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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σν παξφλ ΑΤ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 305/1996 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα αζθάιεηα 

θαη πγεία πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 

92/57/ΔΟΚ.», ΦΔΚ 212
Α
, 29/8/1996 θαη απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

Οη πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο ΑΤ ζηεξίδνληαη: 

ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γεληθά, αιιά 

θαη Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Αζθάιεηα γηα ηα ηερληθά έξγα θαη ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζε απηά). 

ε πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνχ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

ε πξνδηαγξαθέο πιηθψλ πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν. 

ηελ θαιή πξαθηηθή, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ, ηεο εκπεηξίαο θαη ηέρλεο. 

Με βάζε ηελ ηζρχνπζα αλαζεψξεζε ηνπ ΑΤ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ν πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηνπο επηθεθαιήο ησλ ζπλεξγείσλ, ψζηε νη ηειεπηαίνη λα κεξηκλήζνπλ γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ΑΤ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπο. 

εκεηψλεηαη φηη ε εθαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ειέγρεηαη 

απφ ην αξκφδην Κέληξν Πξφιεςεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ. 

 
ΠΡΟΟΧΗ 

Σν παξφλ ΑΤ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. 
 

 

1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΔΡΓΟ 

Καηεδάθηζε επηθηλδχλσλ εηνηκφξξνπσλ θηηξίσλ θαη απαιινηξησκέλσλ θηηξίσλ γηα δηαλνίμεηο νδψλ. 

ΔΗΓΟ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΑΤΣΟΤ 

Καηεδαθίζεηο, άξζε επηθηλδπλφηεηαο θαη ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο εηνηκφξξνπσλ θηηξίσλ. 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΡΓΟΤ 

ε πνιπθαηνηθίεο θαη κνλνθαηνηθίεο ζε δηάθνξεο νδνχο ζηνλ Γήκν Παηξέσλ θαη ζηελ πεξηνρή ΟΛΠΑ. 

ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
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ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

 
 
2. ΤΝΣΟΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Ζ ηερληθή πεξηγξαθή πνπ αθνινπζεί είλαη ζχληνκε θαη παξαηίζεηαη γηα ηελ επθνιφηεξε θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ απφ 
ηνλ αλαγλψζηε ηνπ ΑΤ. Ζ ηερληθή πεξηγξαθή δελ ππνθαζηζηά θαη δελ ππεξηζρχεη ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θάζε 
επηκέξνπο κειέηεο ηνπ έξγνπ.  

Ζ Μειέηε αθνξά: 

α) ηελ θαηεδάθηζε επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ θηηζκάησλ, δειαδή θηίξηα ηα νπνία έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ 
επηηξνπή επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ νηθνδνκψλ Γπηηθήο Διιάδαο, ε νπνία επηηξνπή ζπλέηαμε πφξηζκα – έθζεζε 
θαη έθξηλε ηελ χπαξμε ζαθψλ θηλδχλσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ νηθνδνκψλ σο επηθηλδχλσο 
εηνηκφξξνπσλ θαη έθξηλε επηβεβιεκέλε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 13/22-04-1929 πνπ 
αλαθέξεη φηη ε θαηεδάθηζε απηψλ, απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν γηα λα απνζνβεζεί ν θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα 
ησλ πεξηνίθσλ θαη ησλ δηεξρνκέλσλ. Όια ηα παξαπάλσ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα θάζε θηίξην ζα ππάξρεη 
ζχκθσλε γλψκε απφ ηελ αξκφδηα αξραηνινγηθή ππεξεζία, γηα ην αλ ην θηίζκα εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 
3028/2003 θαη ρξήδεη ηδηαίηεξνπ ρεηξηζκνχ.  
β) ηελ θαηεδάθηζε θηηζκάησλ ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Παηξέσλ, ζηα νπνία έρεη εθδνζεί ε αληίζηνηρε νηθνδνκηθή άδεηα θαη 
θαηεδαθίδνληαη πξνθεηκέλνπ λα δηαλνηρζνχλ νδνί ή θνηλφρξεζηνη ρψξνη.  
γ) ηελ άξζε επηθηλδπλφηεηαο θηηξίσλ ηα νπνία έρνπλ θξηζεί απφ ηελ ίδηα επηηξνπή σο επηθίλδπλα θηίζκαηα, απφ 
άπνςε ζηαηηθή θαη δνκηθή θαη πξέπεη λα αξζεί ε επηθηλδπλφηεηα απηψλ κε θαζαηξέζεηο ηνπηθά επηθίλδπλσλ 
ζηνηρείσλ, φπσο απνθνιιήζεηο επηρξηζκάησλ, καξκάξσλ, ζηεζαίσλ θ.ι.π. 
δ) Λήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ θαη δεκηψλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
δηεξρνκέλσλ θαη πεξηνίθσλ, κέζσ ζήκαλζεο θαη πεξίθξαμεο ηνπ ρψξνπ, θαζψο  θαη κε ηελ ηνπνζέηεζε 
θαηάιιεισλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ (πιαίζηα ζηήξημεο θαη ελίζρπζεο, ιακαξίλεο, ζθάθεο θιπ) πνπ ζα ζπιιέγνπλ 
ελδερφκελεο πηψζεηο ζαζξψλ ηκεκάησλ ησλ θηηξίσλ. 

εκεηψλεηαη εδψ, φηη νη ηδηνθηήηεο ησλ παξαπάλσ θηηζκάησλ έρνπλ εηδνπνηεζεί γηα ην πφξηζκα ηεο 
επηηξνπήο θαη νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ επηδείμεη αδηαθνξία ή νηθνλνκηθή αδπλακία, ζην λα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο 
θαηεδάθηζεο ή απνθαηάζηαζεο.  

Άιινη ηδηνθηήηεο δελ έρνπλ πξνβεί ζηελ ιήςε ησλ ππνδεηθλπνκέλσλ απφ ηελ έθζεζε κέηξσλ, ελψ ζε άιια 
θηίζκαηα δελ έρνπλ βξεζεί νη ηδηνθηήηεο.  

 
Δπηζεκαίλνπκε φηη: 

 Πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνχλ νη παξαπάλσ αλαγξαθφκελεο εξγαζίεο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπο, ν Αλάδνρνο 
ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα εθδψζεη απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο πνπ απαηηνχληαη θαη πνπ 
ζα επηηξέπνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο εξγαζίεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη Πνιενδνκηθέο άδεηεο θαη γλσκνδνηήζεηο απφ 
αξραηνινγηθέο ππεξεζίεο (ππεξεζία Νεσηέξσλ κλεκείσλ θ.α.), άδεηεο απφ θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο ΟΣΔ, ΓΔΖ, 
ΓΔΤΑΠ θ.α., γλσκνδνηήζεηο απφ Αξρηηεθηνληθφ πκβνχιην, άδεηεο θαηάιεςεο πεδνδξνκίσλ θαη νδνζηξσκάησλ, 
ελεκέξσζε πεξί θαηεδαθίζεσλ ζην αξκφδην αζηπλνκηθφ ηκήκα θαη φηη άιιν κπνξεί λα ρξεηαζηεί. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ζηαηηθψλ κειεηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ηθξησκάησλ 
θαη θεξφλησλ ζηνηρείσλ απφ ζηδεξνδνθνχο, νη νπνίεο κειέηεο ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

 Απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ πξέπεη λα δνζεί ζηελ Τπεξεζία αλαιπηηθή επηκέηξεζε θαη θνζηνιφγεζε ησλ 
εξγαζηψλ γηα θάζε θηίξην μερσξηζηά, φηαλ νινθιεξψλνληαη νη εξγαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί ζρεηηθή έθζεζε 
θαη θαηακεξηζκφο δαπάλεο εξγαζηψλ ζηνπο ηδηνθηήηεο. Δπίζεο ζα πξέπεη κέζσ θηεκαηνινγίνπ, λα ππνδεηρζνχλ νη 
ηδηνθηήηεο ή νη δηαρεηξηζηέο ησλ αθηλήησλ, κε ππνρξέσζε ηνπ εξγνιάβνπ γηα ηελ εχξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπο, 
εηδηθά πξηλ ηελ θαηεδάθηζε ελφο θηηξίνπ. Δπίζεο ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνπο επηβιέπνληεο θαη 
ηελ επηηξνπή εθηίκεζεο ηηκαιθψλ, γηα ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε πιηθψλ εληφο θαη εθηφο ηνπ θηηξίνπ. 

 Πξηλ ηελ θαηεδάθηζε ή ηελ άξζε επηθηλδπλφηεηαο ζε έλα θηίξην, ζα πξέπεη λα εηδνπνηνχληαη νη 
επηβιέπνληεο ην έξγν θαη ε επηηξνπή αθαλψλ εξγαζηψλ, έηζη ψζηε απφ θνηλνχ λα επηκεηξνχλ ηηο εξγαζίεο. 

 ηελ θαηεδάθηζε ελφο θηηξίνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία θαιέζκαηνο ησλ 
ειεγθηψλ δφκεζεο.  

 Ο Αλάδνρνο νθείιεη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαηεδάθηζεο ή ηεο άξζεο επηθηλδπλφηεηαο ζε έλα θηίξην, σο 
δηαρεηξηζηήο ΑΔΚΚ, λα ππνβάιιεη ζηνηρεία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ (ΓΑ) πνπ ζα παξαρζνχλ, φπσο 
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7 «Τπνρξεψζεηο δηαρεηξηζηψλ ΑΔΚΚ» ηεο Τ.Α. 36259/1757/Δ103/2010. Θα πξέπεη λα 
γίλεηαη ε αληίζηνηρε ελεκέξσζε ζηνλ θάθειν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη λα ππνγξαθζεί ε ζχκβαζε κε ηελ 
πηζηνπνηεκέλε εηαηξία. 
 

ΖΜΔΗΧΖ 
ε πεξίπησζε πνπ αθνινπζήζνπλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο κειέηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ν πληνληζηήο 
Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ παξνχζα ζχληνκε ηερληθή πεξηγξαθή, ψζηε λα 
αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 
 

 
ΖΜΔΗΧΖ 
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εκεηψλεηαη εδψ, φηη νη ηδηνθηήηεο ησλ παξαπάλσ θηηζκάησλ έρνπλ εηδνπνηεζεί γηα ην πφξηζκα ηεο επηηξνπήο θαη 
νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ δειψζεη νηθνλνκηθή αδπλακία ζην λα εθηειέζνπλ εξγαζίεο θαηεδάθηζεο, απνθαηάζηαζεο ή 
άξζεο επηθηλδπλφηεηαο. Άιινη ηδηνθηήηεο δελ έρνπλ πξνβεί ζηελ ιήςε ησλ ππνδεηθλπνκέλσλ απφ ηελ έθζεζε 
κέηξσλ, ελψ ζε άιια θηίζκαηα δελ έρνπλ βξεζεί νη ηδηνθηήηεο.  

Απηό ζεκαίλεη όηη από ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα δνζεί ζηελ Τπεξεζία, αλαιπηηθή επηκέηξεζε θαη 
θνζηνιόγεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ πξόθεηηαη λα γίλνπλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί ζρεηηθή έθζεζε θαη 
θαηακεξηζκόο δαπάλεο εξγαζηώλ ζηνπο ηδηνθηήηεο. 

Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο θαηεδάθηζεο ζα ιεθζνχλ ππφςε νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 13/22-4-29 θαη νη ζπζηάζεηο ηεο Τ.Α. 
αξ. 31245/22-05-93 (ΦΔΚ 451/Β) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ΔΣΔΠ.  

Δπίζεο φιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα Σερληθή 
Πεξηγξαθή, ην Σηκνιφγην Μειέηεο, ηελ Δηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ (Δ..Τ.), ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
(Σ..Τ.), θαζψο θαη ηνλ Φάθειν θαη ην ρέδην αζθαιείαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ (Φ.Α.Τ. - .Α.Τ), θαζψο θαη κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί εθηειέζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 
ηηο επί ηφπνπ ππνδείμεηο ηνπ επηβιέπνληνο Μεραληθνχ. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ δηαρείξηζε ηεο πεξίζζεηαο ησλ πξντφλησλ θαηεδάθηζεο, ε νπνία ζε θάζε 
πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε νξζφ πεξηβαιινληηθφ ηξφπν. 

