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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 

ΈΡΓΟ: " Μέτρα προστασίας κοινώς ή επικινδύνως ετοιμόρροπων 

διατηρητέων ή μη κτισμάτων " (Α.Μ.: 46/2019) 
 
 
 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ: 
 
Το έργο αφορά την αποσόβηση του κινδύνου από καταπτώσεις υλικών σε όμορες 
ιδιοκτησίες ή κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με τις εκθέσεις ετοιμόρροπων κτισμάτων 
από την Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση. 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΈΡΓΟΥ: Τοπικές και Δημοτικές Κονότητες του Δήμου Καστοριάς. 
 
 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, με έδρα Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο.  
 
 

 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 Το αντικείμενο του προαναφερόμενου έργου περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική 

Έκθεση. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα  υπάρχει η κατάλληλη σήµανση - ασφάλιση και 

θα ληφθούν όλα εκείνα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή ατυχηµάτων. 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της µελέτης κατά τη διάρκεια των 
εργασιών, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να ενηµερώσει την 
παρούσα σύντοµη τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγµατικά δεδοµένα. 

 

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 

3.1 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
Περίφραξη:  

 
Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών έπρεπε να είναι περιφραγµένος, ώστε να αποκλείεται η 
πρόσβαση σε µη έχοντες εργασία. 
 
Για την περίφραξη των µετώπων θα γίνει τοποθέτηση φραγµάτων ελαφρού τύπου (π.χ. 
προκατασκευασµένα από πλαστικό). Εναλλακτικά προτάθηκε η τοποθέτηση πλαστικού 
πλέγµατος έντονου χρώµατος. 
 
 
Έλεγχος στην είσοδο – έξοδο: 
 
Τα συνεργεία θα ελεχθούν µε ευθύνη τον επικεφαλή τους, κατά την είσοδο και αποχώρηση 
από τα µέτωπα. 

 



3.2 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Αποδυτήρια και ιµατιοφυλάκια 
Στη διάθεση των εργαζοµένων θα τεθούν επαρκείς χώροι για να αλλάζουν ρουχισµό. Οι 
χώροι αυτοί θα είναι εξοπλισµένοι µε ιµατιοφυλάκια και καθίσµατα. 
 
Ντους και νιπτήρες 
Κοντά στα αποδυτήρια πρέπει να υπάρχουν νιπτήρες µε τρεχούµενο νερό. Στους 
νιπτήρες συνιστάται να υπήρχαν σαπούνια. Εφόσον επιβάλετε για λόγους υγιεινής 
πρέπει να εγκατασταθούν ντους µε ζεστό και κρύο νερό (η εγκατάσταση ενός ντους 
ανά 10 εργαζόµενους). 
 
Αποχωρητήρια 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή αριθµό αποχωρητηρίων, τα 
οποία θα βρίσκονται κοντά στις θέσεις εργασίας, στους χώρους ανάπαυσης και στα 
αποδυτήρια (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 - ανάπαυσης 
Στο εργοτάξιο πρέπει να προβλεφθούν χώροι εστίασης και ανάπαυσης του 
προσωπικού. Οι συγκεκριµένοι χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθµό 
καθισµάτων και χώρο διατήρησης φαγητού (υποχρεωτικά εφόσον ο αριθµός 
εργαζοµένων υπερβαίνει τους 70). 
 
Χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρµακείο 
Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρµακείο πρέπει να είναι κοντά στο χώρο 
εργασίας. Επίσης πρέπει να είναι προσπελάσιµος µε φορείο. Ο χώρος πρέπει να 
επισηµανθεί µε πινακίδες, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 105/1995. Ο χώρος 
παροχής πρώτων βοηθειών πρέπει να εποπτεύεται από το γιατρό εργασίας του Αναδόχου. 
 
Αποκοµιδή απορριµµάτων 
Σε διάφορες θέσεις του εργοταξίου πρέπει να τοποθετηθούν κάδοι απορριµµάτων. 
Συνιστάται η τοποθέτηση κάδων σε αποχωρητήρια, χώρους εστίασης, αποδυτήρια και 
κοντά στους χώρους εργασίας. 
 
Για την αποκοµιδή των αχρήστων υλικών προτείνεται  η τοποθέτηση µεγάλων κάδων 
(containers) σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου. 
 
 
 
3.3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 
Η κυκλοφορία των οχηµάτων εντός του εργοταξίου αφορά στη µεταφορά/τροφοδοσία και 
αποκοµιδή/αποµάκρυνση υλικών. Κάθε όχηµα που θα εισέρχεται εντός του εργοταξίου 
οφείλει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις που ισχύουν στο χώρο του εργοταξίου (επιπλέον 
αυτών του ΚΟΚ). Η διακίνηση υλικών (απόθεση, παραλαβή) θα γίνεται σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις των αρµοδίων του εργοταξίου. 

 
Οι πεζοί δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν και να κινούνται σε χώρους κυκλοφορίας 
οχηµάτων και µηχανηµάτων. 

 
 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ 
 

Σύµφωνα µε το Χρονοδιάγραµµα εργασιών η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 
δέκα οκτώ (18) μήνες, αρχίζοντας από την υπογραφή της σύμβασης. Από αυτό  
προκύπτουν οι φάσεις εργασιών που καταγράφονται παρακάτω.  



 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να επιβεβαιώσει την 
παρούσα ανάλυση εργασιών σε φάσεις. Εφόσον προχωρήσει σε αναθεώρηση της 
ανάλυσης συνιστάται να γίνει αναπροσαρµογή των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας που 
ακολουθούν. 

