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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 305/96, της 29/8/96 

ΦΕΚ 212 Α και της ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 Αρ. ΦEK. 266B/01 . 

 Το αρχικό αυτό Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας  (ΣΑΥ) περιλαμβάνει πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη από τον  Ανάδοχο κατασκευής στα πλαίσια της διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας 

κατά τη φάση κατασκευής. Περιλαμβάνει επίσης ειδικά θέματα που όλοι οι εμπλεκόμενοι κατασκευαστές θα 

πρέπει να λάβουν υπόψη. 

Σκοπός της σύνταξης του ΣΑΥ  είναι η μεταφορά όλων των σχετικών πληροφοριών που αφορούν τα θέματα 

ασφάλειας και υγείας στον Ανάδοχο κατασκευαστή, έτσι ώστε να επιτευχθεί μία αποτελεσματική μέθοδος 

διαχείρισης της ασφάλειας κατά την φάση κατασκευής του Έργου.  

Ο  Ανάδοχος κατασκευής, θα αναλάβει την επικαιροποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας  προκειμένου 

να περιλάβει όλες τις εργασίες κατασκευής. Αρμόδιος για την επικαιροποίηση του παρόντος ΣΑΥ θα είναι ο 

συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου.  Τμήματα του ΣΑΥ πρέπει να διανεμηθούν αρμοδίως 

στους επιτόπου υπεύθυνους (μηχανικούς, εργοδηγούς, υπεργολάβους) για την ενημέρωσή τους σχετικά με 

τις υποχρεώσεις τους για την ασφάλεια. 

Ο Ανάδοχος  του έργου θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τα ακόλουθα:   

(α) Συνέπειες των τροποποιήσεων μελέτης που προτείνονται από τον ίδιο 

(β) Θέματα Ασφάλειας και Υγείας που άπτονται άμεσα της μεθόδου εργασίας των υπεργολάβων 

(γ) Λεπτομερείς απαιτήσεις  της Νομοθεσίας  για την Ασφάλεια και την Υγεία των Εργαζομένων  

(δ) Tο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα εκτελούνται οι εργασίες 

(ε) Απαιτήσεις του κύριου του έργου (Περιφέρεια Αττικής/ Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων), όπως θα τεθούν στη 

μεταξύ τους σύμβαση 

(στ) Προδιαγραφές προμηθευτών εξοπλισμού και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του 

έργου (πχ μεταλλότυποι, ικριώματα, συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος, ασφάλτου, ασφαλτικά 

μίγματα). 

Σημειώνεται ότι το ΣΑΥ αποτελεί αναπόσπαστο και ζωντανό στοιχείο της κατασκευής του έργου και πρέπει 

να αναθεωρείται, κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο, ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις κατασκευαστικές 

απαιτήσεις, όπως αυτές θα προκύπτουν κατά την εξέλιξη των εργασιών. 
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2.1 Τίτλος Έργου 

«Κατασκευή δικτύου oμβρίων στους Δήμους Κορυδαλλού και Νίκαιας –   Αγίου ι. Ρέντη» 

2.2 Τμήματα του Έργου  

- Κατασκευή κεντρικού Συλλεκτήρα  ΞΣΤ-2.2. επί της Λ. Γρ. Λαμπράκη-Πλατάνων, κιβωτοειδούς μορφής 

διαστάσεων BXH=1,5x2,0 (2340μ), BXH=1,0x2,0(210μ) και BXH=1,0x1,5.(678,6μ)  

- Κατασκευή δευτερεύοντα συλλεκτήρα ΞΣΤ-2.1.01 επί της οδού Δραγατσανίου κιβωτοειδούς μορφής 

διαστάσεων  BXH=1,0x1,5 (665,10) 

- Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου ομβρίων με σωληνωτούς αγωγούς διαστάσεων Φ600 Κ Φ800  

- Κατασκευή φρεατίων επίσκεψης συλλεκτήρων και σωληνωτών αγωγών ομβρίων 

- Κατασκευή  φρεατίων Υδροσυλλογής στα χαμηλά σημεία των Ο.Τ. και συνδετήριοι αγωγοί Φ300 

εκβολής τους καθώς και συνδέσεις υφιστάμενων φρεατίων Υδροσυλλόγης με το νέο δίκτυο ομβρίων 

μέσω συνδετήριων αγωγών Φ300 

2.3  Θέση του Έργου 

Το  έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων τοποθετείται στο νοτιοδυτικό μέρος του λεκανοπεδίου Αττικής, δυτικά 

του ποταμού Κηφισού στα γεωγραφικά όρια των Δήμων Κορυδαλλού και Νίκαιας- Αγίου Ι. Ρέντη σύμφωνα 

με το Πρόγραμμα Καλλικράτης . 

Με το  έργο εκτελούνται εργασίες κατασκευής  εσωτερικού δικτύου ομβρίων αστικής περιοχής που ανήκει 

στην ευρύτερη λεκάνη απορροής του ρέματος Νίκαιας ή Καναπιτσερή και του κεντρικού Συλλεκτήρα 

Ομβρίων της Λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη. 

Ο κύριος Συλλεκτήρας Ομβρίων (Αγωγός ΞΣΤ-2.2) προβλέπεται από κατάντη προς τα ανάντη στην οδό 

Πλατάνων (παρά τη διασταύρωση της Λ. Θηβών με την Πέτρου Ράλλη) και στη συνέχεια στην Λεωφόρο 

Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι τη διασταύρωση της με την οδό Αλκαμένους Αποδέκτης του συλλεκτήρα 

ομβρίων της λεκάνης είναι ο κατασκευασμένος συλλεκτήρας ΞΣΤ-2.1 της οδού Πέτρου Ράλλη, ο οποίος 

εκβάλει στην κεφαλή του ρέματος Νίκαιας παρά τη διασταύρωση της οδού Καναπιτσερή με τη λεωφόρο 

Θηβών. . 

 Στο μέσο περίπου των έργων οι συντεταγμένες είναι: ΕΓΣΑ 87 Χ=469.370,00 , Υ=4.203.505,00. 

2.4 Χρονοδιάγραμμα του Έργου 

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου θα υποβληθεί από τον ανάδοχο του Έργου  

2.5 Φύση του Έργου 

Γενικά αντικείμενο της εργολαβίας είναι η πλήρης κατασκευή κύριου και δευτερεύοντος εσωτερικού δικτύου 

ομβρίων αστικής περιοχής που ανήκει στην ευρύτερη λεκάνη απορροής του ρέματος Νίκαιας ή Καναπιτσερή 

και η σύνδεση του με τον υφιστάμενο κύριο Συλλεκτήρα ομβρίων ( ΞΣΤ-2.1 επί της οδού Πέτρου Ράλλη)  

Στο έργο περιλαμβάνονται: 

- Κατασκευή κεντρικού Συλλεκτήρα  ΞΣΤ-2.2. επί της Λ. Γρ. Λαμπράκη-Πλατάνων, κιβωτοειδούς 

μορφής διαστάσεων BXH=1,50x2,00(2340.00μ), BXH=1,00x2,00(210.00μ) και 

BXH=1,00x1,50.(678,60 μ) 
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- Κατασκευή δευτερεύοντα συλλεκτήρα ΞΣΤ-2.1.01 επί της οδού Δραγατσανίου κιβωτοειδούς μορφής 

διαστάσεων  BXH=1,00 x1,50 (665,10 μ.) 

- Κατασκευή Σωληνωτών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ομβρίων διαστάσεων Φ600 Κ Φ800  

- Κατασκευή φρεατίων επίσκεψης συλλεκτήρων και σωληνωτών αγωγών ομβρίων 

- Κατασκευή  φρεατίων Υδροσυλλογής στα χαμηλά σημεία των Ο.Τ. και συνδετήριοι αγωγοί Φ300 

εκβολής τους 

- Συνδέσεις υφιστάμενων φρεατίων Υδροσυλλόγης με το νέο δίκτυο ομβρίων μέσω συνδετήριων 

αγωγών Φ300 

- Έργα αντιστήριξης πρανών ορυγμάτων με μεταλλικά πετάσματα ή αλλου τύπου εφόσον κατά την 

κατασκευή προκύψει η αναγκαιότητα εφαρμογής διαφορετικού τύπου αντιστήριξης 

- Καθαίρεση  αγωγού ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 1.50Χ1.50 σε μήκος 50.00 μ επί της οδού 

Πλατάνων ή επέκταση καθ’ ύψος με καθαίρεση μόνο της πλάκας οροφής και μετατροπή σε αγωγό 

1.50x2.00. μετά από στατικό έλεγχο  επάρκειας της υφιστάμενης διατομής. 

- Καθαίρεση και αποκατάσταση τοιχίου , παράλληλο στην Λεωφ. Γρηγορίου Λαμπράκη από την 

πλευρά των φυλακών το οποίο αντιστηρίζει ήπιο πρανές που καταλήγει σε χώρο Parking. 

Προβλέπεται νέος τοίχος από Οπλισμένο.Σκυρόδεμα προς αντικατάσταση του καταργούμενου 

τοιχίου μήκους περί τα 20.00 μ 

- Μετακίνηση υφιστάμενου αγωγού ακαθάρτων όπου αυτό απαιτηθεί και λοιπών δικτύων Ο.Κ.Ω (ΔΕΗ, 

ΟΤΕ, Ύδρευση, φυσικό αέριο κ.τ.λ.) εφόσον στις εκσκαφές αποκαλυφθούν τέτοια δίκτυα 

2.6 Στοιχεία του κύριου του Έργου 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Γενική  Διεύθυνση  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων   Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων 

Αιγάλεω 5 και Κάστορος  

Τ.Κ. 185 45 Πειραιάς  

Τηλ. :   213 1601691   Telefax 213 2073733  Email: dtexnikon.pn@patt.gov.gr 

2.8 Στοιχεία Μελετητή 

ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ 

Μαιανδρουπόλεως 11 

Τ.Κ. 115 24 – ΑΘΗΝΑ 

Τηλ. : 210 6980680   Fax. : 210 6980686 

2.9 Στοιχεία Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας για το Στάδιο Μελέτης. 

Χ. Ντάλας, Πολιτικός - Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ  

Μαιανδρουπόλεως 11, Τ.Κ. 11524 – ΑΘΗΝΑ,  

Τηλ. : 210- 6980680  Fax : 210- 6980686 

2.10 Στοιχεία Αναδόχου Κατασκευής. 

Θα οριστεί από τον κύριο του Έργου. 
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3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 

3.1 Χρήση γης Περιβάλλοντος χώρου 

Το έργο κατασκευάζεται εντός σχεδίου πόλης. Στο υπόβαθρο των σχεδίων της μελέτης δείχνονται οι δρόμοι 

και τα Ο.Τ. των περιοχών που θα κατασκευαστεί το έργο . Η περιοχή των έργων περιλαμβάνει οικοδομικά 

τετράγωνα με ως επί το πλείστων οικιστικό χαρακτήρα και δρόμους κυκλοφορίας οχημάτων.  Υπάρχουν 

επιπλέον κάποια οικοδομικά τετράγωνα μεγάλης έκτασης με τις εξής χρήσεις: 

- Συγκρότημα φυλακών Κορυδαλλού.  

- Δημαρχείο Κορυδαλλού 

- Αθλητικό κέντρο Κορυδαλλού και χώρος Parking αυτού 

- Γήπεδο ποδοσφαίρου Προοδευτικής 

- Νεκροταφείο Νίκαιας 

Η κατασκευή του έργου θα πρέπει να γίνει σε φάσεις και με τις απαραίτητες ρυθμίσεις – εκτροπές 

κυκλοφορίας ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση από και προς τις όμορες κατοικίες και να 

ελαχιστοποιείται κατά το δυνατό η όχληση των περίοικων από την κατασκευή . 

Ο προγραμματισμός της κατασκευής θα πρέπει να γίνει με γνώμονα την ασφάλεια,  την πρόληψη 

ατυχημάτων τόσο για τους εργαζόμενους όσο και τους διερχόμενους , την ταχύτερα δυνατή αποκατάσταση 

των οδοστρωμάτων και γενικά της κυκλοφορίας στα τμήματα που θα έχουν  κατασκευαστεί  οι αγωγοί, την 

θωράκιση του αστικού περιβάλλοντος από καταστροφικές αυθαιρεσίες . 

3.2 Υφιστάμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

Σύμφωνα με το τοπογραφικό υπόβαθρο και τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί στην περιοχή μελέτης, 

συναντάμε τα παρακάτω δίκτυα : 

- Δίκτυο Οδικού Φωτισμού με χαλύβδινους ιστούς - βραχίονες – φωτιστικά σώματα    

- Δίκτυο Φωτεινής Σηματοδότησης (ιστοί με φωτεινούς σηματοδότες) 

- Δ.Ε.Η  Υπάρχουν δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, χαμηλής και μέσης τάσης 

- Ο.Τ.Ε. Υπάρχουν υπόγεια και υπέργεια δίκτυα  

- Δίκτυο Ύδρευσης Έχουμε την παρουσία  υφιστάμενου δικτύου υδροδότησης 

- Δίκτυο ομβρίων Πρόκειται για μικρό δίκτυο 2 ΣΟ Φ 0,60 στην αρχή και τα εκατέρωθεν άκρα της Λ. 

Γρ. Λαμπράκη, το οποίο εκβάλλει στο έργο κεφαλής του Ρ. Νικαίας. Στο δίκτυο αυτό εκβάλλει ο 

αγωγός 2.2-α του δευτερεύοντος δικτύου στο Β άκρο της λεωφόρου 

- Δίκτυο ακαθάρτων Στους περισσότερους από τους δρόμους όπου προβλέπεται δίκτυο ομβρίων 

υπάρχει δίκτυο ακαθάρτων. 

Ενδεικτικό σχέδιο ΟΚΩ περιλαμβάνεται στο φάκελο της Οριστικής μελέτης του έργου   

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να έλθει σε 

επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ,ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ κλπ) ώστε να λάβουν 

γνώση του Έργου και των εμπλοκών των δικτύων με αυτό και όλες οι απαραίτητες μελέτες και εργασίες για 

τυχόν μετατοπίσεις – αλλαγές οδεύσεων, των δικτύων τουs, που εμπλέκονται εντός των ορίων του έργου.  
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Όπου κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, απαιτηθεί μετατόπιση στύλων της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ ή 

επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής, αυτές θα γίνονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές 

υπηρεσίες.  