 
3. ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 
  
3.1 ΤΠΑΡΥΟΝΣΑ ΓΗΚΣΤΑ Ο.Κ.Χ. 
χκθσλα κε ηελ Δ..Τ. ηεο κειέηεο, ε ππνβνιή πξνζθνξάο ζηελ δεκνπξαζία απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη ν 

αλάδνρνο: 

1. Έρεη επηζθεθζεί θαη ειέγμεη ηελ ηνπνζεζία θαη ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ νηθνπέδνπ θαη έρεη ζαθή γλψζε ησλ 
επηηφπνπ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είδνο εδάθνπο, επηθαλεηαθά λεξά, ΓΗΚΣΤΑ ΓΔΖ, ΟΣΔ παξαθείκελα 
ξεχκαηα, ηελ δηακφξθσζε θαη ηελ θχζε ηνπ εδάθνπο ηνπ γεπέδνπ ηνπ έξγνπ θαη έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ 
γεληθψλ, εηδηθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπο. 
2. Έρεη κειεηήζεη κε θάζε πξνζνρή, ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο εθαξκνγήο θαη ηα ηεχρε κειέηεο θαη 
δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη φηη ζα ζπκκνξθσζεί απφιπηα κε απηά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
3. Αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ εηδηθέο ζπλζήθεο θαη 
φξνπο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη φηη δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε πνπ έρεη γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ 
πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, αλ παξέιεηςε λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα ή λα δεηήζεη θάζε 
πιεξνθνξία πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ κειέηε ησλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ γεληθά. 
4. Δπίζεο φπσο πξναλαθέξζεθε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη κε θάζε δπλαηφ ηξφπν λα γίλεη ε 
απνζχλδεζε κε ηα δίθηπα ησλ Ο.Κ.Ω. 
 
3.2  ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ  -  ΦΤΛΑΞΖ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ  
Πεξίθξαμε 
Ο ρψξνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα είλαη πεξηθξαγκέλνο, ψζηε λα απνθιείεηαη ε πξφζβαζε ζε κε έρνληεο 
εξγαζία. 
Γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ κεηψπσλ ζα γίλεη ηνπνζέηεζε θξαγκάησλ ειαθξνχ ηχπνπ (πρ πξνθαηαζθεπαζκέλα απφ 
πιαζηηθφ). Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθνχ πιέγκαηνο έληνλνπ ρξψκαηνο. 
Έιεγρνο ζηελ είζνδν - έμνδν 
Σα ζπλεξγεία ζα ειέγρνληαη κε επζχλε ησλ επηθεθαιήο ηνπο, θαηά ηελ είζνδν θαη απνρψξεζε απφ ηα κέησπα. 

 

3.3  ΥΧΡΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

Όινη νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ απζηεξά ηνπο Νφκνπο, ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηνλ ηκαηηζκφ γηα ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο θαηεδαθίζεσλ. 

 

3.4  ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΠΔΕΧΝ ΚΑΗ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 

Ζ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ αθνξά ζηε κεηαθνξά/ηξνθνδνζία θαη απνθνκηδή/απνκάθξπλζε 
πιηθψλ. Κάζε φρεκα πνπ ζα εηζέξρεηαη εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο πνπ 
ηζρχνπλ ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ (επηπιένλ απηψλ ηνπ ΚΟΚ). Ζ δηαθίλεζε πιηθψλ (απφζεζε, παξαιαβή) ζα 
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ ηνπ εξγνηαμίνπ.  
Οη πεδνί δελ επηηξέπεηαη λα πιεζηάδνπλ θαη λα θηλνχληαη ζε ρψξνπο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ. 

 
4.  ΟΓΖΓΗΔ ΑΦΑΛΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 
Με βάζε ηελ αλάιπζε εξγαζηψλ, παξαηίζεληαη νη Οδεγίεο Αζθαινχο Δξγαζίαο γηα ηα επηκέξνπο ζπλεξγεία πνπ 
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αλακέλεηαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην εξγνηάμην. 
 
Κάζε Οδεγία Αζθαινχο Δξγαζίαο πεξηέρεη: 

 Αλάιπζε ηεο εξγαζίαο ζε επηκέξνπο. 

 Πξνζδηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο θαη  
 ελδεηθηηθή αμηνιφγεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπο. 

 Πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ  
θηλδχλσλ. 

 Αλαθνξά ησλ απαξαίηεησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα  
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ πνπ εθηίζεηαη ζηνπο πξνζδηνξηζζέληεο  

 θηλδχλνπο 
 

ΖΜΔΗΧΖ 
Ο πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα αλαπξνζαξκφζεη ηα πεξηερφκελα ησλ Οδεγηψλ 
Αζθαινχο Δξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο θαηαζθεπήο. Με βάζε ηα πεξηερφκελα θάζε Οδεγίαο Αζθαινχο 
Δξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηνπο επηθεθαιήο ησλ αληίζηνηρσλ ζπλεξγείσλ, ψζηε ηειεπηαίνη λα κεξηκλήζνπλ 
γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ΑΤ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπο. 
 

ΖΜΔΗΧΖ 
Ο Σερληθφο Αζθάιεηαο ηνπ ζπλεξγείνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο νθείιεη λα ζπληάμεη Δθηίκεζε 
Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ θαη λα ηελ ππνβάιιεη ζηνλ εξγνδφηε ηνπ. Ο επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ πξέπεη λα ιάβεη 
ππφςε ηνπ ηα πεξηερφκελα ηεο Δθηίκεζεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ. 
 
Ηδηαίηεξα ρξήζηκε θξίλεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ πληνληζηή Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηνπ 
Σερληθνχ Αζθάιεηαο θαη ηνπ επηθεθαιήο θάζε ζπλεξγείνπ ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 
εξγαζηψλ (δηαζέζηκν πξνζσπηθφ, κεζνδνινγία, εμνπιηζκφο, πεξηβάιινλ εξγαζίαο). 
 

ΖΜΔΗΧΖ 
ην παξφλ ΑΤ γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε θιίκαθαο ηξηψλ βαζκίδσλ σο εμήο: 
 
3=ΤΦΖΛΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ: Πξέπεη λα ιεθζνχλ άκεζα κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ή ηνλ έιεγρν ηνπ 

θηλδχλνπ 
2=ΜΔΣΡΗΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ: Δίλαη απαξαίηεηνο ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο 
1=ΥΑΜΖΛΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ: Γεληθψο απνδεθηή επηθηλδπλφηεηα, εθφζνλ ιεθζνχλ νξηζκέλα κέηξα 

ειέγρνπ 
 
Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κπνξεί λα αλαζεσξήζεη ηηο ηηκέο ηεο επηθηλδπλφηεηαο 
θαζψο θαη ηε κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ηνπο, εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην. Αλάινγε δηεξγαζία κπνξεί λα γίλεη απφ 
ηνλ ηερληθφ αζθαιείαο ζπλεξγείνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο Δθηίκεζεο 
Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ. 
 

ΦΑΖ : ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ, ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΔΗ 
 
 
 ΔΡΓΑΗΑ : ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 
 
 Αλάιπζε εξγαζίαο : Έιεγρνο θαη πξνεηνηκαζία ρψξνπ 
 Γηελέξγεηα θαζαηξέζεσλ 
 πιινγή πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ 

  
 Δλδερόκελνο ΚΗΝΓΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από ύςνο  
 Βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο : 3 
 Μέηξα 1 Πεξίθξαμε ησλ πεξάησλ πιαθψλ κε δηπιή ζαλίδα ζε χςνο 1 κ απφ ην δάπεδν, κνλή ζαλίδα ζε χςνο 
 0,5 κ θαη ζνβαηεπί χςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980)  
  2 Πεξίθξαμε ησλ πεξάησλ πιαθψλ κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε χςνο 1 κ θαη 0,5 κ απφ ην δάπεδν θαη 
 ζνβαηεπί χςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980)  
  3 Πεξίθξαμε ησλ πεξάησλ πιαθψλ κε πξνζηαηεπηηθφ δίρηπ, ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κ (ΠΓ 1073/1981, 
 ΠΓ 778/1980)  
  4 Πεξίθξαμε ησλ θιηκαθνζηαζίσλ κε δηπιή ζαλίδα ζε χςνο 1 κ απφ ην πάηεκα, κνλή ζαλίδα ζε χςνο 
 0,5 κ θαη ζνβαηεπί χςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980)  
  5 Πεξίθξαμε ησλ θιηκαθνζηαζίσλ κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε χςνο 1 κ θαη 0,5 κ απφ ην πάηεκα θαη 
 ζνβαηεπί χςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980)  
  6 Πεξίθξαμε ησλ θιηκαθνζηαζίσλ κε πξνζηαηεπηηθφ δίρηπ, ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κ (ΠΓ 1073/1981, 
 ΠΓ 778/1980)  
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  7 Πεξίθξαμε ησλ ππεξπςσκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, δηαδξφκσλ θαη πξνζβάζεσλ κε δηαηάμεηο 
 πιεπξηθήο πξνζηαζίαο (θνππαζηέο ζε χςνο 1 κ θαη 0,5 κ απφ ην δάπεδν θαη ζνβαηεπί χςνπο 15 εθ ή 
 κε πξνζηαηεπηηθφ δίρηπ χςνπο ηνπιάρηζηνλ 1 κ) (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980)  
  8 Πεξίθξαμε ησλ θελψλ κε δηπιή ζαλίδα ζε χςνο 1 κ απφ ην δάπεδν, κνλή ζαλίδα ζε χςνο 0,5 κ θαη 
 ζνβαηεπί χςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980)  
  9 Πεξίθξαμε ησλ θελψλ κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε χςνο 1 κ θαη 0,5 κ απφ ην δάπεδν θαη ζνβαηεπί 
 χςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980)  
  10 Πεξίθξαμε ησλ θελψλ κε πξνζηαηεπηηθφ δίρηπ, ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κ (ΠΓ 1073/1981)  
  11 Κάιπςε ησλ νξηδνληίσλ θελψλ κε πιηθφ αληνρήο ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηαο ηνπ θνξηίνπ πνπ αλακέλεηαη 
 λα δερηεί (ΠΓ 1073/1981)  
  12 Σνπνζέηεζε νξηδφληηνπ πξνζηαηεπηηθνχ δηθηχνπ θάησ απφ ην θελφ (ΠΓ 1073/1981)  
  13 Υξήζε ζπζηήκαηνο αηνκηθήο πξνζηαζίαο έλαληη πηψζεο απφ χςνο (δψλε αζθαιείαο) (ΠΓ 396/1994)  
  14 Πεξίθξαμε ησλ δηαδξφκσλ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε χςνο κεγαιχηεξν ηνπ 0,75 κ, κε κεηαιιηθέο 
 θνππαζηέο ζε χςνο 1 κ θαη 0,5 κ απφ ην δάπεδν θαη ζνβαηεπί χςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
 7789/1980)  
  15 Καηαζθεπή θεθιηκέλσλ δηαδξφκσλ θαη πξνζβάζεσλ κε θιίζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1:2. Ζ αληνρή 
 ησλ πιηθψλ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα αλακελφκελα θνξηία (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980)  
  16 Απαγφξεπζε αθαίξεζεο νπoηαζδήπνηε πξνζηαηεπηηθήο δηάηαμεο, εθφζνλ δελ ιεθζνχλ 
 αληηζηαζκηζηηθά κέηξα (ΠΓ 1073/1981)  
 Δλδερόκελνο ΚΗΝΓΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από ζθαισζηά  
 Βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο : 3 
 Μέηξα 1 Απνθπγή εξγαζίαο ζε χςνο έμσ απφ ζθαισζηά (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980)  
  2 Απνθπγή ρξήζεο θνππαζηψλ ζθαισζηάο σο ζθάιεο πξφζβαζεο ζε πςειφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο (ΠΓ 
 1073/1981)  
  3 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο ζθαιψλ (ή ζθαισζηψλ) ζε δάπεδα ζθαισζηψλ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980)  
  4 Καηαζθεπή ηθξηψκαηνο ηνπ νπνίνπ ηα δάπεδα εξγαζίαο δελ απέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ 30 εθ απφ ηελ 
 θαηαζθεπή. ε δηαθνξεηηθή πεξίηπσζε πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη πξνζηαηπηηθέο δηαηάμεηο (θνππαζηέο) 
 θαη απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηθξηψκαηνο (ΠΓ 778/1980)  
  5 Γηακφξθσζε ζπλερψλ δαπέδσλ εξγαζίαο ηθξησκάησλ. Σα δάπεδα (θαη νη δηαηάμεηο πιεπξηθήο 
 πξνζηαζίαο) πξέπεη λα πεξηβάιινπλ ηηο γσλίεο ηεο θαηαζθεπήο θαη λα κελ δηαθφπηνληαη (ΠΓ 
 778/1980)  
 Δλδερόκελνο ΚΗΝΓΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από ζθάια  
 Βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο : 3 
 Μέηξα 1 Υξήζε ζθαιψλ γηα ζχληνκεο θαη "ειαθξηέο" εξγαζίεο (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978)  
  2 Σαθηηθφο έιεγρνο ησλ ζθαιψλ (ζπληζηάηαη πξηλ απφ θάζε ρξήζε λα δηελεξγείηαη νπηηθφο έιεγρνο) (ΠΓ 
 22/1933, ΠΓ 17/1978)  
  3 ηήξημε ησλ ζθαιψλ ζε ζηαζεξφ θαη ζπκπαγέο δάπεδν (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978)  
  4 Υξήζε κεηαιιηθψλ ζθαιψλ κε ρσλεπηά ζθαινπάηηα (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978) 
 
