
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. ΜΔΛΔΣΗ:  114 /2018 

ΓΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 

Γ/νζη Σετνικών Τπηρεζιών - 

Περιβάλλονηος & Πολιηικής 

Προζηαζίας 

ΔΡΓΟ: «ΒΔΛΣΙΩΗ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΗ 
ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΤΣΟΤ» 

Σμήμα Σετνικών Έργων – 

Προμηθειών & Γιενέργειας 

Γιαγωνιζμών 

 

**************************  
 

 

 

 Κάξπζηνο:      06-09-2018 
 
 

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ θαη ΤΓΔΗΑ γηα ην έξγν: 
 
 

«ΒΔΛΤΙΩΣΗ ΓΙΚΤΥΩΝ ΥΓΡΔΥΣΗΣ ΓΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» 



 ΚτΔ: ΓΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 
ΑΤ ΔΡΓΟ: «ΒΔΛΣΙΩΗ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΗ 

ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΤΣΟΤ» 
 
 
 
 

 

ελίδα 2 από 36 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
 
1 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ............................................................................................ 4 

1.1 ΤΝΣΟΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ................................................................................ 4 

1.2 ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΓΑΗΩΝ Δ ΦΑΔΗ ................................................................................. 4 

2 ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ................................................................... 4 

2.1 ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ................................................................................... 5 

2.2 ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΟΗ .............................................................................................................. 6 

2.3 ΓΡΑΠΣΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (ΓΔΔΚ) ..................................... 7 

2.4 ΔΝΖΜΔΡΩΖ – ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ......................................................... 7 

2.5 ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ (ΜΑΠ) ........................................................................ 7 

2.6 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΔΡΓΟΤ ................................................................................................. 8 

2.7 ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ – ΠΡΩΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ ................................................... 8 

2.8 ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ .................................................................................................................. 9 

2.9 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΔ .................................................................... 10 

2.10 ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ ............................................................................................................ 10 

3 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΓ 305/96 ........................................................ 11 

3.1 ΠΡΟΒΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟ ................................................................................................ 11 

3.2 ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ ................................................................................. 11 

3.3 ΔΠΗΚΔΠΣΔ ................................................................................................................ 11 

3.4 ΤΓΗΔΗΝΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ............................................................................................... 11 

3.5 ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ ..................................................................................... 12 

4 ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ................................................ 13 

4.1 ΒΑΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ................................................................... 13 

4.2 ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΛΟΓΩ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΩΝ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ .................. 14 

4.3 ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΝΑ ΦΑΖ ΔΡΓΑΗΑ .. 14 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α - ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ ................................ 15 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β - ΠΗΝΑΚΑ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ................................... 24 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ – ΔΝΣΤΠΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ...................................................... 29 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ - ΔΚ ΣΩΝ ΠΡΟΣΔΡΩΝ ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ .................................... 30 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ - ΠΗΝΑΚΔ ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ................................................. 31 



 ΚτΔ: ΓΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 
ΑΤ ΔΡΓΟ: «ΒΔΛΣΙΩΗ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΗ 

ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΤΣΟΤ» 
 
 
 
 

 

ελίδα 3 από 36 

 
 



 ΚτΔ: ΓΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 
ΑΤ ΔΡΓΟ: «ΒΔΛΣΙΩΗ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΗ 

ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΤΣΟΤ» 
 
 
 
 

 

ελίδα 4 από 36 

1 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

1.1 ΤΝΣΟΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη λα εθηειεζηεί: ζηηο ηνπηθέο  θνηλόηεηεο Ακπγδαιηάο, Καιιηαλώλ, 

Καιπβίσλ,  Μεζνρσξίσλ, Σζαθαίσλ, Ραπηαίσλ, Πνιππνηάκνπ, Νέσλ ηύξσλ, ηύξσλ,  

Παξαδεηζίνπ θαη Πιαηαληζηνύ, ε θαηαζθεπή λέσλ θαη ε αληηθαηάζηαζε παιαηώλ δηθηύσλ ύδξεπζεο, 

ε ηνπνζέηεζε παξνρώλ ύδξεπζεο,, ε αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ κεησηώλ πίεζεο θιπ. 

1.2 Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ είλαη : 

ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΓΑΗΩΝ Δ ΦΑΔΗ 

 Δθζθαθή.  
 Δγθηβσηηζκόο αγσγώλ κε άκκν ιαηακείνπ. 
 Καηαζθεπή ζπλδέζεσλ. 
 Καηαζθεπή θξεαηίσλ.  
 Σνπνζέηεζε αεξεμαγσγώλ θαη εθθελσηώλ. 
 πλδέζεηο κε πθηζηάκελα δίθηπα θαη δεμακελέο. 
 Δπίρσζε νξπγκάησλ. 
 Απνθαηάζηαζε νδνζηξώκαηνο. 
 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Ζ νξγάλσζε ηεο αζθάιεηαο ζην Έξγν απνηειεί κέξνο ηεο γεληθόηεξεο νξγάλσζεο ηνπ 

Έξγνπ. ηηο πξνβιέςεηο ηεο ζηειέρσζεο ηνπ Έξγνπ ππάξρνπλ: 

Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο ηνπ Αλαδόρνπ (ΠΓ 305/1996) 

Ο ηερληθόο αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ (Ν 1568/85)  

Οη ηερληθνί αζθαιείαο ησλ ππεξγνιάβσλ γηα ην έξγν (Ν 1568/85) 

Οη εθπξόζσπνη ησλ ππεξγνιάβσλ (ΠΓ 1073/81) 

Οη ηαηξνί εξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα 50 άηνκα (Ν  1568/85) 

ΠΡΟΟΥΖ! Καλέλαο από ηνπο παξαπάλσ ξόινπο, εθηόο ελ κέξεη ηνπ εθπξνζώπνπ ππεξγνιάβνπ, 

δελ ζίγεη ηελ αξρή ηεο επζύλεο ηνπ εξγνδόηε (ΠΓ 305/96, ΠΓ 17/96) γηα θακία επηρείξεζε. 
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1.3 ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ελεξγεηώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζην εξγνηάμην ζα 

ηεξνύληαη: 

 Ζκεξνιόγην κέηξσλ αζθαιείαο ΖΜΑ (ζεσξεκέλν από ΚΔΠΔΚ) 

 Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνύ αζθαιείαο ΒΤΣΑ (ζεσξεκέλν από ην ΚΔΠΔΚ) γηα θάζε 

επηρείξεζε ζην έξγν. 