 

1η ΦΑΣΗ 

 

 Εκσκαφές, καθαιρέσεις – αποξηλώσεις, σκυροδετήσεις, πετάσματα ασφαλείας 
 

2η ΦΑΣΗ 

 

 Τοποθέτηση σιδηρών ικριωμάτων για υποστύλωση ή αντιστήριξη κατασκευών  

 
 

5. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Με βάση την ανάλυση εργασιών σε φάσεις που προηγήθηκε παρατίθενται οι Οδηγίες 
Ασφαλούς Εργασίας για τα επιµέρους συνεργεία που θα δραστηριοποιηθούν στο εργοτάξιο. 

 
Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει: 

 Απαραίτητη σήμανση και τα αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας τα οποία προβλέπονται από 
διατάξεις του ισχύοντα Κ.Ο.Κ. να τηρούνται αυστηρά.  

 Προσπέλαση στο εργοτάξιο, πρόσβαση στις θέσεις εργασίας : δεν απαιτείται ιδιαίτερη 
μέριμνα πέραν των συνηθισμένων. 

 Κυκλοφορία οχημάτων και πεζών εντός του εργοταξίου : δεν απαιτείται μέριμνα πέραν 
των συνηθισμένων. 

 Χώροι αποθήκευσης υλικών και τρόποι αποκομιδής αχρήστων : αποθηκεύονται στον 
εργοταξιακό χώρο και γίνεται αποκομιδή αχρήστων με μηχανικά μέσα. 

 Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών. Δεν θα χρησιμοποιηθούν επικίνδυνα υλικά. 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να αναπροσαρµόσει τα 
περιεχόµενα των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της κατασκευής. 
Με βάση τα περιεχόµενα κάθε Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας πρέπει να ενηµερώσει τους 
επικεφαλής των αντίστοιχων συνεργείων, ώστε οι τελευταίοι να µεριµνήσουν για την 
εφαρµογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία τους. 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριµένες εργασίες οφείλει 
να συντάξει Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. 
Ο επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόµενα της Εκτίµησης 
Επαγγελµατικού Κινδύνου. 

 
Ιδιαίτερα χρήσιµη κρίνεται η συνεργασία µεταξύ του Συντονιστή Ασφάλειας κατά την 
εκτέλεση του έργου, του Τεχνικού Ασφάλειας και του επικεφαλής κάθε συνεργείου ώστε να 
λαµβάνονται υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες των εργασιών (διαθέσιµο προσωπικό, 
µεθοδολογία, εξοπλισµός, περιβάλλον εργασίας). 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 



Στο παρόν ΣΑΥ γίνεται αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κινδύνων που σχετίζονται µε 
τις επιµέρους εργασίες εκτέλεσης του έργου. Η αξιολόγηση γίνεται µε τη χρήση κλίµακας 
τριών βαθµίδων ως εξής: 

 
3=ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ:  Πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα για την εξάλειψη ή τον 

έλεγχο του κινδύνου 
2=ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ:  Είναι απαραίτητος ο προγραµµατισµός και η λήψη 

µέτρων πρόληψης 
1=ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ:  Γενικώς αποδεκτή επικινδυνότητα, εφόσον ληφθούν 

ορισµένα µέτρα ελέγχου 
 
Ο συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου µπορεί να αναθεωρήσει τις τιµές της 
επικινδυνότητας καθώς και τη µεθοδολογία αξιολόγησης τους, εφόσον κριθεί απαραίτητο. 
Ανάλογη διεργασία µπορεί να γίνει από τον τεχνικό ασφαλείας συνεργείου που θα εκτελέσει 
τις συγκεκριµένες εργασίες κατά την εκπόνηση της Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου. 
 
 

 
ΕΡΓΑΣΙΑ :  1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Ανάλυση εργασίας : Προετοιµασία χώρου-Εκσκαφές- Απομάκρυνση υλικών  
                                       Μεταφορά υλικών καθαίρεσης  

   

ΕΡΓΑΣΙΑ :  2. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 

Ανάλυση εργασίας : Προετοιµασία χώρου 
Τοποθέτηση σιδηρών ικριωμάτων για υποστύλωση ή αντιστήριξη κατασκευών 
 
 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Σύγκρουση µε µηχάνηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 

 
2 

 
3 

 
 

 
4 

 
5 

 
6 

 

 
7 

 
 
 
 

 
8 

 

 
9 

Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να αποµακρύνονται 
από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981) 
Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν 
πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981) 
Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης 
επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριµένες 
ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Οµάδας και Κατηγορίας (Π∆ 
31/1990, Π∆ 1073/1981) 
Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό 
ρουχισµό (Π∆ 396/1994) 
Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη 
«CE» (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 
Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε ενηµερωµένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην 
Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισµός τους πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις προβλέψεις του εγχειριδίου και 
της Νοµοθεσίας (ακόµη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Π∆ 395/1994, Π∆ 1073/1981) 
Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το Β∆4/1951). Οι 
διατάξεις ασφαλείας (πχ κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα οπισθοπορείας) καθώς τα 
συστήµατα πέδησης και διεύθυνσης πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να 
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταµπλό χειρισµού πρέπει να λειτουργούν, όπως 
επίσης και η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 
304/2000) 
Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. 
Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία 
κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (Π∆ 1073/1981) 
Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης τους 
(Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 
Μέτρα 1 

2 

3 

Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994) 

Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό 

Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981) 



Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα  (συνέχεια) 

Βαθµός επικινδυνότητας :   2 

4 

 
5 

Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, 
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981) 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν 
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Τροχαίο 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 

 
2 

 

 
3 

 
4 

 

 
5 

6 

7 

 
8 

9 

 
10 

 
 
 
 

 
11 

12 
 

 
13 

Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές 
και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003) 
Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε 
να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της 
τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003) 
Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική 
µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 503/2003) 

Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 
αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η 
είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003) 
Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003) 

Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994) 

Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ 
503/2003) 
Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 1073/1981) 

Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν 
(βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003) 
Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της 
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, 
παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους 
ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών 
πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003, Π∆ 
396/1994) 
Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 503/2003) 

Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή 
ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα 
ασφάλειας (ΥΑ 503/2003) 
Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 503/2003, 
Π∆ 396/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πυρκαγιά 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 

2 

 
3 

4 

5 

6 

7 
 

 
8 

Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981) 

Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά 
σε εύφλεκτα υλικά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978) 
Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (Π∆ 1073/1981) 

Αποψήλωση θάµνων και χαµηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες 

Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρµανση) (Π∆ 1073/1981) 

Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 1073/1981) 

Χρήση πυροσβεστικών µέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσµατική χρήση των πυροσβεστήρων 
συνιστάται να γίνεται ενηµέρωση του προσωπικού. Επίσης σηµειώνεται ότι τα πυροσβεστικά µέσα 
πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιµες θέσεις (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978) 
Σύσταση οµάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα µέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε 
καθηµερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενηµερωθεί για τη χρήση των 
πυροσβεστικών µέσων) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Θόρυβος από µηχανήµατα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 

 
2 

Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 
85/1991, Π∆ 395/1994) 
Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994) 



3 Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Θόρυβος από µηχανήµατα  (συνέχεια) 

Βαθµός επικινδυνότητας :   1 

4 

 
5 

6 

Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981) 
Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994) 

Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί 

Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

 
5 

 
6 
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Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό 
(Π∆ 397/1994) 
Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του 
φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994) 
Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική 
προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994) 
Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του 
εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, 
θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός, φωτισµός) (Π∆ 397/1994) 
Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της 
εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994) 
Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση 
της υγείας τους και η σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση 
των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994) 
Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον 
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : ∆ονήσεις από συµπύκνωση 

Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 

2 

 
3 

 
4 

Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994) 

Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου 
εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) 
Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985) 
Απόσταση ασφαλείας από τα µηχανήµατα συµπύκνωσης - δόνησης (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Σκόνη από µηχανήµατα - οχήµατα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 

2 

3 

∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981) 

∆ιαβροχή µε υδροφόρα (Π∆ 1073/1981) 

Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Εγκαύµατα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 

2 

 
3 

 
4 

 
5 
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Τα θερµά µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993) 

Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από θερµά µέρη των µηχανηµάτων, 
οχηµάτων και εξοπλισµού (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993) 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού που φέρει θερµά 
µέρη, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993) 
Οι εργαζόµενοι που επεµβαίνουν σε σε θερµά µέρη εξοπλισµού πρέπει να εκτελούν την εργασία τους 
µόνο εφόσον η θερµοκρασία έχει κατέλθει σε ανεκτά επίπεδα (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993) 
Οι εργαζόµενοι που επεµβαίνουν σε σε θερµά µέρη εξοπλισµού πρέπει να χρησιµοποιούν 
προστατευτικά γάντια (Π∆ 395/1994, Π∆ 396/1994, Π∆ 377/1993) 
Οι εργαζόµενοι που έρχονται σε επαφή µε θερµά υλικά πρέπει να χρησιµοποιούν προστατευτικά 
γάντια (Π∆ 395/1994, Π∆ 396/1994, Π∆ 377/1993) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 



Μέτρα 1 

 
2 

Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή 
τους στο εργοτάξιο (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993) 
Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα 
∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 
77/1993) 

3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 
388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993) 
Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, 
Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993) 
Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των 
χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993) 
Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα 
διαλείµµατα και µετά το πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993) 
Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 
77/1993) 

Μ.Α.Π. 1 

2 

3 

4 

5 

6 

Μάσκα ηµίσεως προσώπου ΕΝ 149 (FFP2) 

Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

Γάντια ΕΝ 388 

Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

Φόρµα εργασίας ΕΝ 465 
Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981) 

Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, 
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981) 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν 
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994) 



6. ΓΕΝΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
Οι κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί και ισχύουν 
ανεξαρτήτως φάσεως. Σε περίπτωση αντίθεσης µε τις Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που 
αναπτύχθηκαν παραπάνω ισχύ έχουν οι οδηγίες. 

 
 Κάθε άτοµο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας στο 

έργο που το αφορούν. 
 ∆εν θα ανατίθεται µία δουλειά σε κανένα άτοµο αν δεν είναι σωµατικά και 

πνευµατικά κατάλληλο γι’ αυτήν. 

 Όλα τα άτοµα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο προστατευτικό κράνος. 
 Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής και ανάπαυσης. 
 Όλα τα άτοµα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα. Η  

ελάχιστη απαίτηση ασφάλειας για τα υποδήµατα είναι να έχουν προστατευτική 
µεταλλική επένδυση για τα δάχτυλα και στη σόλα. 

 Η ασφαλής προσέγγιση  και έξοδος  πρέπει να εξασφαλίζεται  σε όλες τις θέσεις 
εργασίες και χώρους. 

 Όλα τα άτοµα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες της σήµανσης ασφάλειας 
του εργοταξίου. 

 Φωτιές µε σκοπό την θέρµανση δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο. 

 Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου. 
 Κανένα άτοµο δεν θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυµένο. Οι 

εργαζόµενοι δεν επιτρέπεται να φορούν φαρδιά ξεκούµπωτα ρούχα, σορτς και να 
είναι γυµνοί από τη µέση και πάνω. 

 Κανένα άτοµο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, αποµακρύνει, 
τροποποιήσει, χαλάσει, καταστρέψει οποιοδήποτε σήµανση  ή εξοπλισµό 
ασφάλειας. 

