
ό
λ
ες

 τ
ις

 ε
ρ
γ
α
σ
ίε
ς 

Ενηµέρωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων για την τήρη-
ση των µέτρων Ασφαλείας και Υγείας – Υποχρεώσεις εργο-
δοτών και εργαζοµένων 

Π∆ 1073/81 (αρ. 111) 
Π∆ 305/96 (αρ. 7, 8) 
Π∆ 17/96 (αρ. 7,8,10,11,12,13,14) 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Α΄ Βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους ερ-
γαζοµένους, πρόληψη-αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυ-
νων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων 

Π∆ 17/96 (αρ. 9) 
Π∆ 1073/81 (αρ. 92, 94, 96) 

  
Απαιτήσεις ασφαλείας φορητών ηλεκτρικών συσκευών, 
κινητών προβολέων, καλωδίων τροφοδοσίας κλπ – εγκατα-
στάσεις φωτισµού εργοταξίων 

 
Π∆ 1073/81 (αρ. 80 - 84) 

  
Συστήµατα ασφαλείας, συντήρηση και έλεγχος συστηµάτων 
ασφαλείας 

 

 Ν 1568/85 (αρ. 17, § 3, & αρ. 19 ) 
Προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς παράγοντες 

 
Ν 1568/85 (αρ. 24-28) 
Π∆ 307/26-8-86 (αρ. 4) 
Π∆ 77/3-3-93 
Π∆ 90/99 
Π∆ 186/95 
Π∆ 174/97 
Π∆ 338/01 

Προστασία των εργαζοµένων από µεταλλικό µόλυβδο & τις 
ενώσεις ιόντων του 

Π∆ 339/01 

 Π∆ 94/87 (αρ.2-14, παρ. I,II,III,IV) 
Προστασία των εργαζοµένων από καρκινογόνους παράγο-
ντες 

 

 Π∆ 399/17-12-94 
Π∆ 127/5-4-2000 

Γενικές απαιτήσεις Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζοµέ-
νων στους χώρους εργασίας (αερισµός-έκθεση σε ειδικούς 
κινδύνους - θερµοκρασία, φυσικός & τεχνητός φωτισµός, 
χώροι ανάπαυσης, έγκυες & γαλουχούσες µητέρες, εργαζό-
µενοι µε ειδικές ανάγκες, θύρες κινδύνου, εξαερισµός δάπε-
δα, τοίχοι, οροφές, παράθυρα, φεγγίτες) 

Π∆ 43/2003 
 
Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV,              
µέρος  Α,  §  5,6,7,8,12,15,16,17,) 
µέρος  Β, τµήµα I, §  1,2,3,4,5,6,7,11 & 
τµήµα II, §  1,3) 
 

 Ν 1568/85 (αρ. 21, 32) 
Οργάνωση χρόνου εργασίας των εργαζοµένων  
Μέτρα προστασίας των νέων κατά την εργασία  

Σ
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 Π∆ 88/99 
Π∆ 62/98 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Εργασίες µε ειδικούς κινδύνους Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. II) 
  
Γενικές διατάξεις ασφαλείας  
(εγκαταστάσεις ασφαλείας, επιθεώρηση ικριωµάτων, σωστή 
τοποθέτηση µηχανηµάτων ή συσκευών στην οικοδοµή, εκ-
φόρτωση υλικών, εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών κατά τις 
νυκτερινές ώρες κλπ) 

 
Π∆ 778/1980 (αρ. 21) 

  
Προστασία κατά την κατασκευή, συναρµολόγηση και απο-
συναρµολόγηση φερόντων οργανισµών, ξυλοτύπων, βαρέων 
προκατασκευασµένων στοιχείων και σχεδιασµός, υπολογι-
σµός και συντήρηση αυτών 

Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος  Β, 
τµήµα II, § 12)  

  
Πρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας κατά την κατασκευή κτι-
ρίων και δοµικών έργων και απαιτήσεις για την αντοχή αυ-
τών 

 
 
ΥΑ 3046/304/30-1-89 (αρ. 5, § 1,2,3) 
(Κτιριοδοµικός Κανονισµός) 

  
Προστασία από εξέχοντες ήλους, σύρµατα κλπ  
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 Π∆ 1073/81 (αρ. 98) 



 21 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Εργασίες µε ειδικούς κινδύνους Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. II) 
  
Καθορισµός και διαστασιολόγηση διαδρόµων κυκλοφορίας, 
οδών και εξόδων κινδύνου, µέτρα προστασίας από κινδύ-
νους σύνθλιψης, πτώσης εργαζοµένων ή πτώσης αντικειµέ-
νων και σηµατοδότηση ασφαλείας χώρων εργασίας 

Π∆ 225/89 (αρ. 4,5,6,7,9,10,11) 

  
Μέτρα προστασίας για εργασίες διάτρησης (περιοχές, µηχα-
νήµατα, χειριστές), από κινδύνους λόγω χρήσης εκρηκτι-
κών, κατά την φόρτωση, µεταφορά και αποκοµιδή υλικών 
και οι απαιτήσεις για ασφαλείς εργασίες στα φρέατα  

 
Π∆ 225/89 (αρ. 12 – 15)  

  
Απαιτήσεις λειτουργίας και έλεγχος του συστήµατος αερι-
σµού 

 

  
Απαιτήσεις φωτισµού, προστασία από υψηλούς θορύβους, 
σκόνες και επικίνδυνα αέρια, µέτρα ασφαλείας στις ηλε-
κτρικές εγκαταστάσεις 

Π∆ 225/89 (αρ. 16 – 18) 

 Π∆ 225/89 (αρ. 19 – 22) 
Πυροπροστασία  
  
Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)  
 Π∆ 225/89 (αρ. 23) 

Π∆ 225/89 (αρ. 24,25) 
Π∆ 396/94 (αρ. 9,  § 4, παρ. III) 
Ν 1430/84 (αρ. 16, 18) 

Πρώτες Βοήθειες   
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Χρήση εκρηκτικών υλών (αγορά, µεταφορά και κατανάλω-
ση) και εκρηκτικών µηχανηµάτων 

Π∆ 225/89 (αρ. 31) 
Ν 495/76 (αρ. 1,4,7,14) 
Π∆ 413/77  
Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος  Β, 
§11) 

 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 

Α. ΝΟΜΟΙ    
    
Ν.        495/76 ΦΕΚ    337/Α/76 Π.∆.     399/94 ΦΕΚ    221/Α/94 
    
Ν.      1430/84 ΦΕΚ     49/Α/84 Π.∆.     105/95 ΦΕΚ      67/Α/95 
    
Ν.      1568/85 ΦΕΚ    177/Α/85 Π.∆.       18/96 ΦΕΚ      12/Α/96 
    
Ν.      2696/99  (Κ.Ο.Κ) ΦΕΚ     57/Α/99 Π.∆.     305/96 ΦΕΚ    212/Α/96 
Ν.      4313/2014  
(ΦΕΚ 261/Α’/17.12.2014). 

   

  Π.∆.     174/97 ΦΕΚ    150/Α/97 
Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ    
  Π.∆.     175/97 ΦΕΚ    150/Α/97 
Π.∆.    της  22-12-33 ΦΕΚ    406/Α/33   
  Π.∆.       62/98 ΦΕΚ      67/Α/97 
Π.∆.     413/77 ΦΕΚ    128/Α/77   
  Π.∆.       88/99 ΦΕΚ      94/Α/99 
Π.∆.       17/78 ΦΕΚ      20/Α/78   
  Π.∆.       89/99 ΦΕΚ      94/Α/99 
Π.∆.       95/78 ΦΕΚ      20/Α/78   
  Π.∆.       90/99 ΦΕΚ      94/Α/99 
Π.∆.     216/78 ΦΕΚ      47/Α/78   
  Π.∆.     127/00 ΦΕΚ    111/Α/00 
Π.∆.     778/80 ΦΕΚ    193/Α/80   
  Π.∆.     304/00 ΦΕΚ    241/Α/00 
Π.∆.    1073/81 ΦΕΚ    260/Α/81   
  Π.∆.     338/01 ΦΕΚ    227/Α/01 
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Π.∆.     307/86 ΦΕΚ    135/Α/86   
  Π.∆.       43/03 ΦΕΚ      44/Α/03 
Π.∆.       94/87 ΦΕΚ      54/Α/87   
  Π.∆.     155/04 ΦΕΚ    121/Α/04 
Π.∆.      70α/88 ΦΕΚ      31/Α/88   
  Π.∆.     176/05 ΦΕΚ    227/Α/05 
Π.∆.     225/89 ΦΕΚ    106/Α/89   
  Π.∆.     149/06 ΦΕΚ    159/Α/06 
Π.∆.       31/90 ΦΕΚ      31/Α/90   
  Π.∆.     186/95 ΦΕΚ      97/Α/95 
Π.∆.       70/90 ΦΕΚ      31/Α/90   
  Π.∆.       17/96 ΦΕΚ      11/Α/96 
Π.∆.       85/91 ΦΕΚ      38/Α/91   
    
Π.∆.     499/91 ΦΕΚ    180/Α/91   
  Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  
Π.∆.       77/93 ΦΕΚ      34/Α/93   
  ΚΥΑ    8243/1113/91 ΦΕΚ    138/Β/91 
Π.∆.     377/93 ΦΕΚ    160/Α/93   
  ΚΥΑ    αρ. οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ    187/Β/93 
Π.∆.     395/94 ΦΕΚ    220/Α/94   
  ΚΥΑ    16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ    765/Β/93 
Π.∆.     396/94 ΦΕΚ    220/Α/94   
  ΚΥΑ    αρ. 8881/94 ΦΕΚ    450/Β/94 
Π.∆.     397/94 ΦΕΚ    221/Α/94   
    
ΚΥΑ    αρ. οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ    113/Β/97 ΥΑ       αρ. οικ.31245/93 ΦΕΚ    451/Β/93 
    
ΚΥΑ   αρ. οικ. 16289/330/99 ΦΕΚ    987/Β/99 ΥΑ       3131.1/20/95 ΦΕΚ    978/Β/95 
    
ΚΥΑ   αρ. οικ. 15085/593/03 ΦΕΚ   1186/Β/03 Πυροσβεστική διάταξη  7 ΦΕΚ    155/Β/96 
    
ΚΥΑ   αρ. ∆13ε/4800/03 ΦΕΚ     708/Β/03 Απόφαση   7568.Φ.700.1/96  
    
ΥΑ              3046/304/89 ΦΕΚ       59/∆/89 ΥΑ  αρ. πρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/03 ΦΕΚ    946/Β/03 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Καβάλα, 19-06-2019   Καβάλα, 19-06-2019   Καβάλα, 19-06-2019 
Συντάχθηκε ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο αν. Προϊστάµενος Τµήµατος  Ο Προϊστάµενος ∆.Τ.Ε. 
 Συγκοινωνιακών Έργων    

   
   
   

   
Γεώργιος Νάστος Γεώργιος Κυπραίος  Θωµάς Καραβάς  

Πολεοδόµος Μηχανικός Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΕΡΓΟ: 
 

Ασφαλτικές εργασίες στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο Νήσου Θάσου  
 

Σχέδιο Ασφαλείας & Υγείας  
(Σ.Α.Υ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Το παρόν Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) συντάχθηκε σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 ΦΕΚ 

Α/212/29.08.96 για τις «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» και την ΥΑ ∆Ι-

ΠΑ∆./οικ/177/ 2001ΦΕΚ 266/01 και τις ΟΣΜΕΟ. 