 Βηβιίν αηπρεκάησλ θάζε επηρείξεζεο (πξναηξεηηθά ζεσξεκέλν από ην ΚΔΠΔΚ) 

 ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) 

 Μεηξών εθπαίδεπζεο αζθαιείαο εξγαδνκέλσλ  

 Πηζηνπνηεηηθά εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ 

 Μειέηεο αζθαιείαο (ηθξησκάησλ θιπ) 

 Αιιεινγξαθία (εηο-εμ) κε ΚΔΠΔΚ, ΚηΔ, ππεξγνιάβνπο (κειεηεηέο-πξνκεζεπηέο- 

θαηαζθεπαζηέο θαη ζπκβνύινπο) 

 Ννκνζεζία  

Δηδηθά ην ΒΤΣΑ ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ ΣΑ ηεο θάζε επηρείξεζεο ζην έξγν (Αλάδνρνο θαη 

ππεξγνιάβνη απηνύ) ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα από ην άξζξν 6 παξ. 1&2 ηνπ Ν. 1568/85, όπνπ 

αλαθέξεηαη όηη:  

«Ο ηερληθόο αζθάιεηαο παξέρεη ζηνλ εξγνδόηε ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε 
ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξόιεςε ησλ εξγαηηθώλ 
αηπρεκάησλ. Τηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν ηερληθόο αζθάιεηαο θαηαρσξεί ζε εηδηθό βηβιίν ηεο 
επηρείξεζεο, ην νπνίν ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη από ηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο. Ο εξγνδόηεο 
έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη γλώζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνύληαη ζ' απηό ην 
βηβιίν.» 

εκεηώλεηαη όηη θάζε ππεξγνιάβνο νθείιεη λα έρεη ην δηθό ηνπ ΒΤΣΑ. 

Δηδηθά γηα ην βηβιίν αηπρεκάησλ, ηζρύεη ην άξζξν 32 παξ. Α.9 ηνπ Ν. 1568/85, όπνπ 

αλαθέξεηαη όηη: 

«ν εξγνδόηεο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί εηδηθό βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη ηα 
αίηηα θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο.» 
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Δηδηθά γηα ην ΖΜΑ ηζρύεη ην άξζξν 8 ηνπ Ν1396/83, όπνπ νξίδεηαη όηη:  

«γηα ηερληθά έξγα πνπ εθηεινύληαη ζε πόιεηο κε πιεζπζκό πάλσ από 10.000 θαηνίθνπο ή έρνπλ 
ζπκβαηηθό πξνϋπνινγηζκό κεγαιύηεξν από απηόλ πνπ αληηζηνηρεί ζε νηθνδνκή όγθνπ 1.000 
θπβηθώλ κέηξσλ (κ3) θαη εθόζνλ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο απαηηείηαη άδεηα απ' ηελ αξκόδηα αξρή, 
ηεξείηαη εκεξνιόγην κέηξσλ αζθαιείαο. Τν εκεξνιόγην κέηξσλ αζθαιείαο ρνξεγείηαη από ηελ 
αξκόδηα αξρή, θπιάζζεηαη ζηνλ ηόπν ηνπ Έξγνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε θάζε αηόκνπ πνπ έρεη 
έλλνκν ζπκθέξνλ, κε επζύλε ηνπ εξγνιάβνπ ή ηνπ ππεξγνιάβνπ νιόθιεξνπ ηνπ Έξγνπ ή όηαλ δελ 
ππάξρνπλ απηνί, ηνπ θπξίνπ ηνπ Έξγνπ.»  

ύκθσλα κε ην άξζξν 8, παξ.2 ηνπ Ν1396/83,  

«ππνρξέσζε γηα ελεκέξσζε ηνπ ΗΜΑ έρνπλ:  
α) Ο επηβιέπσλ ην Έξγν γηα όηη αθνξά ηηο ππνδείμεηο, πνπ έρεη ππνρξέσζε λα θάλεη ζύκθσλα κε 
ην λόκν απηόλ, θαζώο θαη ηηο παξαηεξήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο.  
β) Οη ππόρξενη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθώλ ειέγρσλ ή δνθηκώλ, πνπ νξίδνληαη από ηε 
λνκνζεζία, γηα ό,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκώλ απηώλ.»  

Δπίζεο γηα ην ΖΜΑ ηζρύεη θαη ην άξζξν 3 παξ.14 ηνπ ΠΓ 305/96, όπνπ αλαθέξεηαη όηη: 

«επεθηείλεηαη ε ππνρξέσζε ηήξεζεο Hκεξνινγίνπ Mέηξσλ Aζθάιεηαο, όπσο πξνβιέπεηαη ζην 
άξζξν 8 ηνπ λ.1396/83 "Υπνρξεώζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκέο 
θαη ινηπά ηερληθά έξγα" (126/Α), ζε όια ηα εξγνηάμηα πνπ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ 
γλσζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ παξόληνο άξζξνπ.» 

Σέινο, ε ΤΑ 130646/84 θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν έθδνζεο θαη ζεώξεζεο, ηνλ ηύπν, ηνλ ηξόπν 

ηήξεζεο θαη ην πεξηερόκελν ηνπ ΖΜΑ. 

1.4 ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΟΗ 

Ο Αλάδνρνο ζα ελεκεξώλεη θάζε ππεξγνιάβν ηνπ γηα ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ 

ππάξρνπλ ζην εξγνηάμην. πγθεθξηκέλα θαλείο ππεξγνιάβνο δελ ζα μεθηλά εξγαζίεο αλ 

πξνεγνπκέλσο δελ ηνπ έρνπλ αλαιπζεί νη λνκνζεηηθέο θαη ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο γηα ηελ 

αζθάιεηα. Δπίζεο πξέπεη λα έρεη νξίζεη ηερληθό αζθαιείαο (Ν 1568/85), εθπξόζσπν ζην εξγνηάμην 

(ΠΓ 1073/81) θαη γηαηξό εξγαζίαο, αλ ην πξνζσπηθό ηνπ ππεξβαίλεη ηα 50 άηνκα (Ν 1568/85).  