 Όλοι οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε ανασφαλή 
κατάσταση εργασίας και να απευθυνθούν για βοήθεια αν δεν µπορούν να την 
ελέγξουν µόνοι τους. 

 Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό. 

 Μόνο εξουσιοδοτηµένα άτοµα να χειρίζονται τον εξοπλισµό του εργοταξίου. 
 Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτοµο που 

γνωρίζει τους χώρους του εργοταξίου και να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Για την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας του Αναδόχου και τη λήψη των 
απαιτούµενων µέτρων ασφάλειας προτάθηκε η κατανοµή αρµοδιοτήτων σε όλη την 
ιεραρχία εκτέλεσης του έργου. 

 
 

 
 
 
 



Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την ασφάλεια κάθε εµπλεκόµενος 
στην εκτέλεση του έργου έχει συγκεκριµένες αρµοδιότητες, αναλόγως των γενικότερων 
καθηκόντων του. Συγκεκριµένα: 
 
Ο εργοταξιάρχης, ως νόµιµος εκπρόσωπος του Αναδόχου, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των 
µέτρων ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο. Συγκεκριµένα έχει τις παρακάτω 
υποχρεώσεις: 
 Να  διαβιβάσει  στην  αρµόδια  επιθεώρηση  εργασίας  πριν  από  την   έναρξη  των εργασιών 

την εκ των προτέρων γνωστοποίηση του έργου. 
 Να µεριµνήσει  για  την  εκπόνηση  Σχεδίου Ασφάλειας  και  Υγείας  και  για  την  κατάρτιση 

Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 
 Να τηρεί Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. 
 Να τηρεί, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του 

επιβλέποντος µηχανικού. 
 Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας και να 

µεριµνά για την τήρηση του ΣΑΥ. 
 
Ο εργοταξιάρχης, ως νόµιµος εκπρόσωπος του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις 
όσον αφορά στο προσωπικό της εταιρείας του: 
 Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της 

εργασίας, και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και  ασφάλεια των τρίτων. 
 Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για 

την ασφάλεια  και  την  υγεία. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από τον τεχνικό ασφάλειας 
και ιατρό εργασίας. 

 Να χρησιµοποιεί  τις  υπηρεσίες  τεχνικού  ασφάλειας (και ιατρού εργασίας για επιχειρήσεις 
που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζοµένους). Οι υποχρεώσεις του τεχνικού 
ασφάλειας ή/και του ιατρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. 

 Να εξασφαλίζει  σε  κάθε  εργαζόµενο  κατάλληλη  και  επαρκή  εκπαίδευση  στον  τοµέα της 
ασφάλειας και της υγείας. 

 Να µεριµνεί για τη χορήγηση στο προσωπικό του, όλων των αναγκαίων Μέσων Ατοµικής 
Προστασίας για τη δουλειά που εκτελεί. 

 Να εξασφαλίζει  ότι  οι  εργαζόµενοι  σε  εξωτερικές  επιχειρήσεις που εκτελούν  εργασίες στην 
επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία. 

 Να αναγγέλλει όλα  τα  εργατικά  ατυχήµατα στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις 
αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού  στον  οποίο  υπάγεται  ο  τραυµατίας 
εντός  24  ωρών.  Εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, πρέπει να 
τηρούνται αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των 
αιτίων του ατυχήµατος. Να τηρεί  ειδικό  βιβλίο  ατυχηµάτων  και κατάλογο  των  εργατικών 
ατυχηµάτων  που  έχει  ως  συνέπεια  για  τον  εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη 
των τριών εργάσιµων ηµερών. 

 
Ο εργοταξιάρχης, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία 
για τον εργαζόµενο. 
 
Κάθε αρµόδιος µηχανικός του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
 Να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύµφωνες µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, για 

την εκτέλεση εργασιών στο τµήµα του έργου που έχει αναλάβει. 
 Να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών του πριν από την έναρξη των εργασιών και περιοδικά 

κατά την εκτέλεσή τους (κατ’ ελάχιστον κάθε εβδοµάδα και ύστερα από θεοµηνία). 
 Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 

τµήµα του έργου που έχει αναλάβει. 
 Να  τηρεί το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας του έργου (υποχρεωτικές αναγραφές που του 

αντιστοιχούν). 
Κάθε αρµόδιος µηχανικός του Αναδόχου, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον εργαζόµενο. 
 



Κάθε εργοδηγός, ως εκπρόσωπος του εργοδότη, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
 Να καθοδηγεί τους εργαζόµενους του συνεργείου του, για την τήρηση των απαιτούµενων 

µέτρων ασφαλείας σε κάθε φάση εργασίας. 
 Να  επιθεωρεί το προσωπικό του συνεργείου του τουλάχιστον µια φορά την ηµέρα, 

προκειµένου να διαπιστώσει την τήρηση των µέτρων ασφαλείας από αυτούς. 
 Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 

τµήµα του έργου που έχει αναλάβει. 
 Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας. 
 
Κάθε εργοδηγός, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία 
για τον εργαζόµενο. 
 
Κάθε εργαζόµενος έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις: 
 Να εφαρµόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα µε τις 

δυνατότητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και των  άλλων  ατόµων  που 
επηρεάζονται  από  τις  πράξεις  ή  παραλείψεις  του  κατά  την  εργασία, σύµφωνα µε την 
εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του. 