3.3 Υφιστάμενο οδικό δίκτυο 

Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο στην υπό μελέτη οδό απεικονίζεται στις οριζοντιογραφίες της υδραυλικής 

μελέτης .Το οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης περιλαμβάνει τμήματα των αστικών Αρτηριών Λεωφόρος 

Πέτρου Ράλλη και Λεωφόρος Γρ. Λαμπράκη του Δ. Νίκαιας ΑΓ. Ι. Ρέντη καθώς και συλλεκτήριες και τοπικές 

οδούς που επιτρέπουν τοπικές μετακινήσεις για την εξυπηρέτηση των παρόδιων επιχειρήσεων και 

ιδιοκτησιών. Αυτές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε κατά το στάδιο της κατασκευής να  γίνει κατάλληλη 

εκτροπή κυκλοφορίας ενώ ο Ανάδοχος να κατασκευάσει με ασφάλεια το έργο. Η ζώνη του εργοταξίου 

εφόσον οριοθετείται πλησίον ζώνης κυκλοφορίας θα πρέπει να τηρηθούν κατ’ ελάχιστον οι κανονισμοί 

ασφάλειας όπως αυτοί εμφανίζονται στο εγχειρίδιο Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.(ΔΙΠΑΔ/οικ/502/1-7-2003) Εκτός αυτού ο Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει και την κυκλοφορία 

κατά τη διάρκεια της νύχτας με κατάλληλη σήμανση. 

3.4 Υφιστάμενα τεχνικά έργα 

Δεν υπάρχουν άλλα εκτός των αναφερόμενων στην μελέτη. 

- Υπόγεια διάβαση επί της λεωφόρου Γρ. Λαμπράκη η οποία παρακάμπτεται 

- Τοιχίο αντιστηρίξης ήπιου πρανές που καταλήγει σε χώρο Parking.το οποίο καθαιρείται και την 

συνέχεια αντικαθίσταται 

- Διασταύρωση με  την γραμμή ΜΕΤΡΟ Χαϊδάρι – Πειραιάς χωρίς  όμως να εμπλέκεται με αυτό 

- Κατασκευασμένος συλλεκτήρας ΞΣΤ-2.1 της οδού Π. Ράλλη όπου προβλέπεται εκβολή του νέου 

έργου 

- Αγωγός ορθογωνικής διατομής επί της οδού Πλατάνων μήκους περί τα 50.00 μ ο οποίος καθαιρείται 

3.5 Εδαφολογικές συνθήκες  

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί οι οποίοι συναντώνται στο υπό μελέτη έργο έχουν ληφθεί υπόψη στις παρούσες 

μελέτες της οδού. 

Κατά μήκος της οδού έχουν εκτελεστεί γεωτρήσεις, η γεωτεχνική αξιολόγηση των οποίων περιλαμβάνεται 

στο αντίστοιχο τεύχος γεωτεχνικής μελέτης. 
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4. ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ 

4.1 Φάσεις Εκτέλεσης του Έργου  

Προετοιμασία  Εργοταξίου 

Οργάνωση  Εργοταξίου - εξασφάλιση ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων 

 Διερευνητικές τομές - Εφαρμογή επί του εδάφους των στοιχείων χάραξης των αγωγών 

Χωματουργικές Εργασίες  (A’ ΦΑΣΗ) 

Εφαρμογή αντιστηρίξεων, μεταφορά υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ όπου απαιτείται   

 Εκσκαφές Τάφρων λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των πρανών εκσκαφής , και ταυτόχρονη 

φόρτωση, μεταφορά, απόθεση υλικών εκσκαφών.  

Σκυροδετήσεις- τοποθέτηση αγωγών - φρεατίων - εξαρτημάτων (Β’ ΦΑΣΗ) 

Τοποθέτηση εξυγιαντικών στρώσεων στις περιοχές που απαιτείται -Διαμόρφωση βάσης τοποθέτησης 

αγωγού 

Κατασκευή φρεατίων 

Κατασκευή συλλεκτήρων – προμήθεια αγωγών 

Τοποθέτηση αγωγών. κατασκευή καλυμάτων επισκέψεως-μονώσεις στεγανοποιήσεις 

Κατασκευή – προμήθεια εσχάρων-συδέσεις , έλεγχος λειτουργίας δικτύου - δοκιμές 

Οριστικές επιχώσεις – Αποκαταστάσεις (Γ’ ΦΑΣΗ) 

Οριστικές επιχώσεις σκαμμάτων 

Αποκατάσταση Οδοστρώματος – πλακοστρώσεων - σήμανσης 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο διαχωρισμός φάσεων εκτέλεσης του έργου είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός για τον 

Ανάδοχο, εκτός αν ρητά αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη. Ο Ανάδοχος μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα 

εργασίες δυο διαφορετικών φάσεων. Επίσης μπορεί να εκτελέσει τις εργασίες των διαφόρων φάσεων με 

διαφορετική σειρά. 

 Ο Συντονιστής Ασφαλείας (ΣΑ) κατά την φάση κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη το ανθρώπινο δυναμικό και 

την υλικοτεχνική υποδομή και την εμπειρία που έχει ο ανάδοχος για την κατασκευή του υπό μελέτη έργου θα 

καταρτίσει χρονοδιάγραμμα εργασιών και θα επισημάνει τα σημεία που εμφανίζεται αλληλεπίδραση της 

εργασίας από διαφορετικά συνεργεία κατασκευής και θα υποδείξει ειδικά μέτρα για την προστασία της 

ασφάλειας τους.  

Τέλος εφόσον προκύψουν αλλαγές της παραπάνω ανάλυσης κατά την εκτέλεση του έργου, οι οποίες 

επηρεάζουν την εγκυρότητα των οδηγιών ασφαλείας που περιλαμβάνει η εκτίμηση επικινδυνότητας, το 

παρόν κεφάλαιο του ΣΑΥ πρέπει να αναθεωρηθεί από τον ΣΑ του αναδόχου κατασκευής.   

4.2 Μέθοδοι Εργασίας κατά Φάση 

Οι μέθοδοι εργασίας και τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και υλικά, που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο 

είναι ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά και μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με την προσφορά και τις 

δυνατότητες του Αναδόχου (π.χ. η χρήση εγκατάστασης παραγωγής σκυροδέματος μπορεί να 

αντικατασταθεί από την αγορά έτοιμου σκυροδέματος, καθώς επίσης και η εγκατάσταση παραγωγής 

Ασφάλτου εξαρτάται από την μέθοδο που τελικά θα επιλεγεί για την διάστρωση ασφάλτου δηλαδή ανοικτού 

ή κλειστού τύπου). Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η πιθανή κατάργηση κάποιων μέτρων ασφαλείας, στην 
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περίπτωση που αυτά δεν αφορούν πλέον πραγματοποιούμενη εργασία και η προσθήκη κάποιων 

πρόσθετων μέτρων στην περίπτωση αλλαγής κάποιων μεθόδων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ  

Κατά το αρχικό αυτό στάδιο απαιτείται : 

1. Διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης  του εργοταξίου. 

Ο Ανάδοχος κατασκευής  είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στο ΣΑΥ που θα καταρτίσει πριν την έναρξη 

κατασκευής του έργου σκαρίφημα που θα περιέχει όλους τους εργοταξιακούς χώρους  

Συγκεκριμένα θα πρέπει να περιλάβει: 

 πρόσβαση στο εργοτάξιο - εργοταξιακά γραφεία. 
 γραφεία επίβλεψης - αποθηκευτικοί χώροι. 
 χώροι υγιεινής - χώροι εστίασης. 
 χώρος Α΄ βοηθειών - αποδυτήρια. 
 χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, ΜΕ. 
 εναέρια δίκτυα εργοταξίου και ΟΚΩ. 
 υπόγεια δίκτυα εργοταξίου και ΟΚΩ. 

2. κατασκευή περίφραξης – φύλαξη εργοταξίου 

3. κατασκευή εγκαταστάσεων προσωπικού (γραφείο επίβλεψης, γραφείο εργολάβου, κατάλυμα ενδιαίτησης,   

εγκαταστάσεις υγιεινής, ήτοι τουαλέτες, ντους, βρύσες, φαρμακείο)  

4. εγκαταστάσεις μηχανημάτων (υπόστεγο συνεργείου, χώρος πλύσεως),  

5. εγκαταστάσεις εργαστηρίου (έλεγχοι συμπύκνωσης επιχωμάτων, ποιότητας αδρανών οδοστρωσίας, 

ποιότητας σκυροδέματος, ποιότητας ασφαλτομιγμάτων κ.λ.π.),  

6. Χώροι εκφόρτωσης και αποθήκευσης  

7. Χώροι συλλογής άχρηστων υλικών και συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών. 

 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ (Α ΦΑΣΗ) 

Η φάση αυτή περιλαμβάνει την εκσκαφή των ορυγμάτων και την αντιστήριξη των παρειών των χανδάκων 

γενικά  με μεταλλικά πετάσματα. Για τις εκσκαφές και τους εκβραχισμούς των ορυγμάτων, καθώς και τις 

επιχώσεις αυτών, θα χρησιμοποιηθούν: μηχανικός εκσκαφέας 11/2 κ.υ., υδραυλική σφύρα, φορτωτής και 

αεροσυμπιεστής 160 κ.μ. 

1. Η μεταφορά των πλεονασμάτων θα γίνεται με φορτηγά. 

2. Η προσκόμιση υλικών επίχωσης επιτόπου του έργου θα γίνεται με φορτηγά αυτοκίνητα. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ( Σκυροδετήσεις- τοποθέτηση αγωγών - φρεατίων – εξαρτημάτων) (Β ΦΑΣΗ) 

Η φάση αυτή περιλαμβάνει την τοποθέτηση των αγωγών στα σκάμματα, τις απαραίτητες συνδέσεις μεταξύ 

τους, την κατασκευή των φρεατίων και των λαιμών επίσκεψης, την κατασκευή των φρεατίων υδροσυλλογής 

κλπ. 

Οι σκυροδετήσεις θα γίνουν με χρήση ξυλοτύπων και αντλίας σκυροδέματος, τροφοδοτούμενης από 

οχήματα μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος ή από αυτοφορτωνόμενη μπετονιέρα. 

Για όλες τις εργασίες θα χρησιμοποιηθούν μηχανήματα ανάλογα με αυτά της Β΄ Φάσης. 

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Γ’ ΦΑΣΗ) 

Στην τελική φάση περιλαμβάνονται οι εργασίες επίχωσης των ορυγμάτων, καθώς και οι εργασίες για την 

πλήρη αποκατάσταση των καταστρωμάτων των οδών με την επίστρωση μιας ή δύο στρώσεων ασφαλτικού 

σκυροδέματος, αφού προηγηθεί συμπύκνωση του ορύγματος με βάση τις προδιαγραφές. Στις υποχρεώσεις 
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του Αναδόχου περιλαμβάνεται επίσης η αποκατάσταση οποιασδήποτε προϋπάρχουσας επίστρωσης ή 

διαμόρφωσης που καταστράφηκε κατά την διάρκεια των εκσκαφών του ορύγματος. 

Δέουσα προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποκατάσταση της βατότητας του πεζοδρομίου, όπου τυχόν 

απαιτηθεί. 

1..Για την συμπύκνωση των επιχώσεων και του ασφαλτικού σκυροδέματος θα χρησιμοποιηθεί δονητικός 

οδοστρωτήρας μικρού πλάτους ή δονητική πλάκα. 

2.Η διάστρωση του ασφαλτικού τάπητα στα μεγάλα ορύγματα μπορεί να γίνει με χρήση διαστρωτήρα 

ασφαλτικού σκυροδέματος (Finisher). 

3. Για τον καθαρισμό των επιφανειών θα χρησιμοποιηθεί μηχανικό σάρωθρο. 

 

5. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

5.1 Γενικές Αρχές Σχεδιασμού 

Ο Μελετητής κατά την εκπόνηση της παρούσας μελέτης έλαβε υπόψη του τις γενικές αρχές αποφυγής 

εργασιακών κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 7  του Π.Δ. 17/96 προσαρμοσμένες στο υπό μελέτη έργο 

και συγκεκριμένα  έγινε προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί : 

- Εξάλειψη κινδύνων. 

- Αντιμετώπιση κινδύνων στην πηγή τους. 

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

τους. 

- Περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του απαιτούμενο εξοπλισμού όπου θεωρείται απαραίτητος 

κατά τη διάρκεια κατασκευής, συντήρησης ή επισκευής του έργου. 

- Αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών με άλλα λιγότερο επικίνδυνα.  

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

- Προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις. 

- Τεχνικές και οργανωτικές εναλλακτικές για την επίτευξη προγραμματισμού των διαφόρων εργασιών 

και σταδίων εργασίας όπου γίνονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά. 

- Σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης για την πρόληψη του εργασιακού κινδύνου, στο οποίο θα 

αναφέρονται συγκεκριμένα οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των στελεχών διοίκησης του έργου καθώς 

και των ειδικών για την πρόληψη του εργατικού κινδύνου 

- Κατάλληλος σχεδιασμός της Εργοταξιακής ζώνης στις περιπτώσεις που εμπλέκεται η υφιστάμενη 

κυκλοφορία και εφαρμογή ειδικών μέτρων προστασίας της διερχόμενης κυκλοφορίας. 

5.2 Εντοπισμός Γενικών Κινδύνων 

Οι κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν στο υπό μελέτη έργο  σε όλες τις φάσεις κατασκευής του μπορεί να 

είναι : 

- Κατάρρευση πρανών και τοιχωμάτων εκσκαφής. 

- Κατάκλιση εκσκαφών από όμβρια ύδατα. 

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

- Ατυχήματα από  αποκολλήσεις και μικρομετατοπίσης μικρών πλακωδών τεμαχίων βράχου κατά την 

εκσκαφή ορυγμάτων. 
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- Πτώσεις αντικειμένων 

- Πτώση από ύψος πρανών ή τεχνικών έργων . 

- Ατυχήματα λόγω επικίνδυνης ολισθηρότητας οδοστρώματος κατά τη φάση της ολοκλήρωσης της 

σφραγιστικής στρώσης (μόνον στη φάση κατασκευής ασφάλτου ανοικτού τύπου) και της παράδοσης 

στην κυκλοφορία του τμήματος της οδού. Ειδικότερα για τον συγκεκριμένο κίνδυνο αναφέρονται τα 

παρακάτω. Σημαντικό στάδιο κατασκευής για το έργο είναι η διάστρωση καθώς και η διέλευση της 

ίδιας της κυκλοφορίας (ως φορτίο) πάνω από την σφραγιστική. Το παραπάνω θεωρείται αναγκαίο 

ώστε να επέλθει πλήρωση των αρμών της ασφαλτικής στρώσης. Έτσι θα απαιτηθούν τα ειδικά 

μέτρα προστασίας να παραμείνουν στο έργο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να επιτευχθεί σε 

μεγάλο ποσοστό η πλήρωση των αρμών. 