Ο εθπξόζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαθνινπζήζεη ηελ εθπαίδεπζε 

αζθαιείαο θαη λα ελεκεξώζεη, θαζώο επίζεο θαη λα δηαλέκεη όια ηα απαξαίηεηα ΜΑΠ, ζε όιν ην 

πξνζσπηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην έξγν πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζε απηό. Δπίζεο έρεη 

ηελ ππνρξέσζε λα ειέγρεη ην ζπλεξγείν ηνπ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζε εκεξήζηα βάζε θαη λα δίλεη 

ζπλερώο νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ θαηά ηελ εξγαζία. 
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1.5 ΓΡΑΠΣΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (ΓΔΔΚ) 

Ζ ΓΔΔΚ είλαη απαξαίηεην εξγαιείν δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο, απαηηεί γλώζε θαη 

ππεπζπλόηεηα θαηά ηε ζύληαμή ηεο θαη επηβάιιεηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ζε θάζε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζην ΔΡΓΟ. Ζ ΓΔΔΚ ζπλνςίδεηαη ζε έλαλ πεξηεθηηθό πίλαθα εξγαζηώλ, 

θηλδύλσλ θαη κέηξσλ πξόιεςεο (ζπιινγηθώλ θαη Αηνκηθώλ) θαη πεξηέρεηαη ζην Παξάξηεκα Δ ηνπ 

παξόληνο ΑΤ. 

εκεηώλεηαη όηη γηα ΓΔΔΚ πνπ αθνξνύλ ζε εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ από 

ππεξγνιάβνπο, νη ππεξγνιάβνη ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε ΓΔΔΚ ζύκθσλα κε ηελ 

κεζνδνινγία εξγαζίαο ηνπο.  

Καηά ηελ θξίζε ησλ εξγνδεγώλ θαη ινηπώλ ζπληειεζηώλ ηνπ έξγνπ, κεραληθνί, εξγνδεγνί 

θιπ ηνπ Αλαδόρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ ε ΓΔΔΚ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηελ επί 

ηόπνπ πξνζαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν Σερληθόο 

Αζθαιείαο ηεο Δηαηξείαο πνπ εθηειεί ηελ εξγαζία. 

1.6 ΔΝΖΜΔΡΩΖ – ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

ην εξγνηάμην ζα πξαγκαηνπνηείηαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ θαη ησλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ, κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Σερληθνύ Αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ησλ Σερληθώλ 

Αζθάιεηαο ησλ ππεξγνιάβσλ ηεο.  

Δπηβάιιεηαη θάζε εξγαδόκελνο ζην έξγν λα έρεη πεξάζεη ηε βαζηθή εθπαίδεπζε αζθαιείαο 

θαη λα είλαη ελήκεξνο γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ αληηκεησπίδεη, ηηο λνκνζεηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ θαη 

ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ (βάζεη θαη 

ηεο ΓΔΔΚ). Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ζην έξγν θαη 

πξηλ από θάζε αιιαγή θαζεθόλησλ (ΠΓ 305/96).  

Οη εθπαηδεύζεηο ζα θαηαγξάθνληαη ζην έληππν «ΜΖΣΡΩΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩΝ ΚΑΗ 

ΓΗΑΝΟΜΖ ΜΑΠ» (Παξάξηεκα 1). 

1.7 ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ (ΜΑΠ) 

Καη’ ειάρηζην πξνβιέπεηαη όηη όινη νη εξγαδόκελνη ζην εξγνηάμην ζα θνξνύλ θξάλνο θαη 

παπνύηζηα αζθαιείαο. 
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Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ΓΔΔΚ, ζηνπο εξγαδόκελνπο πξέπεη λα δνζνύλ ηα ΜΑΠ 

πνπ πξνβιέπνληαη θαη λα ηνπο γίλεη εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ηνπο.  

Καηά ηελ θξίζε ησλ εξγνδεγώλ θαη ινηπώλ ζπληειεζηώλ ζηελ νξγάλσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

Αλαδόρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ (Σερ. Αζθάιεηαο, Δθπξόζσπνο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη 

πγείαο θιπ) επηπιένλ ΜΑΠ κπνξεί λα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ. ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο πξέπεη 

λα ελεκεξώλεη ηνλ Σερληθό αζθαιείαο ηεο εηαηξείαο ηνπ. 

Ζ δηαλνκή ησλ ΜΑΠ ζα θαηαγξάθεηαη ζην έληππν «ΜΖΣΡΩΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩΝ ΚΑΗ 

ΓΗΑΝΟΜΖ ΜΑΠ» (Παξάξηεκα Γ). 

1.8 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΔΡΓΟΤ 

Όια ηα ΜΔ πνπ ζα εληαρζνύλ ζην Έξγν ζα πιεξνύλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο πεξί αδεηώλ θαη πηζηνπνηήζεσλ. 

Δπηπιένλ όια ηα ΜΔ ζα έρνπλ ζήκα ερεηηθό θαη θσηεηλό νπηζζνπνξείαο. 

Σα ΜΔ πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ην εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη ζην ρώξν 

ηνπ ζπλεξγείνπ λα είλαη δηαζέζηκν θαη ελεκεξσκέλν ην βηβιίν ζπληήξεζεο. 

Ζ θαηάζηαζε ησλ ΜΔ ζε όηη αθνξά ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο (ειαζηηθά, εξπύζηξηεο, θώηα, θξέλα, 

πδξαπιηθά, πύξνη, παξάζπξα, παινθαζαξηζηήξεο θιπ) ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθή 

θαηάζηαζε θαη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά από ηνλ ίδην ηνλ ρεηξηζηή ν νπνίνο έρεη ηε βαζηθή επζύλε ηνπ 

κεραλήκαηνο θαη ηελ ππνρξέσζε δηαηήξεζήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ηνλ 

ππεύζπλν κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. 

1.9 ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ – ΠΡΩΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ 

Γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνθαιείηαη /εθδειώλεηαη αδηαζεζία, ηξαπκαηηζκόο, αζζέλεηα, ην 

Δξγνηάμην είλαη ζε εηνηκόηεηα γηα ηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ.  

ην εξγνηάμην ζα ππάξρεη θπηίν γηα ηελ παξνρή Πξώησλ Βνεζεηώλ. νβαξόηεξα πεξηζηαηηθά ζα 

ρεηξίδνληαη από Ννζνθνκεηαθέο κνλάδεο. Γηα ηε κεηαθνξά ηξαπκαηηώλ ζε λνζνθνκείν ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη αζζελνθόξν ηνπ ΔΚΑΒ.  

Οη εξγνδεγνί νθείινπλ λα ελεκεξώζνπλ όιν ην πξνζσπηθό ηνπο όηη: 
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ΚΑΝΔΗ ΓΔΝ ΘΑ ΜΔΣΑΚΗΝΔΗ ΑΣΟΜΟ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΠΣΩΖ ΓΗΑ ΚΑΝΔΝΑΝ ΛΟΓΟ ΔΚΣΟ ΚΑΗ 
ΑΝ ΔΗΝΑΗ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟ ΝΑ ΣΟ ΚΑΝΔΗ, ΔΥΔΗ ΣΗ ΓΝΩΔΗ ΝΑ ΣΟ ΚΑΝΔΗ Ή ΣΟ 

ΑΣΟΜΟ ΚΗΝΓΤΝΔΤΔΗ ΑΠΟ ΣΖ ΘΔΖ ΠΟΤ ΒΡΗΚΔΣΑΗ. 