Το σχέδιο περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που λαµβάνονται υπόψη από τον ανάδοχο στα 

πλαίσια της διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας κατά τη φάση κατασκευής του έργου. 

Το παρόν ΣΑΥ αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της µελέτης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο ΣΑΥ θα 

χρησιµοποιηθούν στη φάση κατασκευής του έργου. 

Κάθε ΣΑΥ, θα λαµβάνει υπόψη τις πληροφορίες που περιέχονται στο ΣΑΥ της µελέτης. 

Επίσης από τον Ανάδοχο του έργου λαµβάνονται υπόψη : 

- Συνέπειες των τροποποιήσεων της µελέτης που προτείνονται από τον ίδιον. 

- Θέµατα Ασφάλειας και Υγείας που σχετίζονται µε τη µέθοδο εργασίας των αναδόχων. 

- Απαιτήσεις της Νοµοθεσίας σε θέµατα Ασφάλειας και Υγείας των εργαζοµένων. 

- ∆ελτία ασφάλειας προερχόµενα από τους προµηθευτές του για τα επικίνδυνα υλικά που προµηθεύεται 

και θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση του έργου, ώστε να γίνει γνωστός ο τρόπος µε τον οποίον θα 

διαχειρίζεται αυτά. 

 

Ο Ανάδοχος κατασκευάζει το έργο λαµβάνοντας οδηγίες για τυχόν περιορισµούς από την Μελέτη Περι-

βαλλοντικών Επιπτώσεων και περαιτέρω από την διευθύνουσα υπηρεσία. 

 

 Σηµειώνεται ότι το ΣΑΥ αποτελεί αναπόσπαστο και “ ζωντανό’’ στοιχείο της κατασκευής 

του έργου και πρέπει να αναθεωρείται, κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο, ώστε να ανταποκρίνε-

ται έγκαιρα στις κατασκευαστικές απαιτήσεις, όπως αυτές θα προκύπτουν κατά την εξέλιξη των ερ-

γασιών. 
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Είδος του έργου και χρήση αυτού 

Το αντικείµενο της εργολαβίας είναι εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης των φθαρµένων ασφαλτικών 

στρώσεων κυκλοφορίας και διαγράµµισης αυτών στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο νήσου Θάσου. 

 

∆ιεύθυνση του έργου: 

Σε επιλεγµένα τµήµατα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Θάσου. 

 

Στοιχεία του κυρίου του έργου 

Περιφέρεια Αν. Μακ. – Θράκης   

 

Στοιχεία των υπευθύνων ενηµέρωσης/αναπροσαρµογής του Σ.Α.Υ. 

Ο ανάδοχος του έργου 

 
 
2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 

Οι ασφαλτικές εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης θα γίνουν   σε επιλεγµένα τµήµατα δεξιάς και / ή αρι-

στερής λωρίδας κυκλοφορίας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της νήσου Θάσου.  Θα πραγµατοποιη-

θεί απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 4εκ., και διάστρωση αντιολισθηρής ασφαλτι-

κής στρώσης συµπυκνωµένου πάχους 0,04 µ. σε συνολική επιφάνεια 10.000 τ.µ. Εκτιµάται ότι σε επιφάνεια 2.500 

τ.µ. (από τα 10.000 τ.µ.)  θα απαιτηθεί επιπλέον απόξεση – φρεζάρισµα 4 εκατοστών για την εξασφάλιση αρτιό-

τερου αποτελέσµατος. Στο επιπλέον τµήµα των 4 εκ. θα πραγµατοποιηθεί  διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυ-

κλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,04 m. 

Η αντιολισθηρή στρώση θα κατασκευαστεί µε τον τύπο 1 (κλειστής σύνθεσης) ή τον τύπο 2 (ανοικτής σύν-

θεσης) ανάλογα µε τον υφιστάµενο τύπο, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-

12-01 "Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος", σε αναλογίες και µε ποσοστό ασφαλτικού συνδετικού 

(άσφαλτος τύπου 50/70) που θα καθορίζεται από τη µελέτη συνθέσεως.  

Επιπλέον η µελέτη προβλέπει τη διάστρωση, σε επιλεγµένα σηµεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δι-

κτύου της νήσου Θάσου, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 5 εκατοστών µε χρήση κοινής 

ασφάλτου, σε επιφάνεια 8.000 τ.µ.. Η διάστρωση θα πραγµατοποιηθεί αφού προηγηθεί το απαιτούµενο φρεζάρι-

σµα 5 εκατοστών. 

      Στα οδικά τµήµατα στα οποία θα εκτελεσθούν ασφαλτικές εργασίες συντήρησης θα πραγµατοποιηθεί, µε 

συνεργείο του αναδόχου,  η εργασία της διαγράµµισης του άξονα και των οριογραµµών του οδοστρώµατος κατά 

το αντίστοιχο άρθρο του Τιµολογίου Μελέτης και της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Έργων Οδοποιίας. 
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2.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ 

2.2.1  ΣΤΑ∆ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η κατασκευή του έργου θα γίνει κατά τα εξής στάδια: 

1.  Προετοιµασία του εργοταξίου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 

2. Φρεζάρισµα ασφ/κού οδοστρώµατος  σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην ΤΠ 1501-05-03-14-00 

3. Πλήρωση των ως άνω τµηµάτων µε αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση  

4. Σποραδική εκτέλεση επί πλέον εκσκαφής-φρεζαρίσµατος ασφαλτικού οδοστρώµατος έως βάθος 4εκ. µε 

διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,04m όπου απαιτηθεί 

5. Εργασία της διαγράµµισης στα τµήµατα 

 
2.2.2  ΤΡΟΠΟΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Πριν την έναρξη οιονδήποτε εργασιών θα γίνει η χωροθέτηση του εργοταξίου και θα κατασκευαστούν 

όλες οι απαραίτητες εργοταξιακές εγκαταστάσεις εάν απαιτείται. 

Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη, έστω και προσωρινά, µπαζών και άλλων αδρανών σε κοινόχρηστους χώ-

ρους, σε κοίτες ρεµάτων, χειµάρρων κλπ και σε επιφάνειες µε αξιόλογη βλάστηση. ∆εν θα θιγούν ιδιοκτη-

σίες από τις εκσκαφές, την αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής κλπ. 

Ο ανάδοχος θα µεταφέρει τα απόβλητα-ΑΕΚΚ (υλικά απόξεσης-φρεζαρίσµατος κ.λ.π.) σε µονάδα Επε-

ξεργασίας και Αξιοποίησης ΑΕΚΚ σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-

2010) για την εναλλακτική διαχείρισή τους. 

         Θα τηρούνται αυστηρά όσα προβλέπονται στο µε αριθµ. πρωτ. 2347/04-07-2019 έγγραφο 

∆/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης Τµήµα Περιβαλλοντι-

κού και Χωρικού Σχεδιασµού Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

 
 
 
3. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
3.1 Εντοπισµός Γενικών Κινδύνων 
Οι κίνδυνοι που µπορούν να προκύψουν στο υπό µελέτη έργο  σε όλες τις φάσεις κατασκευής του µπορεί 

να είναι : 

- Σκόνη που προκαλείται από απόθεση υλικών και εργασίες κατασκευής επιτόπου του έργου. 

- Ατυχήµατα λόγω κίνησης µηχανηµάτων του έργου (ανυψωτικά µηχανήµατα κ.λ.π.). 

- Ατυχήµατα λόγω υφιστάµενης κυκλοφορίας 

- Αλληλεπίδραση κίνησης πεζών και οχηµάτων γύρω από το εργοτάξιο. 

- Αλληλεπίδραση διαφορετικών εργασιών στον ίδιο ή σε γειτονικό χώρο. 

- Ύπαρξη υπόγειων δικτύων (ενεργών ή µη). 

- Κίνδυνοι από χρήση εξοπλισµού. 

- Πτώσεις αντικειµένων 

- Υπέργεια καλώδια. 

