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ΣΧΕ∆ΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(Σ.Α.Υ) 

 

1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ο κύριος σκοπός του παρόντος Σχεδίου Ασφάλειας & Υγιεινής του Έργου είναι η ΠΡΟΛΗΨΗ των 

ατυχηµάτων, ώστε να εξασφαλισθεί η Ζωή και η Υγεία των εργαζοµένων στον τόπο εκτέλεσης του Έργου 

καθώς και η αποτροπή φθορών στα περιουσιακά στοιχεία του Κυρίου του Έργου και του Αναδόχου. ∆ηλαδή 

περιγράφει και διευκρινίζει τους πιθανούς κινδύνους και τα µέτρα πρόληψής τους λαµβάνοντας υπόψη τις 

ελάχιστες προβλέψεις της σχετικής νοµοθεσίας. 

Επιπλέον, αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών τυχόν ατυχηµάτων. 

 Για τη σύνταξή του έχουν ληφθεί υπ όψιν τα παρακάτω διατάγµατα και κανονισµοί: 

- Π.∆. 305/96 - "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια" 

- Π.∆. 17/96 - "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία" 

- Π.∆. 16/96 - "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους ασφαλείας" 

- Π.∆. 105/95 - "Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφαλείας και υγείας στην εργασία" 

- Π.∆. 395/94 - "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρησιµοποίηση από τους 

εργαζόµενους κατά την εργασία τους." 

- Π.∆. 396/94 - "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρήση από τους εργαζόµενους 

εξοπλισµών ατοµικής προστασίας" 

- Π.∆. 397/94 - "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας κατά την χειρονακτική διακίνηση φορτίων" 

- Π.∆. 778/80 - "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδοµικών Εργασιών" 

- Π.∆. 1073/81 - "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµικών και 

πάσης φύσεως έργα πολιτικού µηχανικού" 

- Π.∆. 95/78 - "Περί µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις εργασίας συγκολλήσεων" 

 

1.1 ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

Έργο αναβάθµισης των σχολικών κτιρίων της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του 

∆ήµου Μαραθώνος.  
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1.2  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος 

προκειµένου να πραγµατοποιηθούν εργασίες αναβάθµισης των σχολικών κτιρίων της πρωτοβάθµιας και της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Μαραθώνος. 

 

1.3  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κύριος του έργου είναι ο ∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ µε έδρα  ΟΙΝΟΗΣ 6. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι η 

∆ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

Η Προϊσταµένη Αρχή του έργου είναι ο ∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ .   

Ανάδοχος του έργου, σύµφωνα µε την από . . . ./ . . ./. . . . σύµβαση είναι . . . . . . . . . . . .  

 

1.4 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Συντονιστής σε θέµατα ασφάλειας και υγείας  έχει οριστεί  ο / η . . . . . . . . . . . . .  

  

1.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το σύνολο των νέων έργων που αποτελούν το αντικείµενο της εργολαβίας, υποδιαιρείται κυρίως για λόγους 

συστηµατοποίησης της περιγραφής σε έξι (6) Φυσικά Μέρη ως εξής: 

- Φυσικό µέρος 1 –Σκυροδέµατα-Τοιχοποιία -Επιχρίσµατα 

- Φυσικό µέρος 2 –Επενδύσεις - Επιστρώσεις 

- Φυσικό µέρος 3 – Κατασκευές Ξύλινες - Μεταλλικές 

- Φυσικό µέρος 4 – Σωληνώσεις-∆ίκτυα 

- Φυσικό µέρος 5 – Τελειώµατα-Χρωµατισµοί-Μονώσεις 

- Φυσικό µέρος 6 – Αντικεραυνική προστασία 

 

Ενδεικτικές εργασίες (CPV: 45214200-2 κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια), που πρόκειται να 

πραγµατοποιηθούν, είναι οι κάτωθι :  

• Εργασίες ανακαίνισης των τουαλετών (WC αγοριών-WC κοριτσιών- WC καθηγητών) στο Λύκειο Νέας 

Μάκρης. 

• Χρωµατισµοί εξωτερικών επιφανειών στο Λύκειο Νέας Μάκρης. 

• Αντιµετώπιση προβληµάτων υγρασίας στα στηθαία του δώµατος και στις υπάρχουσες από µπετόν 

στέγες (επικάλυψη κεραµιδιών) στο Λύκειο Νέας Μάκρης.  

• Αντικατάσταση παλαιάς µόνωσης δώµατος στο Λύκειο Νέας Μάκρης .  

• Αντικατάσταση παλαιών κουφωµάτων στο Λύκειο Νέας Μάκρης. 

• Εργασίες ανακαίνισης των τουαλετών (WC αγοριών-WC κοριτσιών- WC καθηγητών) στο 1
ο
 Γυµνάσιο 

Νέας Μάκρης 

• Αντικατάσταση παλαιών κουφωµάτων στο 1
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης 

• Αντικατάσταση παλαιών στεγών στο ∆ηµοτικό Σχολείο Τύµβου Μαραθώνα. 

• Τοποθέτηση καινούργιου αλεξικέραυνου στο ∆ηµοτικό Σχολείο Τύµβου Μαραθώνα   
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1.6 ΣΤΟΧΟΙ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

 

Ο αντικειµενικός σκοπός της Εργοληπτικής Επιχείρησης είναι να ολοκληρώσει το έργο χωρίς ατυχήµατα 

ή επιπτώσεις στην υγεία οποιουδήποτε, και να αποτρέψει πιθανά συµβάντα τα οποία θα µπορούσαν να 

φθείρουν άµεσα ή έµµεσα οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο οποιουδήποτε καθώς και να προκαλέσουν 

καθυστέρηση ή απρόβλεπτη διακοπή σε οποιοδήποτε διαδικασία, υπηρεσία ή λειτουργία µε αποτέλεσµα να 

βλάψουν την αποτελεσµατικότητα ή το καλό όνοµά της Εργοληπτικής Επιχείρησης. 

Η Πολιτική της Εργοληπτικής επιχείρησης για θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας έχει  ως  εξής:  η  ∆ιοίκηση 

της Εργοληπτικής επιχείρησης θα παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους ώστε όλες οι εργασίες, οι 

οποίες εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της, να πραγµατοποιούνται µε ασφάλεια, για τους εργαζόµενους και τα 

περιουσιακά της στοιχεία τηρώντας πάντα τους απαραίτητους όρους υγιεινής. 

Θα πρέπει η ασφάλεια να µην είναι θέµα τύχης αλλά κύρια υποχρέωση της Εργοληπτικής επιχείρησης 

να εµφυσήσει στους εργαζόµενους την συναίσθηση ευθύνης για την τήρηση των κανόνων Υγιεινής. 

Η Εργοληπτική Επιχείρηση αντιµετωπίζει την Ασφάλεια και Υγιεινή µε τον ίδιο συστηµατικό τρόπο µε τον 

οποίο αντιµετωπίζει την Ποιότητα. 