  5 Δμαζθάιηζε ησλ δχν άθξσλ ησλ ζθαιψλ (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978) 
 
  6 Υξήζε ζθαιψλ πνπ πξνεμέρνπλ θαηά 1 κ απφ ην επηζπκεηφ δάπεδν εξγαζίαο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη 
 ε θάζνδνο απφ απηέο (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978)  
 Δλδερόκελνο ΚΗΝΓΤΝΟ : Πηώζε αληηθεηκέλσλ από ύςνο  
 Βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο : 2 
 Μέηξα 1 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο πιηθψλ ζε ζέζεηο απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα πέζνπλ (πέξαηα πιαθψλ, 
 θιηκαθνζηάζηα, ζθαισζηέο, ζηδεξνθαηαζθεπέο) (ΠΓ 778/1980)  
  2 Σνπνζέηεζε ζνβαηεπηνχ ζηα δάπεδα εξγαζίαο, πέξαηα πιαθψλ, ηθξηψκαηα ή πξνζηαζία απηψλ κε 
 πιέγκα (ΠΓ 778/1980)  
  3 Καηαζθεπή πξνζηαηεπηηθήο ζθάθεο ζηα ηθξηψκαηα. Ζ ζθάθε θαηαζθεπάδεηαη ζε χςνο κεγαιχηεξν 
 απφ 3,50 κ απφ ην πεδνδξφκην. Σν δάπεδν ηεο ζθάθεο πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη απφ αλζεθηηθφ 
 πιηθφ. Σν πιάηνο ηνπ δαπέδνπ ηεο ζθάθεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,30 κ. Δλ ζπλερεία 
 δηακνξθψλεηαη θεθιηκέλν επίπεδν (αληέλα), θιίζεο 1:2, χςνπο 80 εθ (ΠΓ 778/1980)  
  4 Σνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθνχ δηθηπψκαηνο ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηθξηψκαηνο γηα ηε ζπγθξάηεζε 
 πιηθψλ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980)  
  5 Απνθπγή παξακνλήο θάησ απφ ζέζεηο εξγαζίαο ζε χςνο (ΠΓ 1073/1981)  
  6 Πεξίθξαμε - απνθιεηζκφο θαη ζήκαλζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, εθφζνλ εθηεινχληαη εξγαζίεο ζε χςνο 
 (ΠΓ 1073/1981)  
  7 Πεξίθξαμε - απνθιεηζκφο θαη ζήκαλζε ηνπ ρψξνπ θάησ απφ ζθαισζηέο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
 105/1995)  

8 Υξήζε εηδηθήο δψλεο – εξγαιεηνζήθεο  
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 Δλδερόκελνο ΚΗΝΓΤΝΟ : Καηαπιάθσζε από πιηθά  
 Βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο : 3 
 Μέηξα 1 Ζ δηαδηθαζία θαηεδάθηζεο πξέπεη λα ζπληνλίδεηαη απφ ππεχζπλν κεραληθφ (ΠΓ 1073/1981)  
  2 Ο ππεχζπλνο κεραληθφο πξέπεη λα ειέγμεη ηελ πξνο θαηεδάθηζε θαηαζθεπή, γηα λα δηαπηζηψζεη ην 
 είδνο θαη ηε θαηάζηαζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ, θαζψο θαη ησλ ππνινίπσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (ΠΓ 
 1073/1981)  
  3 Ο ππεχζπλνο κεραληθφο πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ πηζαλφηεηα πξφθιεζεο δεκηψλ ζε γεηηνληθέο 
 θαηαζθεπέο, ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαηεδάθηζεο, φζν θαη κεηά απφ απηή (ΠΓ 1073/1981)  
  4 Ο ππεχζπλνο κεραληθφο πξέπεη λα δηελεξγήζεη επηηφπνπ απηνςία κε ηνλ κειεηεηή, ηνλ ηδηνθηήηε θαη 
 ηνλ εξγνδεγφ (ΠΓ 1073/1981)  
  5 Ο ππεχζπλνο κεραληθφο πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηνλ εξγνδεγφ γηα ηε κειέηε θαη ηηο επηηφπνπ ζπλζήθεο 
 (ΠΓ 1073/1981)  
  6 Ο ππεχζπλνο κεραληθφο πξέπεη λα ειέγμεη αλ ν εμνπιηζκφο θαη ε ζηειέρσζε ηνπ ζπλεξγείνπ 
 επαξθνχλ γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο (ΠΓ 1073/1981)  
  7 Ο ππεχζπλνο κεραληθφο πξέπεη λα επηβιέπεη φιε ηε δηαδηθαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 
 θαηαζηάζεσλ (ΠΓ 1073/1981)  
  8 Σν δηαζέζηκν πξνζσπηθφ είλαη εμεηδηθεπκέλν ζηηο εξγαζίεο θαηεδαθίζεσλ (ΠΓ 1073/1981)  
  9 Όινη νη εξγαδφκελνη γλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ηνπο, ηφζν γηα ηνπο 
 ίδηνπο, φζν θαη γηα ηνπο γχξσ ηνπο (ΠΓ 1073/1981)  
  10 Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ επηβιέπεηαη απφ θάζε επηθεθαιήο δελ μεπεξλάεη ηα 10 άηνκα (ΠΓ 
 1073/1981)  
  11 Έρεη απνθιεηζηεί ε πεξηνρή πεξηκεηξηθά ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ηνπ ελφο ηεηάξηνπ ηνπ χςνπο ηεο 
 θαηεδαθηζηέαο θαηαζθεπήο, ή θαηαζθεπάδνληαη θαηάιιειεο δηαβάζεηο θαη ζπιιεθηήξηα πεηάζκαηα. ε 
 θάζε πεξίπησζε ηνπνζεηνχληαη θαηάιιεια ζήκαηα πξνεηδνπνίεζεο ηξίησλ (ΠΓ 1073/1981)  
  12 Έρνπλ δηαθνπεί ή κεηαθεξζεί φιεο νη παξνρέο (ΠΓ 1073/1981)  
  13 Έρνπλ επηζεκαλζεί θαη θαιπθζεί φια ηα θαηαθφξπθα θελά (ΠΓ 1073/1981)  
  14 Έρνπλ απνκαθξπλζεί ηα δνρεία – δεμακελέο πνπ ελδέρεηαη λα πεξηέρνπλ επηθίλδπλα πιηθά (ΠΓ 
 1073/1981)  
  15 ην ρψξν πξνο θαηεδάθηζε βξίζθνληαη νη απνιχησο απαξαίηεηνη εξγαδφκελνη (ΠΓ 1073/1981)  
  16 Τπάξρεη επηθνηλσλία κε ηα ζπλεξγεία θαηεδάθηζεο (ΠΓ 1073/1981)  
  17 Γελ ππεξθνξηψλνληαη ηα δάπεδα κε πιηθά θαηεδάθηζεο θαη κεραλήκαηα - εμνπιηζκφ (ΠΓ 1073/1981)  
  18 Λακβάλνληαη κέηξα πξνζηαζίαο ησλ γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ (ΠΓ 1073/1981)  
  19 Οη εξγαδφκελνη πνπ πινπνηνχλ ηελ θαηεδάθηζε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ 
 θαηαζθεπαζηή Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 396/1994) 
 Δλδερόκελνο ΚΗΝΓΤΝΟ : Πηάζηκν - ζύλζιηςε - ρηύπεκα  
 Βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο : 2 
 Μέηξα 1 Σα θηλνχκελα κέξε ησλ κεραλψλ πξέπεη λα θέξνπλ πξνθπιαθηήξεο (ΠΓ 395/1994)  
  2 Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα θξαηνχλ απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ κεραλήκαηα, νρήκαηα θαη εμνπιηζκφ  
  3 Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα θξαηνχλ απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ θηλνχκελα θνξηία (ΠΓ 1073/1981)  
  4 Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα απνθεχγνπλ λα βξίζθνληαη κεηαμχ θηλνχκελνπ θνξηίνπ, κεραλήκαηνο, 
 νρήκαηνο, εμνπιηζκνχ θαη ζηαζεξνχ δνκηθνχ ζηνηρείνπ (ΠΓ 1073/1981)  
  5 Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηηο κεηαηξνπέο - ζπληεξήζεηο εμνπιηζκνχ, εθφζνλ δελ έρνπλ 
 εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 395/1994)  
 Δλδερόκελνο ΚΗΝΓΤΝΟ : Ζιεθηξνπιεμία  
 Βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο : 2 
 Μέηξα 1 Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ λα αθνινπζνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηχπνπ EΛΟΣ HD 
 384. Ζ ίδηα πξφβιεςε ηζρχεη θαη γηα θάζε είδνπο ζπζθεπή ή κεράλεκα πνπ ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθφ 
 ξεχκα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)  
  2 Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο δηαλνκήο πξέπεη λα είλαη κεηαιιηθνί ή πιαζηηθνί, ζηεγαλνχ ηχπνπ, κε 
 δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο. Οη πίλαθεο πξέπεη λα γεηψλνληαη. Δπίζεο πξέπεη λα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθφ 
 δηαθφπηε δηαθπγήο (δηαθνξηθήο πξνζηαζίαο – αληηειεθηξνπιεμηαθφο απηφκαηνο). Ζ εγθαηάζηαζε θαη 
 ε ζπληήξεζε ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ αδεηνχρν ειεθηξνιφγν. Οη πίλαθεο πξέπεη λα 
 παξακέλνπλ θιεηδσκέλνη (ΠΓ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)  
  3 Οη γξακκέο ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο λα είλαη εληζρπκέλεο κεραληθήο αληνρήο θαη ειεθηξηθήο 
 κφλσζεο (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)  
  4 Οη δηαδξνκέο ησλ θαισδίσλ πξνο ηα ειεθηξηθά εξγαιεία πξέπεη λα κε δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηε 
 ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ. πληζηάηαη ε θάιπςε ηνπο (πέξαζκα ζε ζσιήλεο, ζθέπαζκα κε καδέξηα, 
 ππνγεηνπνίεζε), ε ππέξγεηα δηαδξνκή θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο εθηφο δηαδξφκσλ θίλεζεο πξνζσπηθνχ, 
 κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ (ΠΓ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)  
  5 Ζ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ λα είλαη άξηζηε. Φζαξκέλα εξγαιεία, θαιψδηα, θηο, πνιχπξηδα θαη 
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 πξίδεο πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη άκεζα (ΠΓ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)  
 Δλδερόκελνο ΚΗΝΓΤΝΟ : Ππξθαγηά  
 Βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο : 2 
 