- Κύρια διεπαφή µεταξύ κίνησης κατασκευής και εργαζοµένων (κοινού στα εργοτάξια) 
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Κίνδυνοι 
 Πηγές κινδύνων 

 

01000. Αστοχίες 
εδάφους 

   

01101 Κατολίσθηση. Α̟ουσία/ανε̟άρκεια υ̟οστήριξης Χ 

01102 Α̟οκολλήσεις. Α̟ουσία/ανε̟άρκεια ̟ροστασίας  

01103 Στατική ε̟ιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξο̟λισµός  

01104 ∆υναµική ε̟ιφόρτιση. Φυσική αιτία  Χ 

01105 ∆υναµική ε̟ιφόρτιση. Ανατινάξεις Χ 

01100. Φυσικά 
̟ρανή 

01106 ∆υναµική ε̟ιφόρτιση. Κινητός εξο̟λισµός Χ 

01201 Κατάρρευση. Α̟ουσία/ανε̟άρκεια υ̟οστήριξης  

01202 Α̟οκολλήσεις. Α̟ουσία/ανε̟άρκεια ̟ροστασίας  

01203 Στατική ε̟ιφόρτιση. Υ̟ερύψωση  

01204 Στατική ε̟ιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξο̟λισµός  

01205 ∆υναµική ε̟ιφόρτιση. Φυσική αιτία  Χ 

01206 ∆υναµική ε̟ιφόρτιση. Ανατινάξεις  

01200. Τεχνητά 
̟ρανή & Εκσκαφές 

01207 ∆υναµική ε̟ιφόρτιση. Κινητός εξο̟λισµός  

01301 Κατα̟τώσεις οροφής/̟αρειών. Ανυ̟οστήλωτα τµή-
µατα 

 

01302 Κατα̟τώσεις οροφής/̟αρειών. Ανε̟αρκής υ̟οστύ-
λωση 

 

01303 Κατα̟τώσεις οροφής/̟αρειών. Καθυστερηµένη υ̟ο-
στύλωση 

 

01300. Υ̟όγειες 
εκσκαφές 

01304 Κατάρρευση µετώ̟ου ̟ροσβολής  

01401 Ανυ̟οστήρικτες ̟αρακείµενες εκσκαφές  

01402 Προϋ̟άρχουσα υ̟όγεια κατασκευή  

01403 ∆ιάνοιξη υ̟ογείου έργου  

01404 Ερ̟υσµός  

01405 Γεωλογικές/γεωχηµικές µεταβολές Χ 

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα  

01407 Υ̟οσκαφή/α̟ό̟λυση  

01408 Στατική ε̟ιφόρτιση Χ 

01409 ∆υναµική κατα̟όνηση-φυσική αιτία Χ 

01400. Καθιζήσεις 

01410 ∆υναµική κατα̟όνηση-ανθρω̟ογενής αιτία Χ 

01501   

01502   

01500. Άλλη ̟ηγή 

01503   

02000. Κίνδυνοι 
α̟ό εργοταξιακό 
εξο̟λισµό 

   

02101 Συγκρούσεις οχήµατος-οχήµατος Χ 

02102 Συγκρούσεις οχήµατος-̟ροσώ̟ων Χ 

02103 Συγκρούσεις οχήµατος-σταθερού εµ̟οδίου Χ 

02104 Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος-οχήµατος Χ 

02105 Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος-σταθερού εµ̟οδίου Χ 

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστηµάτων Χ 

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλι̟ής ακινητο̟οίηση Χ 

02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανε̟αρκής ̟ροστασία Χ 

02100. Κίνηση οχη-
µάτων και µηχανη-
µάτων 

02109 Μέσα σταθερής τροχιάς.-Εκτροχιασµός Χ 

02201 Ασταθής έδραση Χ 02200. Ανατρο̟ή 
οχηµάτων και µη- 02202 Υ̟οχώρηση εδάφους/δα̟έδου Χ 
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02203 Έκκεντρη φόρτωση Χ 

02204 Εργασία σε ̟ρανές Χ 

02205 Υ̟ερφόρτωση Χ 

χανηµάτων 

02206 Μεγάλες ταχύτητες Χ 

02301 Στενότητα χώρου Χ 

02302 Βλάβη συστηµάτων κίνησης Χ 

02303 Ανε̟αρκής κάλυψη κινουµένων τµηµάτων-̟τώσεις Χ 

02304 Ανε̟αρκής κάλυψη κιν. τµηµάτων-̟αγιδεύσεις µελών Χ 

02300. Μηχανήµατα 
µε κινητά µέρη 

02305 Τηλεχειριζόµενα µηχανήµατα & τµήµατά τους Χ 

02401   

02402   

02400. Εργαλεία 
χειρός 

02403   

02501   

02502   

02500. Άλλη ̟ηγή 

02503   

03000. Πτώσεις α̟ό 
ύψος 

   

03101 Κατεδαφίσεις  

03102 Κενά τοίχων  

03103 Κλιµακοστάσια  

03100. Οικοδοµές-
κτίσµατα 

03104 Εργασία σε στέγες  

03201 Κενά δα̟έδων  

03202 Πέρατα δα̟έδων  

03203 Ε̟ικλινή δά̟εδα   

03204 Ολισθηρά δά̟εδα  Χ 

03205 Ανώµαλα δά̟εδα  Χ 

03206 Αστοχία υλικού δα̟έδου  

03207 Υ̟ερυψωµένες δίοδοι και ̟εζογέφυρες Χ 

03208 Κινητές σκάλες και ανεµόσκαλες  

03209 Αναρτηµένα δά̟εδα. Αστοχία ανάρτησης  

03210 Κινητά δά̟εδα. Αστοχία µηχανισµού  

03200. ∆ά̟εδα ερ-
γασίας - ̟ροσ̟ε-
λάσεις 

03211 Κινητά δά̟εδα. Πρόσκρουση  

03301 Κενά ικριωµάτων  

03302 Ανατρο̟ή. Αστοχία συναρµολόγησης  

03303 Ανατρο̟ή. Αστοχία έδρασης  

03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώµατος  

03300. Ικριώµατα 

03305 Κατάρρευση. Ανεµο̟ίεση  

03401   03400. Τά-
φροι/φρέατα 03402   

03501   

03502   

03500. Άλλη ̟ηγή 

03503   

04000. Εκρήξεις . 
Εκτοξευόµενα υλι-
κά-θραύσµατα 

   

04101 Ανατινάξεις βράχων  

04102 Ανατινάξεις κατασκευών  

04103 Ατελής ανατίναξη υ̟ονόµων  

04104 Α̟οθήκες εκρηκτικών  

04100. Εκρηκτικά - 
Ανατινάξεις 

04105 Χώροι α̟οθήκευσης ̟υροµαχικών  
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04106 ∆ιαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων & µιγµάτων  

04201 Φιάλες ασετιλίνης/οξυγόνου  

04202 Υγραέριο  

04203 Υγρό άζωτο  

04204 Αέριο ̟όλης  

04205 Πε̟ιεσµένος αέρας  

04207 ∆ίκτυα ύδρευσης  

04200. ∆οχεία και 
δίκτυα υ̟ό ̟ίεση 

04208 Ελαιοδοχεία/υδραυλικά συστήµατα  

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη  

04302 Προεντάσεις ο̟λισµού/αγκυρίων  

04303 Κατεδάφιση ̟ροεντεταµένων στοιχείων  

04304 Συρµατόσχοινα   

04305 Εξολκεύσεις  

04300. Αστοχία υ-
λικών υ̟ό ένταση 

04306 Λαξεύσεις/τεµαχισµός λίθων  

04401 Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα  

04402 Αµµοβολές  

04400. Εκτοξευόµε-
να υλικά 

04403 Τροχίσεις/λειάνσεις  

04501   

04502   

04500. Άλλη ̟ηγή 

04503  
 

 

05000. Πτώσεις-
µετατο̟ίσεις υλι-
κών & αντικειµέ-
νων 

   

05101 Αστοχία. Γήρανση  

05102 Αστοχία. Στατική ε̟ιφόρτιση  

05103 Αστοχία. Φυσική δυναµική κατα̟όνηση  

05104 Αστοχία. Ανθρω̟ογενής δυναµική κατα̟όνηση  

05105 Κατεδάφιση   

05100. Κτίσµατα - 
φέρων οργανισµός 

05106 Κατεδάφιση ̟αρακειµένων  

05201 Γήρανση ̟ληρωτικών στοιχείων  

05202 ∆ιαστολή-συστολή υλικών  

05203 Α̟οξήλωση δοµικών στοιχείων  

05204 Αναρτηµένα στοιχεία & εξαρτήµατα  

05205 Φυσική δυναµική κατα̟όνηση  

05206 Ανθρω̟ογενής δυναµική κατα̟όνηση  

05207 Κατεδάφιση   

05200. Οικοδοµικά 
στοιχεία 

05208 Αρµολόγηση/α̟αρµολόγηση ̟ροκατασκ. στοιχείων  

05301 Μεταφορικό µηχάνηµα. Ακαταλληλότη-
τα/ανε̟άρκεια 

Χ 

05302 Μεταφορικό µηχάνηµα. Βλάβη Χ 

05303 Μεταφορικό µηχάνηµα. Υ̟ερφόρτωση Χ 

05304 Α̟όκλιση µηχανήµατος. Ανε̟αρκής έδραση Χ 

05305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση Χ 

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου Χ 

05307 Πρόσκρουση φορτίου Χ 

05308 ∆ιακίνηση αντικειµένων µεγάλου µήκους Χ 

05309 Χειρωνακτική µεταφορά βαρέων φορτίων  

05300. Μεταφερό-
µενα υλικά - Εκ-
φορτώσεις 

05310 Α̟όλυση χύδην υλικών. Υ̟ερφόρτωση Χ 
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05311 Εργασία κάτω α̟ό σιλό  

05401 Υ̟ερστοίβαση  

05402 Ανε̟άρκεια ̟λευρικού ̟εριορισµού σωρού  

05400. Στοιβασµένα 
υλικά 

05403 Ανορθολογική α̟όληψη  

05501   

05502   

05500. Άλλη ̟ηγή 

05503   

06000. Πυρκαϊές    

06101 Έκλυση/διαφυγή εύφλεκτων αερίων  

06102 ∆εξαµενές/αντλίες καυσίµων  

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλ̟. εύφλεκτα  

06104 Ασφαλτοστρώσεις/χρήση ̟ίσσας Χ 

06105 Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά  

06106 Αυτανάφλεξη-α̟ορρίµµατα Χ 

06100. Εύφλεκτα 
υλικά 

06107 Ε̟έκταση εξωγενούς εστίας. Ανε̟αρκής ̟ροστασία  

06201 Εναέριοι αγωγοί υ̟ό τάση  

06202 Υ̟όγειοι αγωγοί υ̟ό τάση Χ 

06203 Εντοιχισµένοι αγωγοί υ̟ό τάση  

06200. Σ̟ινθήρες & 
βραχυκυκλώµατα 

06204 Εργαλεία ̟ου ̟αράγουν εξωτερικό σ̟ινθήρα  

06301 Χρήση φλόγας-οξυγονοκολλήσεις  

06302 Χρήση φλόγας-κασσιτεροκολλήσεις  

06303 Χρήση φλόγας-χυτεύσεις  

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις  

06300. Υψηλές θερ-
µοκρασίες 

06305 Πυρακτώσεις υλικών  

06401   

06402   

06400. Άλλη ̟ηγή 

06403   

07000. Ηλεκτρο-
̟ληξία 

   