Κάθε εργαζόµενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, πρέπει να έχει εκπαιδευτεί πριν αναλάβει τα 

καθήκοντά του ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως θέσουν σε κίνδυνο τον ίδιο ή 

τρίτους,  να του έχουν γίνει γνωστές όλες οι  απαιτούµενες ρυθµίσεις ασφαλείας και οι  µέθοδοι αποφυγής 

ατυχηµάτων καθώς και οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας. Συγχρόνως, υπάρχει διαθέσιµο το παρόν έγγραφο 

µε τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 

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

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

προβλήµατα περί ασφάλειας. 

Ο Μηχανικός Ασφαλείας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τις 

περί ασφαλείας ρυθµίσεις. Αν ο Μηχανικός Ασφαλείας παρατηρήσει οποιαδήποτε µη συµµόρφωση, θα 

συγκληθεί σύσκεψη µε την παρουσία όλων των µελών που  εµπλέκονται. Το αντικείµενο της σύσκεψης θα 

είναι η εξέταση της "µη συµµόρφωσης" και η απόφαση για τη διορθωτική ενέργεια που πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί. Ακολούθως, αν ο Μηχανικός Ασφαλείας εκτιµά ότι στη διάρκεια της Επιθεώρησης οι 

διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγµατοποιηθεί, πρέπει να το αναφέρει άµεσα στη ∆ιοίκηση. 

Σε µηνιαία βάση θα καθορίζονται συσκέψεις ασφαλείας σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙ του Π.∆.17/96, στις 

οποίες συµµετέχουν όλοι οι εργαζόµενοι κατά τοµείς, και δίνουν ενυπόγραφα όποιες παρατηρήσεις έχουν και 

αφορούν σε θέµατα ασφαλείας. Με την έναρξη των εργασιών ο µηχανικός ασφαλείας µε την σύµφωνη γνώµη 

του Εργοταξιάρχη θα καθορίσει τα θέµατα των συσκέψεων αυτών. 

 
1.7 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Για την πραγµατοποίηση όλων αυτών, ένα τεκµηριωµένο Σύστηµα Ασφάλειας και Υγιεινής θα 

εφαρµόζεται στο Έργο. Το σύστηµα αυτό θα τεκµηριώνεται, για όλα τα ∆ιοικητικά  και Οργανωτικά του 

θέµατα, σε ένα Πρόγραµµα Υγιεινής και Ασφάλειας. 
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Επίσης, γραπτές Οδηγίες Ασφάλειας θα συνταχθούν, ώστε να καλύπτουν όλες τις εργασίες στο 

Εργοτάξιο. Αυτές οι γραπτές οδηγίες θα είναι πάντοτε στην διάθεση των εργαζοµένων του Εργοταξίου. 

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

σύµφωνα µε τις διαδικασίες TTTT/∆Π/TTT "Χειρισµός µη συµµορφώσεων" του Συστήµατος 

∆ιασφάλισης Ποιότητας της Εργοληπτικής Επιχείρησης, περιγράφει τη διαπιστωµένη κατάσταση και δίνει τις 

απαιτούµενες εντολές σχετικά µε τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει εκτελεσθούν. 

Ο παραλήπτης της προαναφερόµενης εντολής πρέπει να υλοποιήσει εντός του καθορισµένου χρόνου 

τις υποδεικνυόµενες διορθωτικές ενέργειες. Ακολούθως ο Μηχανικός Ασφαλείας ή ένας από τους 

συναδέλφους του θα επιθεωρήσει και θα επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια. 

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

συµµόρφωσης" από τον Μηχανικό Ασφαλείας και θα ακολουθείται η προαναφερόµενη σχετική διαδικασία. 

Κάθε ατύχηµα, πρέπει να αναφερθεί αµέσως στον Μηχανικό Ασφαλείας. Η κοινοποίηση πρέπει να γίνει 

την ίδια µέρα που συνέβη το ατύχηµα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. 

Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, ο Μηχανικός Ασφαλείας θα πρέπει να είναι ενήµερος σχετικά µε τη 

συνολική εργασία που έχει εκτελεστεί, το συνολικό αριθµό των ατυχηµάτων που συνέβησαν, και τις ώρες 

εργασίας που χάθηκαν. 

Ο µηχανικός Ασφαλείας θα συντάξει δηλαδή µία στατιστική ετήσια αναφορά σχετικά µε τα ατυχήµατα 

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

λαµβάνουν ένα αντίγραφο της προαναφερόµενης αναφοράς, ώστε να βελτιώνεται η µεθοδολογία εργασίας 

πρόληψης ατυχηµάτων. 

Όλα τα έγγραφα σχετικά µε θέµατα ασφαλείας αρχειοθετούνται. Όλα τα ατυχήµατα εξετάζονται και 

αναλύονται και η αναφορά υποβάλλεται στη ∆ιοίκηση για περαιτέρω µελέτη και λήψη αποφάσεων. 

 
1.8 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ 

Η προσπέλαση στο εργοτάξιο γίνεται από το υφιστάµενο οδικό δίκτυο & µέσω εργοταξιακών οδών. Στη 

συµβολή των ανωτέρω οδών θα αναρτηθούν προειδοποιητικές πινακίδες "ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ!  

ΕΙΣΟ∆ΟΣ - ΕΞΟ∆ΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ" και στα δύο ρεύµατα της κυκλοφορίας. 

Η πρόσβαση στις θέσεις εργασίας γίνεται µέσα απ’ την κύρια χάραξη του έργου. Όλες οι εγκαταστάσεις 

βρίσκονται επί της χάραξης  και των εργοταξιακών χώρων. 

Έναρξη των εργασιών προβλέπεται στις       . ./. .../. . . . 

 

2 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
2.1. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατά την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών ανακαίνισης-αναβάθµισης των σχολικών κτιρίων 

ενδέχεται να παρουσιαστούν οι εξής κίνδυνοι: 

1. κίνδυνος εµπλοκής  εργαζόµενου µε µηχανήµατα 

2. κίνδυνος εµπλοκής µηχανηµάτων µεταξύ τους 

3. κίνδυνος εισπνοής σκόνης 
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4. κίνδυνος έκθεσης σε θορύβους 

5. κίνδυνος ανατροπής µηχανήµατος 

6. κίνδυνος από την ύπαρξη δικτύων 

7. κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος 

8. Ο κίνδυνος πτώσης εργαζοµένων από ύψος. 

9 .  Ο κίνδυνος άστοχης τοποθέτησης υλικών επί ικριωµάτων. 

10. Ο κίνδυνος άστοχης ολίσθησης επί ικριώµατος. 

11. Ο κίνδυνος υπερφόρτωσης ικριώµατος. 

 

2.2.  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

Κατά τη φάση των ηλεκτροµηχανολογικών  εργασιών οι κίνδυνοι που ενδέχεται να 

παρουσιαστούν είναι οι εξής: 

1.  Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 

2.  Ο κίνδυνος πτώσης υλικών 

3.  Ο κίνδυνος τραυµατισµού εξαιτίας µη προσπελάσιµου χώρου 

4.  Ο κίνδυνος ατυχήµατος από εµπλοκή µε καλώδια, µηχανήµατα ή  εξαρτήµατα. 