 Μέηξα 1 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο εχθιεθησλ πιηθψλ θνληά ζε πεγέο αλάθιεμεο (ΠΓ 1073/1981)  
  2 Απνθπγή εθηέιεζεο "ζεξκψλ" εξγαζηψλ (ρξήζε ηξνρνχ, ειεθηξνζπγθφιιεζεο, θιφγαο αεξίνπ) θνληά 
 ζε εχθιεθηα πιηθά (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 95/1978)  
  3 Απνθπγή αλεμέιεγθηεο ξίςεο ζθνππηδηψλ ζε νπνηνδήπνηε ρψξν (ΠΓ 1073/1981)  
  4 Απνςήισζε ζάκλσλ θαη ρακειήο βιάζηεζεο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο  
  5 Απαγφξεπζε θσηηάο ζην εξγνηάμην γηα νπνηνδήπνηε ιφγν (πρ ζέξκαλζε) (ΠΓ 1073/1981)  
  6 Απαγφξεπζε θαπλίζκαηνο θαη γπκλήο θιφγαο ζε επηθίλδπλνπο ρψξνπο (ΠΓ 1073/1981)  
  7 Υξήζε ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ (ππξνζβεζηήξεο). Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 
 ππξνζβεζηήξσλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο ζεκεηψλεηαη φηη ηα 
 ππξνζβεζηηθά κέζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε εχθνια πξνζβάζηκεο ζέζεηο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
 95/1978)  
  8 χζηαζε νκάδαο ππξαζθάιεηαο εξγνηαμίνπ (ζπληζηάηαη ηα κέιε ηεο λα βξίζθνληαη ζην εξγνηάμην ζε 
 θαζεκεξηλή βάζε, λα γλσξίδνπλ ην εξγνηάμην θαη λα έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηε ρξήζε ησλ 
 ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ) (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 95/1978)  
 Δλδερόκελνο ΚΗΝΓΤΝΟ : Θόξπβνο  
 Βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο : 1 
 Μέηξα 1 Σνπνζέηεζε πεγψλ ζνξχβνπ (πρ γελλήηξηεο) καθξηά απφ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο (ΠΓ 85/1991)  
  2 Απνκφλσζε ησλ πεγψλ ζνξχβνπ κε ρσξίζκαηα (ΠΓ 85/1991)  
  3 Δθηέιεζε ζνξπβσδψλ εξγαζηψλ (πρ ρξήζε αεξνζπκπηεζηή) καθξηά απφ άιια ζπλεξγεία (ΠΓ 
 85/1991)  
  4 Απνθπγή αθαίξεζεο ζηγαζηήξσλ θαη ησλ πξνζηαηεπηηθψλ θαιπκκάησλ ησλ κεραλεκάησλ (ΠΓ 
 85/1991, ΠΓ 395/1994)  
  5 πληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ (ΠΓ 395/1994)  
  6 Απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ πνπ παξάγεη ζφξπβν (ΠΓ 85/1991)  
  7 Πεξηνξηζκφο ηεο έθζεζεο ζε ζφξπβν κε δηαρεηξηζηηθά κέηξα (δηαιείκκαηα, ελαιιαγή αληηθεηκέλνπ 
 εξγαζίαο, ελαιιαγή εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ίδηαο εξγαζίαο) (ΠΓ 85/1991)  
  8 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εθηίζεηαη ζε ζφξπβν απφ ηνλ γηαηξφ 
 εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (ΠΓ 85/1991, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1981) 
 
  9 Υξήζε ΜΑΠ (σηαζπίδεο, σηνβχζκαηα) (ΠΓ 396/1994)  

10   Απνθπγή εξγαζηψλ θαηά ηηο ψξεο θαηλήο εζπρίαο  
 Δλδερόκελνο ΚΗΝΓΤΝΟ : Μπνζθειεηηθνί ηξαπκαηηζκνί  
 Βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο : 1 
 Μέηξα 1 Πεξηνξηζκφο ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε ηε βνήζεηα κεραληθψλ κέζσλ, φπνπ είλαη 
 εθηθηφ (ΠΓ 397/1994)  
  2 Πξηλ απφ θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
 θνξηίνπ (βάξνο, θέληξν βάξνπο, φγθνο, ζρήκα, ιαβέο, ζχζηαζε) (ΠΓ 397/1994)  
  3 Πξηλ απφ θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε απαηηνχκελε 
 ζσκαηηθή πξνζπάζεηα (ζηξνθή θνξκνχ, απφηνκε κεηαθίλεζε, αζηαζήο ζσκαηηθή ζηάζε) (ΠΓ 
 397/1994)  
  4 Πξηλ απφ θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
 εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο (ειεχζεξνο ρψξνο, δηαζέζηκν χςνο, θιίζε θαη νιηζζεξφηεηα δαπέδνπ, 
 ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκφο, θσηηζκφο) (ΠΓ 397/1994)  
  5 Πξηλ απφ θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
 εξγαζίαο (ζπρλφηεηα, δηάξθεηα, απφζηαζε, ρξφλνο αλάπαπζεο, ξπζκφο εξγαζίαο) (ΠΓ 397/1994)  
  6 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ. Δπίζεο ε 
 θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη ε ζσκαηηθή ηνπο δηάπιαζε πξέπεη λα κε δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα 
 ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ (ΠΓ 397/1994)  
  7 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εθηειεί ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο απφ ηνλ 
 γηαηξφ εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (ΠΓ 397/1994, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985)  
 Δλδερόκελνο ΚΗΝΓΤΝΟ : Γιίζηξηκα - παξαπάηεκα  
 Βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο : 1 
 Μέηξα 1 Γηαηήξεζε θαινχ λνηθνθπξηνχ ζην εξγνηάμην (ΠΓ 1073/1981)  
  2 Γηαηήξεζε ησλ πξνζβάζεσλ ζε θαιή θαηάζηαζε (ΠΓ 1073/1981)  
  3 Δπαξθήο θσηηζκφο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ πξνζβάζεσλ ζε απηέο (ΠΓ 1073/1981)  
  4 Απνθπγή πεξάζκαηνο θαισδίσλ, ζσιήλσλ, αγσγψλ ζε δάπεδα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
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 πξνζβάζεηο ή ζέζεηο εξγαζίαο. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε αζθαιέο χςνο ή ην 
 πέξαζκα ηνπο απφ ηα άθξα ησλ δηαδξφκσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε 
 πξνζηαζία (θάιπςε) θαη ε ζήκαλζε ηνπο (ΠΓ 1073/1981)  
  5 Άκεζνο θαζαξηζκφο ησλ δαπέδσλ πνπ θαζίζηαληαη νιηζζεξά (πρ απφ πηψζε ιηπαληηθψλ) (ΠΓ 
 1073/1981)  
 Δλδερόκελνο ΚΗΝΓΤΝΟ : Γνλήζεηο  
 Βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο : 1 
 Μέηξα 1 Σαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη επηζθεπή θζνξψλ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 395/1994)  
  2 πληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ αλαξηήζεσλ θνξηεγψλ θαη κεραλεκάησλ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 395/1994)  
  3 Δπηινγή εξγαιείσλ κε δηαηάμεηο απνξξφθεζεο ελέξγεηαο (ΠΓ 395/1994)  
  4 Πεξηνξηζκφο ηεο έθζεζεο ζε θξαδαζκνχο κε δηαρεηξηζηηθά κέηξα (δηαιείκκαηα, ελαιιαγή αληηθεηκέλνπ 
 εξγαζίαο, ελαιιαγή εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ίδηαο εξγαζίαο)  
  5 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εθηίζεηαη ζε δνλήζεηο απφ ηνλ γηαηξφ 
 εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985)  

6 Υξήζε ΜΑΠ (γάληηα) (ΠΓ 396/1994)  
 Δλδερόκελνο ΚΗΝΓΤΝΟ : θόλε  
 Βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο : 1 
 Μέηξα 1 Γηαβξνρή κε ιάζηηρν (ΠΓ 1073/1981)  
  2 Γηαβξνρή κε πδξνθφξα (ΠΓ 1073/1981)  
  3 Υξήζε ζπιιεθηεξίσλ αγσγψλ γηα ηε ξίςε πιηθψλ (ΠΓ 1073/1981)  
  4 Υξήζε ζπιιεθηεξίσλ πεηαζκάησλ γηα ηε ξίςε πιηθψλ (ΠΓ 1073/1981)  
  5 Υξήζε θάδσλ γηα ηε ζπιινγή κπαδψλ θαη αρξήζησλ πιηθψλ (ΠΓ 1073/1981)  
  6 Σνπνζέηεζε ιηλάηζαο ζην ηθξίσκα (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980)  
  7 Γηεμαγσγή εξγαζηψλ πνπ παξάγνπλ ζθφλε (πρ θνπή, ιείαλζε, ηξφρηζκα) ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο  
  8 Γηεμαγσγή εξγαζηψλ πνπ παξάγνπλ ζθφλε (πρ θνπή, ιείαλζε, ηξφρηζκα) καθξηά απφ άιια ζπλεξγεία 
 θαη ηξίηνπο 
 
  9 Απνκφλσζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο (πρ κε ιηλάηζα, λάπινλ, γεσχθαζκα)  
  10 Υξήζε Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (κάζθα, γπαιηά, γάληηα, θφξκα) (ΠΓ 396/1994)  
 Δλδερόκελνο ΚΗΝΓΤΝΟ : θόλε ακηάληνπ  
 Βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο : 3 
 Μέηξα 1 Ο εξγνδφηεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα αλαιάβεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, απφ ηηο νπνίεο ελδέρεηαη 
 λα πξνθιεζεί ζθφλε ακηάληνπ, πξέπεη λα δηαζέηεη γξαπηή εθηίκεζε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ (ΠΓ 
 212/2006, ΠΓ 17/1996)  
  2 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα θαηαξηηζηεί θαη λα ππνβιεζεί ζην αξκφδην ΚΔΠΔΚ έλα 
 ρέδην Δξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη φια ηα απαξαίηεηα πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα 
 θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ (ΠΓ 212/2006)  
  3 Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη κεηξήζεηο ακηάληνπ (ΠΓ 212/2006)  
  4 Ο ρψξνο εξγαζίαο πξέπεη λα επηζεκαλζεί κε πηλαθίδεο γηα ηελ ελεκέξσζε χπαξμεο ζθφλεο ακηάληνπ 
 (ΠΓ 212/2006)  
  5 Σν πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλν γηα ηηο επηπηψζεηο ζηελ πγεία απφ 
 εηζπλνή ηλψλ ακηάληνπ θαζψο θαη γηα ηα κέηξα πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη (ΠΓ 212/2006)  
  6 Σα πιηθά πνπ απειεπζεξψλνπλ ίλεο ακηάληνπ πξέπεη λα θαζαηξνχληαη χζηεξα απφ επηκειεκέλε 
 δηαβξνρή, κε ηε ρξήζε ιαβψλ κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 1 κ. θαη λα ζπιιέγνληαη ζε εηδηθέο ζπζθεπαζίεο, νη 
 νπνίεο ζα απνξξίπηνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ αξκφδηνπ κεραληθνχ ηνπ Αλαδφρνπ (ΠΓ 
 212/2006)  
  7 Σν πξνζσπηθφ πξέπεη λα εθνδηαζηεί θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα απαξαίηεηα ΜΑΠ (κάζθα πιήξνπο 
 πξνζψπνπ κε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή, γάληηα, θφξκα) (ΠΓ 212/2006, ΠΓ 396/1994)  
  8 Ζ ρξνληθά ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή ζπγθέληξσζεο ηλψλ ρξπζφηηινπ ζηνλ αέξα ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, 
 ζηελ νπνία εθηίζεληαη νη εξγαδφκελνη θαηά ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε 8ψξεο εκεξήζηαο εξγαζίαο κηαο 
 40ψξεο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηηο 0,60 ίλεο αλά θπβηθφ εθαηνζηφ αέξα (ΠΓ 
 212/2006)  
  9 Γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο ακηάληνπ, είηε κεκνλσκέλνπο είηε ζε κίγκαηα, 
 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κηγκάησλ πνπ πεξηέρνπλ ρξπζφηηιν, ε ρξνληθά ζηαζκηζκέλε κέζε 
 ηηκή ζπγθέληξσζεο ηλψλ ζηνλ αέξα ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ζηελ νπνία εθηίζεληαη νη εξγαδφκελνη θαηά ηε 
 δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε 8ψξεο εκεξήζηαο εξγαζίαο κηαο 40ψξεο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο δελ πξέπεη 
 λα μεπεξλά ηηο 0,30 ίλεο αλά θπβηθφ εθαηνζηφ αέξα (ΠΓ 212/2006)  
  10 Ο γηαηξφο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα εμεηάδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ 
 πνπ εθηίζεηαη ζε ζθφλε ακηάληνπ (ΠΓ 212/2006, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985)  
 Μ.Α.Π. 1 Γπαιηά ΔΝ 166(Β) 
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  2 Παπνχηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 345 (S3)  
  3 Εψλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ ΔΝ 361  
  4 Γάληηα ΔΝ 388  
  5 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397  

6 Αλαθιαζηηθφ γηιέθν ΔΝ 471 (class 2)   
 
     5. ΓΔΝΗΚΟΗ  ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 

Οη θαλφλεο αζθάιεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ είλαη γεληθνί θαη ηζρχνπλ αλεμαξηήησο θάζεσο. ε 
πεξίπησζε αληίζεζεο κε ηηο Οδεγίεο Αζθαινχο Δξγαζίαο πνπ αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ ηζρχ έρνπλ νη νδεγίεο. 