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

- Κίνδυνοι από ανεξέλεγκτη κίνηση οχημάτων-μηχανημάτων λόγω βλαβών, στενότητας χώρου ή 

ελλιπούς ακινητοποίησης. 

- Λανθασμένες ενέργειες κατά την οδήγηση / χειρισμό οχημάτων / μηχανημάτων. 

- Ατυχήματα λόγω υφιστάμενης κυκλοφορίας 

- Αλληλεπίδραση κίνησης πεζών και οχημάτων γύρω από το εργοτάξιο. 

- Αλληλεπίδραση διαφορετικών εργασιών στον ίδιο ή σε γειτονικό χώρο. 

- Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων. 

- Κίνδυνοι από φόρτωση, εκφόρτωση και αποθήκευση υλικών. 

- Ανατροπή ανυψωτικών μηχανημάτων λόγω ασταθούς έδρασης, υποχώρησης του εδάφους, 

υπέρβασης επιτρεπόμενου φορτίου, δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

- Σύγκρουση με υλικά που ανυψώνονται. 

- Ανατροπή οχημάτων/μηχανημάτων λόγω έκκεντρης φόρτωσης, εργασίας σε πρανές, 

υπερφόρτωσης, μεγάλης ταχύτητας. 

- Αστοχία ξυλοτύπων (συμβατικών, αναρριχομένων). 

- Πτώσεις εργαζομένων από ικριώματα/μεγάλο ύψος. 

- Εργασία σε ύψος. 

- Κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν κατά την ανύψωση υλικών με γερανό. 

- Εγκαύματα από υπέρθερμα ρευστά, συγκολλήσεις/συντήξεις. 

- Εργασία σε κλειστό χώρο. 

- Ηλεκτροπληξία (Ηλεκτροκίνητος εξοπλισμός). 

- Έκθεση σε φυσικούς παράγοντες (θόρυβος, θερμοκρασία κ.λπ.). 

- Έκθεση σε χημικούς παράγοντες (καυσαέρια, πρόσθετα σκυροδέματος, ασφαλτικά, μονώσεις κ.λπ.). 

- Κίνδυνοι πυρκαγιάς από εύφλεκτα υλικά (καύσιμα, διαλύτες, PVC, πίσσα κ.λπ.). 

- Κίνδυνοι από χρήση εξοπλισμού (ηλεκτροσυγκολλήσεις, φιάλες οξυγόνου, συσκευές με πεπιεσμένο 

αέρα). 

- Πτώση εντός σκάμματος τοποθέτησης αγωγών. 

- Ύπαρξη υπόγειων δικτύων (ενεργών ή μη). 

- Υπέργεια καλώδια. 

Ειδικότερα πολλοί από τους  κινδύνους απορρέουν από το γεγονός ότι το υπό μελέτη έργο χαράσσεται σε 

αστική περιοχή. 
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5.3  Εκτίμηση Κινδύνων που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του έργου 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες 

"πηγές κινδύνων", κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας". 

Ο συντάκτης του ΣΑΥ: 

1. Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του μελετώμενου έργου, όπως αυτές 

απαριθμούνται παραπάνω, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε 

όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει 

αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου). 

2. Για κάθε επί μέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους που, κατά την 

κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση  γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2, ή 3 

στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. 

Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των 

κινδύνων. 

Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 

- είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υποφάση εργασίας 

(π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή), 

- είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων 

καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής 

συνεκτικότητας, ή υδροφορεί, κλπ.), 

- είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη 

(π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο 

αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων). 

Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 

- είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι 

τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο), 

- είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων 

σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο), 

- είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. 

κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 

Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως "ενδιάμεσες" των 1 και 3 περιπτώσεις. 
 

Για την εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων χρησιμοποιήθηκε ποιοτική μέθοδος εκτίμησης που λαμβάνει 

υπόψη την σοβαρότητα ενός κινδύνου ανάλογα με τις επιπτώσεις στο προσωπικό ή τρίτους καθώς και την 

πιθανότητα εμφάνισης του για κάθε συγκεκριμένη εργασία. Η κλίμακα κινδύνου γίνεται με τις εξής υποδείξεις: 

Χαμηλή – Μέση – Υψηλή. 
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   Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η 
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

01000. Αστοχίες εδάφους      

01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης 2   

01102 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας    

01103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός    

01104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία    

01105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις    

01106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός    

01200. Τεχνητά πρανή & Εκσκαφές 01201 Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης 2   

01202 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας    

01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση    

01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός    

01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία    

01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις    

01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός    

01300. Υπόγειες εκσκαφές 01301 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα 2 1  

01302 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση 2 1  

01303 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Καθυστερημένη υποστύλωση 1 1  

01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής    

01400. Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές 1 1  

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή 1 1  

01403 Διάνοιξη υπογείου έργου 1 1  

01404 Ερπυσμός    

01405 Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές    

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα 1 1  

01407 Υποσκαφή / απόπλυση    

01408 Στατική επιφόρτιση    

01409 Δυναμική καταπόνηση - φυσική αιτία    

01410 Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία 1 1  

01500. Άλλη πηγή 01501     

01502     

01503     



ΕΡΓΟ:      «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ OΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙΑΣ –   ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ» 

 

                    Σελ. 14 

  

 
   Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η 

Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό 
εξοπλισμό 

     

02100. Κίνηση οχημάτων και 
μηχανημάτων 

02101 Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος 1 1 1 
02102 Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων 1 1  

02103 Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου    

02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος 1 1  

02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού εμποδίου    

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων 1 1 1 
02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση 1 1 1 
02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία    

02109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός    

02200. Ανατροπή οχημάτων και 
μηχανημάτων 

02201 Ασταθής έδραση    

02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου 1 1  

02203 Έκκεντρη φόρτωση   1 
02204 Εργασία σε πρανές    

02205 Υπερφόρτωση   1 
02206 Μεγάλες ταχύτητες    

02300. Μηχανήματα με κινητά μέρη 02301 Στενότητα χώρου 1 1  

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης    
02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων - πτώσεις    

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων - παγιδεύσεις μελών    
02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους    

02400. Εργαλεία χειρός 02401 Αεροσυμπιεστής 1 1  

02402     

02403     

02500. Άλλη πηγή 02501     

02502     

02503     
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   Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η 
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

03000. Πτώσεις από ύψος      

03100. Οικοδομές - κτίσματα 03101 Κατεδαφίσεις    

03102 Κενά τοίχων    

03103 Κλίμακα    

03104 Εργασία σε στέγες    

03200. Δάπεδα εργασίας 
– προσπελάσεις 

03201 Κενά δαπέδων    

03202 Πέρατα δαπέδων    

03203 Επικλινή δάπεδα    

03204 Ολισθηρά δάπεδα    

03205 Ανώμαλα δάπεδα    

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου    

03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες    

03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες    

03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης    

03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού    

03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση    

03300. Ικριώματα 03301 Κενά ικριωμάτων    

03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης  1  

03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης    

03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος    

03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση    

03400. Τάφροι / φρέατα 03401 Πτώση μελών στην εκσκαφή    

03402     

03500. Άλλη πηγή 03501     

03502     

03503     
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    Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η 
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

04000. Εκρήξεις - Εκτοξευόμενα υλικά 
- θραύσματα 

     

04100. Εκρηκτικά - Ανατινάξεις 04101 Ανατινάξεις βράχων    

04102 Ανατινάξεις κατασκευών    

04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων    

04104 Αποθήκες εκρηκτικών    

04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών    

04106 Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων    

04200. Δοχεία και δίκτυα υπό πίεση 04201 Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου    

04202 Υγραέριο    

04203 Υγρό άζωτο    

04204 Αέριο πόλης    

04205 Πεπιεσμένος αέρας    

04206 Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυμάτων    

04207 Δίκτυα ύδρευσης 1 1  

04208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα    

04300. Αστοχία υλικών υπό ένταση 04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη    

04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων    

04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων    

04304 Συρματόσχοινα    

04305 Εξολκεύσεις    

04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων    

04400. Εκτοξευόμενα υλικά 04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα    

04402 Αμμοβολές    

04403 Τροχίσεις / λειάνσεις    

04500. Άλλη πηγή 04501     

04502     

04503     
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   Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η 
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

05000. Πτώσεις - μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων 
05100. Κτίσματα - φέρων οργανισμός 05101 Αστοχία. Γήρανση    

05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση    

05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση    

05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση    

05105 Κατεδάφιση    

05106 Κατεδάφιση παρακειμένων    

05200. Οικοδομικά στοιχεία 05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων    

05202 Διαστολή - συστολή υλικών    

05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων    

05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα    

05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση    

05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση    

05207 Κατεδάφιση    

05208 Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων    

05300. Μεταφερόμενα υλικά 
- Εκφορτώσεις 

05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια    

05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 1 1 1 
05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση 1 1 1 
05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση 1 1  

05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση 1 1  

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου    

05307 Πρόσκρουση φορτίου    

05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους  1  

05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων  1  

05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση 1  1 
05311 Εργασία κάτω από σιλό    

05400. Στοιβασμένα υλικά 05401 Υπερστοίβαση  1  

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού    

05403 Ανορθολογική απόληψη    

05500. Άλλη πηγή 05501     

05502     
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   Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η 
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

06000. Πυρκαϊές      

06100. Εύφλεκτα υλικά 06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων    

06102 Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων    

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα    

06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας   1 
06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά    

06106 Αυτανάφλεξη - απορρίμματα    

06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία    

06200. Σπινθήρες & βραχυκυκλώματα 06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση    

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση    

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση    

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα    

06300. Υψηλές θερμοκρασίες 06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις    

06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις    

06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις    

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις    

06305 Πυρακτώσεις υλικών    

06400. Άλλη πηγή 06401 Περιβάλλοντες Θάμνοι 1 1 1 
06402     

06403     

07000. Ηλεκτροπληξία      

07100. Δίκτυα - εγκαταστάσεις 07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 1 1 1 
07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 1 1 1 
07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα    

07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα    

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 1 1 1 
07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία    

07200. Εργαλεία-μηχανήματα 07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα    

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία    

07300. Άλλη πηγή 07301 Θερμοσυγκολλητική μηχανή πλαστικών σωλήνων  1  

07302     
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   Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η 
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

08000. Πνιγμός / Ασφυξία      

08100. Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες    

08102 Εργασίες εν πλω - πτώση    

08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου    

08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση  1  

08105 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος  1  

08106 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Πτώση    

08107 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος    

08108 Πλημμύρα / Κατάκλυση έργου 1 1  

08200. Ασφυκτικό περιβάλλον 08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι    

08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί 1   

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη , κλπ.  1  

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου    

08300. Άλλη πηγή 08301     

08302     

08303     

09000. Εγκαύματα      

09100. Υψηλές θερμοκρασίες 09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις  1  
09102 Υπέρθερμα ρευστά    

09103 Πυρακτωμένα στερεά    

09104 Τήγματα μετάλλων    

09105 Άσφαλτος / πίσσα   1 
09106 Καυστήρες    

09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών 1 1 1 
09200. Καυστικά υλικά 09201 Ασβέστης    

09202 Οξέα    

09203     

09300. Άλλη πηγή 09301     

09302     

09303     
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   Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η 
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

10000. Έκθεση σε βλαπτικούς 
παράγοντες 

     

10100. Φυσικοί παράγοντες 10101 Ακτινοβολίες    

10102 Θόρυβος / δονήσεις 1 1  

10103 Σκόνη 1 1 1 
10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1 1 1 
10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1 1 
10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας    
10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας    
10108 Υγρασία χώρου εργασίας    

10109 Υπερπίεση / υποπίεση    

10110     

10111     

10200. Χημικοί παράγοντες 10201 Δηλητηριώδη αέρια    

10202 Χρήση τοξικών υλικών    

10203 Αμίαντος    

10204 Ατμοί τηγμάτων    

10205 Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες 1 1 1 
10206 Καπναέρια ανατινάξεων    

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. καύσης 1 1  

10208 Συγκολλήσεις  1  

10209 Καρκινογόνοι παράγοντες    

10210     

10211     

10212     

10300. Βιολογικοί παράγοντες 10301 Μολυσμένα εδάφη    

10302 Μολυσμένα κτίρια    

10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς 1 1  

10304 Χώροι υγιεινής    

10305     

10306     
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5.4  Μέτρα πρόληψης και αποτροπής κινδύνου 

 

Για κάθε “πηγή κινδύνων” που έχει επισημανθεί παραπάνω (στήλη 1), καταγράφονται  οι  

φάσεις  /  υποφάσεις  όπου  υπάρχει  πιθανότητα εμφάνισης (στήλη  2), αναγράφονται οι 

σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν  τη λήψη μέτρων προστασίας 

(στήλη  3),και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά 

μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου 

(στήλη 4).  

(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα 

(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία 

των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη  νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι 

επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, 

παρ.5 του Π.Δ. 305/96) 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2)   ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 
 
02101 

Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Δ. 305/1996 
Π.Δ.1073/1981 
Π.Δ.17/1996 
Π.Δ.31/1990 

 

02106 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Δ. 305/1996 
Π.Δ. 1073/1981 
Π.Δ. 305/1996 
Π.Δ. 31/1990 

 

02107 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Δ. 1073/1981 
Π.Δ. 305/1996 
Π.Δ. 31/1990 

 

02203 Φ3.1 Π.Δ. 305/1996 
Π.Δ. 18/1996 
Π.Δ. 31/1990 

 

02205 Φ3.1 Π.Δ. 305/1996  

02401 Φ1.1 Π.Δ. 1073/1981  

03302 Φ2.1 Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993  

03401 Φ1.1, Φ1.2 Π.Δ. 305/1996  

05302 Φ2.1, Φ3.1 Π.Δ. 1073/1981  

05308 Φ2.1 Π.Δ. 397/1994 
Π.Δ. 31/1990 

 

05309 Φ2.1 Π.Δ. 397/1994 
Π.Δ. 31/1990 

 

05310 Φ1.1, Φ3.1 Π.Δ. 397/1994 
Π.Δ. 31/1990 

 

06104 Φ3.1 Υ.Α. 7755/160/1998  

06401 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Δ. 305/1996  
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2)   ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 
07105 Φ1.1, Φ2.1 Π.Δ. 1073/1981 

Π.Δ. 305/1996 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-1993 

Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου, πρέπει ν΄ απέχουν τουλάχιστον 2 μ. καθ΄ ύψος από το 
δίκτυοτηςΔ.Ε.Η.Ηίδιααπόστασηπρέπεινατηρείταιπεριμετρικάτωναγωγώνγιατακινητάμέρη των 
μηχανημάτων (γερανός, αντλία σκυροδετήματος ,κλπ.) 