 

2.2. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Εκτός των πιο πάνω κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση της κάθε φάσης 

εργασίας υπάρχουν και κίνδυνοι λόγω εκτέλεσης παράλληλων εργασιών. Επίσης θα πρέπει να εντοπιστούν 

έγκαιρα οι κίνδυνοι που τυχόν προκύπτουν από τον συνδυασµό εργασιών.  

Αναλυτικά οι κίνδυνοι είναι οι εξής: 

1. Ο κίνδυνος έκθεσης των εργαζοµένων σε υψηλούς θορύβους 

2. Ο κίνδυνος λόγω επιβαρυµένου περιβάλλοντος εργασίας σε καυσαέρια και σκόνη 

3. Ο κίνδυνος σύνθλιψης εργαζοµένων από µηχανήµατα ή οχήµατα 

4. Ο κίνδυνος παρακώλυσης  της συγκοινωνίας  

5. Ο κίνδυνος ολίσθησης  λόγω  άσχηµων  καιρικών  συνθηκών 

7. Ο κίνδυνος από τον κακό συντονισµό όλων των εργασιών που εκτελούνται ταυτόχρονα 

 

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

 

3.1         ΓΕΝΙΚΑ 

3.2         ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

3.3   ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)  

3.3.1   Γυαλιά ασφαλείας 

3.3.2   Γάντια 

3.3.3   Παπούτσια ασφαλείας 

3.3.4   Στολή εργασίας 
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3.3.5   Κράνη 

3.4   Α∆ΕΙΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

3.5   ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

3.6   ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

3.6.1   Πρόληψη Πυρκαγιάς 

3.6.2   Καταπολέµηση φωτιάς 

3.6.2.1   Γενικά 

3.6.2.2.  ∆ιατεθειµένα µέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς 

3.6.2.3.  Αντιµετώπιση πυρκαγιάς 

3.6.3   Οδηγίες επέµβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς 

3.7   ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

3.7.1   Εργατικό Ατύχηµα 

3.7.2 ∆ιαδικασία  εκκένωσης του εργοταξίου 

3.8 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

3.8.1 Τα καθήκοντα της Οµάδας Έκτακτης Ανάγκης 

3.8.2. Τα  καθήκοντα και οι εξουσίες του Μηχανικού Ασφαλείας  

3.8.3 Αναγγελία  Ατυχήµατος 

3.9 ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.9.1. Τήρηση  εντύπων 

3.9.2 Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως:  

3.10 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν. 1650/86)  

3.11 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ &ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Π.∆.1073/81 ΤΜΗΜΑ IV ΚΕΦ.Α')  

3.11.1 Αυτοκίνητα 

3.11.2 Φορτωτές 

3.11.3 Συντήρηση Μηχανηµάτων & Εξοπλισµού 

 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Κάθε εργαζόµενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει: 

- Πού βρίσκονται και πως χρησιµοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τοµέα του. 

- Που βρίσκεται, τι περιέχει και για κάθε περίπτωση το κιβώτιο (φαρµακείο) πρώτων βοηθειών του τµήµατός 

του. 

 

3.2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

- Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα µέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, παπούτσια ασφαλείας (άρβυλα), και 

φόρµα. 

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

- Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίξει οποιαδήποτε συσκευή ή µηχάνηµα, εάν δεν του έχει ανατεθεί 

οποιαδήποτε αρµοδιότητα από τον προϊστάµενό του. 
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- Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων, τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση. 

- Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή µηχανήµατος εάν δεν έχει τοποθετηθεί όλος ο 

προστατευτικός εξοπλισµός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει αποµακρυνθεί όλο το αναρµόδιο προσωπικό. 

- Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση πεπιεσµένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για καθαρισµούς εδάφους, πάγκου 

εργασίας κ.λ.π.  

- Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κ.λ.π. σε δρόµους διαφυγής γιατί πρέπει να διατηρούνται 

καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχηµάτων. 

- Απαγορεύεται η παραµονή προσωπικού κάτω από αιωρούµενα φορτία. 

- Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόµων στα µέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί συνεννόηση µε τον αρµόδιο 

προϊστάµενο ή εργοδηγό . 

- Απαγορεύεται σ' οποιοδήποτε άτοµο να περνάει στο εσωτερικό µέρος των προστατευτικών διατάξεων και 

περιφράξεων των µηχανηµάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. 

- Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτοµο να θέσει σε κίνηση µια µηχανή πριν βεβαιωθεί ότι κανένα άλλο άτοµο 

δεν κάνει επισκευή, καθαρισµό ή λίπανση, ρύθµιση στη µηχανή ή εργάζεται κοντά σ' αυτή και σε επικίνδυνη 

απόσταση. 

Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι εργολάβοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια 

επικίνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό προειδοποιείται για κάθε ενδεχόµενο κίνδυνο και να έχει πάρει 

όλες τις απαιτούµενες συστάσεις και οδηγίες ασφαλείας από τους αρµόδιους του εργοταξίου που είναι 

επιφορτισµένοι µε την επίβλεψη. 

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

εργοταξιακό χώρο παραβαίνει τους κανονισµούς ασφαλείας του εργοταξίου και τις σχετικές διατάξεις 

ασφαλείας της Ελληνικής Νοµοθεσίας, θα γίνεται παρέµβαση αµέσως από τον αρµόδιο επιβλέποντα του 

εργοταξίου µε σκοπό τη συµµόρφωση του συνεργείου ή του εργολάβου µε τις ισχύουσες διατάξεις 

ασφαλείας. 

 

3.3. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 

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

παρακάτω οδηγιών: 

- Να φοράτε πάντα παπούτσια ασφαλείας ή µπότες, φόρµα και κράνος, όταν κυκλοφορείτε στους δρόµους 

και στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 

- Να φοράτε πάντα όλα τα απαιτούµενα είδη ατοµικής προστασίας κατά την εκτέλεση µιας συγκεκριµένης 

εργασίας. 

- ∆ιατηρείτε καθαρά και σε καλή κατάσταση τα ατοµικά σας µέσα προστασίας, φροντίζετε να τα αλλάζετε όταν 

παρουσιάζουν φθορά και να τα αποθηκεύετε σε κατάλληλο µέρος (ιµατιοθήκες) για να µην καταστρέφονται. 

Για την προστασία των εργαζοµένων γενικά, η Κοιν/ξία διαθέτει όλα τα απαραίτητα είδη ατοµικής προστασίας 

σε ικανοποιητικά αποθέµατα που βρίσκονται στην κεντρική Αποθήκη. 

3.3.1. Γυαλιά ασφαλείας 

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

διάφοροι τύποι γυαλιών είναι οι εξής: 

1. Γυαλιά ειδικά για εργασίες κοπής µε συσκευή οξυγόνο-ασετιλίνης. 
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2. Γυαλιά ή µάσκα µε ειδικό γυαλί για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης.  