Κάζε άηνκν ζην εξγνηάμην πξέπεη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη πγείαο ζην έξγν πνπ ην 
αθνξνχλ.  

· Γελ ζα αλαηίζεηαη κία δνπιεηά ζε θαλέλα άηνκν αλ δελ είλαη ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά θαηάιιειν γη’ απηήλ. 
· Όια ηα άηνκα ζην εξγνηάμην πξέπεη λα θνξνχλ θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο. Δμαηξνχληαη νη ρψξνη ησλ 

γξαθείσλ, πγηεηλήο θαη αλάπαπζεο.  
· Όια ηα άηνκα ζην εξγνηάμην πξέπεη λα θνξνχλ θαηάιιεια ππνδήκαηα. Ζ  ειάρηζηε απαίηεζε αζθάιεηαο γηα 

ηα ππνδήκαηα είλαη λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθή κεηαιιηθή επέλδπζε γηα ηα δάρηπια θαη ζηε ζφια. 
· Ζ αζθαιήο πξνζέγγηζε  θαη έμνδνο  πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη  ζε φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίεο θαη ρψξνπο. 
· Όια ηα άηνκα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηεο ζήκαλζεο αζθάιεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ. 
· Φσηηέο κε ζθνπφ ηελ ζέξκαλζε δελ επηηξέπνληαη ζην εξγνηάμην. 
· Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε αιθνφι ζηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ. 
· Καλέλα άηνκν δελ ζα μεθηλά ηελ εξγαζία ηνπ εάλ δελ είλαη θαηάιιεια ληπκέλν. Οη εξγαδφκελνη δελ 

επηηξέπεηαη λα θνξνχλ θαξδηά μεθνχκπσηα ξνχρα, ζνξηο θαη λα είλαη γπκλνί απφ ηε κέζε θαη πάλσ. 
· Καλέλα άηνκν δελ επηηξέπεηαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη, απνκαθξχλεη, ηξνπνπνηήζεη, ραιάζεη, θαηαζηξέςεη 

νπνηνδήπνηε ζήκαλζε  ή εμνπιηζκφ αζθάιεηαο. 
· Όινη νη εξγαδφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπλ νπνηαδήπνηε αλαζθαιή θαηάζηαζε εξγαζίαο θαη λα 

απεπζπλζνχλ γηα βνήζεηα αλ δελ κπνξνχλ λα ηελ ειέγμνπλ κφλνη ηνπο. 
· Σν εξγνηάμην πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφ. 
· Μφλν εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα λα ρεηξίδνληαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ εξγνηαμίνπ. 
· Όινη νη επηζθέπηεο ζην εξγνηάμην πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ άηνκν πνπ γλσξίδεη ηνπο ρψξνπο ηνπ 

εξγνηαμίνπ θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ. 
 
6. ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΦΑΛΔΗΑ - ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ 
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ αζθάιεηαο 
πξνηείλεηαη ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ζε φιε ηελ ηεξαξρία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Πξφγξακκα 
Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ). 
χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα θάζε εκπιεθφκελνο ζηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ έρεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο, αλαιφγσο ησλ γεληθφηεξσλ θαζεθφλησλ ηνπ. πγθεθξηκέλα: 
Ο εξγνηαμηάξρεο, σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο 
πνπ αθνξνχλ νιφθιεξν ην έξγν. πγθεθξηκέλα έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο: 
Να  δηαβηβάζεη  ζηελ  αξκφδηα  επηζεψξεζε  εξγαζίαο  πξηλ  απφ  ηελ  έλαξμε  ησλ εξγαζηψλ ηελ εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ. 
Να κεξηκλήζεη  γηα  ηελ  εθπφλεζε  ρεδίνπ Αζθάιεηαο  θαη  Τγείαο  θαη  γηα  ηελ  θαηάξηηζε Φαθέινπ 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηα νπνία πξέπεη λα ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην. 
Να ηεξεί Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο. 
Να ηεξεί, ζχκθσλα µε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο, ηηο νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ. 
Να ιακβάλεη ππφςε ηηο ππνδείμεηο ησλ ζπληνληζηψλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη λα κεξηκλά γηα ηελ 

ηήξεζε ηνπ ΑΤ. 
Ο εξγνηαμηάξρεο, σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ, έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζην 
πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ηνπ:  
Να εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο φιεο ηηο πηπρέο ηεο εξγαζίαο, θαη λα 

ιακβάλεη κέηξα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πγεία θαη  αζθάιεηα ησλ ηξίησλ. 
Να έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γξαπηή εθηίκεζε ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα  θαη  

ηελ  πγεία. H εθηίκεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο, ηαηξφ εξγαζίαο. 
Να ρξεζηκνπνηεί  ηηο  ππεξεζίεο  ηερληθνχ  αζθάιεηαο (θαη ηαηξνχ εξγαζίαο γηα επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ 

πεξηζζφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο). Οη ππνρξεψζεηο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο ή/θαη ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο δελ 
ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο επζχλεο ηνπ εξγνδφηε. 

Να εμαζθαιίδεη  ζε  θάζε  εξγαδφκελν  θαηάιιειε  θαη  επαξθή  εθπαίδεπζε  ζηνλ  ηνκέα  ηεο αζθάιεηαο θαη 
ηεο πγείαο.  

Να κεξηκλεί γηα ηε ρνξήγεζε ζην πξνζσπηθφ ηνπ, φισλ ησλ αλαγθαίσλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηε 
δνπιεηά πνπ εθηειεί. 

Να εμαζθαιίδεη  φηη  νη  εξγαδφκελνη  ζε  εμσηεξηθέο  επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ  εξγαζίεο  ζηελ επηρείξεζή ηνπ 
έρνπλ ιάβεη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία.  
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Να αλαγγέιιεη φια  ηα  εξγαηηθά  αηπρήκαηα ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 
ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ  ζηνλ  νπνίν  ππάγεηαη  ν  ηξαπκαηίαο  εληφο  24  σξψλ.  Δθφζνλ πξφθεηηαη πεξί 
ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, πξέπεη λα ηεξνχληαη ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαληαη λα 
ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο. Να ηεξεί  εηδηθφ  βηβιίν  αηπρεκάησλ  θαη θαηάινγν  
ησλ  εξγαηηθψλ  αηπρεκάησλ  πνπ  είραλ  σο  ζπλέπεηα  γηα  ηνλ  εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο 
κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ.  

Ο εξγνηαμηάξρεο, σο εξγαδφκελνο, έρεη ηηο  ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ηνλ 
εξγαδφκελν. 
Κάζε αξκφδηνο κεραληθφο ηνπ Αλαδφρνπ, έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο: 
Να δίλεη νδεγίεο θαηαζθεπήο, ζχκθσλεο µε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο, γηα ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη. 
Να επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη πεξηνδηθά θαηά ηελ 

εθηέιεζή ηνπο (θαη’ ειάρηζηνλ θάζε εβδνκάδα θαη χζηεξα απφ ζενκελία). 
Να εθαξκφδεη ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ 

έρεη αλαιάβεη.  
Να  ηεξεί ην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο ηνπ έξγνπ (ππνρξεσηηθέο αλαγξαθέο πνπ ηνπ αληηζηνηρνχλ).  
Κάζε αξκφδηνο κεραληθφο ηνπ Αλαδφρνπ, σο εξγαδφκελνο, έρεη ηηο  ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε 
λνκνζεζία γηα ηνλ εξγαδφκελν. 
Κάζε ππεξγνιάβνο έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο: 
Να ιακβάλεη θαη λα ηεξεί φια ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ αθνξνχλ ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη. 
Να ηεξεί, ζχκθσλα µε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο, ηηο νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληνο. 
Να εθαξκφδεη ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ 

έρεη αλαιάβεη. 
Να ιακβάλεη ππφςε ηηο ππνδείμεηο ησλ ζπληνληζηψλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
Ο ππεξγνιάβνο έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο, σο εξγνδφηεο, φζνλ αθνξά ζην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο ηνπ:  
Να εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο φιεο ηηο πηπρέο ηεο εξγαζίαο, θαη λα 

ιακβάλεη κέηξα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πγεία θαη  αζθάιεηα ησλ ηξίησλ. 
Να έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γξαπηή εθηίκεζε ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα  θαη  

ηελ  πγεία. H εθηίµεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο, ηαηξφ εξγαζίαο. 
Να ρξεζηκνπνηεί  ηηο  ππεξεζίεο  ηερληθνχ  αζθάιεηαο (θαη ηαηξνχ εξγαζίαο γηα επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ 

πεξηζζφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο). Οη ππνρξεψζεηο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο ή/θαη ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο δελ 
ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο επζχλεο ηνπ εξγνδφηε. 

Να εμαζθαιίδεη  ζε  θάζε  εξγαδφκελν  θαηάιιειε  θαη  επαξθή  εθπαίδεπζε  ζηνλ  ηνκέα  ηεο αζθάιεηαο θαη 
ηεο πγείαο.  

Να ρνξεγεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ, φια ηα αλαγθαία Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηε δνπιεηά πνπ εθηειεί. 
Να εμαζθαιίδεη  φηη  νη  εξγαδφκελνη  ζε  εμσηεξηθέο  επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ  εξγαζίεο  ζηελ επηρείξεζή ηνπ 

έρνπλ ιάβεη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία.  
Να αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

νξγαληζκνχ  ζηνλ  νπνίν  ππάγεηαη  ν  εξγαδφκελνο  εληφο  24  σξψλ  φια  ηα  εξγαηηθά  αηπρήκαηα  θαη 
εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαληαη 
λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο. Να ηεξεί  εηδηθφ  βηβιίν  αηπρεκάησλ  θαη 
θαηάινγν  ησλ  εξγαηηθψλ  αηπρεκάησλ  πνπ  είραλ  σο  ζπλέπεηα  γηα  ηνλ  εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο 
κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ.  

Ο ππεξγνιάβνο, σο εξγαδφκελνο, έρεη ηηο  ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ηνλ εξγαδφκελν. 
Κάζε εξγνδεγφο, σο εθπξφζσπνο ηνπ εξγνδφηε, έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο: 
Να θαζνδεγεί ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο 

ζε θάζε θάζε εξγαζίαο. 
Να  επηζεσξεί ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εκέξα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο απφ απηνχο. 
Να εθαξκφδεη ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ 

έρεη αλαιάβεη. 
Να ιακβάλεη ππφςε ηηο ππνδείμεηο ησλ ζπληνληζηψλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
Κάζε εξγνδεγφο, σο εξγαδφκελνο, έρεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ηνλ εξγαδφκελν. 
Κάζε εξγαδφκελνο έρεη ηηο  παξαθάησ ππνρξεψζεηο:  
Να εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη λα θξνληίδεη αλάινγα µε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, γηα ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπ θαζψο θαη ησλ  άιισλ  αηφκσλ  πνπ  επεξεάδνληαη  απφ  ηηο  πξάμεηο  ή  
παξαιείςεηο  ηνπ  θαηά  ηελ  εξγαζία, ζχκθσλα µε ηελ εθπαίδεπζή ηνπ θαη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο ηνπ 
εξγνδφηε ηνπ.  

