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ΤΜΗΜΑ Β΄: Μητρώο του έργου 
 

 
I) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

Οι εργασίας που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής: 
 
 Μέσα στο χώρο του πάρκου θα γίνει καθαρισμός του τμήματος όπου 

εντοπίζονται διάσπαρτα στερεά απορρίμματα, ήτοι σε έκταση περίπου 9,2 στρ. 

Επίσης προβλέπεται ο καθαρισμός υποβλάστησης, αποκλάδωση και αραίωση των 
φυτών, ο θρυμματισμός αυτών των προϊόντων και η απομάκρυνση τους σε 

έκταση 8 στρ. Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί απομάκρυνση 1.158μ3 προϊόντων 
καθαιρέσεων που έχουν αποτεθεί στον χώρο. Τέλος προβλέπεται η περιμετρική 
οριοθέτηση του πάρκου με καλαίσθητη περίφραξη και διαμόρφωση τριών εισόδων 

με πόρτες, καθώς το πάρκο θα λειτουργεί από την ανατολή ως την δύση του 
ηλίου, ενώ τις βραδινές ώρες θα κλείνει. Φωτισμός θα υπάρχει μόνο στις 

εισόδους. 
 Μέσα στο χώρο οριοθετείται διαδρόμων άθλησης (τρέξιμο- περπάτημα) πλάτους 

2 μέτρων, με χαμηλό ξύλινο κράσπεδο ύψους 12 εκ. Οι διάδρομοι 
διαμορφώνονται με πατητό χώμα σε μείξη με θραυστό υλικό, έτσι ώστε να 
αποτρέπεται η δημιουργία λάσπης τους βροχερούς μήνες, η οποία αποθαρρύνει 

κάθε είδους επίσκεψης στο πάρκο. Το συνολικό μήκος των διαδρόμων ανέρχεται 
σε 452 μ περίπου. Η όδευση των διαδρόμων έγινε με τέτοιο τρόπο αφενός για να 

υπάρχει πρόσβαση και από τις τρείς πλευρές του πάρκου αφετέρου 
αποφεύγοντας τις μεγάλες κατά μήκος κλίσεις προς διευκόλυνση των χρηστών. 

 Σε επιλεγμένες θέσεις του πάρκου προβλέπονται πυροσβεστικοί κρουνοί ώστε να 
καλύπτεται το σύνολο της έκτασης για λόγους πυροπροστασίας. Το νερό 

εξασφαλίζεται από το υφιστάμενο δίκτυο, το δίκτυο σωληνώσεων για την 
μεταφορά του νερού στους κρουνούς τοποθετείται υπόγεια. 

 Σε επιλεγμένες θέσεις του πάρκου και με προσβάσεις στο διάδρομο άθλησης 
τοποθετούνται όργανα γυμναστικής ανοιχτού χώρου από ξύλο και αλουμίνιο. 

 Ο εξοπλισμός του πάρκου θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα καθιστικά και κάδους 
απορριμμάτων. 

 Στο κέντρο του πάρκου, σε θέση διάκενου της βλάστησης τοποθετείται ένα 
ξύλινα οκτάγωνο κιόσκι αναψυχής. 

 Μία καλαίσθητη κρήνη με πόσιμο νερό τοποθετείται πλησίον στο κιόσκι. 

 Σε επιλεγμένες θέσεις του πάρκου προβλέπονται 2 πυροσβεστικοί κρουνοί καθώς 

και μια υπαίθρια πυροσβεστική φωλιά, ώστε να καλύπτεται το σύνολο της έκτασης 
για λόγους πυροπροστασίας. 
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II) ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Η δασοτεχνική μελέτη έγινε με βάση τα παρακάτω: 
□ Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α), 
□ Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α), 
□ Την εγκύκλιο 110418/894/27-12-2001, διαταγή του Υφυπουργού Γεωργίας, 
□ Τις γενικές γραμμές και υποδείξεις της Επιβλέπουσας Αρχής, όπως αυτές 

διατυπώθηκαν κατά την υπογραφή της σύμβασης και είναι: 

◊ Η κατά το μέγιστο δυνατόν ελαχιστοποίηση των παρεμβάσεων που θα 
αποτρέπουν την αλλοίωση του περιβάλλοντος χώρου. 