3.3.2. Γάντια  

Στη διάθεση του προσωπικού βρίσκονται γάντια διαφόρων τύπων: 

1. ∆ερµάτινα γάντια των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισµού κοφτερών και µυτερών 

αντικειµένων για να προστατεύονται τα δάχτυλα και τα χέρια από κοψίµατα, τρυπήµατα και τραυµατισµούς 

γενικά. 

2. Λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου ∆ΕΗ) των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική για ηλεκτροτεχνίτες 

που είναι υποχρεωµένοι να εργάζονται σε κυκλώµατα υπό τάση. 

3.3.3. Παπούτσια ασφαλείας 

- Τα άρβυλα είναι υποχρεωτικά για όλους τους εργαζοµένους που διακινούνται στους δρόµους και τις 

εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 

- Οι µπότες είναι υποχρεωτικές σε χώρους µε νερά, λάσπες και ουσίες και γενικά οπουδήποτε η χρήση 

άρβυλου θα έκανε προβληµατική και ανασφαλή την εργασία του προσωπικού. 

 

3.3.4. Στολή εργασίας 

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

που εκτελεί, φορά τον κατάλληλο τύπο φόρµας. 

Οι τύποι αυτοί είναι οι εξής: 

1. Κοινές φόρµες εργασίας διµερείς. 

2. Αδιάβροχες έναντι βροχής κτλ. 

3.3.5. Κράνη 

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

Για την προστασία από υψηλούς θορύβους ιδίως στα υπόγεια έργα, οι εργαζόµενοι θα χρησιµοποιούν 

ωτασπίδες. 

 

3.4. Α∆ΕΙΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

- Απαγορεύεται σε αναρµόδια πρόσωπα να εισέρχονται στο εργοτάξιο.  

- Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή και χρήση στο εργοτάξιο οινοπνευµατωδών ποτών, όπως επίσης και η 

είσοδος ατόµων που βρίσκονται σε κατάσταση µέθης. 

- Όταν  παρουσιάζεται ένας επισκέπτης, ο αρµόδιος εργοδηγός της βάρδιας έχει καθήκον να τηλεφωνήσει 

στο πρόσωπο που θα δεχθεί την επίσκεψη για να έχει την επιβεβαίωση. 

- Το προσωπικό της Κοιν/ξίας, του ΚτΕ και της Επίβλεψης που περιµένει επίσκεψη τρίτων, έχει την 

υποχρέωση να ειδοποιεί το αρµόδιο προσωπικό από πριν, ώστε µε αυτόν τον τρόπο να κερδίζεται χρόνος 

από τους ελέγχους και τους νεκρούς χρόνους. 

- Πρέπει να σηµειώνεται στο βιβλίο επισκεπτών την ώρα της εξόδου και το ονοµατεπώνυµο του επισκέπτη. 

- Η Κοιν/ξία θα διατηρήσει την ασφάλεια των εργοταξιακών χώρων αποτελεσµατικά συµπεριλαµβανοµένου 

του προσωπικού και των εγκαταστάσεων και θα τους εφοδιάσει µε βιβλίο επισκεπτών και 10 κράνη, 

τουλάχιστον, αν απαιτείται. 
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- Οι Υπεργολάβοι πρέπει να ειδοποιούν τον εκάστοτε αρµόδιο του εργοταξίου σε περίπτωση αναµονής 

επισκέπτη και να ενηµερώνεται ο  Εργοταξιάρχης. 

 

3.5. ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Προειδοποιητικά σήµατα είναι υποχρεωτικά και η Κοιν/ξία µεριµνά ώστε τέτοια κατάλληλα σήµατα να 

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

- Στην είσοδο του δρόµου προσπέλασης και επάνω στον επαρχιακό δρόµο θα αναρτηθούν αµφοτέρων των 

οδών πινακίδες προειδοποίησης "ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣΟ∆ΟΣ -ΕΞΟ∆ΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ". 

- Σε απόσταση 150m από τον δρόµο προσπέλασης, καθώς και περιοριστικές πινακίδες ταχύτητας. 

- Στο χώρο του εργοταξίου θα αναρτηθεί πινακίδα µεγίστου ορίου ταχύτητας 20Km. 

- Στο συνεργείο θα αναρτηθεί πινακίδα υποχρεωτικής χρήσης άρβυλων βαρέου τύπου, απαγόρευση 

καπνίσµατος και υποχρεωτική προστασία των µατιών. 

 

3.6. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

3.6.1. Πρόληψη Πυρκαγιάς 

Για την πρόληψη της πυρκαγιάς ισχύουν αυστηρά οι παρακάτω κανόνες: 

- Απαγορεύεται στους εργαζοµένους το κάπνισµα και το άναµµα φωτιάς ή η εκτέλεση εργασίας που προκαλεί 

υπερθέρµανση ή σπινθήρα µέσα σε περιοχές του εργοταξίου στις οποίες υπάρχουν σχετικές οδηγίες και 

γενικά σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. 

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

θερµότητα, χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού.  

- Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί (αποµακρύνοντας αµέσως όλα τα σκουπίδια και τα 

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

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

περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαγιά. 

3.6.2. Καταπολέµηση φωτιάς. 

3.6.2.1. Γενικά 

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

παραµένει πάντοτε ελεύθερο και να είναι προσιτό. 

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

η χρησιµοποίηση όλων των διατεθειµένων µέσων αντιµετώπισης πυρκαγιάς για άλλους σκοπούς εκτός 

εκείνων για τους οποίους προορίζονται. 

3.6.2.2. ∆ιατεθειµένα µέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς. 

1. Πυροσβεστήρες για στερεά, υγρά, αέρια καύσιµα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

2. Άµµος για  κατάσβεση στερεών ή  υγρών καυσίµων. 

3. Σκαπάνες και φτυάρια. 
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3.6.2.3. Αντιµετώπιση πυρκαγιάς 

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

ποιες πυρκαγιές είναι κατάλληλα και πως χρησιµοποιούνται. 

Απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

υπό τάση, καθώς και υγρά καύσιµα. 

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

αποψιλώσεις του χώρου του εργοταξίου. 

Το νερό πρέπει να χρησιµοποιείται για: 

1. κατάσβεση φωτιάς σε στερεά 

2. Για ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά κλπ  να αποφεύγεται η χρήση 

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

3.6.3 Οδηγίες επέµβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Εάν κάποιος αντιληφθεί φωτιά σε οποιοδήποτε σηµείο εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του εργοταξίου θα 

πρέπει αµέσως να ειδοποιήσει: 

1. Το τµήµα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σηµείο φωτιάς. Στη συνέχεια να προσπαθήσει να σβήσει ή να 

περιορίσει όσο είναι δυνατόν τη φωτιά χρησιµοποιώντας όλα τα κατάλληλα για την περίπτωση µέσα 

πυροσβεστικά. 

2. Το προσωπικό πυρασφάλειας  . 

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν απαντά το τηλέφωνο των  παραπάνω, να  καλείται αµέσως η πυροσβεστική 

Υπηρεσία (199) . 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Όλες οι ενέργειες επέµβασης πρέπει να κατευθύνονται από τον υπεύθυνο βάρδιας ή τον Εργοταξιάρχη. 