 Για  την  πραγµατοποίηση  αυτών  των  στόχων,  οφείλει ειδικότερα,  σύµφωνα  µε  την 
εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του: 
 Nα  χρησιµοποιεί  σωστά  τις  µηχανές,  τις  συσκευές,  τα  εργαλεία,  τις επικίνδυνες  ουσίες,  

τα µεταφορικά και άλλα µέσα. 
 Nα  χρησιµοποιεί σωστά  τον  ατοµικό  προστατευτικό εξοπλισµό που  τίθεται στη διάθεσή  

του και µετά τη χρήση να τον τακτοποιεί στη θέση του. 
 Nα µη θέτει εκτός λειτουργίας, αλλάζει ή µετατοπίζει αυθαίρετα τους µηχανισµούς ασφάλειας 

των  µηχανών,  εργαλείων,  συσκευών,  εγκαταστάσεων  και  κτιρίων  και  να χρησιµοποιεί  
σωστά αυτούς τους µηχανισµούς ασφαλείας. 

 Nα αναφέρει αµέσως στον εργοδότη (ή/και σε όσους ασκούν αρµοδιότητες τεχνικού 
ασφάλειας και ιατρού εργασίας), όλες τις καταστάσεις που µπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι 
παρουσιάζουν άµεσο και σοβαρό  κίνδυνο  για  την  ασφάλεια  και  την  υγεία,  καθώς και  
κάθε  έλλειψη  που  διαπιστώνεται  στα συστήµατα προστασίας. 

 Nα συντρέχει  τον  εργοδότη (και  όσους  ασκούν  αρµοδιότητες  τεχνικού  ασφάλειας  και 
ιατρού εργασίας),  όσον  καιρό  χρειαστεί,  ώστε  να  καταστεί  δυνατή  η  εκπλήρωση όλων  
των  καθηκόντων  ή απαιτήσεων για  την  προστασία  της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζοµένων κατά την εργασία. 

 Nα συντρέχει τον  εργοδότη (και  όσους  ασκούν  αρµοδιότητες  τεχνικού  ασφάλειας  και 
ιατρού εργασίας), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να µπορεί να εγγυηθεί ότι το 
περιβάλλον και οι συνθήκες  εργασίας  είναι  ασφαλείς  και  χωρίς  κινδύνους  για  την 
ασφάλεια  και  την  υγεία  εντός  του πεδίου δραστηριότητάς του. 

 Να  παρακολουθεί  τα  σχετικά  σεµινάρια  ή  άλλα  επιµορφωτικά προγράµµατα σε θέµατα 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Προκειµένου να µπορέσει να εκπληρώσει  την 
παραπάνω υποχρέωση, έχει δικαίωµα να λάβει επαρκή απαλλαγή από  την  εργασία  χωρίς 
απώλεια αποδοχών, καθώς και να του παρασχεθούν τα αναγκαία µέσα. 

 Να φορά κράνος προστασίας της κεφαλής και υποδήµατα ασφαλείας, τα οποία χορηγούνται 
από τον εργοδότη του. 

 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας κάθε επιχείρησης έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις: 
 Να παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέµατα 

σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών 
ατυχηµάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της 
επιχείρησης (ΒΥΤΑ). 

 Να συµβουλεύει σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και συντήρησης των 
εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προµήθειας µέσων και 
εξοπλισµού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των ατοµικών µέσων 
προστασίας, καθώς και διαµόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος 
εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 



 Να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων, πριν από τη λειτουργία 
τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και µεθόδων εργασίας πριν από την 
εφαρµογή τους και επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 
και πρόληψης των ατυχηµάτων, ενηµερώνοντας σχετικά τους αρµόδιους προϊστάµενους των 
τµηµάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης. 

 Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, 
να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να 
προτείνει µέτρα αντιµετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρµογή τους. 

 Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας. 
 Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα των 

ερευνών του και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή παρόµοιων ατυχηµάτων 
 Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερµού για τη διαπίστωση 

ετοιµότητας προς αντιµετώπιση ατυχηµάτων. 
 Να µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας και να τους ενηµερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του 
επαγγελµατικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους 

 Να συµµετέχει στην κατάρτιση και εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης των 
εργαζοµένων σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

 Να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 
 Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του µε τον ιατρό εργασίας, πραγµατοποιώντας 

µε αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 
 
Οφείλει να διαθέσει στον εργοδότη µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία 
κινδύνων για την ασφάλεια  και  την  υγεία  συµπεριλαµβανοµένων  εκείνων  που αφορούν  
οµάδες  εργαζοµένων  που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. H εκτίµηση αυτή 
πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τον ιατρό εργασίας, EΣYΠΠ ή EΞYΠΠ, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις. 
 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη 
νοµοθεσία για τον εργαζόµενο. 
 
Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σ’ αυτόν από τον 
εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως 
τεχνικού ασφάλειας. 
 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την 
άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζοµένους. 
Τυχόν διαφωνία του µε τον εργοδότη, για θέµατα της αρµοδιότητάς του, δεν µπορεί να αποτελέσει 
λόγο καταγγελίας της σύµβασης του. 
 
 

Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
 Να συντονίζει την εφαρµογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές ή/και 

οργανωτικές επιλογές, προκειµένου  να προγραµµατίζονται  οι  διάφορες  εργασίες ή φάσεις  
εργασίας που  διεξάγονται ταυτόχρονα ή  διαδοχικά και στην πρόβλεψη  της διάρκειας  
εκτέλεσης των  διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας. 

 Συντονίζει την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων µεριµνώντας ώστε ο Ανάδοχος και οι 
υπεργολάβοι και, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των εργαζοµένων, οι 
αυτοαπασχολούµενοι να εφαρµόζουν µε συνέπεια τις υποχρεώσεις που τους αντιστοιχούν και 
να  εφαρµόζουν  το  Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας  του έργου. 

 Να αναπροσαρµόζει ή να µεριµνά ώστε να αναπροσαρµοστεί το Σχέδιο και ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας. 