◊ Η ελάχιστη δυνατή όχληση και γενικά η προστασία του περιβάλλοντος. 
Καθορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχουν Ελληνικοί Κανονισμοί 
υπερισχύουν όλων των άλλων που αναφέρονται. 

 
 
 

III) «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗ» σχέδια του έργου. 

Δεν προβλέπονται σχέδια του έργου μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. 
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ΤΜΗΜΑ Γ΄: Επισημάνσεις 
 

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες λαμβάνονται υπόψη καθόλη τη 
διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται σε μεταγενέστερους χρήστες καθώς 

και τους συντηρητές και επισκευαστές του. Οι επισημάνσεις αφορούν κυρίως στα 
ακόλουθα στοιχεία: 

1. Θέσεις δικτύων 

1.1. Ύδρευση 

1.2. Αποχέτευση 

1.3. Ηλεκτροδότηση (υψηλή, μέση και χαμηλή τάση) 

1.4. Παροχή διάφορων αερίων 

1.5. Παροχή ατμού 

1.6. Κενού 

1.7. Πυρανίχνευσης 

1.8. Κλιματισμού 

1.9. Θέρμανσης, 

1.10. Πυρόσβεσης, 

1.11. Λοιπών δικτύων 

Δεν επηρεάζουν την χρήση του έργου. 

2. Σημεία κεντρικών διακοπτών 

Δεν υπάρχουν κεντρικοί διακόπτες ρευματοδότησης στην εν λόγω έκταση. 

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να 
προκαλέσουν κίνδυνο 

Λόγω της φύσης και της θέσης του έργου, η αποθήκευση υλικών για τα έργα 

των αναδασώσεων και την κατασκευή περίφραξης αφορούν υλικά που δεν 
ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο. Οι θέσεις οργάνωσης των εργοταξίων 
πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου και την αρμόδια Δασική Αρχή. 

4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του έργων 
(προκατασκευή, προένταση, σημειακά φορτία, κλπ). 

Δεν υπάρχουν έργα που να αντιμετωπίζουν προβλήματα στατικότητας, 
ευστάθειας και αντοχής των έργων. 

4. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου. 

Λεωφόρος Ποσειδώνος. 

Οδός Κεφαλληνίας 

Οδός Φρύνης 
Οδός Αφροδίτης 

Λεωφόρος Μαραθώνος 
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5. Περιοχές εκπομπής ιονίζουσας ακτινοβολίας 

Δεν υπάρχουν χώροι ιονίζουσας ακτινοβολίας. 

6. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 

Δεν υπάρχουν χώροι με υποπίεση ή υπερπίεση. 

7. Άλλες ζώνες κινδύνου 

Δεν υπάρχουν. 

8. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή 
λειτουργία 

Δεν υπάρχουν. 
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ΤΜΗΜΑ Δ΄: Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία 
 
 

I). ΓΕΝΙΚΑ 

Η κατασκευή των έργων άθλησης – αναψυχής και πυροπροστασίας στο πάρκο 
Δρομέων, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

Εργασίες οι οποίες προϋποθέτουν έκθεση σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς 
παράγοντες γίνονται επίσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΙΙ). ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Η ασφάλεια και υγεία του κάθε εργαζόμενου είναι υπεράνω κάθε υλικής 
ζημιάς. 

 Ισχύουν οι οδηγίες Σ.Α.Υ. της παρούσας μελέτης 

 Απαγορεύεται οποιοδήποτε εργασία θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του 
εργαζόμενου. 

 Το προσωπικό υποχρεούνται να φορά στολή εργασίας (Γιλέκο), 
παπούτσια ασφαλείας και κράνος (το κράνος απαιτείται στις ζώνες στις 
οποίες εκτελούνται εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου) κατά την 

παραμονή του στο εργοτάξιο. 

 Η πρόσβαση στους χώρους του εργοταξίου επιτρέπεται μόνο σε 
εξουσιοδοτημένο και εντεταλμένο προσωπικό. 