 

3.7. ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Ο επικεφαλής κάθε βάρδιας (επιστάτης ή εργοδηγός) σε συνεργασία µε τον Γενικό Εργοδηγό, τον 

Τεχνολόγο-Μηχανολόγο Μηχανικό, τον Μηχανικό Ασφαλείας, πρέπει να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για 

την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω. 

3.7.1. Εργατικό Ατύχηµα 

Σε κάθε εργατικό ατύχηµα αµέσως ειδοποιείται η οµάδα ασφαλείας και ο Σαµαρείτης προσφέρει τις 

πρώτες βοήθειες και αν ο τραυµατισµός είναι σοβαρής µορφής υποχρεούται να φροντίσει για την µεταφορά 

του τραυµατισµένου στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή στο πλησιέστερο εφηµερεύον Νοσοκοµείο. 

Κάθε τµήµα είναι υποχρεωµένο να έχει φαρµακείο εξοπλισµένο κατάλληλα µε όλα τα απαραίτητα 

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

ελαφρού ατυχήµατος: 

Μετά από κάθε ελαφρύ τραύµα ο τραυµατίας πρέπει να χρησιµοποιήσει βασικά µέτρα θεραπείας και 

κυρίως καθάρισµα καλό (αντισηπτικό) και ενδεχοµένως επίδεσµο. 

Εάν η κατάσταση του τραύµατος απαιτεί την άµεση επιµέλεια νοσοκόµου, ο εργοδηγός βάρδιας θα 

ενεργήσει για την µεταφορά του τραυµατία στο πλησιέστερο νοσοκοµείο. 

Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος: 
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- Είναι απαραίτητο να δοθούν στον τραυµατία όλες οι στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στον τόπο του 

ατυχήµατος πριν µεταφερθεί στο Νοσοκοµείο. 

3.7.2. ∆ιαδικασία εκκένωσης του εργοταξίου 

Η διαδικασία φέρεται εις πέρας από κοινού σε συνεργασία µε την υπάρχουσα διαδικασία που ακολουθεί η 

υπηρεσία. 

 

3.8. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

Οι άνθρωποι που θα εντοπίσουν πρώτοι την κατάσταση έκτακτης ανάγκης οφείλουν να ενηµερώσουν 

τον Εργοταξιάρχη το ταχύτερο δυνατό (ονοµατεπώνυµο τραυµατία και θέση του συµβάντος) ή τον 

αντικαταστάτη του σε περίπτωση απουσίας του πρώτου. 

Στη συνέχεια όλοι οι εργαζόµενοι συγκεντρώνονται σε προκαθορισµένα σηµεία για περαιτέρω οδηγίες. 

Η διοίκηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης εξουσιοδοτεί  προς αποφυγή οποιουδήποτε εργατικού 

ατυχήµατος: τον συντονιστή σε θέµατα ασφαλείας, τον Μηχανικό Ασφαλείας, τον Ιατρό Εργασίας, τους 

Σαµαρείτες (ένας τουλάχιστον σε κάθε βάρδια) και οργανώνεται µια "Οµάδα Έκτακτης Ανάγκης" µε 

επικεφαλής το Μηχανικό Ασφαλείας  και από 10 άτοµα και θα είναι κατάλληλα οργανωµένα, ώστε επαρκής 

αριθµός µελών της να είναι διαθέσιµος για δράση και βοήθεια οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Η υπ' όψη οµάδα θα εκπαιδευτεί από ειδικευµένο προσωπικό. Κάθε µέλος της οµάδας θα είναι ικανό να 

δώσει πρώτες βοήθειες, να λειτουργήσει τους εξοπλισµούς των αναπνευστικών συσκευών και τον εξοπλισµό 

πυρόσβεσης και να έχει δυνατότητα άµεσης προσπέλασης των µετώπων εργασίας. 

Ο Μηχανικός Ασφαλείας του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών σύµφωνα 

προς τις ισχύουσες περί ασφαλείας διατάξεις και τις προδιαγραφές του Κτ Ε. 

3.8.1. Τα καθήκοντα της Οµάδας Έκτακτης Ανάγκης είναι: 

1. Παροχή Πρώτων Βοηθειών. 

2. Παροχή και διανοµή Μ.Α.Π.  

3. Ενηµέρωση προσωπικού. 

4. Ορισµός ενός τουλάχιστον Σαµαρείτη σε κάθε βάρδια εργασίας. 

5. Εξασφάλιση και συντήρηση των παρακάτω υλικών. 

- Μία (1) µάλλινη κουβέρτα 

- Μία (1) φιάλη οξυγόνου 

- Υλικά για επίδεση τραυµάτων, απολύµανση κ.λ.π 

- Ενέσεις αναλγητικές. 

- Αναπνευστικές συσκευές για την παρακράτηση σκόνης. 

- Τρεις (3) λαµπτήρες ανθεκτικοί σε έκρηξη. 

- συντήρηση ενός σετ φαρµακείου στα κύρια µέτωπα εργασιών. 

6. Συντήρηση και επιθεώρηση των µέσων πυρόσβεσης, την καταλληλότητα αυτών και την διανοµή τους όταν 

χρειαστούν. 

3.8.2. Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Μηχανικού Ασφαλείας είναι: 

1. Μαζί µε την οµάδα ασφαλείας του Έργου, να έχει άµεση επικοινωνία µε τους αρµόδιους φορείς, όπως 

τροχαία-αστυνοµία, πρώτες βοήθειες, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς, φορείς µαζικής ενηµέρωσης. 
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2. Πρόγνωση και λύση προβληµάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως επικοινωνίες, ανασφαλείς συνθήκες 

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

3. Να συσκέπτεται µε τον διευθυντή  και µηχανικούς πληροφορώντας τους για το βαθµό των µέτρων 

ασφαλείας που εφαρµόζονται. 

4. Να οργανώνει ελέγχους ασφαλείας στο τµήµα για το οποίο είναι υπεύθυνος, ώστε να επιβεβαιώνεται η 

διατήρηση και επιβολή των µέτρων ασφαλείας. 

5. Να επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισµού ασφαλείας για κάθε εργαζόµενο και 

να επιβλέπει την ορθή χρήση αυτών. 

6. Να ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών, να επισκέπτεται τακτικά το εργοτάξιο και να αναφέρει τις όποιες 

αποκλίσεις επισηµαίνονται. 

7. Να ερευνά τα ατυχήµατα και να διατηρεί ένα ηµερολόγιο καταγραφής τους για την αποφυγή άλλων 

παροµοίων. 

8. Να επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό είναι ενήµερο σχετικά µε τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να 

παρέχονται. 

3.8.3 Αναγγελία Ατυχήµατος 

Αν µε την αρχική αντιµετώπιση ενός ατυχήµατος διαπιστωθεί πως ο τραυµατίας πρέπει να µεταφερθεί σε 

πλησίον Νοσοκοµείο ή Κλινική, η µεταφορά γίνεται αµέσως µε αυτοκίνητο του Εργοταξίου. 