07101 Προϋ̟άρχοντα εναέρια δίκτυα Χ 

07102 Προϋ̟άρχοντα υ̟όγεια δίκτυα Χ 

07103 Προϋ̟άρχοντα εντοιχισµένα δίκτυα  

07104 Προϋ̟άρχοντα ε̟ίτοιχα δίκτυα  

07105 ∆ίκτυο ηλεκτροδότησης έργου Χ 

07100. ∆ίκτυα-
εγκαταστάσεις 

07106 Ανε̟αρκής αντικεραυνική ̟ροστασία Χ 

07201 Ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα  07200. Εργαλεία-
µηχανήµατα 07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία  

07301   

07302   

07300. Άλλη ̟ηγή 

07303   

08000. Πνιγ-
µός/Ασφυξία 

   

08101 Υ̟οβρύχιες εργασίες  

08102 Εργασίες εν ̟λω-̟τώση  

08103 Βύθιση/ανατρο̟ή ̟λωτού µέσου  

08104 Παρόχθιες/̟αράλιες εργασίες. Πτώση  

08105 Παρόχθιες/̟αράλιες εργασίες. Ανατρο̟ή µηχανήµα-
τος 

 

08100. Νερό 

08106 Υ̟αίθριες λεκάνες /∆εξαµενές. Πτώση  
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08107 Υ̟αίθριες λεκάνες /∆εξαµενές. Ανατρο̟ή µηχανήµα-
τος 

 

08108 Πληµµύρα/Κατάκλυση έργου  

08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούµενες άµµοι  

08202 Υ̟όνοµοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισµοί  

08203 Βύθιση σε σκυρόδεµα, ασβέστη ,κλ̟  

08200. Ασφυκτικό 
̟εριβάλλον 

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο-ανε̟άρκεια οξυγόνου  

08301   

08302   

08300. Άλλη ̟ηγή 

08303   

09000. Εγκαύµατα    

09101 Συγκολλήσεις/συντήξεις  

09102 Υ̟έρθερµα ρευστά   

09103 Πυρακτωµένα στερεά  

09104 Τήγµατα µετάλλων  

09105 Άσφαλτος/̟ίσσα  

09106 Καυστήρες  

09100. Υψηλές θερ-
µοκρασίες 

09107 Υ̟ερθερµαινόµενα τµήµατα µηχανών  

09201 Ασβέστης  

09202 Οξέα  

09200. Καυστικά 
υλικά 

09203   

09301   

09302   

09300. Άλλη ̟ηγή 

09303   

10000. Έκθεση σε 
βλα̟τικούς ̟αρά-
γοντες 

   

10101 Ακτινοβολίες  

10102 Θόρυβος/δονήσεις Χ 

10103 Σκόνη Χ 

10104 Υ̟αίθρια εργασία. Παγετός Χ 

10105 Υ̟αίθρια εργασία. Καύσωνας Χ 

10106 Χαµηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας Χ 

10107 Υψηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας Χ 

10108 Υγρασία χώρου εργασίας Χ 

10109 Υ̟ερ̟ίεση/υ̟ο̟ίεση Χ 

10110   

10100. Φυσικοί ̟α-
ράγοντες 

10111  
 
 

 

10201 ∆ηλητηριώδη αέρια  

10202 Χρήση τοξικών υλικών Χ 

10203 Αµίαντος  

10204 Ατµοί τηγµάτων  

10205 Αναθυµιάσεις υ-
γρών/βερνίκια,κόλλες,µονωτικά,διαλύτες 

 

10206 Κα̟ναέρια ανατινάξεων  

10207 Καυσαέρια µηχανών εσωτ. καύσης Χ 

10208 Συγκολλήσεις  

10209 Καρκινογόνοι ̟αράγοντες Χ 

10200. Χηµικοί ̟α-
ράγοντες 

10210   
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10211   

10212   

10301 Μολυσµένα εδάφη  

10302 Μολυσµένα κτίρια  

10303 Εργασία σε υ̟ονόµους, βόθρους, βιολογικούς καθαρι-
σµούς 

 

10304 Χώροι υγιεινής  

10305   

10306   

10300. Βιολογικοί 
̟αράγοντες 

10307   

 
 
 
4. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 
Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων 

Προσπέλαση στο εργοτάξιο και ασφάλεια στη διέλευση των διερχόµενων οχηµάτων: 

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και για την αποτροπή της πρόκλησης τροχαίων ατυχηµάτων 

από την σύγχρονη κυκλοφορία της οδού θα γίνει κατάλληλη σήµανση µε προειδοποιητικές πινακίδες στην 

αρχή στο  τέλος και κατά µήκος του έργου σύµφωνα µε την µελέτη σήµανσης που θα συνταχθεί από τον 

ανάδοχο του έργου.  

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει, παράλληλα µε την κατασκευή των εργασιών στο 

κατασκευαζόµενο τµήµα, τη συνεχή, ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας µε την κατασκευή 

προσωρινών παρακαµπτηρίων τµηµάτων προς όλες τις εγκαταστάσεις ή εργοτάξια του Έργου. Έχει για το 

σκοπό αυτό την υποχρέωση να συντάξει την σχετική µελέτη σήµανσης (χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή) λαµβάνο-

ντας υπ΄όψη ιδίως: 

• Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έρ-

γων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

• Την ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την 

ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οι-

κισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 

• Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  (Ν.2696/1999-ΦΕΚ 57/Α’/ 23.3.1999) άρθρα 9, ει-

δικότερα το άρθρο 52 παρ.2, όπως τροποποιήθηκε µε τον υπ.’ αριθµ. Ν4313/2014 (ΦΕΚ 

261/Α’/17.12.2014). 

Επίσης µε µέριµνα του αναδόχου συντονιστές ασφαλείας θα ρυθµίζουν την κυκλοφορία για την προστα-

σία τόσο των εργαζόµενων όσο και των διερχόµενων οχηµάτων. 

   
 
Οχήµατα, χωµατουργικά µηχανήµατα καθώς και τα µηχανήµατα  διακίνησης υλικών : 

� Ένα µηχάνηµα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για την (τις) εργασία(ες) που έχει κατασκευασθεί. 

� Απαγορεύεται η υπερφόρτωση µηχανήµατος. 

� Μόνον αδειούχοι χειριστές επιτρέπεται να χειρίζονται τα µηχανήµατα. 

� Η άδεια των χειριστών πρέπει να είναι σε ισχύ. 
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� Είναι υποχρεωτική η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας (βιβλίου) συντήρησης για κάθε µηχάνη-

µα. 

� Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασµοί στην χρήση και συντήρηση του µηχανήµατος. 

� Όλα τα µηχανήµατα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε πυροσβεστήρα και φαρµακείο. 

� Όλα τα συστήµατα ασφαλείας πρέπει να δουλεύουν καλώς. 

� Η θέση του µηχανήµατος δεν πρέπει να είναι επισφαλής για το ίδιο, τον χειριστή ή τρίτους.  

� Όλα τα ΜΕ πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε άδεια λειτουργίας και πινακίδα "ΜΕ". 

 

Όλα τα οχήµατα και τα χωµατουργικά µηχανήµατα καθώς και τα µηχανήµατα διακίνησης υλικών: 

Θα είναι σωστά σχεδιασµένα και κατασκευασµένα. 

Θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και τυχόν µετατροπές θα εγκρίνονται σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία λαµβάνοντας υπ΄ όψη την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. 

Θα χρησιµοποιούνται σωστά και από πρόσωπα κατάλληλα και εφοδιασµένα µε τις απαιτούµενες άδειες 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.        

Οι οδηγοί και οι χειριστές των οχηµάτων και των χωµατουργικών µηχανηµάτων καθώς και των µηχανη-

µάτων διακίνησης υλικών, θα έχουν λάβει  ειδική  εκπαίδευση θα διαθέτουν την απαιτούµενη από την νο-

µοθεσία άδεια. 

Θα λαµβάνονται προληπτικά µέτρα  ώστε να αποφεύγεται η πτώση των εν λόγω οχηµάτων και των µηχα-

νηµάτων στο χώρο εκσκαφής ή στο νερό. 

Τα χωµατουργικά µηχανήµατα και τα µηχανήµατα διακίνησης υλικών θα είναι εφοδιασµένα  µε τα κατάλ-

ληλα συστήµατα σύµφωνα µε τις προβλέψεις του  κατασκευαστή ώστε οδηγός να προστατεύεται κατά της 

σύνθλιψης σε περίπτωση ανατροπής του µηχανήµατος, καθώς και κατά της πτώσης αντικειµένων. 

Τα φορτηγά που θα µεταφέρουν τα υλικά (αµµοχάλικα – θραυστό υλικό) θα είναι κατάλληλα επικαλυµµέ-

να ώστε να µην θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των κυκλοφορούντων οχηµάτων  επί της οδού. 

Μετά το πέρας της καθηµερινής εργασίας τα µηχανήµατα, τα οχήµατα και γενικά ο εξοπλισµός  θα φυλά-

γονται σε περιφραγµένο χώρο. 

Τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο θα έχουν καλή κατάσταση λειτουργίας, θα ελέγχονται 

από κατάλληλο προσωπικό σύµφωνα µε το Π. ∆. 1073/81 άρθρο 56, 78, 79 και το προσωπικό χειρισµού 

θα έχει τις απαιτούµενες άδειες βάση του Π.∆. 31/90 και την απαιτούµενη ειδίκευση 

  
           
Εγκαταστάσεις-µηχανές-εξοπλισµός-µηχανοκίνητα ή µη εργαλεία χειρός : 

Θα είναι σωστά σχεδιασµένες και κατασκευασµένες. 

Θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. 

Θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εργασία για την οποία προορίζονται. 

Θα χρησιµοποιούνται από εργαζόµενους που έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση. 

Οι εγκαταστάσεις και τα όργανα υπό πίεση θα παρακολουθούνται και θα υποβάλλονται σε δοκιµές και 

ελέγχους κατά τακτά χρονικά διαστήµατα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας 

(ΣΟ∆ΑΥΕ) ώστε να περιορισθεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το  

(ΣΟ∆ΑΥΕ) αποτελούν αυτές που ορίζει η µε αριθµό ∆ΙΠΑΠ/οικ./889/27.11.02 απόφαση του Υφ. 

ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Φ.Ε.Κ. 16/14.01.2003 τ.∆’). Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει πλήρως τις δια-

τάξεις των από το Κράτος εγκεκριµένων κανονισµών και των ΕΤΕΠ, όπως επίσης και τις περί τάξεως και 

ασφαλείας ατυχηµάτων αστυνοµικές διατάξεις και εγκύκλιες διαταγές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. έχοντας πλήρη 

και ακέραια την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη του εαυτού του και του προσωπικού του από 

τις ενέργειες που γίνονται από τον ίδιο και το προσωπικό του και έχουν άµεση σχέση µε την εκτέλεση της 

εργολαβίας. 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ υλικών- Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφί-

σεις – Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010)  

Ο ανάδοχος θα µεταφέρει τα απόβλητα-ΑΕΚΚ (υλικά απόξεσης-φρεζαρίσµατος κ.λ.π.) σε µονάδα Επε-

ξεργασίας και Αξιοποίησης ΑΕΚΚ σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-

2010) 

 

ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

Το πρόχειρο φαγητό θα γίνεται στις θέσεις των εργασιών. Τα απορρίµµατα και τα υπολείµµατα τροφών θα 

απορρίπτονται στον προβλεπόµενο κάδο απορριµµάτων, θα' µεταφέρονται σε πλαστικές σακούλες στον 

χώρο απόθεσης απορριµµάτων της κοινότητας. 

Στο εργοτάξιο θα διαµορφωθεί µικρό φαρµακείο µε τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών. Σε εµφανή 

θέση δίπλα στο φορητό φαρµακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνο του πλησιέστερου 

φαρµακείου, που καλύπτει την περιοχή καθώς και τα τηλεφωνά του  Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ. 

Επίσης θα υπάρχει διαθέσιµο αυτοκίνητο για παροχή βοήθειας µετακίνησης. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

θα υπάρξουν 2, τουλάχιστον, κινητά τηλέφωνα , τα οποία θα χρησιµοποιεί το κύριο προσωπικό του ανα-

δόχου για τις ανάγκες του έργου. 

 
 
5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

5.1  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Η διοίκηση του εργοταξίου ορίζει τεχνικό υγείας και ασφάλειας 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 ορισθούν και βοηθοί του τεχνικού 

υγείας και ασφάλειας. 

Καθήκοντα και ευθύνες υπευθύνου υγείας και ασφάλειας. 

1. Ο υπεύθυνος ασφάλειας και υγιεινής του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργα-

σιών, σύµφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων.  
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2. Έχει άµεση επικοινωνία µε τους αρµόδιους φορείς, όπως Τροχαία- Αστυνοµία, Πρώτες Βοήθειες, Τοπι-

κή Αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς, φορείς µαζικής ενηµέρωσης και τους βιοµηχανικούς χώρους που 

επηρεάζονται από τις εργασίες. 

3. Πρόγνωση και λύση προβληµάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως κυκλοφοριακό, ανασφαλείς συνθή-

κες στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια του έργου και των εργαζοµένων. 

4. Συσκέπτεται µε τους µηχανικούς του εργοταξίου πληροφορώντας τους για τον βαθµό των µέτρων α-

σφάλειας που εφαρµόζονται. 

5. Οργανώνει ελέγχους ασφάλειας στο εργοτάξιο, ώστε να επιβεβαιώνεται η διατήρηση και επιβολή των 

µέτρων ασφάλειας. 

6. Επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισµού ασφάλειας για κάθε εργαζόµενο.                             

7. Ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών , επισκέπτεται τις θέσεις εργασίας του εργοταξίου και αναφέρει τις 

όποιες αποκλίσεις επισηµαίνονται. 

8. Ερευνά τα ατυχήµατα και διατηρεί ηµερολόγιο καταγραφής τους για την εξαγωγή συµπερασµάτων προς 

αποφυγή άλλων παρόµοιων. 

9. Αναφέρει στον ∆ιευθυντή του εργοταξίου κάθε παράβαση και τις προτεινόµενες διορθωτικές ενέργειες. 

10. Επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό του εργοταξίου είναι ενήµερο σχετικά µε τις πρώτες βοήθειες που 

πρέπει να παρέχονται. 

 
 
5.2  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ 

Όταν  πρόκειται να εκτελεσθεί µία εργασία, ο εργοταξιάρχης συγκαλεί σύσκεψη στην οποία συµµετέχει 

όλο το κύριο προσωπικό, ώστε να ενηµερωθεί σχετικά µε τα ζητήµατα περί ασφάλειας. Αντικείµενο της 

σύσκεψης θα είναι ο συντονισµός του κυρίως προσωπικού από τον υπεύθυνο ασφάλειας και υγείας καθώς 

και η σύνταξη της σχετικής  αναφοράς, η οποία πρέπει να υπογράφεται από όλους τους συµµετέχοντες. 

Ο υπεύθυνος ασφάλειας σε συνεργασία µε τους άλλους ειδικούς θα εκτελεί ελέγχους ώστε να εξασφαλίζει 

τη συµµόρφωση για τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας. Αν ο υπεύθυνος ασφάλειας παρατηρήσεις οποια-

δήποτε µη συµµόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη µε την παρουσία .όλων των µελών που εµπλέκονται. Α-

ντικείµενο της σύσκεψης θα είναι η εξέταση της µη συµµόρφωσης και η απόφαση για τη διορθωτική ε-

νέργεια που πρέπει να πραγµατοποιηθεί Ακολούθως αν ο υπεύθυνος ασφάλειας βρίσκει ότι στη διάρκεια 

της -επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγµατοποιηθεί, πρέπει να το αναφέρει άµεσα στον 

εργοταξιάρχη. 

 

5.3  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Όταν διαπιστώνεται κάποια µη συµµόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο υπεύθυνος ασφάλειας συντάσσει 

και υπογράφει µία αναφορά παράβασης κανόνων ασφάλειας, όπου περιγράφεται η διαπιστωµένη κατά-

σταση και δίνονται οι απαιτούµενες εντολές οι σχετικές  µε τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να εκτε-

λεσθούν. Η αναφορά δίδεται στον άµεσα υπεύθυνο της θέσεως εργασίας και κοινοποιείται στον υπεύθυνο 

του εργοταξίου. 
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Ο παραλήπτης της προαναφερόµενης αναφοράς πρέπει να υλοποιήσει αµέσως τις υποδεικνυόµενες διορ-

θωτικές ενέργειες. Ακολούθως ο υπεύθυνος ασφάλειας επιθεωρεί και επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει η διορθω-

τική ενέργεια, θα καταγραφεί τότε στην αναφορά η ηµεροµηνία της ενέργειας. 

Αν συµβούν ατυχήµατα, πρέπει να αναφερθούν αµέσως στον υπεύθυνο ασφάλειας. Η κοινοποίηση πρέπει 

να γίνει την ίδια µέρα που συνέβη το ατύχηµα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες. Ο υπεύθυνος α-

σφάλειας 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 ασφάλειας πρέπει να αρχειοθετούνται, όλα τα ατυχήµατα πρέπει να 

εξετάζονται και να αναλύονται και η αναφορά πρέπει να υποβάλλεται στον εργοταξιάρχη προς έλεγχο και 

ενηµέρωση. 

 

5.4  ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να συµµορφώνονται µε τα µέτρα ασφάλειας που εφαρµόζονται στο εργοτάξιο, 

ώστε να προστατεύονται οι ίδιοι και τρίτα µέρη. 

Τα µέτρα ασφάλειας είναι τα ακόλουθα 

Χρήση του εξοπλισµού ασφαλείας και άλλων προστατευτικών µέσων, που παρέχονται. 

Άµεση αναφορά στον υπεύθυνο ασφαλείας για έλλειψη εξοπλισµού ασφάλειας και επικίνδυνες συνθήκες 

εργασίας 

∆εν επιτρέπεται η µετακίνηση ή τροποποίηση του εξοπλισµού ασφαλείας και των προστατευτικών µέτρων 

χωρίς τη σχετική έγκριση. 

 
 

6. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

Οδεύσεις οχηµάτων και πεζών εντός του εργοταξίου  

Η διέλευση και παραµονή ατόµων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το εξουσιοδοτηµένο για 

την κατασκευή προσωπικό του έργου. Η κυκλοφορία πεζών γίνεται σε όλη την έκταση του εργοταξίου (Εργο-

ταξιακή ζώνη) εκτός από τους χώρους όπου ειδική σήµανση το απαγορεύει. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν ε-

µπλοκή µε υφιστάµενη κυκλοφορία. Η κυκλοφορία οχηµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε την ειδική κυκλοφοριακή 

σήµανση που προβλέπεται να εγκατασταθεί από τον ανάδοχο κατασκευής. Η κυκλοφορία των οχηµάτων εντός 

του Εργοταξίου επιτρέπεται µόνο κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου.  