 Επισκέπτες καταγράφονται στο βιβλίο ημερολογίου-επισκεπτών, 
ενημερώνονται για τις κανόνες ασφαλείας, και υποχρεούνται να 

φορούν κράνη εφόσον πλησιάζουν ζώνες στις οποίες εκτελούνται 
εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου. 

 Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών σε 
ανήλικους. 

 Σε οποιοδήποτε περίπτωση ατυχήματος, σοβαρής ζημιάς, 
ενημερώνεται ο Υπεύθυνος Μηχανικός του έργου, ο Τεχνικός 
Ασφαλείας, και η αρμόδια Υπηρεσία π.χ. Πυροσβεστική Υπηρεσία σε 

περίπτωση μη ελεγχόμενης κατάστασης. 

 Να εφαρμόζετε τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας και 
να υπακούτε στις εντολές των υπευθύνων. 

 Να ακολουθείτε πιστά τα σήματα των πινακίδων ασφαλείας. 

 Να τηρείτε τις διατάξεις των διαδικασιών ασφαλείας που υπάρχουν 
στην εργασία σας. 

 Να διαλέγετε και να εφαρμόζετε ασφαλείς μεθόδους εργασίας, 
παίρνοντας τις απαραίτητες προφυλάξεις για τον εαυτό σας και τους 

άλλους. 
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 Ρωτήστε τον προϊστάμενό σας εάν δεν γνωρίζετε ποιος είναι ο 

ασφαλής τρόπος εργασίας ή εάν δεν καταλαβαίνετε τις οδηγίες 
εργασίας. 

 Η άγνοια του ασφαλούς τρόπου εργασίας δεν σας δικαιολογεί σε 
περίπτωση παράληψής του. 

 Να διαλέγετε τα σωστά εργαλεία κάθε φορά. 

 Πριν αρχίσετε οποιαδήποτε εργασία σκεφθείτε τους πιθανούς 
κινδύνους στους οποίους μπορεί να εκτεθείτε εσείς και οι συνάδελφοί 

σας. 
 Φροντίστε για την ασφάλεια του διπλανού σας όπως θα θέλατε να 

φροντίζει εκείνος για εσάς. 

 Πριν αρχίσετε μια εργασία βεβαιωθείτε ότι ξέρετε τι ακριβώς θα κάνετε, 
ότι έχετε τα κατάλληλα εργαλεία και ότι διαθέτετε τις απαραίτητες 
γνώσεις και σωματικές δυνάμεις για την εκτέλεσή της. 

 Μην ριψοκινδυνεύετε και μην εκθέτετε τον εαυτό σας και τους άλλους 
σε κίνδυνο. 

 Μην αναπαύεστε σε επικίνδυνους χώρους. 

 Φροντίστε να αναπαύεστε αρκετά. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
ασφαλή εργασία. 

 Μην καταναλώνετε οινοπνευματώδη ποτά κατά την διάρκεια της 
εργασίας σας. 

 Μην εισέρχεστε και μην παραμένετε στον χώρο εργασίας σας και 
βεβαίως μην εργάζεστε αν είστε μεθυσμένοι. 

 Μην παρενοχλείτε, μετατοπίζετε, αφαιρείτε ή καταστρέφετε 
εγκαταστάσεις χωρίς την άδεια του προϊσταμένου σας. 

 Μην παρεμποδίζετε την εφαρμογή των μεθόδων πρόληψης 

ατυχημάτων και υγιεινής εργασίας. 

 Να χρησιμοποιείτε πάντα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που 
προβλέπονται για την εργασία σας. 

 Μην έχετε την πλάτη σας γυρισμένη προς το κενό όταν τραβάτε βαρύ 
φορτίο. 

 Μην στέκεστε κάτω από κρεμασμένα φορτία ή κοντά σε τεντωμένα 

σχοινιά ή συρματόσχοινα. 

 

2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Να χρησιμοποιείτε τα προβλεπόμενα ασφαλή μέσα πρόσβασης ή 
εξόδου. 

 Να ακολουθείτε πιστά τις σημάνσεις κυκλοφορίας στον χώρο της 
εργασίας σας. 
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 Απαγορεύεται να επιβιβάζεστε σε οχήματα ή οποιοδήποτε μηχάνημα 

που δεν έχει μελετηθεί και κατασκευασθεί για μεταφορά ανθρώπων. 