 Να οργανώνει µαζί µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας τη συνεργασία, 
µεταξύ του Αναδόχου και των υπεργολάβων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που 
διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο εργοτάξιο, και  το  συντονισµό  των  δραστηριοτήτων για  
την  προστασία  των  εργαζοµένων  και  την  πρόληψη  των ατυχηµάτων και των 



επαγγελµατικών ασθενειών, καθώς και την αµοιβαία ενηµέρωση τους, όταν πολλές 
επιχειρήσεις µοιράζονται τον  ίδιο  χώρο  εργασίας, µεριµνώντας  για  τη  συµµετοχή  εφόσον 
υπάρχει  ανάγκη  των αυτοαπασχολουµένων. 

 Να συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρµογή των εργασιακών διαδικασιών. 
 Να λαµβάνει  τα αναγκαία µέτρα ώστε να  επιτρέπεται η  είσοδος  στο εργοτάξιο µόνο στα 

πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια. 
 Να συνεργάζεται µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας καθ' όλη τη 

διάρκεια απασχόλησης στο εργοτάξιο και να ζητά τη γνώµη τους κάθε φορά που κρίνει 
απαραίτητο. 

 

Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις 
που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον εργαζόµενο. 
 
Στο Συντονιστή ασφάλειας και Υγείας είναι δυνατόν να ανατεθεί το έργο και οι αρµοδιότητες του 
Τεχνικού Ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος απασχόλησης δεν συµψηφίζεται, αλλά 
υπολογίζεται και εκτελείται ανεξάρτητα. 

 

 

7.1 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 17/1996 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος) να εξασφαλίσει 
σε κάθε εργαζόµενο επαρκή εκπαίδευση σε θέµατα ασφάλειας και υγείας µε την ευκαιρία: 

 Της πρόσληψής του 

 Τυχόν µετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων 
 Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισµού εργασίας και γενικότερα νέας τεχνολογίας που 

αφορά στην εργασία του. 
 

 
Η εκπαίδευση πρέπει να προσαρµόζεται εφόσον προκύπτουν νέοι κίνδυνοι και να 
επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 
 
Για την υλοποίηση της εκπαίδευσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

 Ο εκπρόσωπος του αναδόχου, µε τη συνδροµή του τεχνικού ασφαλείας, 
εκπαιδεύει το προσωπικό του µε την εγκατάσταση του αναδόχου στο εργοτάξιο. Η 
συγκεκριµένη εκπαίδευση συνιστάται να συνδυαστεί µε την ενηµέρωση που 
προβλέπεται. 

 Ο εκπρόσωπος του αναδόχου εκπαιδεύει κάθε νεοεισερχόµενο στο έργο 
εργαζόµενο του συνεργείου του. 

 Η παραπάνω εκπαίδευση επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, 
ανάλογα µε τη διάρκεια δραστηριοποίησης του αναδόχου, την εµφάνιση νέων 
κινδύνων και την αύξηση της επικινδυνότητας των ήδη υπαρχόντων. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.2 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
 
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις των Π∆ 17/1996, Π∆ 305/1996 και Π∆ 1073/1981 κάθε 
εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) οφείλει σε περίπτωση ατυχήµατος να εξασφαλίζει 
την παροχή πρώτων βοηθειών στον παθόντα. Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την 
ασφαλή διακοµιδή του παθόντα σε νοσοκοµειακή µονάδα (εφόσον υπάρχει σχετική 
ανάγκη). Επίσης πρέπει να ενηµερώσει τις αρµόδιες Αρχές εντός 24 ωρών. Σε 
περίπτωση σοβαρού συµβάντος πρέπει να διατηρούνται αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που 
µπορεί να χρησιµεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήµατος. Τέλος τα στοιχεία 
που προκύπτουν από τη διερεύνηση του ατυχήµατος πρέπει να καταχωρούνται στα 
αντίστοιχα αρχεία (Βιβλίο Ατυχηµάτων, Βιβλίο Υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας - γιατρού 
εργασίας, Κατάλογος Εργατικών Ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών ηµερών). Για τη διαχείριση των ατυχηµάτων 
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
 Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο διερευνάται η ύπαρξη (και 

στοιχεία όπως τηλέφωνα και διευθύνσεις) νοσοκοµειακών µονάδων που βρίσκονται 
κοντά στο εργοτάξιο. 

 Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο οργανώνεται φαρµακείο, το οποίο 
περιέχει κατ’ ελάχιστον τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1 του ΣΑΥ, 
ανάλογα µε τη θέση του έργου και το συνολικό αριθµό των εργαζοµένων σε αυτό. 

 
Σε περίπτωση ατυχήµατος: 
 Όποιος αντιληφθεί το συµβάν πρέπει να προσφέρει πρώτες βοήθειες στον 

παθόντα, εφόσον γνωρίζει, και να ζητήσει βοήθεια (από άλλους εργαζόµενους που 
γνωρίζουν). Επίσης πρέπει άµεσα να ενηµερωθεί ο εκπρόσωπος του εργοδότη του 
παθόντα. 

 
Μετά το ατύχηµα: 
 Ο τεχνικός ασφαλείας του αναδόχου (και ο γιατρός εργασίας, εφόσον 

απασχολείται), σε συνεργασία µε τον εκπρόσωπο του στο εργοτάξιο, διερευνά τα 
αίτια του συµβάντος και προτείνει µέτρα για την αποφυγή επανάληψης στο µέλλον. 
Η παραπάνω διερεύνηση καταγράφεται στο Βιβλίο Ατυχηµάτων ή/και στο Βιβλίο 
Υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας - γιατρού εργασίας. Επίσης πρέπει να ενηµερωθεί 
ο Κατάλογος Εργατικών Ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών ηµερών. 