 

   Χώροι  συλλογής  αχρήστων  υλικών 

Η συλλογή και απόθεση των άχρηστων υλικών θα γίνεται στις εγκεκριµένες θέσεις απόθεσης. Υπενθυµίζεται 

στον Ανάδοχο κατασκευής του έργου οι απαιτήσεις Προστασίας Περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις οποίες κάθε 

είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και µηχανήµατα, λάδια παντός είδους ενέµατα κλπ απο-

τελούν ελεγχόµενα απορρίµµατα και θα πρέπει να αποµακρύνονται από το εργοτάξιο, η δε διάθεση τους θα γί-

νεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών 

από κάθε είδους λάδια, καύσιµα κλπ. Οµοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η 

διαχείριση των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 
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98012/2001/96 (ΦΕΚ 40Β) (πάγιος περιβαλλοντικός όρος). Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν οι εκάστοτε Νοµαρ-

χιακές Αποφάσεις (πάγιος περιβαλλοντικός όρος). 

Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε απορροές της κατασκευής. Για το 

λόγο αυτό επιβάλλεται να ληφθούν µέτρα ώστε οι απορροές να είναι απαλλαγµένες από φερτές ύλες (π.χ. λά-

σπες) και µη βιοδιασπόµενες ουσίες (π.χ. λιπαντικά, υγρά καύσιµα). 

Εάν εκτελούνται εργασίες πλύσης µηχανηµάτων και οχηµάτων πρέπει να κατασκευαστεί φρεάτιο συλλογής και 

καθίζησης των νερών έκπλυσης, να γίνεται τακτικός καθαρισµός του φρεατίου από την ίλη η οποία θα µεταφέ-

ρεται σε Χώρο ∆ιάθεσης Απορριµµάτων.   

Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν επιπλέον οι εκάστοτε Αποφάσεις της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

 
Συνθήκες αποκοµιδής επικίνδυνων υλικών  

Όλοι οι ανάδοχοι (υπεργολάβοι) θα ενηµερώνουν µέσω του Κύριου Αναδόχου, που θα ενηµερώνει άµεσα  τις 

Αρχές, για τυχόν επικίνδυνες ουσίες που χρειάζονται ασφαλή αποκοµιδή.  

Ο Κύριος Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την λήψη όλων των λογικών προφυλάξεων για την ασφαλή αποκοµιδή ε-

πικίνδυνων ουσιών, καθώς και την τήρηση αρχείου µεταφοράς σε καταχωρηµένη εταιρία. Επισηµαίνεται η υπο-

χρέωση του Αναδόχου να ζητά από τους προµηθευτές του τα δελτία ασφαλείας των υλικών που προµηθεύεται 

ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει τον τρόπο µε τον οποίο οφείλει να τα διαχειρίζεται. Οι προµηθευτές είναι 

υποχρεωµένοι να παραδίδουν στον καταναλωτή ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

(Material Safety Data Sheet – M.S.D.S.). Τα M.S.D.S. πρέπει να απαιτούνται, µε φροντίδα του τµήµατος προ-

µηθειών του έργου, στα ελληνικά όταν πρόκειται για εισαγόµενα προϊόντα. Τα M.S.D.S. παραδίδονται στον υ-

πεύθυνο των δραστηριοτήτων, στους Μηχανικούς Ασφαλείας και τον Ιατρό Ασφαλείας οι οποίοι µετά από µε-

λέτη συνιστούν τυχόν πρόσθετα µέτρα ασφαλείας και υγείας για το συγκεκριµένο προϊόν.  

Ένα ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας (M.S.D.S.) ενδεικτικά – και όχι περιοριστικά – πρέπει να περιέχει: 

- Ταυτότητα προϊόντος, κατασκευαστή ή αντιπροσώπου 

- Χηµική σύσταση, πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τα συστατικά 

- Ταυτότητα κινδύνων 

- Μέτρα Πρώτων Βοηθειών 

- Μέτρα Πυρόσβεσης  

- Μέτρα για περιπτώσεις διαρροής  

- Χειρισµός 

- Αποθήκευση 

- Έλεγχοι έκθεσης  

- Μέσα ατοµικής προστασίας  

- Φυσικοχηµικές ιδιότητες 

- Σταθερότητα και ικανότητα για αντίδραση 

- Πληροφόρηση σχετική µε τοξικολογικά δεδοµένα 

- Πληροφόρηση σχετική µε οικολογικά δεδοµένα 

   - Καταστροφή άχρηστου-µολυσµένου υλικού 
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Τα παρακάτω επικίνδυνα υλικά µπορεί να βρεθούν κατά την διάρκεια των εργασιών στο εργοτάξιο: 

- Λάδια  

- ∆ιαλύτες 

- Βαφές και κόλλες 

-  Επιταχυντές στερεοποίησης εκτοξευόµενου σκυροδέµατος 

- Εύφλεκτα υλικά 

- Ύπαρξη υδρογονανθράκων και βαρέων µετάλλων σε κάποια φρεάτια 

 
Οι χρήστες των επικίνδυνων υλικών θα είναι γνώστες των απαιτήσεων ασφαλούς αποθήκευσης, σήµανσης α-

σφαλείας και χρήσης  που είναι απαραίτητες για την εργασία επιτόπου του έργου.  

 
 

∆ιευθετήσεις χώρων υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών  
 Για τους χώρους υγιεινής και για το νερό θα εφαρµόζονται οι Υγειονοµικές ∆ιατάξεις του Υπουργείου 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μέσα στο εργοτάξιο θα υπάρχει κατάλληλος στεγασµένος χώ-

ρος ανάπαυσης και εστίασης, ο οποίος θα προφυλάσσει τους εργαζόµενους από τις καιρικές συνθήκες και θα 

υπάρχει οπτική επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον. Ο χώρος διαλείµµατος θα διαθέτει τον απαραίτητο αριθµό 

τραπεζιών, καθισµάτων, δοχείων απορριµµάτων, µέσα για θέρµανση και ψύξη τροφίµων και ποτών και εξοπλι-

σµό για συντήρηση και την προετοιµασία των τροφίµων. Το πόσιµο νερό θα διαχωρίζεται και θα επισηµαίνεται 

για την αποφυγή σύγχυσης µε το νερό χρήσης. Στο εργοτάξιο θα υπάρχει πρόχειρο µικρό φαρµακείο για την 

παροχή πρώτων βοηθειών, τοποθετηµένο σε θέση εύκολα προσιτή υπό την επίβλεψη εντεταλµένου του Αναδό-

χου. Για την µεταφορά των τραυµατιών ή αρρώστων σε νοσοκοµείο στο συντοµότερο δυνατό χρόνο, θα υπάρ-

χει ένα κατάλληλο όχηµα που θα είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί για ασθενοφόρο. Στο έργο, θα υπάρχουν σε 

κατάλληλες θέσεις ειδικές σηµάνσεις για τους χώρους πρώτων βοηθειών, το ιατρείο, τα οχήµατα  µεταφοράς 

ασθενών, τον εξοπλισµό διάσωσης τα κουτιά πρώτων βοηθειών και τα άτοµα τα  ειδικά  εκπαιδευµένα  και  ε-

ξουσιοδοτηµένα  για  την  παροχή  πρώτων  βοηθειών. 

Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση πρέπει να αποµακρυνθεί µετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του 

έργου και ο χώρος να αποκατασταθεί. Οι περιοχές και οι εγκαταστάσεις που παρέχει ο Ανάδοχος κατασκευής 

θα συντηρούνται για να εξασφαλίζεται το ότι παραµένουν τακτοποιηµένα, καθαρά από υγειονοµικής απόψεως 

και ασφαλή ειδικά όσον αφορά την προφύλαξη από τρωκτικά. 

 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου. Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος Α  §3 & 18.1) 
 Π∆ 105/95 
  
Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών,  Π∆ 1073/81 (αρ. 93&95) 
θερµών, υγρών ή αερίων  
  
Μέτρα ασφαλείας ηλεκτρικών εγκαταστά-
σεων (εντοπισµός – µεταφορά δικτύων κτλ)  

Π∆ 1073/81 (αρ. 75-79) 
Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος Α, §2 
& µέρος Β, τµήµα II, §2   

Π
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Σχέδιο διάσωσης- Ν 1568/85 (αρ. 17, 18&20) 
έξοδοι κινδύνου- Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος Α, §3,9,10 
ζώνες κινδύνου-θύρες- & µέρος Β, §8,9 
οδοί κυκλοφορίας- Π∆ 1073/81 (αρ. 96, §2.θ) 
σχεδιασµός χώρων εργασίας  
  
Εξοπλισµός Ατοµικής Προστασίας  Π∆ 396/94  (αρ. 4-10, παρ. I,II,III.) 
Κατά την εργασία (ΜΑΠ) Ν 1430/84  (αρ. 16&18) 
 ΚΥΑ (αρ. πρωτ. οικ.Β.4373/1205/93)  
 ΚΥΑ (αρ. πρωτ. 8881/94)  
 ΚΥΑ (αρ. πρωτ. οικ.Β.5261/190/97)  
  
Πυρόσβεση–αντιµετώπιση πυρκαγιών  Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος Α, §4) 
 Π∆ 105/95 (αρ. 9, § IV)  
 Π∆ 1073/81 (αρ. 96) 
  
Χώροι υγιεινής και υγειονοµικός εξοπλι-
σµός 

Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος Α, §14) 

  
Α Βοήθειες–Φαρµακείο  Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος Α, §13) 
 Π∆ 1073/81 (αρ. 110) 
  

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Απαιτήσεις σήµανσης εκτελούµενων έργων ΥΑ αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/1-7-2003 
εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχων. *(Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελού-

µενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικηµένων 
περιοχών ως ελάχιστα όρια). 

  
  
  
Σήµανση εργασιών που εκτελούνται στις 
οδούς-εγκατάσταση µέσων σήµανσης και 
σηµατοδότησης-τήρηση µέτρων ασφάλειας 
από τους εργαζόµενους-υποχρεώσεις κατά 
την εκτέλεση εργασιών και εναπόθεση υλι-
κών στις οδούς-κατάληψη τµήµατος οδού 
και πεζοδροµίου  

Ν. 2696/23-3-99 (αρ.9, 10, 44 §5, 47, 48) 
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) , όπως τροπο-
ποιήθηκε µε τον υπ.’ αριθµ. Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 
261/Α’/17.12.2014). 
 