 Φροντίστε να παραμένουν ελεύθεροι από αντικείμενα, εργαλεία, υλικά 
και άλλα εμπόδια οι χώροι εργασίας και κυκλοφορίας. 

 

3. ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΔΑΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 Προσέξτε τα ολισθηρά βραχώδη πρανή. 

 Προσέξτε τις ανωμαλίες του φυσικού εδάφους (ισχυρές κλίσεις, 
πτώσεις βράχων κ.λπ.) 

 Προσέξτε πάντα τις απότομες αλλαγές των καιρικών συνθηκών 

(δυνατοί τοπικοί άνεμοι μικρής διάρκειας, καταιγίδες που συνοδεύονται 

με αστραπές). 

 Αποφύγετε την πολύωρη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και 
ειδικότερα τις μέρες με υψηλές θερμοκρασίες. Βεβαιωθείτε ότι η 

θερμοκρασία είναι κατάλληλη για εργασία. 
 Προσέξτε το χώρο που δουλεύετε ως προς την έκθεση σε κινδύνους 

που έχουν να κάνουν με βιοτικούς παράγοντες (τσιμπήματα εντόμων 

και ερπετών). 

 

4. ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

 Να φυλάτε τα εργαλεία σε ασφαλείς θέσεις. 
 Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία που δεν είναι σε καλή κατάσταση. 

 Να χρησιμοποιείτε πάντα το κατάλληλο εργαλείο για κάθε δουλειά. 

 Μην εγκαταλείπετε εργαλεία ενώ ακόμα λειτουργούν. 
 Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία για άλλο σκοπό από εκείνον που έχουν 

μελετηθεί και κατασκευασθεί. 

 Να συντηρείτε τα εργαλεία σας σωστά και τακτικά. 

 
Ηλεκτροκίνητα ή βενζινοκίνητα εργαλεία 

 Να κρατάτε πάντα γερά τα περιστροφικά εργαλεία χειρός για να μην 
σας ξεφύγουν από το χέρι. 

 Ελέγξτε τα εργαλεία διάτρησης και κοπής ώστε να μην ξεπεράσουν τον 
προορισμό τους 

 Μεγάλη προσοχή να δίνεται στην χρήση βενζινοκίνητων εργαλείων ή 

άλλων εργαλείων που παράγουν εξωτερικούς σπινθήρες κοντά σε 
δασικές εκτάσεις κατά τους θερμούς μήνες. Ενδέχεται να προξενήσετε 

πυρκαγιά. 
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5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

 Μην εγκαταλείπετε μηχανήματα ενώ ακόμα λειτουργούν. 

 Μην επεμβαίνετε σε χειριστήρια, μηχανήματα ή άλλες συσκευές 
εφόσον δεν έχετε εντολή για τη συντήρηση ή την επισκευή τους. 

 Μην χρησιμοποιείτε μηχανήματα και συσκευές για άλλο σκοπό από 

εκείνον που έχουν μελετηθεί και κατασκευασθεί. 

 
 

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

 Μην χρησιμοποιείτε μηχανές ή εργαλεία που προκαλούν σπινθήρες σε 
χώρους ή εγκαταστάσεις επικίνδυνες για έκρηξη ή πυρκαγιά. 

 Μην χρησιμοποιείτε φωτιές για προσωπική εξυπηρέτηση. 

 Μάθετε που μπορεί να εκδηλωθεί πυρκαγιά στον χώρο εργασίας σας. 