 Γηα  ηελ  πξαγκαηνπνίεζε  απηψλ  ησλ  ζηφρσλ,  νθείιεη εηδηθφηεξα,  ζχκθσλα  µε  ηελ εθπαίδεπζή ηνπ θαη ηηο 
θαηάιιειεο νδεγίεο ηνπ εξγνδφηε ηνπ:  

α) Nα  ρξεζηκνπνηεί  ζσζηά  ηηο  κεραλέο,  ηηο  ζπζθεπέο,  ηα  εξγαιεία,  ηηο  επηθίλδπλεο  νπζίεο,  ηα 
κεηαθνξηθά θαη άιια κέζα.  

β)  Nα  ρξεζηκνπνηεί ζσζηά  ηνλ  αηνκηθφ  πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ πνπ  ηίζεηαη ζηε  δηάζεζή  ηνπ θαη κεηά 
ηε ρξήζε λα ηνλ ηαθηνπνηεί ζηε ζέζε ηνπ.  
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γ) Nα µε ζέηεη εθηφο ιεηηνπξγίαο, αιιάδεη ή κεηαηνπίδεη απζαίξεηα ηνπο κεραληζκνχο αζθάιεηαο ησλ  
κεραλψλ,  εξγαιείσλ,  ζπζθεπψλ,  εγθαηαζηάζεσλ  θαη  θηηξίσλ  θαη  λα  ρξεζηκνπνηεί  ζσζηά απηνχο 
ηνπο κεραληζκνχο αζθαιείαο.  

δ) Nα αλαθέξεη ακέζσο ζηνλ εξγνδφηε (ή/θαη ζε φζνπο αζθνχλ αξκνδηφηεηεο 
ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο), φιεο ηηο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί εχινγα φηη 

παξνπζηάδνπλ άκεζν θαη ζνβαξφ  θίλδπλν  γηα  ηελ  αζθάιεηα  θαη  ηελ  πγεία,  θαζψο  θαη  θάζε  έιιεηςε  
πνπ  δηαπηζηψλεηαη  ζηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο.  

ε) Nα ζπληξέρεη  ηνλ  εξγνδφηε (θαη  φζνπο  αζθνχλ  αξκνδηφηεηεο  ηερληθνχ  αζθάιεηαο  θαη  ηαηξνχ 
εξγαζίαο),  φζνλ  θαηξφ  ρξεηαζηεί,  ψζηε  λα  θαηαζηεί  δπλαηή  ε  εθπιήξσζε  φισλ  ησλ  θαζεθφλησλ  
ή απαηηήζεσλ γηα  ηελ  πξνζηαζία  ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία.  

ζη) Nα ζπληξέρεη ηνλ  εξγνδφηε (θαη  φζνπο  αζθνχλ  αξκνδηφηεηεο  ηερληθνχ  αζθάιεηαο  θαη  ηαηξνχ 
εξγαζίαο), φζνλ θαηξφ ρξεηαζηεί, ψζηε ν εξγνδφηεο λα κπνξεί λα εγγπεζεί φηη ην πεξηβάιινλ θαη νη 
ζπλζήθεο  εξγαζίαο  είλαη  αζθαιείο  θαη  ρσξίο  θηλδχλνπο  γηα  ηελ  αζθάιεηα  θαη  ηελ  πγεία  εληφο  ηνπ 
πεδίνπ δξαζηεξηφηεηάο ηνπ.  

Να  παξαθνινπζεί  ηα  ζρεηηθά  ζεκηλάξηα  ή  άιια  επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα εθπιεξψζεη  ηελ παξαπάλσ ππνρξέσζε, έρεη δηθαίσκα 
λα ιάβεη επαξθή απαιιαγή απφ  ηελ  εξγαζία  ρσξίο απψιεηα απνδνρψλ, θαζψο θαη λα ηνπ παξαζρεζνχλ ηα 
αλαγθαία κέζα.  

Να θνξά θξάλνο πξνζηαζίαο ηεο θεθαιήο θαη ππνδήκαηα αζθαιείαο, ηα νπνία ρνξεγνχληαη απφ ηνλ εξγνδφηε 
ηνπ. 

Ο Σερληθφο Αζθάιεηαο θάζε επηρείξεζεο έρεη ηηο  παξαθάησ ππνρξεψζεηο: 
Να παξέρεη ζηνλ εξγνδφηε ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε ζέκαηα ζρεηηθά µε ηελ πγηεηλή 

θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν ηερληθφο 
αζθάιεηαο θαηαρσξεί ζε εηδηθφ βηβιίν ηεο επηρείξεζεο (ΒΤΣΑ). 

Να ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 
εηζαγσγήο λέσλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνκήζεηαο κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ, επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο, θαζψο θαη δηακφξθσζεο θαη δηεπζέηεζεο ησλ ζέζεσλ 
θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη γεληθά νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

Να ειέγρεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ, πξηλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη 
ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη επηβιέπεη ηελ 
εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ, ελεκεξψλνληαο 
ζρεηηθά ηνπο αξκφδηνπο πξντζηάκελνπο ησλ ηκεκάησλ ή ηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο. 

Να επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο απφ πιεπξάο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, λα αλαθέξεη ζηνλ 
εξγνδφηε νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, λα πξνηείλεη µέηξα αληηκεηψπηζήο ηεο 
θαη λα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

Να επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο, 
Να εξεπλά ηα αίηηα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, λα αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ θαη 

λα πξνηείλεη µέηξα γηα ηελ απνηξνπή παξφκνησλ αηπρεκάησλ 
Να επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξκνχ γηα ηε δηαπίζησζε εηνηκφηεηαο πξνο 

αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ. 
Να κεξηκλά ψζηε νη εξγαδφκελνη ζηελ επηρείξεζε λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο 

θαη λα ηνπο ελεκεξψλεη θαη θαζνδεγεί γηα ηελ απνηξνπή ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε 
εξγαζία ηνπο 

Να ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα 
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. 

Να ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 
Να ζπλεξγάδεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ κε ηνλ ηαηξφ εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηψληαο κε απηφλ θνηλνχο 

ειέγρνπο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο. 
Οθείιεη λα δηαζέζεη ζηνλ εξγνδφηε µηα γξαπηή εθηίκεζε ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ 

αζθάιεηα  θαη  ηελ  πγεία  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  εθείλσλ  πνπ  αθνξνχλ  νκάδεο  εξγαδνκέλσλ  πνπ 
εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο. H εθηίκεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηαηξφ εξγαζίαο, 
EYΠΠ ή EΞYΠΠ, ζχκθσλα µε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Ο Σερληθφο Αζθάιεηαο, σο εξγαδφκελνο, έρεη ηηο  ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ηνλ 
εξγαδφκελν 
Ζ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Σερληθνχ Αζθάιεηαο δελ απνθιείεη ηελ αλάζεζε ζ’ απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε θαη άιισλ 
θαζεθφλησλ, πέξα απφ ην ειάρηζην φξην σξψλ απαζρφιεζήο ηνπ σο ηερληθνχ αζθάιεηαο. 
Ο Σερληθφο Αζθάιεηαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, 
εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Σπρφλ δηαθσλία ηνπ µε ηνλ εξγνδφηε, γηα 
ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ηνπ.  
Ο Ηαηξφο Δξγαζίαο θάζε επηρείξεζεο έρεη ηηο  παξαθάησ ππνρξεψζεηο: 
Να παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδφηε, ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, 

γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά µε ηα µέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ 
εξγαδνκέλσλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ηηο θαηαρσξεί ζην εηδηθφ βηβιίν ππνδείμεσλ. Ο εξγνδφηεο ιακβάλεη 
γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζ’ απηφ ην βηβιίν.  
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Να πξνβαίλεη ζε ηαηξηθφ έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθφ µε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, κεηά ηελ πξφζιεςή ηνπο 
ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζε πεξηνδηθφ ηαηξηθφ έιεγρν θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηζεσξεηή εξγαζίαο 
χζηεξα απφ αίηεκα ηεο επηηξνπήο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φηαλ ηνχην δελ νξίδεηαη απφ ην 
λφκν. Να κεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγφλησλ ηνπ εξγαζηαθνχ 
πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. Να εθηηκά ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, λα αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, 
εθδίδεη βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδφηε. Σν πεξηερφκελν ηεο 
βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθφ απφξξεην ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη κπνξεί λα ειεγρζεί απφ 
ηνπο πγεηνλνκηθνχο επηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ 
εξγνδφηε. 

Να επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ησλ 
αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ: 

Να ηεξεί ην ηαηξηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 
Να αλαγγέιιεη µέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο αζζέλεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ νθείινληαη 

ζηελ εξγαζία. 
Να ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα νπνηνδήπνηε παξάγνληα ζην ρψξν εξγαζίαο 

θαη έρεη επίπησζε ζηελ πγεία. 
Να ζπλεξγάδεηαη  θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ κε ηνλ ηερληθφ αζθάιεηαο, πξαγκαηνπνηψληαο κε απηφλ 

θνηλνχο ειέγρνπο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο. 
Ο Ηαηξφο Δξγαζίαο, σο εξγαδφκελνο, έρεη ηηο  ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ηνλ 
εξγαδφκελν:  
Ο Ηαηξφο Δξγαζίαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή 
αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Σπρφλ δηαθσλία ηνπ µε ηνλ εξγνδφηε, γηα ζέκαηα 
ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ηνπ.  
Ο πληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο: 
Να ζπληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ γεληθψλ αξρψλ πξφιεςεο θαη αζθάιεηαο ζηηο ηερληθέο ή/θαη νξγαλσηηθέο 

επηινγέο, πξνθεηκέλνπ  λα πξνγξακκαηίδνληαη  νη  δηάθνξεο  εξγαζίεο ή θάζεηο  εξγαζίαο πνπ  δηεμάγνληαη 
ηαπηφρξνλα ή  δηαδνρηθά θαη ζηελ πξφβιεςε  ηεο  δηάξθεηαο  εθηέιεζεο ησλ  δηαθφξσλ απηψλ εξγαζηψλ ή 
θάζεσλ εξγαζίαο.  

 πληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ κεξηκλψληαο ψζηε ν Αλάδνρνο θαη νη ππεξγνιάβνη θαη, εάλ 
απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, νη απηναπαζρνινχκελνη λα εθαξκφδνπλ µε ζπλέπεηα 
ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπο αληηζηνηρνχλ θαη λα  εθαξκφδνπλ  ην  ρέδην  Αζθάιεηαο  θαη  Τγείαο  ηνπ έξγνπ. 

Να αλαπξνζαξκφδεη ή λα κεξηκλά ψζηε λα αλαπξνζαξκνζηεί ην ρέδην θαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο. 
Να νξγαλψλεη καδί µε ηνπο Σερληθνχο Αζθάιεηαο θαη ηνπο Ηαηξνχο Δξγαζίαο ηε ζπλεξγαζία, κεηαμχ ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ δηαδέρνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ ζην 
εξγνηάμην, θαη  ην  ζπληνληζκφ  ησλ  δξαζηεξηνηήησλ  γηα  ηελ  πξνζηαζία  ησλ  εξγαδνκέλσλ  θαη  ηελ  
πξφιεςε  ησλ αηπρεκάησλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ, θαζψο θαη ηελ ακνηβαία ελεκέξσζε ηνπο, 
φηαλ πνιιέο επηρεηξήζεηο κνηξάδνληαη ηνλ  ίδην  ρψξν  εξγαζίαο, κεξηκλψληαο  γηα  ηε  ζπκκεηνρή  εθφζνλ  
ππάξρεη  αλάγθε  ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ.  