 Εφόσον κριθεί απαραίτητο, προβλέπεται ενηµέρωση των εργαζοµένων του 
συνεργείου, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή 
επανάληψης παρόµοιου ατυχήµατος στο µέλλον. 

 
 

Σε περίπτωση σοβαρού συµβάντος πρέπει να διατηρούνται αµετάβλητα όλα τα στοιχεία 
που µπορεί να χρησιµεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήµατος. 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3 ∆ΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 
Στο εργοτάξιο ενδέχεται να παρουσιαστούν συνθήκες καύσωνα κατά τους καλοκαιρινούς 
µήνες και ψύχους κατά τους χειµερινούς. Για την αντιµετώπιση τέτοιων καιρικών 
φαινοµένων προβλέπονται (εφόσον επηρεάζουν τις εργασίες): 
 Καθορισµός διαλειµµάτων διάρκειας και συχνότητας αναλόγως των καιρικών 

συνθηκών που επικρατούν. 

 Μετακύλιση του ωραρίου (αποφυγή εργασίας στις πρωινές ώρες το χειµώνα και στις 
 µεσηµεριανές το καλοκαίρι). 
 ∆ιακοπή των εργασιών όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς (καύσωνας, 

ψύχος, θυελλώδεις άνεµοι, έντονες βροχοπτώσεις). 
 Παροχή στους εργαζόµενους πόσιµου δροσερού νερού (10°-15° C) σε συνθήκες 

καύσωνα και ζεστών ροφηµάτων σε συνθήκες ψύχους. 
 Προγραµµατισµός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερµική καταπόνηση 

εκτός θερµοκρασιακών αιχµών, από τον υπεύθυνο του συνεργείου, και  µετακύληση 
ή ενίσχυση του ωραρίου ώστε να υλοποιούνται κανονικά τα διαλείµµατα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.4 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 105/1995 πρέπει να τοποθετείται σήµανση 
ασφάλειας όταν οι υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν µπορούν να αποφευχθούν ή να 
µειωθούν επαρκώς µε τεχνικά µέσα συλλογικής προστασίας ή µε µέτρα, µεθόδους ή 
διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. 
 
Η σηµατοδότηση ασφάλειας των χώρων εργασίας σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά ή 
περιορίζει τη λήψη των αναγκαίων εκάστοτε µέτρων προστασίας των εργαζοµένων. 
 
Η συµµόρφωση µε τη σήµανση ασφάλειας είναι υποχρεωτική και κανείς µη 
εξουσιοδοτηµένος δεν επιτρέπεται να τη µετακινεί ή καταστρέφει. 
 
Στο Παράρτηµα 2 του ΣΑΥ παρατίθενται συνήθη σήµατα ασφάλειας. 

 

 

 

7.5 ΥΓΙΕΙΝΗ 
 
Η τήρηση της υγιεινής των εργαζοµένων ελέγχεται από τους επικεφαλής των τµηµάτων 
(εργοδηγοί, εκπρόσωποι υπεργολάβων, γιατροί εργασίας). Συγκεκριµένα πρέπει οι 
εργαζόµενοι να µην τρώνε ή πίνουν στο χώρο εργασίας, παρά µόνο στους χώρους που 
προβλέπονται για την εστίασή τους. Επίσης, µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για την 
τήρηση της υγιεινής πριν το φαγητό και την αναχώρηση από το εργοτάξιο. Τα 
απορρίµµατα από τα φαγητά πρέπει να εναποτίθενται στους κάδους απορριµµάτων. Οι 
κάδοι απορριµµάτων πρέπει να αδειάζονται και τα απορρίµµατα να αποµακρύνονται από 
το εργοτάξιο σε χρονικά διαστήµατα, κατάλληλα επιλεγµένα, ώστε να διασφαλίζονται 
άριστες συνθήκες υγιεινής στο εργοτάξιο. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
 
Για τα εργοτάξια εντός κατοικηµένων περιοχών τα παρακάτω είδη είναι απαραίτητο να 
περιέχονται στο φαρµακείο του εργοταξίου: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

  1-25 25-50 51-100 
1 Αντισηπτικό διάλυµα ιωδίου 1 1 1 
2 Σκεύασµα για κάψιµο 1 2 3 
3 Οινόπνευµα 1 1 1 
4 Οξυζενέ 1 1 1 
5 Εισπνεύσιµη αµµωνία 1 2 2 
6 Αποστειρωµένες γάζες 1 2 3 
7 Επίδεσµοι γάζας 2 4 6 
8 Τριγωνικοί επίδεσµοι 1 1 1 
9 Ελαστικός επίδεσµος 1 1 1 
10 Λευκοπλάστ ρολλό 2 2 2 
11 Ύφασµα καθαρισµού 1 1 1 
12 Υγρό σαπούνι 1 1 1 
13 Ψαλίδι 1 1 1 
14 Τσιµπίδα 1 1 1 
15 Βαµβάκι 1 1 1 
16 Αντισταµινική αλοιφή 1 1 1 
17 Σπασµολυτικό 1 1 1 
18 Γάντια µιας χρήσης 1 1 1 
19 Φυλλάδιο πρώτων βοηθειών 1 1 1 

 

Για εργοτάξια εκτός κατοικηµένων περιοχών, το φαρµακείο του εργοταξίου πρέπει να 
περιέχει επιπλέον: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

  1-25 25-50 51-100 
20 Ενέσιµο κορτιζονούχο 1 1 1 
21 Σύριγγες πλαστικές 6 6 6 
22 ∆ισκία αντιδιαρροϊκά 1 1 1 
23 ∆ισκία αντιόξινα 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Γεωµετρικό σχήµα Σηµασία 

 

 

Σήµατα απαγόρευσης 

 

 

Σήµατα υποχρέωσης 

 