 Μάθετε που βρίσκονται οι πυροσβεστήρες, πως λειτουργούν και τι 
είδους φωτιές σβήνουν. 
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ΤΜΗΜΑ Ε΄: Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του 
έργου και των εγκαταστάσεών του 

 

Δεδομένου ότι οι κατασκευαστικοί οίκοι και οι προμηθευτές, και συνεπώς τα υλικά, ο 
μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ, δεν είναι μονοσήμαντα καθορισμένα σε αυτή τη 

φάση της μελέτης, δεν είναι δυνατή η σύνταξη του προγράμματος επιθεωρήσεων. 
Με την παράδοση του έργου ο εργολάβος πρέπει να καταθέσει φάκελο με στοιχεία 

για: 
◊ Τα στοιχεία του εξοπλισμού, τις προδιαγραφές και την συντήρηση και 

επισκευή τους. 
◊ Πρόγραμμα συντήρησης και λοιπές οδηγίες και πληροφορίες των 

κατασκευαστών για τις λοιπές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν ανήκουν στις 

δικαιοδοσία των ΔΕΚΟ. 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄: Έντυπα 

Ακολουθούν πρότυπα εντύπων. 
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(υπόδειγμα εντύπου) 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
 
 
 

Εργοτάξιο:    ………………………..…………………………….…….….. 

Υπεύθυνος εργοταξίου: ………………………..……………………….. 

Επιστάτης  Ι:    …………………………………….……………………….. 

Επιστάτης  ΙΙ:    …………………………………………………………….. 

Αστυνομικό  Τμήμα:  ……………………………..……………………….. 

Πυροσβεστική Υπηρεσία:  ………………………………..…………….. 

Πλησιέστερο Νοσοκομείο: ………………………..…………………….. 

Πλησιέστερο ιατρείο:  …………………………………………………….. 

ΔΕΗ:        ………………………………………………………………………. 

ΕΥΔΑΠ:     ………………………………………….……………………….. 

ΟΤΕ:       ……………………………………………..……………………….. 

Υπηρεσία Φυσικού Αερίου: …………………………………………….. 

Κύριος του έργου:   ……………………………………………………….. 

ΚΕΠΕΚ:     ………………………………………….……………………….. 
 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 
 

ΕΚΑΒ: 166 Αστυνομία: 100 ΣΕΚΥΠΣ: 199 Ε.Α.Ε.Α: 112 
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(υπόδειγμα εντύπου) 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ:.……………………………………. 

 
ΗΜ/ΝΙΑ:   …………………………………………. 

Υπεύθυνος εργοταξίου: 
……...……………………………………………… 

Επιστάτης: 
…………………………………………………….. 

Θέματα που συζητήθηκαν Ενέργειες που προτάθηκαν 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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(υπόδειγμα εντύπου) 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ 
 
 
 

 
Ο-Η  υπογεγραμμένος-η  ……………………………………………………………………. 
του ………………………………….. βεβαιώνω ότι μου ανεγνώσθη – παρέλαβα 
σήμερα ………………….. φυλλάδιο γενικών οδηγιών Ασφάλειας και Υγιεινής 
Εργασίας. 

 

Ο / Η βέβαιον –ούσα 
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(Υπόδειγμα εντύπου) 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

(εργατικού ή απλού) 
 

Από: “επωνυμία υπεύθυνου εργασιών” Αρ. πρωτ.: ………………. 

Τηλ και fax":τηλέφωνα και αριθμοί fax υπεύθυνου εργασιών αναδάσωσης ” Ημ/νία:   …………………… 

Εργοτάξιο:  …………………………………………………………… 

Άτομα:      ……………………………………………………………….. 
 

Προς: 

1. ΚΕΠΕΚ 

2. Αστυνομικό Τμήμα “περιοχής Εργοταξίου” 

3. Διεύθυνση (υπεύθυνου εργασιών αναδάσωσης) 

4. “Κύριος του έργου” 

1. Ονοματεπώνυμο  παθόντος  …………………………………………………………………………………………… 

2. Όνομα     πατρός      ………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Έτος    γεννήσεως    ……………………………………………………………………………………………………… 

4. Διεύθυνση   κατοικίας   …………………………………………………………………………………………………. 

5. Τηλέφωνο           …………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Οικογενειακή   κατάσταση   ……………………………………………………………………………………………. 

7. Γραμματικές   γνώσεις   ………………………………………………………………………………………………… 

8. Αρ.  δελ.  Ταυτότητος  …………………………………………………………………………………………………. 

9. Υπηκοότητα         …………………………………………………………………………………………………………… 

10.    Ημ/νία  πρόσληψης  …………………………………………………………………………………………………… 

11.     Προϋπηρεσία  …………………………………………………………………………………………………………. 