 

ην εξγνηάμην ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ ζπλζήθεο θαύζσλα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο. 

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηέηνησλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ πξνηείλνληαη (εθόζνλ επεξεάδνπλ ηηο 

εξγαζίεο):  

 Να θαζνξηζηνύλ δηαιείκκαηα δηάξθεηαο θαη ζπρλόηεηαο αλαιόγσο ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ 

πνπ επηθξαηνύλ. 

 Να γίλεη κεηαθύιηζε ηνπ σξαξίνπ (απνθπγή εξγαζίαο ζηηο κεζεκεξηαλέο ώξεο). 

 Να δηαθόπηνληαη νη εξγαζίεο όηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη δπζκελείο (θαύζσλαο, 

ζπειιώδεηο άλεκνη, έληνλεο βξνρνπηώζεηο). 

 Να παξέρεηαη ζηνπο εξγαδόκελνπο πόζηκν δξνζεξό λεξό (10-15 C) ζε ζπλζήθεο θαύζσλα. 

 Ο ππεύζπλνο ηνπ ζπλεξγείνπ λα πξνγξακκαηίζεη ηηο εξγαζίεο πνπ ζπλεπάγνληαη πςειή 

ζεξκηθή θαηαπόλεζε εθηόο ζεξκνθξαζηαθώλ αηρκώλ, λα κεηαθπιήζεη θαη λα εληζρύζεη ην 

σξάξην ώζηε λα πινπνηνύληαη θαλνληθά ηα δηαιείκκαηα.  

1.10 ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ 

 Κάζε εξγαδόκελνο, ζηελ αληίιεςε ηνπ νπνίνπ ππνπίπηεη έλα ζπκβάλ, άζρεηα αλ 

ζπκκεηέρεη ή όρη ζε απηό νθείιεη λα ην αλαθέξεη ζηνλ εξγνδεγό ηνπ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ην 

αλαθέξεη ζηνλ ππεύζπλν κεραληθό θαη απηόο ζηνλ Σερληθό Αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ ή ηνπ 

ππεξγνιάβνπ ηνπ. 

 Ο ηερληθόο αζθαιείαο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα αλαιάβεη ακέζσο ηε δηεξεύλεζε ηνπ 

ζπκβάληνο. Κάζε εκπιεθόκελνο ή απηόπηεο κάξηπξαο ηνπ αηπρήκαηνο νθείιεη λα παξέρεη θάζε 

πιεξνθνξία ζηνλ ηερληθό αζθαιείαο ηεο επηρείξεζεο. 

 Όια ηα αηπρήκαηα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη από ηνλ ηερληθό αζθαιείαο ηεο επηρείξεζεο 

ζην Βηβιίν Αηπρεκάησλ θαη λα αλαθέξνληαη γξαπηώο εζσηεξηθά ζηνλ εξγνηαμηάξρε θαη εμσηεξηθά 
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πξνο ηηο Αξρέο (ΚΔΠΔΚ, Αζηπλνκία, ΗΚΑ) όπσο νξίδεηαη ζηε λνκνζεζία.  Γηα ηελ αλαγγειία ζηηο 

Αξρέο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ ηνπ ΚΔΠΔΚ. 

1.11 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΔ 

 Όινη νη πξνκεζεπηέο πιηθώλ θαη νη θαηαζθεπαζηέο εμνπιηζκνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

ζην έξγν ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ πξντόληα θαη εμνπιηζκό ηα νπνία είλαη ζύκθσλα κε ηελ 

Δπξσπατθή  Ννκνζεζία κε ηελ νπνία ελαξκνλίζζεθε ε αληίζηνηρε Διιεληθή. Δπίζεο νθείινπλ λα 

παξέρνπλ θάζε δπλαηή πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο ηδηόηεηεο θαη ηηο νδεγίεο ρξήζεο/ εθαξκνγήο ησλ 

πξντόλησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ πξνκεζεύνπλ (Δγρεηξίδηα ρξήζεο, Βηβιία ζπληήξεζεο, MSDS, 

πηζηνπνηεηηθά).  

1.12 ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ 

ε όινπο ηνπ ρώξνπο ηνπ Δξγνηαμίνπ ππάξρνπλ ππξνζβεζηήξεο μεξάο θόλεσο. Δπίζεο ζε 

όινπο ηνπο ρώξνπο κε εηδηθέο απαηηήζεηο ζα ηνπνζεηεζνύλ επηπιένλ ππξνζβεζηήξεο θαηάιιεινπ 

ηύπνπ.  

Κάζε κεράλεκα έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ππξνζβεζηήξα. 

Γηα ηελ θαηάζβεζε θσηηάο κε ππξνζβεζηήξεο πξέπεη λα επηζεκαλζνύλ ηα εμήο: 

 Ζ ρξήζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο ππξνζβεζηήξσλ είλαη πην απνηειεζκαηηθή από ηε 

δηαδνρηθή ρξήζε απηώλ. 

 Ζ θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο λα γίλεηαη πάληα πξνο ηε θαηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ. 

 Γηα ππξθαγηέο ζε επηθάλεηεο πγξώλ ε θαηάζβεζε λα αξρίδεη από ηε βάζε παξάιιεια πξνο 

ηελ θαηγόκελε επηθάλεηα. 

 Γηα ππξθαγηέο από ιάδηα ή θαύζηκα ε θαηάζβεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή από πάλσ πξνο 

ηα θάησ. 

 Σα θαηγόκελα ζηεξεά πξέπεη λα θαιύπηνληαη από όιεο ηηο πιεπξέο. 

 Ζ εθηόμεπζε λεξνύ όηαλ γίλεηαη (θπξίσο ζε ζηεξεά πιηθά) πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη κε 

πίεζε. 
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 Γεληθή αξρή είλαη ε θαηαζβεζηηθή νπζία λα θαηεπζύλεηαη ζηελ εζηία ηεο θσηηάο θαη όρη ζηηο 

θιόγεο. 

2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΓ 305/96 

2.1 ΠΡΟΒΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟ 

Ζ πξόζβαζε ζην ρώξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ γίλεηαη από δηακνξθσκέλε είζνδν ηνπ 

ππάξρνληνο Δξγνηαμίνπ.  