07301 Φ2.1 Ν158/1975 
Π.Δ. 95/1978 

 

08104 Φ2.1 Π.Δ. 396/1994 
Π.Δ. 305/1996 

 

08105 Φ2.1 Π.Δ. 396/1994 
Π.Δ. 305/1996 

 

09101 Φ2.1 Π.Δ. 396/1994 
Π.Δ. 305/1996 

 

09105 Φ3.1 Π.Δ. 396/1994 
Π.Δ. 305/1996 

 

09107 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Δ.396/1994 
Π.Δ.305/1996 

 

10102 Φ1.1, Φ2.1 Υ.Α. 56206/1613/1986 
Υ.Α. 69001/1921/1988 
Π.Δ. 85/1991 

 

10103 Φ1.1, Φ3.1 Π.Δ. 1073/1981 
Π.Δ. 396/1994 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-1993 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2)   ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 
10104 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Δ. 305/1996 

Π.Δ. 396/1994 
Εγκύκλιος Υπ. Εργ. 
1030329/03.07.199
5 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-1993 

 

10105 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Δ. 
305/1996 
Π.Δ. 
396/1994 
Εγκύκλιος Υπ. Εργ. 
1030329/03.07.95 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-
1993 

 

10205 Φ2.1 Π.Δ. 77/1993 
Π.Δ. 
186/1995 
Π.Δ. 
174/1997 

 

10208 Φ2.1 Π.Δ. 77/1993 
Π.Δ. 
186/1995 
Π.Δ. 
174/1997 

 

10303 Φ2.1 Π.Δ. 77/1993 
Π.Δ. 
186/1995 
Π.Δ. 
174/1997 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Α/Α Αρ. Νομοθετήματος Τίτλος Νομοθετήματος ΦΕΚ 

1. Β.Δ. 25-08-1920 Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων. 200 Α΄/05-09-1920 

2. Π.Δ. 22-12-1933 Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων. 406 Α΄/29-12-1933 

3. Π.Δ. 14-3-1934 Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κ.λ.π. 

112 Α΄/22-03-1934 

4. Ν.158/1975 Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκομένων υπό τάσιν. 189 Α΄/08-09-1975 

5. Π.Δ. 212/1976 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις μεταφορικάς ταινίας και 
προωθητάς εν γένει. 

78 Α΄/06-04-1976 

6. Ν. 495/1976 Περίόπλων,εκρηκτικώνυλώνκαιεκρηκτικώνμηχανημάτωνκαιάλλωντινώνποινικών 
διατάξεων. 

337 Α΄/18-12-1976 

7. Π.Δ. 413/1977 Περί αγοράς, μεταφοράς και καταναλώσεως εκρηκτικών υλών. 128 Α΄/12-05-1977 

8. Π.Δ. 17/1978 Περί συμπληρώσεως του από 22/29-12-1933 Π. Δ/τος «περί ασφαλείας εργατών 
και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων» 

3 Α΄/12-01-1978 

9. Π.Δ. 95/1978 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων. 

20 Α΄/17-02-1978 

 Π.Δ. 216/1978 Περίμέτρωνυγιεινήςκαιασφαλείαςτωνεργαζομένωνειςτηνμεταφοράνρευστών– 
πυρακτωμένων υλών, διά περονοφόρωνοχημάτων. 

47 Α΄/31-03-1978 

10. Π.Δ. 778/1980 Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών. 139 Α΄/26-08-1980 

11. Υ.Α. ΒΜ 5/30428/1980 Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σημάνσεως εκτελουμένων έργων σε 
οδούς εκτός κατοικημένων περιοχών. 

589 Β΄/30-06-1980 

12. Π.Δ. 1181/1981 ΠερίκυρώσεωςτηςψηφισθείσηςειςΓενεύηντοέτος1960υπ’αριθ.115Διεθνούς Συμβάσεως 
«περί προστασίας των εργαζομένων από τας ιοντιζούσας ακτινοβολίας». 

195 Α΄24-07-1981 

13. Π.Δ. 1073/1981 Περίμέτρωνασφαλείαςκατάτηνεκτέλεσινεργασιώνειςεργοτάξιαέργωνοικοδομώνκαι 
πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος ΠολιτικούΜηχανικού. 

260 Α΄/16-09-1981 
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Α/Α Αρ. Νομοθετήματος Τίτλος Νομοθετήματος ΦΕΚ 

14. Π.Δ. 329/1983 Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών σε συμμόρφωση 
με  τις Οδηγίες του Συμβουλίου των Ε.Κ. 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 
71/141/ΕΟΚ,73/146/ΕΟΚ,75/409/ΕΟΚ,79/831/ΕΟΚκαιτηςΕπιτροπήςτωνΕ.Κ. 
79/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ. 

118 Α΄και 140 Α΄/1983 

15. Υ.Α. ΒΜ 5/30058/1983 Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως Εκτελούμενων έργων σε οδούς 
εντός κατοικημένων περιοχών. 

121 Β΄/23-03-1983 

16 Ν. 1396/1983 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και 
λοιπά ιδιωτικά έργα. 

126 Α΄/15-09-1983 

17. Ν. 1418/1984 Δημόσια ΄Εργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 23 Α΄/29-02-1984 

18. Υ.Α. 130646/1984 Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 154 Β΄/19-03-1984 

19. Ν. 1430/1984 Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην 
οικοδομική βιομηχανία» και ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση μ’ αυτήν. 

49 Α΄/18-04-1984 

20. Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984 Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. 931 Β΄/31-12-1984 

21. Ν. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 177 Α΄/18-10-1985 

22. Υ.Α. 56206/1613/1986 Προσδιορισμός της Ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε 
συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 
1985. 

570 Β΄/09-09-1986 

23. Π.Δ. 307/1986 ΠροστασίατηςΥγείαςτωνΕργαζομένωνπουεκτίθενταισεορισμένουςχημικούς παράγοντες 
κατά την διάρκεια της εργασίαςτους. 

135 Α΄/29-08-1986 

24. Π.Δ. 94/1987 Προστασίατωνεργαζομένωνπουεκτίθενταιστονμεταλλικόμόλυβδοκαιτιςενώσεις 
ιόντων του κατά την εργασία. 

54 Α΄/22-04-1987 

25. Π.Δ. 70α/1988 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία. 31 Α΄/17-02-1988 

26. Π.Δ. 71/1988 Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. 32 Α΄/17-02-1988 
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Α/Α Αρ. Νομοθετήματος Τίτλος Νομοθετήματος ΦΕΚ 

27. Υ.Α. 7755/160/1988 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές – Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και 
αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών. 

241 Β΄/22-04-1988 

28. Π.Δ. 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο 
γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και 
εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων». 

138 Α΄/21-06-1988 

29. Υ.Α. 88555/3293/1988 Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. 721 Β΄/04-10-1988 

30. Υ.Α. 69001/1921/1988 Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή στάθμη θορύβου μηχανημάτων και συσκευών 
εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, 
των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 
και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών. 

751 Β΄/18-10-1988 

31. Ν. 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις. 85 Α΄/23-03-1989 

32. Υ.Α. 3046/304/1989 Κτιριοδομικός Κανονισμός. 59 Δ΄/03-02-1989 

33. Π.Δ. 225/1989 Υγιεινή και Ασφάλεια στα υπόγεια Τεχνικά Έργα. 106 Α΄/02-05-1989 

34. Π.Δ. 31/1990 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών 
Έργων. 

11 Α΄/05-02-1990 

35. Π.Δ. 70/1990 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζόμενων σε ναυπηγικές εργασίες. 31 Α΄/14-03-1990 

36. Κ.Υ.Α.. 8243/1113/1991 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εργασίας και Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας για τα μέσα ατομικής προστασίας σε συμμόρφωση προς τις 
οδηγίες του Συμβουλίου 93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. 

138 Β΄/08-03-1991 

37. Π.Δ. 85/1991 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής 
τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. 

38 Α΄/18-03-1991 

38. Π.Δ. 499/1991 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 31/1990 (Α.11/5.2.1990) 
"Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων". 

180 Α΄/21/28-11-1991 
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Α/Α Αρ. Νομοθετήματος Τίτλος Νομοθετήματος ΦΕΚ 

39. Π.Δ. 157/1992 Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών αποφάσεων  
που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των 
εργαζομένων» (177/Α) στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. καιΟ.Τ.Α. 

74 Α΄/12-05-1992 

40. Ν. 2094/1992 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 182 Α΄/25-11-1992 

41. Κ.Υ.Α. 

Β 4373/1205/1993 

ΣυμμόρφωσητηςΕλληνικήςΝομοθεσίαςμετη89/686/ΕΟΚΟδηγίατουΣυμβουλίουτης 
21ης Δεκεμβρίου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών, 
σχετικά με τα μέσα ατομικήςπροστασίας. 

187 Β΄/23-03-1993 

42. Π.Δ. 77/1993 Γιατηνπροστασίατωνεργαζομένωναπόφυσικούς,χημικούς,καιβιολογικούς 
παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π. Δ/τος 307/86 
(135/Α)σε συμμόρφωση προς την οδηγία του συμβουλίου88/642/ΕΟΚ. 

34 Α΄/18-03-1993 

43. Υ.Α. 31245/1993 Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων. 451 Β΄/24-06-1993 

44. Π.Δ. 377/1993 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις μηχανές. 

160 Α΄/15-09-1993 

45. Κ.Υ.Α. 
16440/Φ.10.4/445/199

3 

Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών 
στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών. 

756 Β΄/28-09-1993 

46. Ν. 2229/1994 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 138 Α΄/31-08-1994 

47. Κ.Υ.Α. 8881/1994 Τροποποίηση της 4373/1205/11.3.1993 (ΦΕΚ 187/Β/23.3.1993) Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εργασίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 
για τα μέσα ατομικής προστασίας σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 
93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. 

450 Β΄/16-06-1994 

48. Υ.Α. 378/1994 Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει 
πιστοποιηθεί και ισχύει. 

705 Β΄/20-09-1994 
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49. Π.Δ. 395/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρησιμοποίηση εξοπλισμού 
εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 89/655/ΕΟΚ. 

220 Α΄/19-12-1994 

50. Π.Δ. 396/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ. 

220 Α΄/19-12-1994 

51. Π.Δ. 397/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 
που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ. 

221 Α΄/19-12-1994 

52. Π.Δ. 399/1994 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση 
σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 
του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ. 

221 Α΄19-12-1994 

53. Π.Δ. 105/1995 Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή /και υγείας στην εργασία σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ. 

67 Α΄/ 10-04-1995 

54. Π.Δ. 186/1995 Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε 
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του 
Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ. 

97 Α΄/30-05-1995 

55. Υ.Α. 3131.1/20/1995 `Εγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 10 "Για τις καταδυτικές εργοσίες". 978 Β΄/28-11-1995 

56. Π.Δ. 16/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ. 

10 Α΄/18-01-1996 

57. Π.Δ. 17/1996 Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία 
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και91/383/ΕΟΚ. 

11 Α΄/18-01-1996 

58. Π.Δ. 18/1996 Τροποποίηση Π.Δ. 377/1993 σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση προς τις 
οδηγίες του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. 

12 Α΄/18-01-1996 
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59. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7 

Υ.Α. 7568.Φ.700.1/1996 

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών. 155 Β΄/13-03-1996 

60. Π.Δ. 305/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. 

212 Α΄/29-08-1996 

61. Κ.Υ.Α. Β.5261/190/1997 Τροποποίηση της Β.4373/1205/11.3.1993 (ΦΕΚ 187/Β`/23.3.1993) κοινή απόφασης των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εργασίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 
για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε 
συμμόρφωση προς την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
96/58/ΕΚ. 

113 Β΄/26-02-1997 

62. Π.Δ. 174/1997 Τροποποίηση Π.Δ. 186/1995 «Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ.» (97/Α) σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 95/30/ΕΚ. 

150 Α΄/15-07-1997 

63. Π.Δ. 175/1997 Τροποποίηση Π.Δ. 70α/1988 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε 
αμίαντο κατά την εργασία» (31/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ. 

150 Α΄15-07-1997 

64. Π.Δ. 176/1997 Μέτρα για την βελτίωση τη ασφάλειας και των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ. 

150 Α΄/ 15-07-1997 

65. Π.Δ. 177/1997 Ελάχιστες προδιαγραφές για την βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες σε συμμόρφωση 
με την οδηγία92/91/ΕΟΚ. 

150 Α΄/15-07-1997 

66. Π.Δ. 62/1998 Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 94/33/ΕΚ. 

67 Α΄/26-03-1998 

67. Ν. 2696/1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 57 Α΄/23-03-1999 
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68. Π.Δ. 88/1999 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 93/104/ΕΚ. 

94 Α΄/13-05-1999 

69. Π.Δ. 89/1999 Τροποποίηση του Π.Δ.395/94 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ" (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 
95/63/ΕΚ του Συμβουλίου. 

94 Α΄/13-05-1999 

70. Π.Δ. 90/1999 Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεση των 
εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους 
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και 
τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/86 ""Προστασία της υγείας των 
εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους" (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 77/93 (34/Α). 

94 Α΄/13-05-1999 

71. Κ.Υ.Α. 16289/330/1999 Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαικού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση. 

987 Β΄/27-05-1999 

72. Π.Δ. 127/2000 Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ.399/94 "Προστασία των εργαζομένων από 
τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά 
την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ" (221/Α)σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 97/42/ΕΚ του Συμβουλίου. 

111 Α΄/06-04-2000 

73. Π.Δ. 304/2000 Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ" (ΦΕΚ 220/Α/19-12-94) όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/99 "Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου" (ΦΕΚ94/Α/13-5-1999). 

241 Α΄/03-11-2000 

74. Π.Δ. 338/2001 Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από 
κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες. Διόρθ.σφαλμ.ΦΕΚ Α 259/2001. 