Μετά την αντιµετώπιση του ατυχήµατος ειδοποιείται: 

1. Ο τεχνικός ασφαλείας. 

2. Ο Προϊστάµενος του τµήµατος όπου ανήκει ο τραυµατίας. 

Οι τεχνικοί ασφαλείας του Εργοταξίου προβαίνουν σε έρευνα και ανάλυση του Ατυχήµατος προκειµένου να 

διαπιστωθούν τα αίτια. 

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος στο οποίο ανήκει ο τραυµατίας, προβαίνει κατά περίπτωση στις εξής ενέργειες: 

- Εάν πρόκειται για ελαφρύ ατύχηµα που θα συνεπάγεται ολιγόωρη απουσία του τραυµατία -µικρότερη από 8 

ώρες- από την εργασία, συµβουλεύεται την Έκθεση Τεχνικών Ασφαλείας και προτείνει λύσεις ή κάνει 

συστάσεις (ανάλογα µε τα αίτια) έτσι ώστε να µην επαναληφθεί παρόµοιο ατύχηµα. 

- Εάν πρόκειται για σοβαρό ατύχηµα που θα έχει σαν αποτέλεσµα µια διακοπή εργασίας-από πλευράς 

τραυµατία-µεγαλύτερη από 8 ώρες, ο Προϊστάµενος του τραυµατία: 

1. Ενηµερώνει το γραφείο προσωπικού µέσα σε 24 ώρες το αργότερο από τη στιγµή του ατυχήµατος 

αφού ερευνήσει τα αίτια και συµβουλευθεί τη σχετική έκθεση των Τ.Α. 

2. Προτείνει λύσεις  ή κάνει συστάσεις (ανάλογα µε τα αίτια) ώστε να µην επαναληφθούν παρόµοια 

ατυχήµατα. 

3. Συµπληρώνει τη ∆ήλωση ατυχήµατος σε όσα σηµεία τον αφορούν και την µονογραφεί. 

Το γραφείο προσωπικού µετά την αναγγελία ατυχήµατος από τον Προϊστάµενο Τµήµατος, ενηµερώνει 

ΑΜΕΣΩΣ την Επιθεώρηση Εργασίας και συµπληρώνει τη δήλωση ατυχήµατος στα σηµεία που τον αφορούν. 

 

3.9. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.9.1. Σύµφωνα µε τον Νόµο 1396/83, άρθρο 8, τηρούνται: 

- Επί τόπου του έργου τηρείται ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας το οποίο είναι θεωρηµένο από την τοπική 

Επιθεώρηση εργασίας και "βιβλίο γραπτών υποδείξεων Τ.Α & Γ.Ε." στο οποίο αναγράφονται από τον  
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Μηχανικό Ασφαλείας περιστατικά παράβασης των κανόνων ασφαλείας από τους εργαζόµενους καθώς και 

υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει από τον Εργοταξιάρχη. 

- Επίσης τηρείται Βιβλίο Ατυχηµάτων όπου σηµειώνονται όλα τα ατυχήµατα που συµβαίνουν από τα ποιο 

σοβαρά έως τα λιγότερα σοβαρά. 

- Συνηµµένα σας υποβάλουµε υπόδειγµα ηµερολογίου µέτρων ασφαλείας και βιβλίο ατυχηµάτων το οποίο 

µας απεστάλη από την υπηρεσία. 

3.9.2.  Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως: 

Στο χώρο του εργοταξίου αναρτώνται έντυπα που καθοδηγούν και ενηµερώνουν τους εργαζόµενους σε 

ζητήµατα ασφάλειας και υγιεινής. 

 

3.10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν. 1650/86) 

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

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι µέγιστης σηµασίας για την Κοιν/ξία. 

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

1. Η µέγιστη δυνατή εναρµόνιση του Έργου στο περιβάλλον. 

2. Η ελάχιστη δυνατή διατάραξη του περιβάλλοντος. 

Οι παραπάνω στόχοι ικανοποιούνται: 

• Τόσο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. 

• Όσο και κατά τη διάρκεια κατασκευής του. 

 

3.11. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Π.∆.1073/81 ΤΜΗΜΑ IV ΚΕΦ.Α') 

Ο µηχανικός εξοπλισµός ενός εργοταξίου περιλαµβάνει µηχανήµατα που εξυπηρετούν διάφορες 

εργασίες. Όσον αφορά στα χωµατουργικά έργα χρησιµοποιούνται οι φορτωτές, οι εκσκαφείς, οι 

προωθητήρες, οι οδοστρωτήρες, οι ισοπεδωτήρες και τα ανατρεπόµενα φορτηγά. Στο χώρο του εργοταξίου 

γενικά χρησιµοποιούνται: γερανοί, γεννήτριες και λεωφορεία ή επιβατικά. 

Όλος ο ιδιόκτητος κινητός εξοπλισµός της εταιρείας, όπως φορτηγά, γερανοί, ηλεκτροσυγκολλήσεις και 

άλλα παρόµοια όπως επίσης υλικά και εργαλεία, είναι καταχωρηµένα, εφοδιασµένα µε άδεια, ασφαλισµένα 

και διατηρηµένα σε καλή κατάσταση. 

3.11.1. Αυτοκίνητα 

Υπάρχει το "δελτίο καταλληλότητας" κάθε οχήµατος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το "δελτίο 

συντήρησης" το οποίο ενηµερώνεται απ’ τον συντηρητή του εργοταξίου.  

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

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

- Το όχηµα πρέπει να φέρει  κιβώτιο Α' Βοηθειών. 

- Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

- Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και φωτεινό σήµα κατά 

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

υπεύθυνα άτοµα του συνεργείου για τυχόν επισκευές. 

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

συστήµατα ασφαλείας. 

Πρέπει να δένονται µε ασφάλεια τα φορτία πριν ξεκινήσει το όχηµα. Επίσης πρέπει να τηρούνται οι 

παρακάτω κανόνες: 

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

- Απαγορεύεται το κάπνισµα κατά τον ανεφοδιασµό σε καύσιµα. Την ώρα αυτή η µηχανή πρέπει να είναι 

σβηστή. 

- Απαγορεύεται η φόρτωση των οχηµάτων περισσότερο από το µέγιστο επιτρεπόµενο. 

- Πρέπει να γίνει ιδιαίτερος έλεγχος για την καλή λειτουργία των φρένων και της κόρνας. 

- Απαγορεύεται η χρήση των οχηµάτων για άλλες εργασίες εκτός απ' αυτές για τις οποίες έχουν 

κατασκευασθεί. 

 3.11.2 Φορτωτές. 

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

συντήρησης" το οποίο ενηµερώνεται απ’ τον συντηρητή του εργοταξίου.  

Οι φορτωτές αυτοί για την µείωση των καυσαερίων έχουν καταλύτη και φέρουν φίλτρο νερού. 

Έχει αναρτηµένους προβολείς που και χρησιµοποιεί. 