  
  
Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας 
(ΜΑΠ)  

Π∆ 396/94  (αρ. 9, §4, παρ. III) 
Π∆ 1073/71 (αρ. 102, 103, 106, 108) 

 Ν 1430/84  (αρ. 16, 18) 
  

Σ
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Έλεγχος λειτουργίας και χειρισµού ανυψω-
τικών µηχανηµάτων - Γενικές διατάξεις 

Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος  Β, τµήµα II, § 7) 
Ν 1430/84  (αρ. 11 - 15) 

  
Ανυψωτικά µηχανοκίνητα µηχανήµατα Π∆ 1073/81 (αρ. 52  - 57) 
  
Όργανα και εξαρτήµατα ανυψωτικών µηχα-
νηµάτων 

Π∆ 1073/81 (αρ. 58  - 63) 

  
Χειρισµός και έλεγχος ανυψωτικών µηχα-
νηµάτων 

Π∆ 1073/81 (αρ. 64  - 69) 

  
Κανονισµός Ελέγχων ανυψωτικών µηχανη-
µάτων (πιστοποιητικά καταλληλότητας) 

Π∆ 1073/81 (αρ. 70, 71) 
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Οδηγίες χειρισµού µηχανηµάτων µε τη βοή-
θεια σηµάτων µε χειρονοµίες  

ΚΥΑ (αρ. πρωτ. οικ. 15085/593/25-8-03) 

  
Αυτοκίνητα εγχύσεως ετοίµου σκυροδέµα-
τος 

Π∆ 105/95 (παρ. ΙΧ) 

  
Έλεγχος λειτουργίας και χειρισµού µηχανη-
µάτων  (χωµατουργικών διακίνησης υλι-
κών), οχηµάτων, εγκαταστάσεων, µηχανών, 
εξοπλισµού εργασίας 

Π∆ 1073/81 (αρ. 72 – 74) 
Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος  Β, τµήµα II, § 8 & 9) 
Π∆ 1073/81 (αρ. 45 – 51) 
Ν 1568/85 (αρ. 22, 23) 

 Π∆ 395/94 (αρ. 3 – 9)  
 Π∆ 89/99 
 Π∆ 304/2000 
 Π∆ 155/2004 (αρ. 2) 
 ΚΥΑ (αρ. πρωτ. ∆13ε/4800/30/5-03) 
 Π∆ 377/93 
 Π∆ 18/96 
 Π∆ 31/90 
 Π∆ 499/91 
  

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Εργασίες µε ειδικούς κινδύνους Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. II) 
  
Προστασία από πτώση κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύ-
ψος (κιγκλιδώµατα, δίχτυα προστασίας, ζώνες ασφαλείας 
κλπ) 

Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος  Β, 
τµήµα II, § 5) 
 

  
Ικριώµατα και κλίµακες (σχεδιασµός, διαστασιολόγηση, 
κατασκευή, επιθεώρηση, συντήρηση, εγκατάσταση ανυψω-
τικής µηχανής επί ικριώµατος, ασφαλής διέλευση κάτω από 
αυτά κλπ) 

Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος  Β, 
τµήµα II, § 6) 
Π∆ 1073/81 (αρ. 34  - 36)  

 
  
Γενικές διατάξεις για τα ικριώµατα, κλίµακες και διαβάσεις Ν 1430/84 (αρ. 7 – 10) 
  
∆ιατάξεις για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας για 
προσωρινές εργασίες σε ύψος, ειδικές διατάξεις για τη χρη-
σιµοποίηση κλιµάκων, ικριωµάτων, τεχνικών πρόσβασης 
και τοποθέτησης µε τη βοήθεια σχοινιών  

Π∆ 155/2004 (αρ. 2)   

  
∆άπεδα εργασίας, οδοί κυκλοφορίας, πεζογέφυρες, εξέδρες, 
πλατύσκαλα, κεκλιµένα επίπεδα ράµπες 

Π∆ 1073/81 (αρ. 36  - 38) 

  
Ασφαλής κυκλοφορία πεζών, µηχανηµάτων, οχηµάτων Π∆ 1073/81 (αρ. 39) 
Ξύλινα σταθερά ικριώµατα-ορθοστάτες-σύνδεσης ορθοστα-
τών-εγκάρσιες δοκίδες-αντηρίδες-δάπεδαα ικριωµάτων-
σύνδεση ικριωµάτων µε οικοδοµή-προστατευτικό προστέ-
γασµα (σκάφη), κεκλιµένα επίπεδα 

Π∆ 778/80 (αρ. 4  - 11, 16) 

  
Κινητά ικριώµατα Π∆ 778/80 (αρ. 12) 
Σταθερά µεταλλικά ικριώµατα Π∆ 778/80 (αρ. 13) 
Κινητά µεταλλικά ικριώµατα (πύργοι) Π∆ 778/80 (αρ. 14) 
Ανηρτηµένα ικριώµατα Π∆ 778/80 (αρ. 15) 
  
Εξασφάλιση περάτων ξυλοτύπων και πλακών µε προσωρινά 
κιγκλιδώµατα 

Π∆ 778/80 (αρ. 17) 

  
Προστατευτικά κιγκλιδώµατα-στηθαία σε φωταγωγούς, 
ανοίγµατα δαπέδων, κλιµακοστάσια κλπ 

Π∆ 778/80 (αρ. 20) 
Π∆ 1073/81 (αρ. 40 – 42) 

  
Φορητές και σταθερές κλίµακες-κυλιόµενες σκάλες και κυ-
λιόµενοι διάδροµοι 

Π∆ της 22-12-33 
Π∆ 17/78 
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 Π∆ 1073/81 (αρ. 43, 44) 
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 Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος  Β, 
τµήµα II, § 10) 

  
Τα µεταλλικά ικριώµατα πρέπει να συνοδεύονται από: 
"Βεβαίωση Εξέτασης Τύπου" 

ΚΥΑ (αρ. πρωτ. 16440/Φ.10.4/445/93) 
(Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης 
στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλ-
λικών στοιχείων για την ασφαλή κατα-
σκευή και χρήση µεταλλικών σκαλω-
σιών 

  
Μέτρα κατά τη συναρµολόγηση, επικάλυψη, επισκευή, συ-
ντήρηση και αποξήλωση στεγών 

Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος  Α, § 
1.2 & µέρος  Β, § 14) 
Π∆ 778/80 (αρ. 18, 19) 

  
Χρήση Ατοµικών Μέτρων Προστασίας (ΜΑΠ) Π∆ 1073/81 (αρ.102  - 108)  
 Π∆ 396/94 (αρ. 9,  § 4, παρ. III) 
 Ν 1430/84 (αρ. 16, 18) 
  
  
Πυροπροστασία κατά την εκτέλεση εργασιών συγκόλλησης, 
οξυγονοκοπής και λοιπών θερµών εργασιών  

 
Π∆ 1073/81 (αρ. 96, § β και § γ) 
 

Προστασία κατά τη χρήση και µεταφορά τετηγµένων µε-
τάλλων(µόλυβδος), ζεόντων υγρών (πίσσα) 

Π∆ 70/90 (αρ. 15, § 5) 
Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7, Αποφ. 7568 
Φ.700.1/9-2-96 

  
Έλεγχος εξοπλισµού υπό πίεση Π∆ 1073/81 (αρ. 99) 
  
  
Χρήση Ατοµικών Μέτρων Προστασίας (ΜΑΠ) ΚΥΑ (αρ. πρωτ. οικ. 16289/330/19-5-

99, αρ. 3, 9, 15) 
 Π∆ 95/78 (αρ. 10) 
 Π∆ 1073/81 (αρ.104)  
 Π∆ 396/94 (αρ. 9,  § 4, παρ. III) 
 Ν 1430/84 (αρ. 16, 18) 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Φόρτωση-εκφόρτωση-αποθήκευση-στοίβαση-απόληψη-
ρίψη-µεταφορά υλικών και άλλων στοιχείων  

Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος  Β, 
τµήµα II, § 4) 
Π∆ 1073/81 (αρ. 85  - 91) 

  
Αποβάθρες και ράµπες φόρτωσης  
 Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος  Α,    

§  11) 
Μεταφορά-εναπόθεση υλικών µε αµίαντο  
 ΚΥΑ (αρ. πρωτ. 8243/1113/1991,αρ. 8, ) 
  
Μεταφορά ρευστών-πυρακτωµένων υλών µε περονοφόρα 
οχήµατα 

Π∆ 216/78 

  
Προφυλάξεις των εργαζοµένων από κραδασµούς  
 Π∆ 176/2005 
Προφυλάξεις των εργαζοµένων από το θόρυβο  
  
Προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρω-
νακτική διακίνηση φορτίων  

Π∆ 85/1991 (αρ. 1, 6) 
Π∆ 149/2006 (αρ. 3  - 9) 

  
Συχνότητα επίβλεψης εργασιών και επιθεώρησης συνεργεί-
ων 

Π∆ 397/94 

  

Σ
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Ενηµέρωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων για την τήρη-
ση των µέτρων Ασφαλείας και Υγείας – Υποχρεώσεις εργο-
δοτών και εργαζοµένων 

Π∆ 1073/81 (αρ. 111) 
Π∆ 305/96 (αρ. 7, 8) 
Π∆ 17/96 (αρ. 7,8,10,11,12,13,14) 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Α΄ Βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους ερ-
γαζοµένους, πρόληψη-αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυ-
νων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων 

Π∆ 17/96 (αρ. 9) 
Π∆ 1073/81 (αρ. 92, 94, 96) 

  
Απαιτήσεις ασφαλείας φορητών ηλεκτρικών συσκευών, 
κινητών προβολέων, καλωδίων τροφοδοσίας κλπ – εγκατα-
στάσεις φωτισµού εργοταξίων 

 
Π∆ 1073/81 (αρ. 80 - 84) 