227 Α΄/09-10-2001 
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Α/Α Αρ. Νομοθετήματος Τίτλος Νομοθετήματος ΦΕΚ 

75. Π.Δ. 339/2001 Τροποποίηση του Π.Δ.307/86 "Προστασία της υγείας των εργαζομένων που 
εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας 
τους". 

227 Α΄/09-10-2001 

76. Π.Δ. 43/2003 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 399/94 "Προστασία των εργαζομένων από 
τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την 
εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ" (221/Α) σε 
συμμόρφωσημετηνοδηγία1999/38/ΕΚτουΣυμβουλίουτης29ηςΑπριλίου1999(Ε.Ε.Ι 
138/1.6.1999). 

44 Α΄/19-02-2003 

77. Κ.Υ.Α. Δ13ε/4800/2003 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου Μηχανήματος Έργων και 
τρόπος και διαδικασία απογραφής, ταξινόμησης και χορήγησης άδειας και πινακίδων 
αριθμού κυκλοφορίας Μηχανήματος Έργων (ΜΕ). 

708 Β΄/04-06-2003 

78. Υ.Α. 
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502/2003 

ΈγκρισηΤεχνικήςΠροδιαγραφήςΣήμανσηςΕκτελούμενωνΟδικών`Εργωνεντόςκαι 
εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχισταόρια. 

946 Β΄/09-07-2003 

79. Κ.Υ.Α. 15085/593/2003 Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων. 1186 Β΄/25-08-2003 

80. Π.Δ. 155/2004 Τροποποίηση του Π.Δ. 395/1994 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε 
συμμόρφωσημετηνοδηγία89/655/ΕΟΚ"(Α`220)όπωςέχειτροποποιηθείκαιισχύει,σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 2001/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου2001. 

121 Α΄/05-07-2004 

81. Π.Δ. 176/2005 Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των 
εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασµοί), 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ. 

227 Α΄/14-09-2005 

82. Π.Δ. 149/2006 Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των 
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε 
εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ. 

159 Α΄/28-07-2006 
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Α/Α Αρ. Νομοθετήματος Τίτλος Νομοθετήματος ΦΕΚ 

83. Π.Δ. 167/2006 "Προσαρμογήτηςελληνικήςνομοθεσίαςπροςτιςδιατάξειςτηςυπ'αριθμ.2002/15/ΕΚ 
Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου "για την οργάνωση του 
χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικώνμεταφορών" 

179 Α΄/22-08-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΡΓΟ:      «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ OΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟ Ι. ΡΕΝΤΗ» 
  

 

                    Σελ. 34 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ 

Α/Α Τίτλος Αριθμός Εγκυκλίου 

1. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 778/1980 131120/10-10-1980 
 Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών (ΦΕΚ 193 Α΄/26-08-1980) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
  ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
  Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 1073/1981 131081/29-09-1981 
 Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια έργων οικοδομών και πάσης φύσεως έργων 

αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού (ΦΕΚ 260 α΄/16-09-1981) 

130236/15-02-1982 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ 

ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3. Εγκύκλιος Εφαρμογής Ν. 1396/1983 
Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα (ΦΕΚ 

126 Α΄15-09-1983) 

132625/Δεκέμβριος 1983 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4. Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.Α.130646/1984 

Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας (ΦΕΚ 154 Β΄/19-03-1984) 

130891/08-05-1984 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Δ/ΝΣΗ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

5. Εγκύκλιος Εφαρμογής Ν. 1430/1984 
Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομική 

βιομηχανία» και ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση μ’ αυτή ( ΦΕΚ 49 Α΄/18-04-1984) 

131307/08-06-1984 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Δ/ΝΣΗ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Α/Α Τίτλος Αριθμός Εγκυκλίου 

6. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 225/1989 

Υγιεινή και ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα (ΦΕΚ 106 Α΄/02-05-1989) 
130528/23-05-1989 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Δ/ΝΣΗ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

7. Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993 130210/04-06-1997 

 Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών (ΦΕΚ 756 Β΄/28-09-1993). ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

  ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

8. Εγκύκλιος 
Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος 

130329/03-07-1995 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

  ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

9. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 397/1994 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που 

130405/16-08-1995 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για την ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ.(ΦΕΚ 221 Α΄/19-12-1994) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

  ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

10. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 105/1995 
Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με 

130409/18-08-1995 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 την οδηγία 92/58/ΕΟΚ (ΦΕΚ 67 Α΄/ 10-04-1995) ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

  ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Α/Α Τίτλος Αριθμός Εγκυκλίου 

11. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 16/1996 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την 

130532/31-07-1996 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 οδηγία 89/654/ΕΟΚ (ΦΕΚ 10 Α΄/18-01-1996) ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

  ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

12. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 17/1996 
Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε 

130297/15-07-1996 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (ΦΕΚ 11 Α΄/18-01-1996) ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

  ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

13. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 305/1996 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή 

130159/07-05-1997 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ (ΦΕΚ 212 Α΄/ 19-08-1996) ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

  ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

14. Εγκύκλιος 27/2003 
Αποδοχή Γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της ΓΓΔΕ περί των αρμοδιοτήτων και 

ΔΕΕΠ/208/12-09-2003 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
 υποχρεώσεων αφενός της Δ/νουσας Υπηρεσίας του Δημοσίου Έργου και αφετέρου της Αναδόχου ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 

 Εργοληπτικής Επιχείρησης, ως προς τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων σε αυτό ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
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6. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

6.1 Εκσκαφές 

Στα περισσότερα τεχνικά έργα απαιτούνται εργασίες εκσκαφών. Οι συνδεόμενοι κίνδυνοι με τις εργασίες 

εκσκαφών είναι σημαντικοί, αρκεί να σημειωθεί ότι η υποχώρηση ενός μόνον κυβικού μέτρου εδάφους 

αντιστοιχεί περίπου σε 1,2 – 1,5 τόνους βάρος. 

Θα πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα: 

 Καμία εκσκαφή δεν είναι ασφαλής. 

 Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα του εδάφους. 

 Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα των υπόγειων δικτύων. 

 Η αντιστήριξη πρέπει (αν απαιτείται) να τοποθετείται έγκαιρα 

 Οι εκσκαφές πρέπει να περιφράσσονται κατάλληλα και πλήρως. 

 Έξοδοι από τις εκσκαφές (π.χ. σκάλες), πρέπει να υπάρχουν σε αποστάσεις μικρότερες των 24μ 

μεταξύ τους. 

 Ο φωτισμός και ο αερισμός βαθέων τάφρων  πρέπει να ελέγχεται. 

 Απαιτείται έλεγχος των εκσκαφών μετά από κάθε ισχυρή βροχόπτωση. 

 Απαγορεύονται αποθέσεις υλικών και εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των 60εκ. από το χείλος 

του πρανούς. 

 Απαγορεύεται η εργασία σε τάφρους όταν έχουν πλημμυρίσει. 

 Επιβάλλεται πρόβλεψη απορροής ομβρίων. 

 Απαιτείται αντιστήριξη όλων των καθέτων στοιχείων ή μετάθεσή τους, όπου κινδυνεύουν από την 

εκσκαφή. 

 Απαιτείται ασφαλής γεφύρωση τάφρων για την διέλευση οχημάτων και πεζών. 

 Απαγορεύεται η υποσκαφή μηχανημάτων. 

 Απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς βαθιών εκσκαφών, αν δεν ληφθούν ειδικά μέτρα. 

 Η περίφραξη των εκσκαφών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλη απόσταση από το χείλος του πρανούς. 

6.2 Χρήση Μηχανημάτων Έργων 

 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. 

 Είναι υποχρεωτική η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας (βιβλίου) συντήρησης για κάθε 

μηχάνημα. 

 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 Μηχανήματα Έργων (ΜΕ) πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας και 
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πινακίδα "ΜΕ". 

6.2.1 Εκσκαφείς 

 Τα φορτία λειτουργίας καθορίζονται από τον Ανάδοχο και δεν πρέπει να υπερβαίνονται. 

 Σε περίπτωση χρήσης των χωματουργικών μηχανημάτων για ανύψωση με μεταφορά φορτίων 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα φορτία λειτουργίας του μηχανήματος και οι κανόνες ασφαλείας 

για ανύψωση και μεταφορά φορτίου. 

 Η χρήση των πέδιλων (σταθεροποιητών) των εκσκαπτικών μηχανημάτων είναι γενικώς 

υποχρεωτική ανάλογα με το βάθος εκσκαφής, την συνεκτικότητα του εδάφους και τη θέση του 

μηχανήματος. 

 Η τοποθέτηση των εκσκαπτικών μηχανημάτων θα πρέπει να μην δημιουργεί κινδύνους 

ανατροπής του μηχανήματος. 

 Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται στον χειρισμό του μηχανήματος ώστε να μην προκαλέσει ζημιά σε 

υπόγεια δίκτυα. 

 Απαιτείται προσοχή σε εναέρια δίκτυα μεταφοράς ενέργειας. Η επαφή με αυτά μπορεί να αποβεί 

μοιραία. 

6.2.2 Φορτηγά 

Τα φορτηγά πρέπει: 

 Να κινούνται με το όριο ταχύτητας που προβλέπεται στο εργοτάξιο. 

 Να μην υπερφορτώνονται. 

 Όταν μεταφέρουν ψιλόκοκκα αδρανή να σκεπάζεται η καρότσα ή η νταλίκα πλήρως. Πριν την 

εκκίνηση να ελέγχεται ότι δεν βρίσκονται άτομα ή αντικείμενα δίπλα στο φορτηγό. 

 Κατά τη φόρτωση ή στάση πρέπει να ασφαλίζονται: 

 Τα ελαστικά πρέπει να είναι πάντα σε καλή κατάσταση. 

6.2.3 Γερανοί – Ανυψωτικά μηχανήματα 

 Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ, αν απαιτείται, κινητός ή 

σταθερός γερανός. 

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

σήμα κατά την ανύψωση και την περιφορά. 

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

 Διαγράμματα ασφαλούς φορτίου. 

 Ικανότητα των μηχανικών βαρούλκων. 

 Φύση του εδάφους. 

 Καιρικές συνθήκες (άπνοια, κλπ). 

 Έλεγχος αντιστήριξης γερανού (βαρούλκα, θεμελίωση, τακάρισμα). 

 Ανυψωτικός εξοπλισμός 

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

γερανών και συντηρεί συστηματικά τα μηχανήματα. 
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 Πρέπει να ελέγχεται καθημερινά  την κατάσταση των συρματόσχοινων και τα αντικαθιστά με την 

πρώτη ένδειξη φθοράς. 

 Όταν 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 (γλώσσες ασφαλείας) 

έναντι επικινδύνων χαλαρώσεων των αναρτήσεων. Όλα τα φορτία ανυψώνονται κατακόρυφα. 

Πριν την ανύψωση κάθε φορτίου πρέπει να γνωρίζουμε το βάρος του. Ο χειρισμός των γερανών 

γίνεται μόνο από χειριστές γερανού και εκπαιδευμένων στις ανυψώσεις φορτίων. 

6.3 Σκυροδετήσεις 

Σε όλα σχεδόν τα τεχνικά έργα υπάρχουν εργασίες σκυροδέτησης, είτε αυτές είναι ένας τοίχος αντιστήριξης 

είτε ο φέρων οργανισμός ενός κτηρίου. Οι εργασίες αυτές, είναι εκείνες που από τη φύση τους οργανώνουν 

την μορφή του εργοταξίου. Στις εργασίες σκυροδέτησης, χρησιμοποιείται ένας μεγάλος αριθμός 

ανειδίκευτων εργατών, οι οποίοι εργάζονται υπό  την καθοδήγηση  ειδικευμένων τεχνιτών,  γεγονός το  

οποίο καθιστά  κρισιμότερη  την ασφάλεια στις εργασίες αυτές. 

 Ο ξυλότυπος είναι μια πρόχειρη κατασκευή και η υπερφόρτωσή του τοπικά, εγκυμονεί κινδύνους 

κατάρρευσης . 

 Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που πρέπει  να χρησιμοποιούν κατά τις εργασίες καλουπώματος 

οι εργαζόμενοι, εκτός του κράνους, πρέπει  να είναι κατάλληλα επιλεγμένα για να προστατεύουν 

τα άνω και κάτω άκρα. 

 Κατά την φορτοεκφόρτωση του οπλισμού για το σιδέρωμα, πρέπει να απαγορεύεται η διέλευση 

οποιουδήποτε κάτω από τα ανυψωμένα φορτία   

 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών που χρησιμοποιούνται για κοπή ή κάμψη του οπλισμού, 

πρέπει να φέρουν τους κατάλληλους  προφυλακτήρες για την αποφυγήν ατυχημάτων. 

 Κατά τις εργασίες σκυροδέτησης δεν πρέπει να μετακινείται κανείς, κάτω ή κοντά στον 

ξυλότυπο. 

 Τα πιτσιλίσματα από νωπό σκυρόδεμα πρέπει να απομακρύνονται γρήγορα από τα σημεία 

διέλευσης των πεζών, για να μην προκληθούν ατυχήματα. 

6.4 Χρήση Εργαλείων Χειρός 

Ο εργοδηγός είναι υποχρεωμένος να: 

 Εξασφαλίσει ότι είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα εργαλεία για την εκτέλεση της εργασίας. 

 Εξασφαλίσει ότι τα εργαλεία χρησιμοποιούνται σωστά από το προσωπικό. 

 Ελέγξει αν η εργασία γίνεται κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές. εύφλεκτες ουσίες και αν ναι να λάβει 

τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. 

 Εξασφαλίζει ότι τα εργαλεία συντηρούνται κατάλληλα. 

ΟΙ εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να: 

 Ελέγχουν τα εργαλεία και να ζητούν την άμεση αντικατάσταση των κατεστραμμένων 

 Χρησιμοποιούν τα εργαλεία σωστά ώστε να μην καταστρέφονται. 

 χρησιμοποιούν τα εργαλεία μόνο για το σκοπό που σχεδιάστηκαν. 
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 Διατηρούν τα εργαλεία τους καθαρά. 

 Ζητούν αντικατάσταση των χαμένων εργαλείων. 

Κανόνες Χρήσης Εργαλείων Χειρός  

Λόγω της φύσης του έργου θα απαιτηθούν πολλά και διαφόρων ειδών εργαλεία χειρός. Όσοι 

χρησιμοποιούν εργαλεία πρέπει να ενημερώνονται για την αποθήκευση. χρήση και συντήρηση τους. 