2.2 ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ 

Σα νρήκαηα θαη ηα Μεραλήκαηα Έξγνπ ζα θπθινθνξνύλ κόλν ζηηο πξνβιεπόκελεο 

δηαδξνκέο θαη ζα ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο θαη ηελ θπθινθνξηαθή ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ (όξηα 

ηαρύηεηαο, κνλνδξνκήζεηο, θιπ). Οη πεδνί ζα θπθινθνξνύλ κόλν ζε αζθαιείο δηαδξνκέο θαη ζα 

δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα νρήκαηα θαη ζηα κεραλήκαηα πνπ θπθινθνξνύλ. 

2.3 ΔΠΗΚΔΠΣΔ 

Κάζε επηζθέπηεο ζα εθνδηάδεηαη κε ζρεηηθή άδεηα επηζθέπηε θαηά ηελ είζνδν ζην 

εξγνζηάζην, ηελ νπνία ζα θέξεη κνλίκσο καδί ηνπ.  

Κάζε επηζθέπηεο: 

 ζα θαζνδεγείηαη από ηελ πύιε εηζόδνπ κέρξη ηνπο ρώξνπο εξγαζηώλ.  

 ζε πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη λα επηζθεθζεί ηνπο ρώξνπο εξγαζηώλ ηόηε ε εηαηξεία πνπ ηνλ 

θηινμελεί νθείιεη λα ηνλ ελεκεξώζεη γηα ηα κέηξα αζθαιείαο ζηνπο ρώξνπο πνπ ζα 

επηζθεθζεί θαη λα ηνλ πξνκεζεύζεη κε θαηάιιεια ΜΑΠ ηα νπνία δηαξθώο ζα ρξεζηκνπνηεί 

όζν βξίζθεηαη εθηόο εξγνηαμηαθώλ γξαθείσλ (πιελ ηεο δηαδξνκήο επηζηξνθήο πξνο ηελ 

πύιε εμόδνπ).  

 ζηνπο ρώξνπο ησλ εξγαζηώλ ζπλνδεύεηαη πάληα από άηνκν ηεο εηαηξείαο πνπ ηνλ θηινμελεί. 

2.4 ΤΓΗΔΗΝΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

Ζ ηήξεζε ηεο πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα ειέγρεηαη από ηνπο επηθεθαιήο ησλ 

ηκεκάησλ (εξγνδεγνί, εθπξόζσπνη ππεξγνιάβσλ, γηαηξνί εξγαζίαο). πγθεθξηκέλα όηαλ ιόγνη 

πγείαο ην απαηηνύλ πξέπεη νη εξγαδόκελνη λα κελ ηξώλε, πίλνπλ ή θαπλίδνπλ ζην ρώξν εξγαζίαο. 
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Δπίζεο κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη γηα ηελ ηήξεζε ηεο πγηεηλήο πξηλ ην θαγεηό θαη ηελ 

αλαρώξεζε από ην εξγνηάμην. Σα απνξξίκκαηα από ηα θαγεηά πξέπεη λα ελαπνηίζεληαη ζηνπο 

θάδνπο απνξξηκκάησλ.  

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ρεκηθή ηνπαιέηα (WC) θαη ε 

παξνρή πόζηκνπ λεξνύ ηνπ Δξγνηαμίνπ.  

2.5 ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 

Γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ εξγνηαμίνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ππάξρνληα δνρεία 

απνξξηκκάησλ. Αλ θξηζεί όηη ηα ππάξρνληα δελ επαξθνύλ, ζα ηνπνζεηεζνύλ επηπιένλ. Θα ηεξείηαη 

ην ππάξρνλ πξόγξακκα απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ ή ζα εληαηηθνπνηεζεί, αλ θξηζεί 

απαξαίηεην. 
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3 ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

3.1 ΒΑΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ 

ην ρώξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ Έξγνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη ηα παξαθάησ βαζηθά 

κέηξα αζθάιεηαο θαη ηήξεζεο θαλόλσλ πγηεηλήο: 

 Κάζε άηνκν ζην Έξγν πξέπεη λα ηεξεί ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο θαη πγείαο ζηηο εξγαζίεο πνπ 

ην αθνξνύλ.  

 Γελ ζα αλαηίζεηαη κία δνπιεηά ζε θαλέλα άηνκν αλ δελ είλαη ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά 

θαηάιιειν γη’ απηήλ. 

 Όια ηα άηνκα ρώξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα θνξνύλ θαηάιιειν θξάλνο 

αζθάιεηαο. Δμαηξνύληαη νη ρώξνη ησλ γξαθείσλ, πγηεηλήο θαη αλάπαπζεο.  

 Όια ηα άηνκα ρώξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα θνξνύλ θαηάιιεια ππνδήκαηα. Ζ 

ειάρηζηε απαίηεζε αζθάιεηαο γηα ηα ππνδήκαηα είλαη λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθή κεηαιιηθή 

επέλδπζε γηα ηα δάρηπια θαη ζηε ζόια. 

 Ζ αζθαιήο πξνζέγγηζε θαη έμνδνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζε όιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίεο θαη 

ρώξνπο. 

 Όια ηα άηνκα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηεο ζήκαλζεο αζθάιεηαο ηνπ 

ππάξρνληνο Δξγνηαμίνπ. 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε αιθνόι ζηνπο ρώξνπο ηνπ Δξγνηαμίνπ. 

 Καλέλα άηνκν δελ επηηξέπεηαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη, απνκαθξύλεη, ηξνπνπνηήζεη, ραιάζεη, 

θαηαζηξέςεη νπνηνδήπνηε ζήκαλζε  ή εμνπιηζκό αζθάιεηαο. 

 Όινη νη εξγαδόκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπλ νπνηαδήπνηε αλαζθαιή θαηάζηαζε 

εξγαζίαο θαη λα απεπζπλζνύλ γηα βνήζεηα αλ δελ κπνξνύλ λα ηελ ειέγμνπλ κόλνη ηνπο. 

 Ο ρώξνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξόο. Όια ηα ζθνππίδηα πξέπεη 

λα ελαπνηίζεληαη ζηνπο παξερόκελνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ.  

 Μόλν εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα λα ρεηξίδνληαη ηνλ εμνπιηζκό. 
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εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε αληίζεζεο ησλ παξαπάλσ βαζηθώλ κέηξσλ αζθάιεηαο κε 

κέηξα πνπ έρνπλ εηδηθόηεξε ηζρύ, ηόηε ζα εθαξκόδνληαη ηα κέηξα κε εηδηθόηεξε ηζρύ. Πεξαηηέξσ 

δηεξεύλεζε πξέπεη λα δηελεξγείηαη εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην. 