Η χρήση των φορτωτών αυτών είναι µόνο για την εργασία που προβλέπεται (µεταφορά και φόρτωση 

προϊόντων) και γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα (χειριστής). 

Απαγορεύεται η µεταφορά του προσωπικού µέσα στον κάδο, παρά µόνο εάν ο φορτωτής είναι εφοδιασµένος 

µε ειδικό καλάθι, το οποίο πληρεί τις προδιαγραφές (κουπαστή, καλή κατασκευή, σωστό στερέωµα επάνω 

στον φορτωτή).  

Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση του κάδου για φρενάρισµα παρά µόνο σε µεγάλη ανάγκη. 

Επιθεωρείται καθηµερινά η στάθµη του νερού και συµπληρώνεται. 

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

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

- Το όχηµα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών. 

- Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

- Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και φωτεινό σήµα κατά 

την όπισθεν. 

3.11.3 Γερανοί 

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

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

- Το όχηµα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών. 

- Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

- Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και φωτεινό σήµα κατά 

την όπισθεν. 

 

 



 

16 

 

Υπάρχει το “δελτίο καταλληλότητας” κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το “δελτίο 

συντήρησης” το οποίο ενηµερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου. 

Η σωστή χρήση των γερανών εξασφαλίζεται όταν ελέγχονται κατάλληλα τα ακόλουθα σηµεία : 

1.  ∆ιαγράµµατα ασφαλούς φορτίου. 

2.  Ικανότητα των µηχανικών βαρούλκων. 

3.  Φύση του εδάφους. 

4.  Καιρικές συνθήκες (άπνοια, κλπ) 

Πρέπει να διατηρούνται πάντα σε επάρκεια όλα τα µηχανικά και ηλεκτρικά βαρούλκα των γερανών και 

συντηρεί συστηµατικά τα µηχανήµατα. 

Πρέπει να ελέγχεται καθηµερινά  την κατάσταση των συρµατόσχοινων και τα αντικαθιστά µε την πρώτη 

ένδειξη φθοράς. 

Οταν το αιωρούµενο µπράτσο είναι έτοιµο, να υπολογίζεται το νεκρό σηµείο και να γίνεται ακριβής 

εκτίµηση για την σωστή και ασφαλή έδραση του γερανού. 

Όλοι οι γάντζοι πρέπει να συνοδεύονται από µηχανισµούς ασφάλειας έναντι επικινδύνων χαλαρώσεων των 

αναρτήσεων. 

3.11.4 Ικριώµατα 

Οι κάθετες βάσεις των ικριωµάτων θα βρίσκονται σε σταθερή βάση. 

Όλα τα ικριώµατα µε ύψος 3m ή περισσότερο πάνω από το έδαφος θα είναι εφοδιασµένα µε 

κιγκλιδώµατα ασφαλείας στις ανοιχτές πλευρές τους, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. 

Ασφαλή µέσα πρόσβασης θα παρέχονται σε όλα τα επίπεδα εργασίας των ικριωµάτων.  

Λαµβάνοντας  υπόψη τα Π.∆. 447/75  και  778/80 οι σανίδες των ικριωµάτων πρέπει να 

επιθεωρούνται και να δοκιµάζονται πριν από κάθε εγκατάσταση. 

Θα εγκαθίστανται προστατευτικά γείσα στις ανοιχτές πλευρές των ικριωµάτων, προκειµένου να 

αποφεύγεται η πτώση των εργαλείων, υλικών ή του εξοπλισµού. 

∆εν θα χρησιµοποιείται ικρίωµα που έχει υποστεί ζηµιές µέχρις ότου επισκευαστεί και ενισχυθεί. 

Η Κοιν/ξία θα εξασφαλίσει ώστε όλα τα  ικριώµατα που χρησιµοποιούνται από  ους εργαζόµενους της 

να βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση. 

Στα ικριώµατα θα υπάρχει πάντα µόνο το υλικό που χρησιµοποιείται τη στιγµή εκείνη και ποτέ δεν θα 

υπερφορτώνεται. 

3.11.5 Συντήρηση Μηχανηµάτων και Εξοπλισµού 

    Για τον εξοπλισµό της διαδικασίας συντήρησης ισχύουν oι οδηγίες και οι προδιαγραφές των 

κατασκευαστών: 

Υπάρχει το "δελτίο καταλληλότητας" κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται, και το 

"δελτίο συντήρησης" το οποίο ενηµερώνεται απ' τον συντηρητή του εργοταξίου. 

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

µη εξασκηµένα και ακατάλληλα για το χειρισµό τους. 

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

εφοδιαστεί µε όλα τα ατοµικά προστατευτικά µέσα (για την προστασία των µατιών, του προσώπου, των  
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χεριών, των ποδιών και του σώµατος), κατά της φωτιάς, της ακτινοβολίας και των πυρακτωµένων 

τεµαχίων εκπαιδευµένα, αρµόδια και εξουσιοδοτηµένα. 

Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση ηλεκτρολογικής εργασίας σε ηλεκτρικά δίκτυα, εγκαταστάσεις, 

συσκευές κ.λ.π. αν δεν βεβαιωθεί απόλυτα η ασφαλής διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος. 

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

µπορεί να τραυµατίσει τους εργαζόµενους. 

Ακόλουθες προφυλάξεις επιβάλλονται όπου απαιτείται από τη διαδικασία συντήρησης να παραµένει σε 

λειτουργία ο εξοπλισµός: 

1. Οι εργαζόµενοι που ασχολούνται µε τις διαδικασίες αυτές θα είναι πλήρως εκπαιδευµένοι και 

εξουσιοδοτηµένοι να εκτελέσουν την διαδικασία αυτή. 

2. Θα καθοριστεί µια ασφαλής διαδικασία για κάθε περίπτωση και η διαδικασία θα είναι διαθέσιµη και αν 

είναι πρακτικό, θα υπάρχει δίπλα στον µηχανισµό. 

 

4 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

4.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

Οι εκσκαφές & επιχώσεις γίνονται µε χρήση µηχανικών µέσων. Οι χειριστές θα φροντίζουν ώστε τα 

µηχανήµατα και τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν να έχουν επιθεωρηθεί και να είναι σωστά 

συντηρηµένα. Για τον λόγο αυτό υπάρχει το βιβλίο συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται και ελέγχεται από τον 

Μηχανικό Ασφαλείας. 

Τα ορύγµατα γίνονται µε εκσκαφείς και φορτηγά µεταφοράς.  

Τα µηχανήµατα (τσάπες, φορτηγά µεταφοράς, φορτωτές κλπ)  θα είναι εφοδιασµένα µε καµπίνα τύπου 

ROBS και µε ηχητικό και φωτεινό σήµα κατά την οπισθοδρόµηση. Θα έχουν εφοδιαστεί ασφαλώς µε 

πυροσβεστήρα , και η χρήση τους θα γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 

Τα µέτρα ασφαλείας ειδικά για τον εξοπλισµό αναφέρονται σε άλλη παράγραφο. 