Να ζπληνλίδεη ηελ επνπηεία γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ εξγαζηαθψλ δηαδηθαζηψλ.  
Να ιακβάλεη  ηα αλαγθαία µέηξα ψζηε λα  επηηξέπεηαη ε  είζνδνο  ζην εξγνηάμην µφλν ζηα 

πξφζσπα πνπ έρνπλ ηε ζρεηηθή άδεηα.  
Να ζπλεξγάδεηαη µε ηνπο Σερληθνχο Αζθάιεηαο θαη ηνπο Ηαηξνχο Δξγαζίαο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα απαζρφιεζεο 

ζην εξγνηάμην θαη λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θάζε θνξά πνπ θξίλεη απαξαίηεην.  
Ο πληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, σο εξγαδφκελνο, έρεη ηηο  ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηε λνκνζεζία γηα ηνλ εξγαδφκελν. 
ην πληνληζηή Αζθάιεηαο θαη Τγείαο είλαη δπλαηφλ λα αλαηεζεί ην έξγν θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σερληθνχ 
Αζθάιεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή ν ρξφλνο απαζρφιεζεο δελ ζπκςεθίδεηαη, αιιά ππνινγίδεηαη θαη εθηειείηαη 
αλεμάξηεηα.  
 
6.1 ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΧΝ 
χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 17/1996 θαη ΠΓ 305/1996, κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, πξέπεη λα ζπληνλίδνληαη 
νη δξαζηεξηφηεηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Δπίζεο πξέπεη λα γίλεηαη ακνηβαία ελεκέξσζε κεηαμχ ησλ ππεξγνιάβσλ, 
κέζσ ηνπ Αλαδφρνπ, γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγνληαη νη εξγαζίεο θαζψο θαη ηα κέηξα πξφιεςεο ηνπο. Γηα 
ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 
 

 ε θάζε ππεξγνιάβν, πξηλ ηελ ππνγξαθή Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ, αλαιχνληαη νη Ννκνζεηηθέο ππνρξεψζεηο 
ηνπ, φπσο θαηαγξάθνληαη ζην ΑΤ ηνπ έξγνπ. Ζ ηήξεζε ησλ Ννκνζεηηθψλ ππνρξεψζεσλ απνηειεί θαη 
ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ ππεξγνιάβνπ. 

 Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ππεξγνιάβνπ ζην έξγν απηφο ελεκεξψλεη ηνλ Αλάδνρν γηα ηα ζηνηρεία ηνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπ ζην έξγν, ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο ηνπ (θαη ηνπ γηαηξνχ εξγαζίαο, εθφζνλ απαζρνιεί). 

 Οη παξαπάλσ αξκφδηνη ηνπ ππεξγνιάβνπ παξαιακβάλνπλ ηηο Δθηηκήζεηο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ ηνπ ΑΤ 
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ. Κάζε Δθηίκεζε Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ πξέπεη λα 
αλαζεσξεζεί απφ ην Σερληθφ Αζθάιεηαο ηεο επηρείξεζεο. 
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 Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ππεξγνιάβνπ ζην έξγν γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ απφ ηνλ Αλάδνρν 
ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 ηε ζπλέρεηα ν εθπξφζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ ελεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα κέηξα 
πξφιεςεο ηνπο. 

 Δθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν, ν Αλάδνρνο ελεκεξψλεη ηνπο ήδε εγθαηεζηεκέλνπο ππεξγνιάβνπο γηα ηε 
δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ λένπ ππεξγνιάβνπ. 

 Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ ηνπ ππεξγνιάβνπ ζην έξγν πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κέηξα πξφιεςεο ησλ 
θηλδχλσλ. Γηα ηελ ακνηβαία ελεκέξσζε ησλ ππεξγνιάβσλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ πξνβιέπεηαη ε δηελέξγεηα 
ζπζθέςεσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν. Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε 
δηελέξγεηα έθηαθησλ ζπζθέςεσλ, φηαλ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά ζέκαηα. 

 
6.2 ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 
χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 17/1996 θαη ΠΓ 305/1996 θάζε ππεξγνιάβνο πξέπεη λα ελεκεξψλεη ην 
πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγνληαη νη εξγαζίεο ηνπ ζπλεξγείνπ, θαζψο θαη ησλ άιισλ 
ζπλεξγείσλ, ζην εξγνηάμην. Δπίζεο πξέπεη λα ελεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ γηα φια ηα ζρεηηθά κέηξα πξνζηαζίαο 
πνπ ιακβάλνληαη, ζχκθσλα κε ηε Ννκνζεζία θαη ην ΑΤ ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελεκέξσζεο 
πξνζσπηθνχ αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 Με ηελ εγθαηάζηαζε ζην εξγνηάμην, εθπξφζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ, αθνχ ελεκεξσζεί ζρεηηθά απφ ηνλ 
Αλάδνρν, ελεκεξψλεη ην ζπλεξγείν ηνπ. 

 Μεηά απφ θάζε ζχζθεςε γηα ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ δηελεξγείηαη ζην έξγν αθνινπζεί ελεκέξσζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ, εθφζνλ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά ζέκαηα. 

Αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηα ζπλεξγεία ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
6.3 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 
χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 17/1996 θάζε εξγνδφηεο (Αλάδνρνο θαη ππεξγνιάβνη) πξέπεη λα εμαζθαιίδεη 
ζε θάζε εξγαδφκελν επαξθή εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο κε ηελ επθαηξία: 

 Σεο πξφζιεςεο ηνπ 

 Σπρφλ κεηάζεζεο ή αιιαγήο θαζεθφλησλ 

 Δηζαγσγήο ή αιιαγήο εμνπιηζκνχ εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα λέαο ηερλνινγίαο πνπ αθνξά ζηελ εξγαζία ηνπ. 
Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη εθφζνλ πξνθχπηνπλ λένη θίλδπλνη θαη λα επαλαιακβάλεηαη ζε ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 Ο εθπξφζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ, κε ηε ζπλδξνκή ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο, εθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κε 
ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ππεξγνιάβνπ ζην εξγνηάμην. Ζ ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε ζπληζηάηαη λα ζπλδπαζηεί κε 
ηελ ελεκέξσζε πνπ πξνβιέπεηαη. 

 Ο εθπξφζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ εθπαηδεχεη θάζε λενεηζεξρφκελν ζην έξγν εξγαδφκελν ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ. 

 Ζ παξαπάλσ εθπαίδεπζε επαλαιακβάλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηε δηάξθεηα 
δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ ππεξγνιάβνπ, ηελ εκθάληζε λέσλ θηλδχλσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ 
ήδε ππαξρφλησλ. 

Αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηα ζπλεξγεία ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
6.4 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ 
χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ ΠΓ 17/1996, ΠΓ 305/1996 θαη ΠΓ 1073/1981 θάζε εξγνδφηεο (Αλάδνρνο θαη 
ππεξγνιάβνη) νθείιεη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο λα εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζηνλ παζφληα. 
Δπίζεο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αζθαιή δηαθνκηδή ηνπ παζφληα ζε λνζνθνκεηαθή κνλάδα (εθφζνλ ππάξρεη 
ζρεηηθή αλάγθε). Δπίζεο πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηηο αξκφδηεο Αξρέο εληφο 24 σξψλ. ε πεξίπησζε ζνβαξνχ 
ζπκβάληνο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκεχζνπλ ζηελ εμαθξίβσζε 
ησλ αηηηψλ ηνπ αηπρήκαηνο. Σέινο ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ αηπρήκαηνο πξέπεη λα 
θαηαρσξνχληαη ζηα αληίζηνηρα αξρεία (Βηβιίν Αηπρεκάησλ, Βηβιίν Τπνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο - γηαηξνχ 
εξγαζίαο, Καηάινγνο Δξγαηηθψλ Αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο 
κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εκεξψλ). Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αηπρεκάησλ αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην εξγνηάμην δηεξεπλάηαη ε χπαξμε (θαη ζηνηρεία φπσο ηειέθσλα θαη 
δηεπζχλζεηο) λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην εξγνηάμην. 

 Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην εξγνηάμην νξγαλψλεηαη θαξκαθείν, νπνίν πεξηέρεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα 
είδε πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1 ηνπ ΑΤ, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε απηφ. 

 Καηά ηελ εγθαηάζηαζε θάζε ππεξγνιάβνπ ζην εξγνηάμην γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ γηα ζέκαηα νξγάλσζεο 
πξψησλ βνεζεηψλ. 

ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο: 

 Όπνηνο αληηιεθζεί ην ζπκβάλ πξέπεη λα πξνζθέξεη πξψηεο βνήζεηεο ζηνλ παζφληα, εθφζνλ γλσξίδεη, θαη λα 
δεηήζεη βνήζεηα (απφ άιινπο εξγαδφκελνπο πνπ γλσξίδνπλ). Δπίζεο πξέπεη άκεζα λα ελεκεξσζεί ν 
εθπξφζσπνο ηνπ εξγνδφηε ηνπ παζφληα. 

 Ο εθπξφζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ, εθφζνλ θξίλεη απαξαίηεην, πξέπεη λα δεηήζεη βνήζεηα απφ εηδηθεπκέλν 
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άηνκν (εληφο ή εθηφο εξγνηαμίνπ). Σαπηφρξνλα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηνλ Αλάδνρν γηα ην ζπκβάλ. Δθφζνλ 
ππάξρεη αλάγθε, ν παζψλ πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζε λνζνθνκεηαθή κνλάδα. 

 Ο εθπξφζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηηο αξκφδηεο αξρέο (ΚΔΠΔΚ, Αζηπλνκία) εληφο 24 
σξψλ. 

Μεηά ην αηχρεκα: 

 Ο ηερληθφο αζθαιείαο ηνπ ππεξγνιάβνπ (θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο, εθφζνλ απαζρνιείηαη), ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
εθπξφζσπν ηνπ ζην εξγνηάμην, δηεξεπλά ηα αίηηα ηνπ ζπκβάληνο θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ απνθπγή 
επαλάιεςεο ζην κέιινλ. Ζ παξαπάλσ δηεξεχλεζε θαηαγξάθεηαη ζην Βηβιίν Αηπρεκάησλ ή/θαη ζην Βηβιίν 
Τπνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο - γηαηξνχ εξγαζίαο. Δπίζεο πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν Καηάινγνο Δξγαηηθψλ 
Αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εκεξψλ. 

 Δθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην, πξνβιέπεηαη ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ζπλεξγείνπ, ζρεηηθά κε ηα κέηξα 
πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςεο παξφκνηνπ αηπρήκαηνο ζην κέιινλ. 

Αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηα ζπλεξγεία ηνπ Αλαδφρνπ. 
ε πεξίπησζε ζνβαξνχ ζπκβάληνο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα 
ρξεζηκεχζνπλ ζηελ εμαθξίβσζε ησλ αηηηψλ ηνπ αηπρήκαηνο. 
 
6.5 ΓΤΜΔΝΔΗ ΚΑΗΡΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ 
ην εξγνηάμην ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ ζπλζήθεο θαχζσλα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη ςχρνπο θαηά 
ηνπο ρεηκεξηλνχο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ πξνβιέπνληαη (εθφζνλ επεξεάδνπλ ηηο 
εξγαζίεο):  

 Καζνξηζκφο δηαιεηκκάησλ δηάξθεηαο θαη ζπρλφηεηαο αλαιφγσο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ. 

 Μεηαθχιηζε ηνπ σξαξίνπ (απνθπγή εξγαζίαο ζηηο πξσηλέο ψξεο ην ρεηκψλα θαη ζηηο κεζεκεξηαλέο ην 
θαινθαίξη). 

 Γηαθνπή ησλ εξγαζηψλ φηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη δπζκελείο (θαχζσλαο, ςχρνο, ζπειιψδεηο άλεκνη, 
έληνλεο βξνρνπηψζεηο). 

 Παξνρή ζηνπο εξγαδφκελνπο πφζηκνπ δξνζεξνχ λεξνχ (10-15 C) ζε ζπλζήθεο θαχζσλα θαη δεζηψλ 
ξνθεκάησλ ζε ζπλζήθεο ςχρνπο. 

 Πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζπλεπάγνληαη πςειή ζεξκηθή θαηαπφλεζε εθηφο ζεξκνθξαζηαθψλ 
αηρκψλ, απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ ζπλεξγείνπ, θαη  κεηαθχιεζε ή ελίζρπζε ηνπ σξαξίνπ ψζηε λα πινπνηνχληαη 
θαλνληθά ηα δηαιείκκαηα.  