  
Συστήµατα ασφαλείας, συντήρηση και έλεγχος συστηµάτων 
ασφαλείας 

 

 Ν 1568/85 (αρ. 17, § 3, & αρ. 19 ) 
Προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς παράγοντες 

 
Ν 1568/85 (αρ. 24-28) 
Π∆ 307/26-8-86 (αρ. 4) 
Π∆ 77/3-3-93 
Π∆ 90/99 
Π∆ 186/95 
Π∆ 174/97 
Π∆ 338/01 

Προστασία των εργαζοµένων από µεταλλικό µόλυβδο & τις 
ενώσεις ιόντων του 

Π∆ 339/01 

 Π∆ 94/87 (αρ.2-14, παρ. I,II,III,IV) 
Προστασία των εργαζοµένων από καρκινογόνους παράγο-
ντες 

 

 Π∆ 399/17-12-94 
Π∆ 127/5-4-2000 

Γενικές απαιτήσεις Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζοµέ-
νων στους χώρους εργασίας (αερισµός-έκθεση σε ειδικούς 
κινδύνους - θερµοκρασία, φυσικός & τεχνητός φωτισµός, 
χώροι ανάπαυσης, έγκυες & γαλουχούσες µητέρες, εργαζό-
µενοι µε ειδικές ανάγκες, θύρες κινδύνου, εξαερισµός δάπε-
δα, τοίχοι, οροφές, παράθυρα, φεγγίτες) 

Π∆ 43/2003 
 
Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV,              
µέρος  Α,  §  5,6,7,8,12,15,16,17,) 
µέρος  Β, τµήµα I, §  1,2,3,4,5,6,7,11 & 
τµήµα II, §  1,3) 
 

 Ν 1568/85 (αρ. 21, 32) 
Οργάνωση χρόνου εργασίας των εργαζοµένων  
Μέτρα προστασίας των νέων κατά την εργασία  
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 Π∆ 88/99 
Π∆ 62/98 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Εργασίες µε ειδικούς κινδύνους Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. II) 
  
Γενικές διατάξεις ασφαλείας  
(εγκαταστάσεις ασφαλείας, επιθεώρηση ικριωµάτων, σωστή 
τοποθέτηση µηχανηµάτων ή συσκευών στην οικοδοµή, εκ-
φόρτωση υλικών, εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών κατά τις 
νυκτερινές ώρες κλπ) 

 
Π∆ 778/1980 (αρ. 21) 

  
Προστασία κατά την κατασκευή, συναρµολόγηση και απο-
συναρµολόγηση φερόντων οργανισµών, ξυλοτύπων, βαρέων 
προκατασκευασµένων στοιχείων και σχεδιασµός, υπολογι-
σµός και συντήρηση αυτών 

Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος  Β, 
τµήµα II, § 12)  

  
Πρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας κατά την κατασκευή κτι-
ρίων και δοµικών έργων και απαιτήσεις για την αντοχή αυ-
τών 

 
 
ΥΑ 3046/304/30-1-89 (αρ. 5, § 1,2,3) 
(Κτιριοδοµικός Κανονισµός) 

  
Προστασία από εξέχοντες ήλους, σύρµατα κλπ  
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 Π∆ 1073/81 (αρ. 98) 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Εργασίες µε ειδικούς κινδύνους Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. II) 
  
Καθορισµός και διαστασιολόγηση διαδρόµων κυκλοφορίας, 
οδών και εξόδων κινδύνου, µέτρα προστασίας από κινδύ-
νους σύνθλιψης, πτώσης εργαζοµένων ή πτώσης αντικειµέ-
νων και σηµατοδότηση ασφαλείας χώρων εργασίας 

Π∆ 225/89 (αρ. 4,5,6,7,9,10,11) 

  
Μέτρα προστασίας για εργασίες διάτρησης (περιοχές, µηχα-
νήµατα, χειριστές), από κινδύνους λόγω χρήσης εκρηκτι-
κών, κατά την φόρτωση, µεταφορά και αποκοµιδή υλικών 
και οι απαιτήσεις για ασφαλείς εργασίες στα φρέατα  

 
Π∆ 225/89 (αρ. 12 – 15)  

  
Απαιτήσεις λειτουργίας και έλεγχος του συστήµατος αερι-
σµού 

 

  
Απαιτήσεις φωτισµού, προστασία από υψηλούς θορύβους, 
σκόνες και επικίνδυνα αέρια, µέτρα ασφαλείας στις ηλε-
κτρικές εγκαταστάσεις 

Π∆ 225/89 (αρ. 16 – 18) 

 Π∆ 225/89 (αρ. 19 – 22) 
Πυροπροστασία  
  
Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)  
 Π∆ 225/89 (αρ. 23) 

Π∆ 225/89 (αρ. 24,25) 
Π∆ 396/94 (αρ. 9,  § 4, παρ. III) 
Ν 1430/84 (αρ. 16, 18) 

Πρώτες Βοήθειες   
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Χρήση εκρηκτικών υλών (αγορά, µεταφορά και κατανάλω-
ση) και εκρηκτικών µηχανηµάτων 

Π∆ 225/89 (αρ. 31) 
Ν 495/76 (αρ. 1,4,7,14) 
Π∆ 413/77  
Π∆ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος  Β, 
§11) 

 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 

Α. ΝΟΜΟΙ    
    
Ν.        495/76 ΦΕΚ    337/Α/76 Π.∆.     399/94 ΦΕΚ    221/Α/94 
    
Ν.      1430/84 ΦΕΚ     49/Α/84 Π.∆.     105/95 ΦΕΚ      67/Α/95 
    
Ν.      1568/85 ΦΕΚ    177/Α/85 Π.∆.       18/96 ΦΕΚ      12/Α/96 
    
Ν.      2696/99  (Κ.Ο.Κ) ΦΕΚ     57/Α/99 Π.∆.     305/96 ΦΕΚ    212/Α/96 
Ν.      4313/2014  
(ΦΕΚ 261/Α’/17.12.2014). 

   

  Π.∆.     174/97 ΦΕΚ    150/Α/97 
Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ    
  Π.∆.     175/97 ΦΕΚ    150/Α/97 
Π.∆.    της  22-12-33 ΦΕΚ    406/Α/33   
  Π.∆.       62/98 ΦΕΚ      67/Α/97 
Π.∆.     413/77 ΦΕΚ    128/Α/77   
  Π.∆.       88/99 ΦΕΚ      94/Α/99 
Π.∆.       17/78 ΦΕΚ      20/Α/78   
  Π.∆.       89/99 ΦΕΚ      94/Α/99 
Π.∆.       95/78 ΦΕΚ      20/Α/78   
  Π.∆.       90/99 ΦΕΚ      94/Α/99 
Π.∆.     216/78 ΦΕΚ      47/Α/78   
  Π.∆.     127/00 ΦΕΚ    111/Α/00 
Π.∆.     778/80 ΦΕΚ    193/Α/80   
  Π.∆.     304/00 ΦΕΚ    241/Α/00 
Π.∆.    1073/81 ΦΕΚ    260/Α/81   
  Π.∆.     338/01 ΦΕΚ    227/Α/01 
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Π.∆.     307/86 ΦΕΚ    135/Α/86   
  Π.∆.       43/03 ΦΕΚ      44/Α/03 
Π.∆.       94/87 ΦΕΚ      54/Α/87   
  Π.∆.     155/04 ΦΕΚ    121/Α/04 
Π.∆.      70α/88 ΦΕΚ      31/Α/88   
  Π.∆.     176/05 ΦΕΚ    227/Α/05 
Π.∆.     225/89 ΦΕΚ    106/Α/89   
  Π.∆.     149/06 ΦΕΚ    159/Α/06 
Π.∆.       31/90 ΦΕΚ      31/Α/90   
  Π.∆.     186/95 ΦΕΚ      97/Α/95 
Π.∆.       70/90 ΦΕΚ      31/Α/90   
  Π.∆.       17/96 ΦΕΚ      11/Α/96 
Π.∆.       85/91 ΦΕΚ      38/Α/91   
    
Π.∆.     499/91 ΦΕΚ    180/Α/91   
  Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  
Π.∆.       77/93 ΦΕΚ      34/Α/93   
  ΚΥΑ    8243/1113/91 ΦΕΚ    138/Β/91 
Π.∆.     377/93 ΦΕΚ    160/Α/93   
  ΚΥΑ    αρ. οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ    187/Β/93 
Π.∆.     395/94 ΦΕΚ    220/Α/94   
  ΚΥΑ    16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ    765/Β/93 
Π.∆.     396/94 ΦΕΚ    220/Α/94   
  ΚΥΑ    αρ. 8881/94 ΦΕΚ    450/Β/94 
Π.∆.     397/94 ΦΕΚ    221/Α/94   
    
ΚΥΑ    αρ. οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ    113/Β/97 ΥΑ       αρ. οικ.31245/93 ΦΕΚ    451/Β/93 
    
ΚΥΑ   αρ. οικ. 16289/330/99 ΦΕΚ    987/Β/99 ΥΑ       3131.1/20/95 ΦΕΚ    978/Β/95 
    
ΚΥΑ   αρ. οικ. 15085/593/03 ΦΕΚ   1186/Β/03 Πυροσβεστική διάταξη  7 ΦΕΚ    155/Β/96 
    
ΚΥΑ   αρ. ∆13ε/4800/03 ΦΕΚ     708/Β/03 Απόφαση   7568.Φ.700.1/96  
    
ΥΑ              3046/304/89 ΦΕΚ       59/∆/89 ΥΑ  αρ. πρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/03 ΦΕΚ    946/Β/03 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Καβάλα, 19-06-2019   Καβάλα, 19-06-2019   Καβάλα, 19-06-2019 
Συντάχθηκε ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο αν. Προϊστάµενος Τµήµατος  Ο Προϊστάµενος ∆.Τ.Ε. 
 Συγκοινωνιακών Έργων    

   
   
   

   
Γεώργιος Νάστος Γεώργιος Κυπραίος  Θωµάς Καραβάς  

Πολεοδόµος Μηχανικός Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
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