Όταν εγκαθίσταται υποστήριγµα ή αφαιρείται στη φάση των εκσκαφών, η εργασία θα γίνεται κατά τρόπο 

ώστε να µην εκτίθεται σε κίνδυνο οι εργαζόµενοι. Οι κλίσεις των πρανών είναι τέτοιες που απαγορεύουν την 

κατολίσθηση εδάφους. Παρ' όλα αυτά όπου ανακαλύπτεται χαλαρή ζώνη θα σταµατούν οι εργασίες εκσκαφής 

έως ότου σταθεροποιηθεί το έδαφος. 

Ο χώρος εργασίας θα διαµορφωθεί έτσι ώστε να είναι λειτουργικός, ασφαλής, προσπελάσιµος, και η 

επιλογή των µηχανηµάτων θα γίνεται πάντα µε τεχνικά κριτήρια από τον υπεύθυνο µηχανικό κατασκευής. Τα 

όρια της εκσκαφής χαράσσονται επ΄ ακριβώς από το τοπογραφικό συνεργείο. 

Κατά την φάση της εργασίας αυτής επιθεωρούνται καθηµερινά τα στοιχεία της έτσι ώστε να υλοποιείται η 

σωστή και ασφαλής κατασκευή. 

Όπου τα πρανή εγκυµονούν κινδύνους  κατολίσθησης, θα λαµβάνονται µέτρα προφύλαξης 

(προστατευτικά γείσα κτλ). 

Όπου απαιτείται θα κατασκευάζεται κουπαστή ασφαλείας, ενώ όπου δεν εκτελούνται εργασίες, θα 

τοποθετείται ταινία ασφαλείας. 
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4.2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι Η/Μ εργασίες θα γίνονται µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Οι εργασίες που γίνονται σε ύψος θα 

επιτρέπονται µόνο εφόσον η σκαλωσιά εργασίας πληροί τις προϋποθέσεις περί σκαλωσιών, όπως 

αναφέρεται παραπάνω. Ο χώρος προσπέλασης θα επιµελείται έτσι ώστε να παρέχεται ασφαλή πρόσβαση 

και ο χώρος εργασίας θα καθαρίζεται µε το πέρας των εργασιών. 

Πριν από κάθε εργασία θα διακόπτεται η παροχή ρεύµατος ώστε οι εργασίες να γίνονται µε ασφάλεια. 

∆εν θα εκτίθενται καλώδια και αγωγοί υπό τάση. 

4.2.1 ∆ιανοµή 

Η Κοιν/ξία είναι υπεύθυνη για το σύστηµα προσωρινής ηλεκτρικής διανοµής στο έργο καθώς και για τα 

µέτρα ασφαλείας που σχετίζονται µε αυτό.  

Τα καλώδια που βρίσκονται επί τόπου υποβάλλονται σχεδόν αναπόφευκτα σε σκληρή µεταχείριση. Πριν 

από την ενεργοποίηση οποιουδήποτε µέρους ενός νεοεγκατεστηµένου ηλεκτρολογικού συστήµατος ή του 

εξοπλισµού του, αυτό πρέπει να ελέγχεται διεξοδικά. Η ασφάλεια εξασφαλίζεται από τακτική επιθεώρηση και 

διατήρηση. 

Θα τοποθετούνται πινακίδες που θα αναγράφουν "ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ - ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ" κοντά στον 

ηλεκτρολογικό εξοπλισµό που είναι προσιτός στους εργαζοµένους και λειτουργούν µε υψηλή και µέση τάση. 

∆εν θα αποθηκεύονται ή τοποθετούνται εύφλεκτα υλικά κοντά σε ηλεκτρολογικό εξοπλισµό. 

Όλοι οι διακόπτες διανοµής και ελέγχου θα σηµειώνονται καθαρά ώστε να φαίνονται τα µηχανήµατα ή ο 

εξοπλισµός που εξυπηρετούν. 

Σε όλα τα επικίνδυνα µηχανήµατα θα υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες που θα καταγράφουν 

"ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟ∆Ο" "ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ - ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ". 

Όλα τα ηλεκτρικά µηχανήµατα δεν θα εγκαταλείπονται ΠΡΙΝ την αποσύνδεσή τους από το ηλεκτρικό 

δίκτυο. 

Στα µηχανήµατα που τροφοδοτούνται µε µέση τάση η ζεύξη και η απόζευξη, γίνεται άνευ φορτίου και 

πάντα από εξουσιοδοτηµένο άτοµο. 

 

4.3 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

Όλο το προσωπικό πρέπει να διαθέτει παπούτσια ασφαλείας, γάντια εργασίας, και προστατευτικό 

κράνος. Επιπλέον, οι συγκολλητές πρέπει να διαθέτουν δερµάτινα γάντια και ποδιά, για προστασία από 

καψίµατα και ακτινοβολία, καθώς και την ειδική µάσκα συγκόλλησης. 

Οι πίνακες διανοµής ισχύος πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, πλήρεις, µε τις ασφάλειες τους, χωρίς 

σπασµένους διακόπτες, χωρίς γυµνά καλώδια, χωρίς σπασµένους ακροδέκτες και γειωµένοι. 

Τα καλώδια τροφοδοσίας υποπινάκων, ηλεκτρικών εργαλείων, ηλεκτρικού φούρνου προθέρµανσης 

ηλεκτροδίων και ηλεκτροσυγκολλήσεων πρέπει να µην έχουν φθορές στη µόνωση τους και να µην έχουν 

σπασµένους ακροδέκτες. Ο υπεύθυνος του συνεργείου υποχρεούται να αντικαταστήσει αµέσως φθαρµένα 

καλώδια και ακροδέκτες, µε άλλα χωρίς φθορές. 
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Οι µηχανές συγκόλλησης πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, χωρίς φθαρµένες µονώσεις 

καλωδίων και ακροδεκτών. Φθαρµένα καλώδια, σπασµένοι ακροδέκτες ή σπασµένες τσιµπίδες 

ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει να αντικαθίστανται αµέσως µε καινούργια. 

Μπουκάλες οξυγόνου και ασετιλίνης πρέπει να είναι σταθερά δεµένες στα ειδικά καρότσια µεταφοράς ή 

σε µεταλλικά δοκάρια. 

Απαγορεύεται οι µπουκάλες να τοποθετούνται κοντά σε πηγές ανάφλεξης. Τα καλώδια αερίου δεν 

πρέπει να έχουν φθορές ή διαρροές. Στο τέλος της λειτουργίας τους πρέπει να κλείνονται οι βαλβίδες 

παροχής αερίου, που βρίσκονται πάνω στις µπουκάλες, και τα καλώδια αερίων πρέπει να τυλίγονται 

προσεκτικά και όχι να παραµένουν πεταµένα στο πάτωµα. Οι µπουκάλες πρέπει να βρίσκονται πάντα σε 

όρθια θέση. Μπουκάλες οξυγόνου και ασετιλίνης δεν πρέπει να αποθηκεύονται στον ίδιο χώρο. 

Ο χώρος του συνεργείου  διαθέτει κατάλληλους πυροσβεστήρες.  
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