3.2 ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΛΟΓΩ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΩΝ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 

Σν Έξγν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρώξν ππάξρνληνο ρνιείνπ.  

Δπίζεο πιεζίνλ ηνπ εξγνηαμίνπ ππάξρεη ζε εμέιημε άιιε εξγνιαβία (νδνπνηίαο) θαη γηα ην 

ιόγν απηό, νη εξγαδόκελνη θαη νη ινηπνί ζπληειεζηέο ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη θαη 

κε ηνπο θαλόλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παξαθείκελνπ Δξγνηαμίνπ.  

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ ύπαξμε ζπλεξγείσλ ή κεραλεκάησλ άιισλ 

εξγνιαβηώλ, νύησο ώζηε λα κελ δεκηνπξγνύληαη θίλδπλνη πξόθιεζεο αηπρήκαηνο ιόγσ 

αιιειεκπινθήο ησλ ζπλεξγείσλ. Γηα ην ιόγν απηό, ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηάιιειε ζπλελλόεζε κε 

ηνπο ππεύζπλνπο ησλ ζπλεξγείσλ ησλ άιισλ εξγνιαβηώλ. 

3.3 ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΝΑ ΦΑΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ αλά θάζε εξγαζηώλ ηνπ Έξγνπ θαη ηα αληίζηνηρα κέηξα 

εμάιεηςεο/ειαρηζηνπνίεζήο ηνπο πνπ ζα ηεξεζνύλ, βιέπε ηνλ Πίλαθα Δθηίκεζεο Δπηθηλδπλόηεηαο 

πνπ βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα Δ ηνπ παξόληνο ΑΤ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α - ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ 
 
Παξαηίζεηαη εγρεηξίδην αζθαινύο εξγαζίαο ζην εξγνηάμην. 
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ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ 

  
ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ  (ζπλέρεηα) 

 

 Να εθαξκόδεηο ηνπο θαλόλεο Αζθαιείαο θαη Τγηεηλήο ηεο εξγαζίαο 
θαη λα ππαθνύο ζηηο εληνιέο ησλ Τπεπζύλσλ. 

 Να επηιέγεηο θαη λα εθαξκόδεηο αζθαιείο κεζόδνπο εξγαζίαο 
παίξλνληαο ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ εαπηό ζνπ θαη ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ζνπ. 

 Αλ δελ γλσξίδεηο πνηνο είλαη ν αζθαιήο ηξόπνο εξγαζίαο ή δελ 
θαηαιαβαίλεηο ηηο νδεγίεο ηεο εξγαζίαο ξώηα ηνλ Πξντζηάκελό ζνπ. 

 Να δηαιέγεηο ηα ζσζηά εξγαιεία γηα ηελ εξγαζία πνπ ζα εθηειέζεηο. 

 Να νξγαλώλεηο ηελ εξγαζία πνπ πξόθεηηαη λα θάλεηο. 

 Γελ πξέπεη λα θαζπζηεξείο ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζνπ, αιιά 
νύηε θαη λα βηάδεζαη. 

 Πξηλ αξρίζεη νπνηαδήπνηε εξγαζία ζθέςνπ ηνπο πηζαλνύο 
θηλδύλνπο ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα εθηεζείο εζύ θαη νη 
ζπλάδειθνί ζνπ. 

 Φξόληηδε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ δηπιαλνύ ζνπ, όπσο ζα ήζειεο θαη 
απηόο λα θξνληίδεη γηα ζέλα. 

 Να αθνινπζείο πηζηά ηα ζήκαηα ησλ πηλαθίδσλ αζθαιείαο. 

 Μελ αλαπαύεζαη θαη θνηκάζαη ζε επηθίλδπλνπο ρώξνπο. 

 Μελ κεηαθέξεηο θαη θαηαλαιώλεηο νηλνπλεπκαηώδε πνηά θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζνπ. 

 Να εηδνπνηείο ακέζσο ηνλ Πξντζηάκελό ζνπ αλ δηαπηζηώζεηο βιάβε 
ζηηο κεραλέο ή εγθαηαζηάζεηο ή αθόκε θαη αλζξώπηλν ιάζνο πνπ 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηύρεκα. 

 Μελ παξελνριείο, κεηαηνπίδεηο, βιάπηεηο ή θαηαζηξέθεηο 
εγθαηαζηάζεηο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Πξντζηάκελνπ ζνπ. 

 Μελ ξίρλεηο ζηα δάπεδα αληηθείκελα ή νπζίεο πνπ κπνξεί λα ηα 
θάλνπλ νιηζζεξά. 

 Μελ έρεηο ηελ πιάηε ζνπ γπξηζκέλε πξνο ην θελό όηαλ ηξαβάο 
θάπνην πιηθό πνπ είλαη βαξύ ή θάηη πνπ έρεη ζθαιώζεη. 

 

  

 Να ζπγθξαηείο ζηαζεξό ην πιηθό πνπ πξόθεηηαη λα κεηαθηλήζεηο, έηζη 
ώζηε λα κελ κπνξεί λα ζνπ θύγεη ή λα γιηζηξήζεη. 

 Με ζηέθεζαη θάησ από θξεκαζκέλα θνξηία ή θνξηία πνπ 
αλπςώλνληαη ή θνληά ζε ηελησκέλα ζρνηληά θαη ζπξκαηόζρνηλα. 

 Μελ κπαίλεηο ζε θιεηζηνύο ρώξνπο αλ δε βεβαησζείο όηη αεξίδνληαη 
θαλνληθά, όηη δελ είλαη επηθίλδπλνη, εθηόο αλ έρεηο ιάβεη ηα θαηάιιεια γηα 
ηελ πεξίπησζε κέηξα αζθάιεηαο. 

 Μελ επαλαπξνζδηνξίδεηο, απνκαθξύλεηο, ηξνπνπνηείο, ραιάο, 
θαηαζηξέθεηο νπνηαδήπνηε ζήκαλζε  ή εμνπιηζκό αζθάιεηαο. 

 Με ρξεζηκνπνηείο εμνπιηζκό, πιηθά θαη ζπζθεπέο ησλ νπνίσλ ε ρξήζε 
δελ ζνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί. 

 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 
 

 Να ρξεζηκνπνηείο ηα πξνβιεπόκελα αζθαιή κέζα πξόζβαζεο ή 
εμόδνπ θαηά ηελ πξνζέιεπζε ή ηελ απνρώξεζή ζνπ από ηελ εξγαζία. 

 Μελ θπθινθνξείο άζθνπα εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Μελ θπθινθνξείο ζε ρώξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ή 
θπθινθνξίαο κεραλεκάησλ κόλν ζηνπο πξνβιεπόκελνπο αζθαιείο 
δηαδξόκνπο. 