12.   Διάρκεια απασχόλησης ……………………………………………………………………………………………… 

13.   Ειδικότητα – επάγγελμα …………………………………………………………………………………………….. 

14. Εργασία – δραστηριότητα την ώρα του ατυχήματος …………………………………………………………….. 

15. Έχει υποστεί εκπαίδευση για την ασφάλεια ………………………………………………………………………. 

16.  Ημ/νία και ώρα ατυχήματος ………………………………………………………………………………………… 

17.     Τόπος  ατυχήματος  …………………………………………………………………………………………………… 

18.     Είδος  τραύματος  ……………………………………………………………………………………………………… 

19.    Περιγραφή ατυχήματος ……………………………………………………………………………………………… 

20. Μάρτυρες – δ/νσεις και τηλέφωνα: 

α)              …………………………………………………………………………………….…………………………………... 

β)            ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

1. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ  

2. ΣΟΒΑΡΟ  

3. ΚΟΙΝΟ  

4. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ  

5. ΤΡΙΤΩΝ  
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(πρότυπο εντύπου) 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΠΔ17/96, αρθ. 8 

1.   Στοιχεία επιχείρησης: ………………………………………………………………….… 

         Επωνυμία:    …………………………………………………………….……………….. 

      Ονοματεπώνυμο εργοδότη: ………………………………………………………….. 

        Έδρα:   …………………………………………………………………………………… 

2.       Δραστηριότητα   επιχείρησης:…………………………………………………………….. 

3.       Έτος   ίδρυσης   επιχείρησης:.………………………………………………………….….. 

4.  Συνολικός αριθμός ετών παραγωγικής δραστηριότητας:…………………………….. 

5.        Έργο:    …………………………………………………………….………………………... 

6. Πρωτόκολλο συντήρησης των μηχανών και των εγκαταστάσεων: …………………. 

……………………………………………………………….……………………………... 

7. Διάθεση αποβλήτων (στερεών, υγρών, αερίων, κλπ.): ……………………………… 

8. Αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση: 
 

Ανδρών  

Γυναικών  

Υπαλλήλων  

Μαθητευόμενων  

Ανηλίκων  

Ατόμων με ειδικές ανάγκες  

Σύνολο  

9. Παρούσες  ειδικότητες  στην  επιχείρηση:……………………………………………….. 

10. Βάρδιες  εργασίας  στην  επιχείρηση:……………………………………………………. 

11. Αριθμός εργατικών ατυχημάτων των τελευταίων 5 χρόνων λειτουργίας της 
επιχείρησης: 

 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 

Σύνολο ατυχημάτων  

Θανατηφόρα ατυχήματα  

Ατυχήματα που δηλώθηκαν στον Ασφ. Φορέα  

Ατυχήματα που δηλώθηκαν στην Επιτροπή 
Εργασίας 

 

Ατύχημα που διερευνήθηκαν  
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12. Αριθμός Επαγγελματικών Ασθενειών των τελευταίων χρόνων λειτουργίας της 
επιχείρησης: 

 

Επαγγελματική 
Ασθένεια 

Παραγωγικό 
Ατύχημα 

Αριθμός 
Περιστατικών 

Αριθμός 
Δηλωθέντων 
Περιστατικών 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ΣΥΝΟΛΟ:    

 
13. Εκτίμηση των κινδύνων έκθεσης 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Κτιριακές δομές  

Μηχανές  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  

Πυρκαγιές – εκρήξεις  

Επικίνδυνες ουσίες  

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

Χημικοί παράγοντες  

Φυσικοί παράγοντες  

Βιολογικοί παράγοντες  

ΕΓΚΑΡΣΙΟΙ Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Οργάνωση εργασίας  

Ψυχολογικοί παράγοντες  

Εργονομικοί παράγοντες  

Αντίξοες συνθήκες εργασίας  
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14. Ποσοτικός προσδιορισμός φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων: 
 

 Παράγοντας Τμήμα 
παραγωγής 

Θέσεις 
δείγματος 

Υπέρβαση ορ. 
Τιμής (ναι/όχι) 