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε περιπτώσεις εργασίας κοντά σε ηλεκτρικό ρεύμα και εύφλεκτα υλικά. 

Στη πρώτη περίπτωση λαμβάνονται ειδικά μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία ενώ στη δεύτερη 

μέτρα περιορισμού ή αποφυγής δημιουργίας σπινθήρων και προμήθεια πυροσβεστήρων. 

Ο εργοδηγός πρέπει να επιθεωρεί τα εργαλεία πριν τη χρήση τους καθώς και κατά τη διάρκεια που 

χρησιμοποιούνται αναλόγως της εργασίας. 

6.5 Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων 

Ο εργοδηγός είναι υποχρεωμένος να επιδιώκει: 

 Τη μείωση των ανυψούμενων βαρών. 

 Την κατάλληλη διαμόρφωση τους, ώστε να διευκολύνεται η ανύψωσή τους με σωστό τρόπο. 

 Τη μηχανική υποβοήθηση της ανύψωσης. 

 Την εξάλειψη της ανάγκης ανύψωσης βαρών. 

 

Οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα εξής: 

 Να στέκονται σχετικά κοντά στο φορτίο με το ένα πόδι λίγο μπροστά προς τη κατεύθυνση 

που θα κινηθούν. 

 Για ανύψωση φορτίων να λυγίζουν τα γόνατα, να κρατούν ίσια τη πλάτη τους και να 

ανυψώνουν το φορτίο με τα πόδια.  

 Να πιάνουν γερά το φορτίο.  

 Να παίρνουν βαθιά αναπνοή πριν την έναρξη της προσπάθειας (βοηθάει στην υποστήριξη 

της σπονδυλικής στήλης). 

 Να κρατούν το φορτίο κοντά στο σώμα. 

 Να μην μεταφέρουν ένα φορτίο που τους κλείνει το οπτικό πεδίο. 

 Να αποφεύγουν τη περιστροφή του κορμού. 

 Να φορούν κατάλληλα υποδήματα. 

 Να φορούν ειδικές ζώνες υποστήριξης της μέσης. 

 Να αποφεύγουν τις απότομες κινήσεις. 

 

Κατά τη χειρονακτική διακίνηση φορτίων, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε: 

 Να μειώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων και να 

υποκαθίσταται από μηχανικά μέσα. 

 Να υποβοηθάτε η  χειρωνακτική διακίνηση φορτίων με μηχανικά μέσα. 

 Να εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι στον ορθό τρόπο χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων. Θα 

πρέπει επίσης να επισημαίνονται στους εργαζομένους οι επικίνδυνοι παράγοντες και τα 
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σημεία ιδιαίτερης προσοχής κατά την χειρωνακτική διακίνηση για αποφυγή τους. 

 Οι εργαζόμενοι να είναι σε κατάλληλη φυσική και σωματική κατάσταση χωρίς μυοσκελετικά 

προβλήματα. 

 Να επιβλέπεται η σωστή εφαρμογή των οδηγιών και τεχνικών χειρωνακτικής διακίνησης 

φορτίων. 

 Τα φορτία έχουν σημεία πιασίματος και οι εργαζόμενοι φορούν πάντα γάντια αποφεύγοντας 

το γλίστρημα των φορτίων επάνω τους. 

 Να αποφεύγονται χειρωνακτικές μετακινήσεις όταν απαιτούνται στροφές του κορμού, στάση 

προβόλου, συγκράτηση φορτίου σε τεντωμένα χέρια στην έκταση και γενικό θέσεις του 

σώματος οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικότατα το μυοσκελετικό σύστημα. 

6.6 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 

Σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό θα εργάζονται μόνο αρμόδια άτομα. 

Η εργασία με ηλεκτροφόρο εξοπλισμό, μπορεί να είναι ασφαλής σαν εργασία σε απομονωμένο 

εξοπλισμό εάν τηρούνται τα παρακάτω: 

 Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη γνώση του εξοπλισμού και της δουλειάς που πρέπει να 

γίνει. 

 Αν υπάρχει κάποια αμφιβολία, πρέπει να ζητηθεί η γνώμη ενός ανωτέρου ή υπευθύνου 

ατόμου. 

 Η εργασία πρέπει να σχεδιάζεται προσεκτικά πριν την έναρξη. 

 Ο μηχανολογικός εξοπλισμός ο οποίος είναι ηλεκτροκίνητος θα γειώνεται (αυτός ή ο 

υποσταθμός) 

 Κάθε ηλεκτρικός πίνακας θα έχει ρελέ διαφυγής για κάθε έξοδο ηλεκτρικής παροχής. 

7. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

7.1.  Γενική διάταξη εργοταξίου  

Οι κανόνες ασφαλείας που προβλέπονται από την παρ. 5 του Άρθρο 3 του ΠΔ 305/96 θα πρέπει να δοθούν 

από τον Ανάδοχο, αφού συνδέονται άμεσα με την Οργάνωση του εργοταξίου, την αλληλουχία των εργασιών, 

την προσπέλαση και κυκλοφορία των οχημάτων, τη λειτουργία του κατασκευαστικού εξοπλισμού, τη διάταξη 

των χώρων απόθεσης υλικών κλπ. Όλες αυτές οι δραστηριότητες συνδέονται άμεσα με επιλογές του 

Αναδόχου και με τις απαιτήσεις συντονισμού της κατασκευής όλου του έργου που συνθέτουν το αντικείμενο 

της Εργολαβίας. Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ορίσει σαφείς κανόνες και διαδικασίες για όλους 

τους εργαζόμενους και επισκέπτες στο εργοτάξιο. 

Ο Ανάδοχος κατασκευής  είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στο ΣΑΥ που θα καταρτίσει πριν την έναρξη 

κατασκευής του έργου σκαρίφημα που θα περιέχει όλους τους εργοταξιακούς χώρους οι οποίοι θα έχουν την  

έγκριση της επίβλεψης και του ΚτΕ.  

Συγκεκριμένα θα πρέπει να περιλάβει: 

- πρόσβαση στο εργοτάξιο - εργοταξιακά γραφεία 

- γραφεία επίβλεψης - αποθηκευτικοί χώροι 

- χώροι υγιεινής - χώροι εστίασης 



ΕΡΓΟ:      «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ OΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙΑΣ –   ΑΓΙΟ 
                      Ι. ΡΕΝΤΗ» 

    

 

                    Σελ. 42 

  

- χώρος Α΄βοηθειών - αποδυτήρια 

- χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, ΜΕ 

- εναέρια δίκτυα εργοταξίου και ΟΚΩ 

- υπόγεια δίκτυα εργοταξίου και ΟΚΩ 

Επίσης πρέπει να υποβάλλει στον ΚτΕ κατάλογο του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει στο έργο. 

7.2.  Περίφραξη -Φύλαξη Εργοταξίου 

Περίφραξη 

Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να είναι περιφραγμένος, ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση σε µη 

έχοντες εργασία. 

Για την περίφραξη των μετώπων θα γίνει τοποθέτηση φραγμάτων ελαφρού τύπου (πχ προκατασκευασμένα 

από πλαστικό). Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτηση πλαστικού πλέγματος έντονου χρώματος. 

Έλεγχος στην είσοδο - έξοδο 

Τα συνεργεία θα ελέγχονται µε ευθύνη των επικεφαλής τους, κατά την είσοδο και αποχώρηση από τα 

μέτωπα. 

 7.3.  Ασφαλής Πρόσβαση και Σημεία Εξόδου  

Στα σχέδια οριζοντιογραφίας που δίδονται στη μελέτη φαίνεται το υφιστάμενο οδικό δίκτυο το οποίο 

θεωρείται επαρκές για την πρόσβαση στο χώρο του έργου. Προσβάσεις και σημεία εισόδου-εξόδου (όπου 

απαιτηθούν) σε χώρους εκτέλεσης εργασιών,  είναι δυνατόν να επιλεχθούν, σε κατάλληλες θέσεις για την 

ασφαλή κίνηση των οχημάτων, κατά μήκος του υφιστάμενου οδικού δικτύου, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

οποιεσδήποτε απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή του έργου θα πρέπει να εκτελούνται εντός της 

διαθέσιμης ζώνης του δρόμου ή σε δημόσιες εκτάσεις. Δεν απαιτείται κατ’ αρχάς διάνοιξη νέων οδών για τη 

πρόσβαση στο έργο. 

Στα σημεία εισόδου - εξόδου του εργοταξίου πρέπει να τοποθετηθεί σήμανση προειδοποίησης των 

διερχόμενων οδηγών (πληροφοριακές πινακίδες ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ). 

7.4.  Οδεύσεις οχημάτων και πεζών εντός του εργοταξίου  

Η κίνηση οχημάτων και πεζών στον χώρο των εργασιών θα καθοριστεί από τον Ανάδοχο του έργου, 

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής και τις ισχύουσες διατάξεις (Π.Δ. 1073/81, Π.Δ.305/96 και 

Π.Δ.225/89). 

Επισημαίνεται ότι όλα τα Μηχανήματα Έργων (ΜΕ) για να κυκλοφορούν νόμιμα πρέπει: 

1. Να έχουν άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας όπως προβλέπεται από το Ν.2696/99. 

2. Να είναι ασφαλισμένα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.489/76 και το Ν.2741/99. 

3. Να έχουν πληρωμένα τα ετήσια τέλη χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2052/92 και το άρθρο 26 

του Ν. 2682/99. 

 

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 

εκτός από τους χώρους όπου ειδική σήμανση το απαγορεύει. Η κυκλοφορία οχημάτων θα γίνεται σύμφωνα 
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με την ειδική κυκλοφοριακή σήμανση που προβλέπεται να εγκατασταθεί από τον ανάδοχο κατασκευής. Η 

κυκλοφορία των οχημάτων επιτρέπεται μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου.  

7.4  Χώροι εκφόρτωσης και αποθήκευσης 

Κατά την αποθήκευση και στοίβαξη αντικειμένων – υλικών, θα καταβάλλεται φροντίδα ούτως ώστε να μην 

διακινδυνεύσει κανείς από κατάρρευση ή πτώσεις αντικειμένων. Αν η αποθήκευση γειτνιάζει με περιοχές 

εργασίας ή κυκλοφορίας, θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προστασίας όπως περιφράγματα,  σανιδώματα  

προστατευτικά  δίχτυα  κλπ. 

Το επίπεδο εργασίας, πριν από την έναρξη της φόρτωσης, διαμορφώνεται κατάλληλα ώστε να    επιτρέπει 

ομαλή πρόσβαση των οχημάτων μεταφοράς. Η φόρτωση των οχημάτων γίνεται προσεκτικά, χωρίς να 

επιτρέπεται πιθανή πτώση υλικών από την καρότσα μεταφοράς κατά τη διαδρομή. 

7.5  Χώροι  συλλογής  άχρηστων  υλικών 

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

Υπενθυμίζονται 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 αποτελούν ελεγχόμενα απορρίμματα και θα πρέπει να απομακρύνονται από το 

εργοτάξιο, η δε διάθεση τους θα γίνεται 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. Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν οι εκάστοτε Νομαρχιακές Αποφάσεις 

(πάγιος περιβαλλοντικός όρος). 

 Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων και καυσίμων των μηχανημάτων του εργοταξίου πρέπει να 

γίνεται σύμφωνα τις απαιτήσεις του Π.Δ.82/2004 (ΦΕΚ 64/2-3-2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 

ΚΥΑ ‘’Καθορισμός  μέτρων και όρων για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Β’40)’’. Μέτρα, 

όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». ) (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. 

λάσπες) 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 

μεταφέρεται σε Χώρο Διάθεσης Απορριμμάτων.   

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

7.6 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 

επικίνδυνων ουσιών, καθώς και την τήρηση αρχείου μεταφοράς σε καταχωρημένη εταιρεία. Επισημαίνεται η 

υποχρέωση 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 
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προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν στον καταναλωτή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Material Safety Data Sheet – M.S.D.S.). Τα M.S.D.S. πρέπει να απαιτούνται, στα ελληνικά 

όταν πρόκειται για εισαγόμενα προϊόντα. Τα M.S.D.S. παραδίδονται στον υπεύθυνο των δραστηριοτήτων, 

στους Μηχανικούς Ασφαλείας και τον Ιατρό Ασφαλείας οι οποίοι μετά από μελέτη συνιστούν τυχόν πρόσθετα 

μέτρα ασφαλείας και υγείας για το συγκεκριμένο προϊόν.  

Ένα Δελτίο Δεδομένων 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 

Τα παρακάτω επικίνδυνα υλικά μπορεί να βρεθούν κατά την διάρκεια των εργασιών στο εργοτάξιο: 

- Λάδια  

- Διαλύτες 

- Τσιμέντο 

- Εποξειδικά υλικά 

- 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 

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

7.7  Διευθετήσεις χώρων υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 

Αποδυτήρια και ιματιοφυλάκια 
Η αλλαγή ενδυμασίας των εργαζομένων στο υπό μελέτη έργο και η φύλαξη των ενδυμάτων τους θα γίνεται 

σε κατάλληλους χώρους με δυνατότητα πλυσίματος και καθαρισμού. Τα ενδύματα θα φυλάσσονται σε 

ατομικά ιματιοφυλάκια. 

Χώροι Υγιεινής - Αποχωρητήρια 
 Για τους χώρους υγιεινής και για το νερό θα εφαρμόζονται οι Υγειονομικές Διατάξεις του Υπουργείου Υγείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μέσα στο εργοτάξιο θα υπάρχει κατάλληλος στεγασμένος χώρος 
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ανάπαυσης και εστίασης, ο οποίος θα προφυλάσσει τους εργαζόμενους από τις καιρικές συνθήκες και θα 

υπάρχει οπτική επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον.  

Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεση τους επαρκή αριθμό αποχωρητηρίων, τα οποία θα βρίσκονται 

κοντά στις θέσεις εργασίας, στους χώρους ανάπαυσης και στα αποδυτήρια (συνιστάται ένα WC ανά 40 

εργαζόμενους, εφόσον ο αριθμός των εργαζομένων δεν υπερβαίνει τους 200, ενώ ένα WC ανά 50 

εργαζόμενους, εφόσον ο αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει τους 200). 

Χώροι Εστίασης 
Ο χώρος διαλείμματος θα διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό τραπεζιών, καθισμάτων, δοχείων απορριμμάτων, 

μέσα για θέρμανση και ψύξη τροφίμων και ποτών και εξοπλισμό για συντήρηση και την προετοιμασία των 

τροφίμων. Το πόσιμο νερό θα διαχωρίζεται και θα επισημαίνεται για την αποφυγή σύγχυσης με το νερό 

χρήσης.  

Χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρμακείο 
Στο εργοτάξιο θα υπάρχει πρόχειρο μικρό φαρμακείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, τοποθετημένο σε 

θέση εύκολα προσιτή υπό την επίβλεψη εντεταλμένου του Αναδόχου. Για την μεταφορά των τραυματιών ή 

αρρώστων σε νοσοκομείο στο συντομότερο δυνατό χρόνο, θα υπάρχει 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  εξουσιοδοτημένα  για  την  παροχή  

πρώτων  βοηθειών. 

Εργοταξιακή Εγκατάσταση 
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. 

7.8 Πληροφορίες εργοταξίου 

Οι εξής ελάχιστες πληροφορίες θα παρουσιάζονται επιτόπου του έργου, αναρτημένες στο  γραφείου του 

διευθύνοντος του έργου: 

 Πολιτική Ασφάλειας της Εργασίας 

 Θέση κουτιών πρώτων βοηθειών 

 Σχέδιο εκκένωσης εργοταξίου σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού, διάσωση σε σήραγγα  

 Εκκένωση και σημεία συνάθροισης σε περίπτωση πυρκαγιάς  

 Ταυτότητα, θέση και τηλέφωνο υπευθύνων και αναπληρωτών σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης 

 Ταυτότητα, θέση και τηλέφωνο ατόμων που παρέχουν πρώτες βοήθειες και 

αναπληρωτών. 

 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση 

 Χρονοδιάγραμμα συσκέψεων για θέματα ασφαλείας εργοταξίου  

 Θέση και τηλέφωνο πλησιέστερου Νοσοκομείου και Κέντρου Υγείας για κάθε εργοτάξιο. 



ΕΡΓΟ:      «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ OΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙΑΣ –   ΑΓΙΟ 
                      Ι. ΡΕΝΤΗ» 

    

 

                    Σελ. 46 

  

8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εφαρμόσει Σύστημα Α&Υ που θα περιλαμβάνει διαδικασίες σύμφωνες με την 

ελληνική νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές Α&Υ στην Εργασία. 

Ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία, τις διαδικασίες που προβλέπονται για την Α&Υ και θα 

παρακολουθεί τις μεθόδους εργασίας για να διασφαλιστεί η προστασία του προσωπικού και του 

περιβάλλοντος εργασίας από ατυχήματα ή ζημίες. 

 Αν ο Ανάδοχος εκτελεί ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες φάσεις εργασιών πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή στην οργάνωση του χώρου και του τρόπου εργασίας, στην περίπτωση αλληλεπίδρασης των 

δραστηριοτήτων διαφόρων συνεργείων. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας που 

είναι υπό την ευθύνη του. Επίσης επιβάλλει τυχόν διορθωτικές ενέργειες που θεωρεί απαραίτητες, πάντα 

στα πλαίσια των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί και της ελληνικής νομοθεσίας για την Α&Υ στην Εργασία. 

Ο κύριος στόχος είναι η επίτευξη ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος σε όλα τα εργοτάξια. Κάτι τέτοιο 

μπορεί να επιτευχθεί εν μέρει με ελέγχους του Συντονιστή Ασφαλείας του Αναδόχου (ΣΑΑ) ή των Μηχανικών 

Ασφαλείας  (ΜΑ) ή του Γιατρού Εργασίας (ΓΕ), για το εντοπισμό των συνθηκών και διαδικασιών που ενέχουν 

κινδύνους, και την διόρθωση αυτών ώστε να εξαλείφεται ή να μειώνεται η πιθανότητα ατυχήματος. 

Για την επίτευξη των παραπάνω, ο Ανάδοχος Κατασκευής εφαρμόζει πρόγραμμα επιθεώρησης για το 

σύνολο του έργου. Οι επιθεωρήσεις αυτές παρέχουν στοιχεία,  το κατά πόσο ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 

της κείμενης νομοθεσίας για την Ασφάλεια  και Υγιεινή των Εργαζομένων στον χώρο εργασιών. Κάτι τέτοιο 

επιτρέπει επίσης τον καθορισμό και την εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών. 

Ο  Ανάδοχος  πρέπει να διαθέτει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την ασφάλεια και απαιτούνται κατά την 

έναρξη της εγκατάστασης του νέου εργοταξίου, καθώς και όλες τις δημόσιες εγκρίσεις, όταν απαιτούνται. 

 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας για την έναρξη εργασιών  

 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας  

 Σχέδιο Α&Υ (για το στάδιο κατασκευής) 

 Φ.Α.Υ . 

 Βιβλίο Υποδείξεων ΜΑ/ΓΕ  

 Ημερολόγιο Ατυχημάτων  

 Ανάρτηση πινάκων στους χώρους εργασίας με το πρόγραμμα των ΜΑ, ΣΑΑ και ΓΕ ούτως ώστε να 

ενημερώνονται οι υπάλληλοι για την παρουσία τους.   

 Έκδοση αδειών από τοπικούς δημόσιους / ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται στην  κατασκευή   

 Ύπαρξη σχεδίων και διαδικασιών για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης  

 Ύπαρξη προγράμματος προληπτικών εξετάσεων που εκτελεί ο ΓΕ  

 Προγράμματα εκπαίδευσης και πρόβλεψη για περιοδικές ασκήσεις που εκτελεί το προσωπικό του   

αναδόχου σε θέματα Α&Υ. 
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8.1 Συσκέψεις ασφάλειας 

Κάθε μήνα πρέπει να υλοποιείται σύσκεψη ασφαλείας στο εργοτάξιο με τη συμμετοχή του Διευθυντή έργου, 

του Τεχνικού Ασφαλείας του Αναδόχου, του Συντονιστή Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου, του Ιατρού 

Εργασίας του Αναδόχου, των Μηχανικών, των Εργοδηγών και των Υπεργολάβων. Στη σύσκεψη πρέπει να 

τηρούνται πρακτικά και θα καθορίζονται οι στόχοι της επομένης περιόδου (μήνα). 

8.2 Εκπαίδευση ασφάλειας 

Επιβάλλεται κάθε εργαζόμενος στο έργο να έχει περάσει τη βασική εκπαίδευση ασφαλείας. Η εκπαίδευση 

πρέπει να γίνεται πριν την ανάληψη των καθηκόντων του στο έργο και πριν από κάθε αλλαγή καθηκόντων. 

Η εκπαίδευση ασφαλείας πρέπει κατ΄ ελάχιστον να περιλαμβάνει την πολιτική ασφάλειας του Ανάδοχου, 

τους γενικούς κανόνες ασφάλειας που τηρούνται στο εργοτάξιο, τους ειδικούς για την εργασία που θα 

εκτελέσει, τα αρμόδια πρόσωπα για την ασφάλεια (τεχνικός ασφαλείας επιχείρησης, συντονιστής ασφάλειας 

κατά την εκτέλεση του έργου, γιατρός εργασίας επιχείρησης), τους κινδύνους της εργασίας που πρόκειται να 

εκτελέσει, την αναγκαιότητα αναφοράς των επικίνδυνων καταστάσεων καθώς και των ατυχημάτων. 

8.3 Υπεργολάβοι 

Κανείς υπεργολάβος δεν θα ξεκινά εργασίες αν προηγουμένως δεν του έχουν αναλυθεί οι νομοθετικές και 

συμβατικές του υποχρεώσεις για την ασφάλεια. Επίσης πρέπει να έχει ορίσει τεχνικό ασφαλείας (και γιατρό 

εργασίας αν το προσωπικό του υπερβαίνει τα 50 άτομα) και εκπρόσωπο στο εργοτάξιο. Ο εκπρόσωπος του 

υπεργολάβου είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει την εκπαίδευση ασφαλείας και να ενημερώσει, 

καθώς επίσης και να διανέμει όλα τα απαραίτητα ΜΑΠ, σε όλο το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί στο 

έργο πριν την έναρξη των εργασιών σε αυτό. 

8.4 Διαβούλευση 

Τα αρμόδια πρόσωπα για την ασφάλεια (τεχνικός ασφαλείας και γιατρός εργασίας Αναδόχου, συντονιστής 

ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου) πρέπει να εξασφαλίζουν την απαραίτητη διαβούλευση τόσο 

εσωτερικά σε όλη την πυραμίδα της ιεραρχίας στο εργοτάξιο, όσο και εξωτερικά με τους αρμόδιους φορείς 

και αρχές (Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Κύριο του Έργου). 

8.5  Ατυχήματα 

Κάθε εργαζόμενος, στην αντίληψη του οποίου υποπίπτει ένα συμβάν, άσχετα αν συμμετέχει ή όχι σε αυτό 

οφείλει να το αναφέρει στον εργοδηγό του, ο οποίος με τη σειρά το αναφέρει στον υπεύθυνο μηχανικό, στον 

Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησης που ανήκει.  

Ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει να αναλάβει αμέσως τη διερεύνηση του συμβάντος και αν απαιτείται 

συνεργαστεί με τον ιατρό εργασίας. Κάθε εμπλεκόμενος ή αυτόπτης μάρτυρας του ατυχήματος οφείλει να 

παρέχει κάθε πληροφορία στον τεχνικό ασφαλείας. 

Όλα τα ατυχήματα πρέπει να καταγράφονται από τον τεχνικό ασφαλείας και να αναφέρονται γραπτώς 

εσωτερικά στον διευθυντή του έργου και εξωτερικά προς τις αρχές και τον Κύριο του Έργου όπως ορίζεται 

στη νομοθεσία.   

Έγγραφα και στατιστικές ατυχημάτων πρέπει να κρατούνται από τον Τεχνικό Ασφάλειας κάθε επιχείρησης 

στο γραφείο του εργοταξίου. 
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8.6  Προμηθευτές και κατασκευαστές  

Όλοι οι προμηθευτές υλικών και οι κατασκευαστές εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο 

υποχρεούνται να παρέχουν προϊόντα και εξοπλισμό τα οποία είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία. Επίσης 

οφείλουν να παρέχουν κάθε δυνατή πληροφορία σχετικά με τις ιδιότητες και τις οδηγίες χρήσης/ εφαρμογής 

των προϊόντων και του εξοπλισμού που προμηθεύουν. 

8.7  Πυρασφάλεια 

Σε όλους του χώρους του εργοταξίου πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστήρες. Επίσης σε όλους του χώρους με 

ειδικές απαιτήσεις (πχ αποθήκη εύφλεκτων υλικών) πρέπει να τοποθετηθούν επιπλέον πυροσβεστήρες 

κατάλληλου τύπου. Οι θέσεις των πυροσβεστήρων πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη σήμανση και πίνακα 

με οδηγίες για προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας. 

Σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά πρέπει να εναποτίθενται στους κάδους και να απομακρύνονται από το 

εργοτάξιο το συντομότερο δυνατό. 

8.8 Επισκέπτες 

Σε όλους τους επισκέπτες πρέπει να παρέχονται οδηγίες για την ασφάλεια, ο απαραίτητος εξοπλισμός 

(κράνος, παπούτσια ασφαλείας, φωσφορίζον γιλέκο κλπ) και υπεύθυνος συνοδός στο έργο. Οι επισκέπτες 

οφείλουν να συμμορφώνονται με προθυμία στους κανόνες ασφάλειας. 

8.9 Σήμανση 

Στο έργο θα τοποθετηθούν πινακίδες για την ασφαλή εργασία και κυκλοφορία στο χώρο του εργοταξίου. 

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν πινακίδες: 

1 Απαγόρευσης 

2 Υποχρέωσης 

3 Επισήμανσης κινδύνων 

4 Πυρασφάλειας και εκκένωσης  

5 Οδικές  

Η σήμανση πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, να είναι ευκρινής και να μη δημιουργεί σύγχυση στο 

προσωπικό και τους επισκέπτες του εργοταξίου. 

8.10 Σχέδια έκτακτης ανάγκης 

8.10.1 Πιθανές καταστάσεις 

Οι πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται να συμβούν κατά τη διάρκεια κατασκευής του 

υπό μελέτη έργου είναι σεισμός, εργατικό ατύχημα, πυρκαγιά, παγετός, πλημμύρα και τροχαίο ατύχημα. 

8.10.2  Σεισμός 

Σε περίπτωση σεισμού τα συνεργεία πρέπει να διακόψουν άμεσα την εργασία. Οι εργοδηγοί είναι υπεύθυνοι 

να συγκεντρώσουν το προσωπικό τους και να το οδηγήσουν σε ασφαλή χώρο μακριά από τον χώρο 

εργασίας και τα πρανή της εκσκαφής. Στη συνέχεια πρέπει να καταμετρήσουν για τυχόν εναπομείναντες. Στη 

συνέχεια πρέπει να ειδοποιήσουν το Διευθυντή Έργου για τον αριθμό και την κατάσταση της υγείας του 

προσωπικού τους. 
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Η επιστροφή στις θέσεις εργασίας θα γίνει μόνο μετά από λεπτομερή εξέταση τους από αρμόδιο πρόσωπο 

και σχετική εντολή του Διευθυντή Έργου. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ! 

8.10.3  Εργατικό ατύχημα 

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος παρέχονται οι Α’ βοήθειες και  ειδοποιείται το ΕΚΑΒ ένα απαιτείται. 

. Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρήσει το χώρο του ατυχήματος ανέπαφο μέχρι να διερευνηθεί το ατύχημα. Στη 

συνέχεια ενημερώνονται  οι αρμόδιοι φορείς (αρμόδιο ΚΕΠΕΚ , ΙΚΑ, αστυνομία, Κύριο του Έργου) εντός 24 

ωρών  

8.10.4 Πυρκαγιά 

Σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς στο χώρο του έργου, οι άμεσα εμπλεκόμενοι, ανεξαρτήτως αρμοδιοτήτων 

οφείλουν να ειδοποιήσουν άμεσα τους γύρω, να μεριμνήσουν για τη διακοπή του εργοταξιακού ηλ. 

ρεύματος, να χρησιμοποιήσουν τους πλησιέστερους πυροσβεστήρες για την κατάσβεση και να 

απομακρύνουν από τον χώρο τα εύφλεκτα  υλικά.  

Ο  ανάδοχος  οφείλει να ειδοποιήσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αν χρειαστεί, και να αναλάβει την 

εκκένωση του χώρου. Τέλος πρέπει να παρέχει, όπως και κάθε άλλος στο εργοτάξιο, κάθε δυνατή βοήθεια 

στους πυροσβέστες μεριμνώντας πάντα και για τη δική του ασφάλεια και υγεία. 