 Απαγνξεύεηαη λα επηβηβάδεζαη ζε νρήκαηα, κεραλήκαηα θαη γεληθά ζε 
νπνηνδήπνηε κεράλεκα πνπ δελ έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα ηε κεηαθνξά 
αλζξώπσλ. 

 Φξόληηζε λα παξακέλνπλ ειεύζεξνη νη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο, ηα 
θιηκαθνζηάζηα, νη ζθαισζηέο από εκπόδηα θαη δηάθνξα πιηθά. 

 Να θνηηάδεηο πίζσ πξηλ νπηζζνρσξήζεηο. 

 Μελ παξακέλεηο κεηαμύ δπν νρεκάησλ ή πίζσ από όρεκα πνπ έρεη 
ζηακαηήζεη πξνζσξηλά. 
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ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ  ΥΡΖΖ ΚΛΗΜΑΚΩΝ 
 

 Να δηαηεξείο ηνπο δηαδξόκνπο θπθινθνξίαο θαζαξνύο από κπάδα, 
δηάθνξα αληηθείκελα θαη άιια εκπόδηα. 

 Να ρξεζηκνπνηείο δηαδξόκνπο κε ειάρηζην πιάηνο 60 εθαηνζηά. 

 Υξεζηκνπνίεζε ππεξπςσκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη δηαδξόκνπο πνπ 
έρνπλ πιεπξηθή πξνζηαζία θαηά ηεο πηώζεο (θνππαζηή ζε ύςνο ελόο 
κέηξνπ, ελδηάκεζε ξάβδν θαη ζνβαηεπί). 

 Να θαηαζθεπάδεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο θεθιηκέλεο δηαβάζεηο κε 
κηθξή θιίζε θαη αληηνιηζζεηηθή πξνζηαζία (εγθάξζηα περάθηα ή 
θαηάιιειε επίζηξσζε). 

 
 
 
 
 

 
 

  

 Να εμεηάδεηο πξνζερηηθά ηε ζθάια πξηλ ηε ρξεζηκνπνηήζεηο. 

 Να πξνζέρεηο ηα πγξά, ιαδσκέλα ή ζθεπαζκέλα κε πάγν ζθαιηά. 

 Με ρξεζηκνπνηείο πξνρεηξνθηηαγκέλεο, ειαηησκαηηθέο  ζθάιεο ή 
ζθάιεο κε θαθνθαξθσκέλα εμσηεξηθά ζθαινπάηηα. 

 Να ζηεξεώλεηο ηηο ζθάιεο γηα λα απνθεύγεηο ηα γιηζηξήκαηα θαη ηηο 
αλαηξνπέο. 

 Να βεβαηώλεζαη όηη ε ζθάια πξνεμέρεη πεξηζζόηεξν από 1 κέηξν από 
ην επίπεδν πνπ ζέιεηο λα θηάζεηο. 

 Να ζπκάζαη όηη ε ζσζηή θιίζε κίαο ζθάιαο είλαη 1:4. 

 Με γέξλεηο πξνο ηα πιάγηα όηαλ είζαη πάλσ ζε ζθάια. 

 Να βιέπεηο πξνο ηε ζθάια όηαλ αλεβαίλεηο θαη θαηεβαίλεηο. 

 Μελ θξαηάο ζηα ρέξηα ζνπ εξγαιεία ή άιια βαξηά αληηθείκελα όηαλ 
θηλείζαη ζε θνξεηή ζθάια, θαιύηεξα δέζε ηα ζην ζώκα ζνπ ή βάιε ηα ζε 
ζάθν θιεηζηό θαη δεκέλν πάλσ ζνπ ή αλέβαζέ ηα κε ζρνηληά. 

 Με ρξεζηκνπνηείο κεηαιιηθέο ζθάιεο θνληά ζε ειεθηξνθόξα ζηνηρεία 
θαη γξακκέο. 

 Μελ ελώλεηο κε πξνζσξηλά κέζα δπν θιίκαθεο κηθξόηεξεο γηα λα 
θηηάμεηο κηα κεγάιε. 

 Μελ εξγάδεζαη ζε ζθάια πςειόηεξε από 6 κέηξα ρσξίο δώλε 
αζθαιείαο. 
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ΥΡΖΖ ΚΑΛΩΗΩΝ  ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ 
 

 Μελ απνζπλαξκνινγείο ηηο ζθαισζηέο ή κέξε απηώλ αλ δελ ιάβεηο 
εληνιή από ηνλ Πξντζηάκελό ζνπ. 

 Να πξνζέρεηο πάληνηε πνύ ζα ζηεξίμεηο ηε ζθαισζηά (πρ όρη ζε 
πέηξεο) θαη πώο (πρ όρη ινμά), γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο θαηάξξεπζεο. 

 Να θαηαζθεπάδεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο δάπεδα κε πιάηνο από 60 
σο 150 εθαηνζηά, αλαιόγσο ηεο ρξήζεο ηνπο. 

 Οη ζθαισζηέο πνπ ρξεζηκνπνηείο πξέπεη λα έρνπλ πιεπξηθή 
πξνζηαζία θαηά ηεο πηώζεο (θνππαζηή ζε ύςνο ελόο κέηξνπ, 
ελδηάκεζε ξάβδν θαη ζνβαηεπί). 

 Μελ αθήλεηο θελά κεηαμύ ησλ καδεξηώλ πνπ ρξεζηκνπνηείο γηα 
δάπεδν. Σα καδέξηα πξέπεη λα έρνπλ πάρνο ηνπιάρηζηνλ 5 
εθαηνζηά. 

 Μελ αλεβαίλεηο ζε ζθαισζηά αλ δελ αηζζάλεζαη θαιά ή πάζρεηο από 
πςνθνβία. 

 Μελ αλεβαίλεηο ζε ζθαισζηέο όηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ ην 
επηηξέπνπλ (βξνρή, αέξαο, πάγνο). 

 Να ρξεζηκνπνηείο ζθαισζηέο πηζηνπνηεκέλεο πνπ θέξνπλ ζθξαγίδα 
ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 

 Με ρξεζηκνπνηείο ζθνπξηαζκέλεο ή εκθαλώο θαθνκεηαρεηξηζκέλεο 
ζθαισζηέο. 

 
 

 
 

  

 Να θπιάγεηο ηα εξγαιεία ζε αζθαιείο ζέζεηο. 

 Μελ εγθαηαιείπεηο ζην έδαθνο ή ζην δάπεδν εξγαζίαο θνθηεξά ή 
αηρκεξά αληηθείκελα (θαξθηά, θηπάξηα, αμίλεο θιπ). 