Φυσικοί Θόρυβος    

 Δονήσεις    

 Ακτινοβολίες    

 Φωτισμός    

 Μικροκλίμα    

Χημικοί Σκόνες / ίνες    

 Χημικές 
ουσίες 

   

Βιολογικοί Έντομα    

 Ερπετά    

 Βακτηρίδια    

 Μύκητες    

 Ιοί    

 
15. Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας: 

 

Έγινε εκπαίδευση των εργαζόμενων επ’ ευκαιρία: ναι όχι 

Πρόσληψης   

Μετάθεσης ή αλλαγής θέσης εργασίας   

Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισμού εργασίας   

Εισαγωγής νέας τεχνολογίας   

Άλλη περίπτωση   

 
16. Ενημέρωση των εργαζόμενων για τους κινδύνους της παραγωγικής διαδικασίας: 

 

Έγινε εκπαίδευση των εργαζόμενων επ’ ευκαιρία: ναι όχι 

Κατ’ άτομο   

Καθ’ ομάδες   

Στο σύνολο των εργαζομένων   

Με ανακοινώσεις   

Με άλλο τρόπο   
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17. Άλλα θέματα 
 

 ναι όχι 

Έγιναν ασκήσεις διαφυγής και διάσωσης   

Έγιναν ασκήσεις πυρασφάλειας   

Υπάρχει κατάλληλη υποδομή και διασυνδέσεις με αρμόδιες 
υπηρεσίες προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα θέματα 
πρώτων βοηθειών, επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, 
διάσωσης και πυρασφάλειας. 

  

Έχουν ορισθεί εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι, υπεύθυνοι για 
την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις πρώτες 
βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων 

  

Τηρείται ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο αναγράφονται 
τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος. 

  

Τηρείται κατάλογος των εργατικών ατυχημάτων που είχαν 
ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας 
μεγαλύτερη των τριών ημερών. 

  

 
18. Στοιχεία προσωπικού που προσέφερε υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ονοματεπώνυμο  

Επίπεδο γνώσεων  

Ειδικότητα  

Χρόνος απασχόλησης  

 
19. Σύνοψη των ελεγχόμενων κινδύνων έκθεσης της επιχείρησης: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Το κείμενο της Γραπτής Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου, επεξεργάστηκαν 
και συνέταξαν: 

 
 

Ο Τεχνικός Ασφαλείας Ο εργοδότης 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 19 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΟ ΟΤ 316 Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 
 

 

 
(υπόδειγμα εντύπου) 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
 

 
 

ΕΤΟΣ 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

ΧΑΜΕΝΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 
ΕΠΙΣΤΑΤΗ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 
ΕΠΙΣΤΑΤΗ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

(στον χώρο 
εργασίας) 

(λόγω 
ατυχημάτων) 

ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ   

Ιανουάριος         

Φεβρουάριος         

Μάρτιος         

Απρίλιος         

Μάιος         

Ιούνιος         

Ιούλιος         

Αύγουστος         

Σεπτέμβριος         

Οκτώβριος         

Νοέμβριος         

Δεκέμβριος         
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(υπόδειγμα εντύπου) 
 

 
Κ ………………………………………………… γνωρίζουμε ότι δεν εφαρμόζετε τους 
κανόνες Ασφάλειας και Υγιεινής της εργασίας που βασίζονται στους Νόμους του 
Ελληνικού Κράτους, τις Διαδικασίες της Εταιρίας μας και τους κανόνες της τέχνης και 
της επιστήμης γενικώς και για τους οποίους έχετε ενημερωθεί και εκπαιδευθεί. Ως εκ 
τούτου, δια της παρούσης σας απευθύνουμε 

ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

Επειδή στις ………………………. και ώρα ……………….. στο Εργοτάξιο …………… 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

και σας πληροφορούμε ότι τυχόν επανάληψη της παραβίασης των κανόνων 
Ασφάλειας και Υγιεινής θα μας αναγκάσει να ζητήσουμε την παύση της συνεργασίας 
σας με την Εταιρία μας. 

Ο Υπεύθυνος Εργοταξίου 
 
 
 
 

Έλαβε γνώση Επιδόθηκε από 

«όνομα» «όνομα» 
 
 

 
Ημ/νία: … Ημ/νία: 
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