8.10.5  Παγετός 

Ο  ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει ότι το ψύχος έχει ληφθεί υπόψη πριν την έναρξη των εργασιών. Επίσης 

πρέπει να διακόπτει τις εργασίες που δεν επείγουν. Μηχανήματα και υλικά πρέπει να εξασφαλίζονται από το 

ψύχος. Οι χειριστές των μηχανημάτων πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν συμμετοχή τους σε 

εγχιονισμό του Ε/Ξ ή /και άλλων παρακείμενων δρόμων. 

8.10.6 Πλημμύρα 

Ο ανάδοχος   πρέπει να ελέγξει αν η πλημμύρα ή οι κατολισθήσεις δημιουργούν  προβλήματα στις 

προσβάσεις και τον εξοπλισμό του εργοταξίου. Στη συνέχεια πρέπει να διακόψει τις εργασίες που βρίσκονται 

σε εξέλιξη, να εξασφαλίσουν εξοπλισμό και υλικά, να συγκεντρώσουν το προσωπικό τους σε ασφαλή χώρο 

και καταμετρούν για τυχόν εναπομείναντες στο χώρο εργασίας.  

8.10.7 Τροχαίο ατύχημα 

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ειδοποιείται το ΕΚΑΒ. Ταυτόχρονα τοποθετείται  σήμανση 

προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών. Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρήσει το χώρο του ατυχήματος 

ανέπαφο μέχρι να διερευνηθεί το ατύχημα από το αρμόδιο τμήμα της τροχαίας.  

Στη συνέχεια ενημερώνονται  οι αρμόδιοι φορείς (αρμόδιο ΚΕΠΕΚ , ΙΚΑ, αστυνομία, Κύριο του Έργου) εντός 
24 ωρών 
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9. ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

9.1. Συνεργασία με τον Συντονιστή  Α&Υ της Μελέτης  

Σε περίπτωση που έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στη μελέτη, το αντίστοιχο ΣΑΥ που συντάχθηκε από τον 

Μελετητή θα επισκοπηθεί, αναθεωρηθεί και εγκριθεί για να διασφαλιστεί  ότι έχουν περιληφθεί όλα τα νέα 

στοιχεία που σχετίζονται με την υγεία & την ασφάλεια.   

 

 

Ο Συντάξας                                 Η Επιβλέπουσα                           Ο Προϊστάμενος του Τμ. ΥΕ-ΛΕ 

 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΑΣ                            Ζ. ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΟΥ                 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Αγρ.Τοπ. & Πολιτικός Μηχανικός         Aγρ. Τοπογράφος. Μηχ/κος               Πολιτικός Μηχανικός 
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Παράρτημα Α 

 

Πίνακας οδηγιών της ΕΕ για την ΑΥΕ στα τεχνικά έργα 

νομοθετήματα εναρμόνισης  
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΕ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 

Α/Α ΑΡ. ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

1. 80/1107/EEC Περί προστασίας των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που παρουσιάζονται συνέπεια 
εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε 
χημικά, φυσικά ή βιολογικά μέσα. 

Ν. 1568/1985 

2. 83/477/EEC Για την προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον 
αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

Π.Δ. 70α/1988 

3. 86/188/EEC Περί προστασίας των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους 
κατά τη διάρκεια της εργασίας στο θόρυβο. 

Π.Δ. 85/1991 

4. 88/642/EEC Τροποποιητική της 80/1107/ΕΟΚ, περί 
προστασίας των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που παρουσιάζονται συνέπεια 
εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε 
χημικά, φυσικά ή βιολογικά μέσα. 

Π.Δ. 77/1993 

5. 89/391/EEC 
(Framework 

Directive) 

Σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για την 
προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.  

Π.Δ. 17/1996 

Π.Δ. 159/1999 

6. 89/654/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις των χώρων 
εργασίας για την υγιεινή και την ασφάλεια. 

Π.Δ. 16/1996 

7. 89/655/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας για την χρησιμοποίηση εξοπλισμού 
εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την 
εργασία τους. 

Π.Δ. 395/1994 

Π.Δ. 89/1999 

Π.Δ. 304/2000 

8. 89/656/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας για την χρήση από τους εργαζόμενους 
εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την 
εργασία. 

Π.Δ. 396/1994 

9. 90/269/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και 
ασφάλειας για το χειρωνακτικό χειρισμό 
φορτίων όπου υπάρχει ιδιαίτερος κινδύνους 
βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας. 

Π.Δ. 397/1994 

10. 90/394/EEC Για την προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία. 

Π.Δ. 399/1994 

11. 90/679/EEC Σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από 
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους 
σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία. 

Π.Δ. 186/1995 

Π.Δ. 174/1997 

Π.Δ. 15/1999 
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Α/Α ΑΡ. ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

12. 91/322/EEC Προστασία της υγείας των εργαζομένων που 
εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες 
κατά την διάρκεια της εργασίας τους 

Π.Δ. 90/1999 

13. 91/382/EEC Τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ για τον 
αμίαντο. 

Π.Δ. 175/1997 

14. 91/383/EEC Συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο 
να προάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της 
υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με 
σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση 
πρόσκαιρης εργασίας. 

Π.Δ. 17/1996 

Π.Δ. 159/1999 

 

15. 92/57/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 
προσωρινά εργοτάξια. 

Π.Δ. 305/1996 

16. 92/58/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη 
σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία. 

Π.Δ. 105/1995 

17. 92/91/ EEC Περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη 
βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια 
γεωτρήσεων βιομηχανίες. 

Π.Δ. 177/1997 

18. 92/104/EEC Περί των ελαχίστων προδιαγραφών της για τη 
βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων στις υπαίθριες ή 
υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες.  

(προθεσμία 3.12.94, στο άρθρο 10 προθεσμία 
3.12.2001) 

Υ.Α. 

ΑΠΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996 

19. 93/88/EEC Τροποποιητική της οδηγίας 90/679/ΕΟΚ 
(Βιολογικοί παράγοντες). 

Π.Δ. 186/1995 

Π.Δ. 174/1997 

Π.Δ. 15/1999 

20. 93/104/EEC Σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του 
χρόνου εργασίας. 

Ν. 2639/1998  

Π.Δ. 88/1999 

21. 95/30/EK Για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της 
οδηγίας 90/679/ΕΟΚ (Βιολογικοί παράγοντες). 

Π.Δ 174/1997 

22. 94/33/EEC Περί προσεγγίσεως της νομοθεσίας των κρατών 
μελών όσον αφορά την προστασία των νέων. 

Π.Δ 62/1998 

23. 95/63/EK Τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ για τον 
εξοπλισμό εργασίας. 

Π.Δ 89/1999 

Π.Δ 304/2000 
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Α/Α ΑΡ. ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

24. 96/94/EK Προστασία της υγείας των εργαζομένων που 
εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες 
κατά την διάρκεια της εργασίας τους 

Π.Δ 90/1999 

25. 97/42/EK Σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από 
κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία. 

Π.Δ 127/ 2000 

26. 98/24/EK Προστασία της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους 
οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες. 

Π.Δ 338/ 2001 όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 

52/2015 
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Παράρτημα Β 

 

Πινακίδες Ασφαλείας 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧETIΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 

 
1. Εγγενή χαρακτηριστικά  
 
1.1. Η μορφή και τα χρώματα των πινακίδων ορίζονται στη παράγραφο 3, ανάλογα με το συγκεκριμένο 
σκοπό τους (απαγορευτικές πινακίδες, προειδοποιητικές πινακίδες, πινακίδες υποχρέωσης, πινακίδες 
διάσωσης ή βοήθειας και πινακίδες που αφορούν το πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισμό). 
 
1.2. Τα εικονοσύμβολα πρέπει vα είναι όσο το δυνατόν πιο απλά και πρέπει να παραλείπονται οι 
άχρηστες, όσον αφορά την κατανόησή τους, λεπτομέρειες. 
 
1.3. Τα εικονοσύμβολα που χρησιμοποιούνται μπορεί να ποικίλλουν ελαφρά ή να είναι αναλυτικότερα, 
σε σχέση με τις παραστάσεις της παραγράφου 3, υπό τον όρο ότι η σημασία τους θα είναι ισοδύναμη 
και ότι δεν θα συγχέεται από διαφορές ή προσαρμογές. 
 
1.4. Οι πινακίδες κατασκευάζονται από υλικό με την καλύτερη δυνατή αντοχή σε κρούσεις, σε κακές 
καιρικές συνθήκες και σε δυσμενείς επιδράσεις του περιβάλλοντος. 
 
1.5. Οι διαστάσεις καθώς και τα χρωματομετρικά και φωτομετρικά χαρακτηριστικά των πινακίδων 
πρέπει να εξασφαλίζουν την καλή ορατότητα και την κατανόησή τους. 
 
 
2. Συνθήκες χρήσης  
 
2.1. Οι πινακίδες τοποθετούνται καταρχήν σε κατάλληλο ύψος και σε θέση που να γίνονται αντιληπτές 
ανάλογα με την οπτική γωνία, λαμβανόμενων υπόψη ενδεχόμενων εμποδίων. Τοποθετούνται είτε στο 
σημείο εισόδου σε μία ζώνη γενικού κινδύνου, είτε σε θέση που βρίσκεται σε άμεση γειτονία 
συγκεκριμένου κινδύνου ή επισημαινόμενου αντικειμένου. Επίσης θα πρέπει να τοποθετούνται σε καλά 
φωτισμένο, εύκολα προσπελάσιμο και ορατό μέρος. 
 
2.2. Με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων, βάσει των οποίων γίνεται εναρμόνιση του εθνικού μας 
δικαίου με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ “Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους 
χώρους εργασίας”, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κακών συνθηκών φυσικού φωτισμού 
φωσφορίζοντα χρώματα, ανακλαστικά υλικά ή τεχνητός φωτισμός. 
 
2.3. Η πινακίδα πρέπει να αφαιρείται, όταν η κατάσταση που δικαιολογούσε την ύπαρξή της παύει να 
υφίσταται. 
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3. Πινακίδες 
 
3.1.  Απαγορευτικές Πινακίδες 

Κυκλικό σχήμα. 

Μαύρο εικονοσύμβολο σε λευκό φόντο, με κόκκινη περίμετρο (το κόκκινο πρέπει να καλύπτει 

τουλάχιστον το 35% της επιφάνειας της πινακίδας) και γραμμή (που κατεβαίνει από αριστερά προς τα 

δεξιά, καθ’ όλο το μήκος του εικονογράμματος υπό γωνία 45ο). 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

Απαγορεύεται το 

κάπνισμα 

Απαγορεύεται η χρήση 

γυμνής φλόγας και  το 

κάπνισμα 

Απαγορεύεται η 

διέλευση πεζών 

Απαγορεύεται η 

κατάσβεση με νερό 

Μη πόσιμο νερό Απαγορεύεται η είσοδος στους μη 

έχοντες ειδική άδεια 

Απαγορεύεται η διέλευση στα 

οχήματα διακίνησης φορτίων. 
Μην αγγίζετε 
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3.2. Προειδοποιητικές Πινακίδες 

Τριγωνικό σχήμα. 

Μαύρο εικονοσύμβολο σε κίτρινο φόντο, μαύρο περίγραμμα (το κίτρινο πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 

το 50% της επιφάνειας της πινακίδας). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκρηκτικές ύλες 
Εύφλεκτες ύλες ή/και 

υψηλή θερμοκρασία 
Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες 

Ραδιενεργά υλικά Αιωρούμενα φορτία Οχήματα διακίνησης φορτίων Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 

Γενικός κίνδυνος Ακτινοβολία λέιζερ Αναφλέξιμες ύλες Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες 

Ισχυρό μαγνητικό πεδίο Κίνδυνος παραπατήματος Βιολογικός κίνδυνος 

Χαμηλή θερμοκρασία 

Βλαβερές ή ερεθιστικές ύλες  
(το φόντο της πινακίδας μπορεί 
κατ’ εξαίρεση να είναι 
πορτοκαλί χρώματος, αν το 
χρώμα αυτό δικαιολογείται σε 
σχέση με άλλη υφιστάμενη 
πινακίδα οδικής κυκλοφορίας). 

Κίνδυνος πτώσης 
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3.3   Πινακίδες υποχρέωσης 

Κυκλικό σχήμα 

Λευκό εικονοσύμβολο σε μπλε φόντο (το μπλε πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας 

της πινακίδας). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποχρεωτική 
προστασία των 

ματιών 

Υποχρεωτική 
προστασία του 

κεφαλιού 

Υποχρεωτική 
προστασία των 

αυτιών 

Υποχρεωτική προστασία 
των αναπνευστικών οδών 

Υποχρεωτική προστασία 
των ποδιών 

Υποχρεωτική προστασία 
των χεριών 

Υποχρεωτική προστασία 
του σώματος 

Υποχρεωτική προστασία 
του προσώπου 

Υποχρεωτική ατομική 
προστασία έναντι 

πτώσεων 

Υποχρεωτική 
διάβαση για πεζούς 

Γενική υποχρέωση (συνοδευόμενη 
ενδεχομένως από πρόσθετη 

πινακίδα) 
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3.4.  Πινακίδες διάσωσης ή βοήθειας 

Σχήμα ορθογωνικό ή τετραγωνικό 

Λευκό εικονοσύμβολο σε πράσινο φόντο (το πράσινο πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50% της 

επιφάνειας της πινακίδας). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Οδός/Έξοδος κινδύνου 

Πρώτες βοήθειες 

Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί 
 (ενδεικτικά σήματα επιπλέον των παρακάτω πινακίδων) 

Φορείο Θάλαμος καταιωνισμού 
ασφαλείας 

Πλύση ματιών 

Τηλέφωνο για διάσωση 
και πρώτες βοήθειες 
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3.5  Πινακίδες που αφορούν το πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισμό 

Σχήμα ορθογωνικό ή τετράγωνο. 

Λευκό εικονοσύμβολο σε κόκκινο φόντο (το κόκκινο χρώμα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50% της 

επιφάνειας της πινακίδας). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Πυροσβεστική μάνικα Σκάλα Πυροσβεστήρας Τηλέφωνο για την 

καταπολέμηση πυρκαγιών 

Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί 
 (ενδεικτικά σήματα επιπλέον των παραπάνω πινακίδων) 
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