 

Σήµατα προειδοποίησης 

 

 

Σήµατα διάσωσης ή βοήθειας 

 

  

Σήµατα που αφορούν το 
πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισµό 

 
Σήματα  

Απαγόρευσης: 

                                        
                              Απαγορεύεται               Απαγορεύεται                   Απαγορεύεται            Απαγορεύεται 

                                το κάπνισµα        η χρήση γυµνής φλόγας      η διέλευση πεζών           η κατάσβεση 

                                                                  και το κάπνισµα    με νερό 

                                          
                             Mη πόσιµο νερό                Απαγορεύεται                Απαγορεύεται                Mην αγγίζετε 
                                                                    η είσοδος στους             η διέλευση στα 

                                                                        µη έχοντες                        οχήµατα 
                ειδική άδεια               διακίνησης φορτίων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σήματα  
Υποχρέωσης:                                   

                               
                               Υποχρεωτική            Υποχρεωτική             Υποχρεωτική           Υποχρεωτική             Υποχρεωτική 
                           προστασία των        προστασία του           προστασία των       προστασία των         προστασία των                                         
                                   µατιών                   κεφαλιού                      αυτιών            αναπνευστικών οδών        ποδιών 

      
Υποχρεωτική       Υποχρεωτική Υποχρεωτική Υποχρεωτική   Υποχρεωτική       Γενική 

προστασία των προστασία του προστασία του   ατοµική προστασία   διάβαση για      υποχρέωση 
χεριών          σώµατος προσώπου   έναντι πτώσεων       πεζούς  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Σήματα 
Προειδοποίσης: 

                  

                   Εύφλεκτες ύλες        Εκρηκτικές ύλες      Τοξικές ύλες       ∆ιαβρωτικές ύλες       Ραδιενεργά υλικά 

                    ή/ και υψηλή 

                   θερµοκρασία 

   

 

 

 
 
                  Αιωρούµενα               Οχήματα                    Κίνδυνος          Γενικός κίνδυνος             Κίνδυνος 

                   Φορτία                   διακίνησης              ηλεκτροπληξίας                                        Παραπατήματος 

                                                    φορτίων  

 

 

 

Σήματα  

διάσωσης 

 ή Βοήθειας: 

 

 

                  Πρώτες βοήθειες       Φορείο                   Θάλαµος               Πλύση µατιών        Τηλέφωνο για 

                                                                                    καταιονισµού                                            διάσωση και 

                                                                               ασφαλείας                                            πρώτες βοήθειες 

 
Όταν πρέπει να δείξουµε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουµε για 

να φτάσουµε στα µέσα βοήθειας ή διάσωσης τότε τα αντίστοιχα σήµατα 
συνδυάζονται ανάλογα µε τα παρακάτω σήµατα κατεύθυνσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σήµατα που 
αφορούν το 
πυροσβεστικό 
υλικό ή 
εξοπλισµό: 

 

 

                                  Πυροσβεστική                 Σκάλα              Πυροσβεστήρας        Τηλέφωνο 

                                       µάνικα                                                                                        για την                   

                                                                                                                                     καταπολέµηση 
                                                                         πυρκαγιών 

                                     Όταν πρέπει να δείξουµε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουµε για να φτάσουµε στον   

                                   πυροσβεστικό εξοπλισµό τότε τα αντίστοιχα σήµατα συνδυάζονται ανάλογα µε τα παρακάτω   

                                      σήµατα κατεύθυνσης 

 
 

 

 
 
  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

Το Χρονοδιάγραµµα του έργου επισυνάπτεται µε την έναρξη των εργασιών και θα 
ενηµερώνεται  καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

 Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», ΦΕΚ 117Α/85 

 Ν2224/1994 «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, Υγιεινής - 
Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94 

 Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφάλειας στις οικοδοµές και 
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83 

 N1430/1984 «Κύρωση της αριθµ. 62 ∆ιεθνούς Συµβάσεις Εργασίας, που αφορά τις 
διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία και τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση 
µε αυτή», ΦΕΚ 49Α/84 

 Π∆17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων σε 
συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π∆159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99) 

 Π∆305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται 
στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», 
ΦΕΚ212Α/96 

 Π∆1073/1981 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

 Π∆395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση 
εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε 
την οδηγία του Συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε µε τα 
Π∆89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και Π∆304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) 

 Π∆396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς 
την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 

 Π∆397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη 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», ΦΕΚ 
221Α/94 

 Π∆225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 

 Π∆778/1980 «Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών», ΦΕΚ 
193Α/80 

 Π∆31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91) 

 Π∆95/1978 «Περί µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78 

 Π∆77/1993 «προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς 
παράγοντες. Τροποποίηση και συµπλήρωση προς την οδηγία του συµβουλίου 
88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 

 Π∆ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση 
εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασµούς), σε 
συµµόρφωση µε την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

 Π∆105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην 
εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

 ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων 
εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 

 ΥΑ130646/1984 «Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 

 ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων 
µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ  



756Β/93 

 ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου 
στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 

 ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου», ΦΕΚ 
266Β/01 

 ΑΠ.∆ΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση µελέτης 
στο στάδιο της οριστικής µελέτης ή/και της µελέτης εφαρµογής σε κάθε ∆ηµόσιο Έργο», 
ΦΕΚ686Β/01 

 ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 
κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 

 
 
 
 
 
 
 
   

Ο  Συντάξας 
 
 
 
 
 

Ιωάννης Ν. Τσιτσικλής 
 Πολιτικός Μηχανικός 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
 
 
 
 
 

Τάσος Παπαδόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός 

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. 
 

 
 
 
 

Ανδρέας Μόκκας 
Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός 
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