 
6.6 ΖΜΑΝΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 
χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 105/1995 πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζήκαλζε αζθάιεηαο φηαλ νη ππαξθηνί ή 
πηζαλνί θίλδπλνη δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ ή λα κεησζνχλ επαξθψο κε ηερληθά κέζα ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο ή 
κε κέηξα, κεζφδνπο ή δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο. 
Ζ ζεκαηνδφηεζε αζθάιεηαο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ή πεξηνξίδεη ηε ιήςε ησλ 
αλαγθαίσλ εθάζηνηε κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
Ζ ζπκκφξθσζε κε ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο είλαη ππνρξεσηηθή θαη θαλείο κε εμνπζηνδνηεκέλνο δελ επηηξέπεηαη λα ηε 
κεηαθηλεί ή θαηαζηξέθεη. 
 
6.7 ΤΓΗΔΗΝΖ 
Ζ ηήξεζε ηεο πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ ειέγρεηαη απφ ηνπο επηθεθαιήο ησλ ηκεκάησλ (εξγνδεγνί, εθπξφζσπνη 
ππεξγνιάβσλ, γηαηξνί εξγαζίαο). πγθεθξηκέλα πξέπεη νη εξγαδφκελνη λα κελ ηξψλε ή πίλνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο, 
παξά κφλν ζηνπο ρψξνπο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ εζηίαζή ηνπο. Δπίζεο, κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη γηα ηελ 
ηήξεζε ηεο πγηεηλήο πξηλ ην θαγεηφ θαη ηελ αλαρψξεζε απφ ην εξγνηάμην. Σα απνξξίκκαηα απφ ηα θαγεηά πξέπεη 
λα ελαπνηίζεληαη ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. Οη θάδνη απνξξηκκάησλ πξέπεη λα αδεηάδνληαη θαη ηα απνξξίκκαηα 
λα απνκαθξχλνληαη απφ ην εξγνηάμην ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαηάιιεια επηιεγκέλα, ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη 
άξηζηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο ζην εξγνηάμην.  
 
 
7          ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΗΚΡΗΧΜΑΣΧΝ 
 

ΖΜΔΗΧΖ 
Ζ Μειέηε Καηαζθεπήο Ηθξησκάησλ ζα επηζπλαθζεί ζε κεηαγελέζηεξε θάζε ηνπ έξγνπ. Ζ Μειέηε Καηαζθεπήο 
Ηθξησκάησλ ζα εθπνλεζεί ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο θαη ηα αλακελφκελα θνξηία (ΚΤΑ 
16440/1993). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4: ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ

· Ν4030/2011, «Νένο ηξφπνο έθδνζεο αδεηψλ δφκεζεο, ειέγρνπ θαηαζθεπψλ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο», ΦΔΚ 249Α/11

· Ν3850/2010 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», 
ΦΔΚ 84Α,  ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ην Ν1568/1985 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», 
ΦΔΚ 117Α/85 θαη ην ΠΓ17/1996 «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΕΟΚ θαη 91/383/ΕΟΚ», ΦΔΚ 11Α/96, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ159/1999 (ΦΔΚ 157Α/99)

· Ν3669/08 «Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκφζησλ έξγσλ», ΦΔΚ 
116, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν4070/12 «Ρπζκίζεηο Ηιεθηξνληθψλ Επηθνηλσληψλ, 
Μεηαθνξψλ, Δεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ΦΔΚ 82Α/08

· Ν2696/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο», ΦΔΚ 57Α, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην Ν3542/07 «Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο», ΦΔΚ 50Α/99

· Ν2224/1994 «Ρχζκηζε ζεκάησλ εξγαζίαο, ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ, Τγηεηλήο – Αζθάιεηαο 
θιπ», ΦΔΚ 112Α/94, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ΤΑ 25231/10 «Καηεγνξηνπνίεζε 
παξαβάζεσλ θαη θαζνξηζκφο χςνπο πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο Επηζεσξεηέο 
Εξγαζίαο ηνπ ψκαηνο Επηζεψξεζεο Εξγαζίαο (ΕΠΕ)», ΦΔΚ 2150Β/94

· N1430/1984 «Κχξσζε ηεο αξηζκ. 62 Δηεζλνχο πκβάζεηο Εξγαζίαο, πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο 
αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία θαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηή», 
ΦΔΚ 49Α/84

· Ν1396/1983 «Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκέο θαη 
ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα», ΦΔΚ 126Α/83

· ΠΓ115/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκίδσλ γηα ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 
(α) ηεο εθηέιεζεο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη επηηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο κεραλνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζε βηνκεραλίεο θαη άιιεο κνλάδεο, (β) ηνπ ρεηξηζκνχ θαη ηεο επηηήξεζεο 
αηκνιεβήησλ θαη (γ) ηεο εθηέιεζεο ηερληθνχ έξγνπ θαη ηεο παξνρήο ηερληθήο ππεξεζίαο γηα 
εξγαζίεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο θαη νμπγνλνθφιιεζεο, θαζνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 
θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ απφ θπζηθά πξφζσπα θαη 
άιιεο ξπζκίζεηο», ΦΔΚ 200Α/12

· ΠΓ114/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκίδσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γηα ηελ 
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη επηηήξεζεο ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαχζεο πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ 
λεξνχ, θαζνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο απηήο απφ θπζηθά πξφζσπα θαη άιιεο ξπζκίζεηο», ΦΔΚ 199Α/12

· ΠΓ113/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ρεηξηζκνχ 
κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ, θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ κεραλεκάησλ ζε 
εηδηθφηεηεο θαη νκάδεο, θαζνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο απηήο δξαζηεξηφηεηαο απφ θπζηθά πξφζσπα θαη άιιεο 
ξπζκίζεηο», ΦΔΚ 198Α/12

· ΠΓ112/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκίδσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γηα ηελ 
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πδξαπιηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο απφ θπζηθά 
πξφζσπα», ΦΔΚ 197Α/12

· ΠΓ82/2010 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ζηελ έθζεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (ηερλεηή νπηηθή 
αθηηλνβνιία), ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 2006/25/ΕΚ», ΦΔΚ 145Α/10

· ΠΓ57/2010 «Πξνζαξκνγή ηεο Ειιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 2006/42/ΕΚ ηνπ 
Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα θαη ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 95/16/ΕΚ» θαη θαηάξγεζε ησλ Π.Δ. 18/96 θαη 377/93», ΦΔΚ 97Α, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ81/2011, ΦΔΚ 197Α/10

· ΠΓ162/2007 «Πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο 
παξάγνληεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, θαηά ηξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 307/1986 φπσο 
ηζρχεη, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 2006/15/ΕΚ», ΦΔΚ 202Α/07
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· ΠΓ212/2006 «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία, ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 83/477/ΕΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 
νδεγία 91/382/ΕΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ νδεγία 2003/18/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ», ΦΔΚ 212Α/06

· ΠΓ149/2006 «Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ηελ έθζεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (ζφξπβνο) ζε 
ελαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2003/10/ΕΚ», ΦΔΚ 159Α/06

· ΠΓ 176/2005 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ζηελ έθζεζε 
εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (θξαδαζκνχο), ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 2002/44/ΕΚ», ΦΔΚ 227Α/05

· ΠΓ305/1996 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα 
πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΔΚ 212Α/96

· ΠΓ105/1995 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία 
ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΔΚ 67Α/95

· ΠΓ397/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε 
θνξηίσλ πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρψξα ησλ εξγαδνκέλσλ 
ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/269/ΕΟΚ», ΦΔΚ 221Α/94

· ΠΓ396/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε απφ ηνπο 
εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ 
νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/ΕΟΚ», ΦΔΚ 220Α/94

· ΠΓ395/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε 
εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 
νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/655/ΕΟΚ», ΦΔΚ 220Α/94, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα ΠΓ89/1999 
(ΦΔΚ 94Α/99) θαη ΠΓ304/2000 (ΦΔΚ 241Α/00) θαη ΠΓ155/2004 (ΦΔΚ 121Α/04).

· ΠΓ77/1993 «πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο 
παξάγνληεο. Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ 88/642/ΕΟΚ», 
ΦΔΚ 34Α/93

· ΠΓ31/1990 «Επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 
ηερληθψλ έξγσλ» ΦΔΚ 11Α/90, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ49/1991 (ΦΔΚ 180Α/91)

· ΠΓ225/1989 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηα ππφγεηα ηερληθά έξγα» ΦΔΚ 106Α/89

· ΠΓ307/1986 «Πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο 
παξάγνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο», ΦΔΚ 135Α, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
ΠΓ12/2012, ΦΔΚ 19Α

· ΠΓ1073/1981 «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκψλ 
θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ», ΦΔΚ 260Α/81

· ΠΓ778/1980 «Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ», ΦΔΚ 
193Α/80

· ΠΓ95/1978 «Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο 
ζπγθνιιήζεσλ» ΦΔΚ 20Α/78

· ΤΑ6690/2012 «Πξντφληα Δνκηθψλ Καηαζθεπψλ: ραξαθηεξηζηηθά, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 
δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο θαη ζήκαλζε ζπκκφξθσζεο «CE», ΦΔΚ 1914Β/12

· ΤΑ2223/2011 «Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Εξγαζηψλ (ΚΜΛΕ)», ΦΔΚ 1227Β/11

· ΤΑ6952/2011 «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 
θπθινθνξία πεδψλ», ΦΔΚ 420Β/11

· ΤΑ210172009 «Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηηο 
εξγαζίεο θαηεδάθηζεο θαη αθαίξεζεο ακηάληνπ ή/θαη πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην απφ θηίξηα, 
θαηαζθεπέο, ζπζθεπέο, εγθαηαζηάζεηο θαη πινία, θαζψο επίζεο θαη κε ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, 
επηθάιπςεο θαη εγθιεηζκνχ ακηάληνπ ή/θαη πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην», ΦΔΚ 1287Β/09

· ΤΑ 502/2003 «Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Εθηεινχκελσλ Οδηθψλ Έξγσλ 
εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ σο ειάρηζηα φξηα», ΦΔΚ 946/03

· ΑΠ. ΓΗΠΑΓ/νηθ 889/2002 «Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ 
θαηαζθεπή Δεκνζίσλ Έξγσλ», ΦΔΚ 16Β/03
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· ΑΠ. ΓΗΠΑΓ/νηθ 177/2001 «Πξφιεςε εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηε κειέηε ηνπ έξγνπ», ΦΔΚ 
266Β/01

· ΑΠ.ΓΔΔΠΠ/νηθ 85/2001 «Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαη ηνπ 
Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο ζην 
ζηάδην ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ή/θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε θάζε Δεκφζην Έξγν», ΦΔΚ 
686Β/01

· ΑΠ. νηθ 433/2000 «Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεηνπ 
ζηνηρείνπ γηα ηε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Δεκφζηνπ Έξγνπ», ΦΔΚ 1176Β/00

· ΚΤΑ16440/1993 «Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπλαξκνινγνχκελσλ 
κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ ζθαισζηψλ», ΦΔΚ 
756Β/93

· ΤΑ130646/1984 «Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο», ΦΔΚ 154Β/84

· ΔΚΓ27/ΓΗΠΑΓ/νηθ/369 «Έληαμε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε (ΕΤ) ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ, 
άξζξνπ ζρεηηθνχ κε ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηα εξγνηάμηα» 15/10/2012

· ΔΓΚ10201/ΔΠΔ «Θεψξεζε ρεδίνπ θαη Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο», 27/03/2012

· ΔΓΚ6/ΓΗΠΑΓ/νηθ/215 «Δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ΑΤ θαη ΦΑΤ ησλ Δεκνζίσλ 
Έξγσλ» 31/03/2008
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5 : ήκαηα αζθαιείαο 
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Ο πληάμαο               Ο Σκεκαηάξρεο       Ζ  Γηεπζχληξηα 
                              Κηηξηαθψλ Έξγσλ          Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ - Ζ/Μ 
 
 
Γεκήηξηνο Οηθνλφκνπ               Νηθνιάνπ Γεκήηξεο                           Διέλε Αιεμνπνχινπ 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο                        Πνιηηηθφο Μεραληθφο                          Αγξ. Σνπ. Μεραληθφο κε β. Α΄ 
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