 Μελ ηνπνζεηείο ζηηο ηζέπεο ζνπ εξγαιεία ή άιια αληηθείκελα κε νμεία 
θόςε ή αηρκή. Πξέπεη λα κπαίλνπλ ζε εηδηθνύο ζάθνπο – θηβώηηα. 

 Να ηνπνζεηείο ηα εξγαιεία θαη ηα δηάθνξα πιηθά κέζα ζε ζαθίδηα όηαλ 
εξγάδεζαη ζε θιίκαθεο. 

 Με ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία πνπ δελ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 

 Να ρξεζηκνπνηείο πάληα ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ θάζε εξγαζία. 

 Μελ ρξεζηκνπνηείο πεπηεζκέλν αέξα γηα θαζάξηζκα ηεο ζηνιήο 
εξγαζίαο ζνπ. 

 Γλώξηδε όηη γηα ηα αηπρήκαηα δελ επζύλνληαη ηα εξγαιεία, αιιά απηνί 
πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύλ. 
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ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ  ΥΔΗΡΗΜΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ - ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

 

 

 Μελ ρξεζηκνπνηείο κεραλέο, εξγαιεία θαη ζπζθεπέο γηα άιιν 
ζθνπό από εθείλν πνπ έρνπλ κειεηεζεί ή θαηαζθεπαζηεί. 

 Μελ επεκβαίλεηο ζε ρεηξηζηήξηα, κεραλήκαηα ή ειεθηξηθά 
δίθηπα, ή ζπζθεπέο εθ΄ όζνλ δελ έρεηο πάξεη εληνιή λα ηα 
ρεηξίδεζαη ή λα ηα ζπληεξείο. 

 Μελ αθήλεηο ζηε κέζε εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ειεθηξνινγηθά, δεκηνπξγώληαο έηζη αλαζθαιείο θαηαζηάζεηο. 

 Μελ έξρεζαη ζε επαθή κε ζηνηρεία ή ειεθηξνθόξα θαιώδηα, 
νπνηαδήπνηε ηάζε θαη αλ έρνπλ. 

 

 Να δηαθόπηεηο ηελ παξνρή ηνπ ξεύκαηνο όηαλ εθηειείο 
ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο. 

 Να ρξεζηκνπνηείο ηηο νδεγίεο ρξήζεο ησλ ειεθηξηθώλ/ 
ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ. 

 Με ρξεζηκνπνηείο ζπζθεπέο κε θζαξκέλε κόλσζε. 

 Με πηέδεηο ηα ζεκεία επαθήο ηνπο κε ην ειεθηξηθό δίθηπν. 

 Να ζέηεηο εθηόο ιεηηνπξγίαο ηηο ζπζθεπέο γηα αιιαγέο ή 
ηξνπνπνηήζεηο. 

 Να ρξεζηκνπνηείο κε αγώγηκν εμνπιηζκό. 

 Να θαιύπηεηο, θαηαγξάθεηο ή ζθεπάδεηο όια ηα θαιώδηα. 

 Να ηνπνζεηείο ηηο θαισδηώζεηο έηζη ώζηε λα κελ είλαη εύθνιε 
ε δεκηά από ηξίηνπο. 

 Να ρξεζηκνπνηείο εηδηθέο δηαηάμεηο αζθαιείαο όηαλ 
ρξεζηκνπνηείο ξεύκα πςειήο ηάζεο. 

 Να θιεηδώλεηο πάληνηε ηνλ ππνζηαζκό θαη ηνπο ζηαζκνύο 
ειέγρνπ.  

 

  

 Να ρξεζηκνπνηείο ην κεράλεκα ζύκθσλα κε ην εγρεηξίδην 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ ην ζπλνδεύεη. 

 Να απνθεύγεηο επξεζηηερλίεο, πξνζαξκνγέο, ππεξθνξηώζεηο 
γηαηί δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο νη νπνίνη νδεγνύλ αθόκε θαη ζε 
ζαλαηεθόξα αηπρήκαηα. 

 Με κεηαθέξεηο πξνζσπηθό κε ΜΔ. 

 Να θαηεβάδεηο όια ηα εμαξηήκαηα (π.ρ. ιεπίδα, αλακνριεπηήο, 
θάδνο) θαηά ηελ ζηάζε ή ζηάζκεπζε κεραλήκαηνο. 

 Να δίλεηο πξνζνρή ζηα ελαέξηα εκπόδηα (ηδίσο δίθηπα ΓΔΖ).   

 Μελ αλεθνδηάδεηο ην κεράλεκα ζε ζέζε ιεηηνπξγίαο. 

 Μελ εγθαηαιείπεηο ην κεράλεκα ελώ αθόκε ιεηηνπξγεί. 
 

 Μελ ππεξθνξηώλεηο ην θνξηεγό ζνπ. 

 Να ζθεπάδεηο ηελ θαξόηζα όηαλ κεηαθέξεηο ςηιόθθνθα αδξαλή. 

 Να βεβαηώλεζαη όηη δελ βξίζθνληαη άηνκα ή αληηθείκελα δίπια 
ζην θνξηεγό, πξηλ μεθηλήζεηο. 

 Να αζθαιίδεηο ην θνξηεγό θαηά ηε ζηάζε θαη ηε θόξησζε. 

 Να δηαηεξείο ηα ειαζηηθά πάληα ζε θαιή θαηάζηαζε. 
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 Να ειέγρεηο ηνλ εμνπιηζκό θαη ηα εξγαιεία ηνπο ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ θαη λα ηνλ δηαηεξείο ζε θαιή 
θαηάζηαζε. 

 Να ειέγρεηο όηη όινο ν εμνπιηζκόο είλαη εθνδηαζκέλνο κε κεηξεηέο 
νη νπνίνη έρνπλ  πηζηνπνηεηηθό βαζκνλόκεζεο ζε ηζρύ, αλ 
απαηηείηαη, ή έρνπλ βαζκνλνκεζεί ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηνπο, ιεηηνπξγνύλ ηθαλνπνηεηηθά θαη 
αληηθαζίζηαληαη όηαλ ππνζηνύλ βιάβε. 

 Να ειέγρεηο ηα θαιώδηα, ηνπο κεηξεηέο, θαη ηελ έληαζε ηνπ 
ξεύκαηνο. 

 Να θνξάο θαηάιιειε κάζθα κε ζθνύξν γπαιί θαη λα 
ρξεζηκνπνηείο θαηάιιεια γάληηα. 

 Μελ επεκβαίλεηο ζηελ εζσηεξηθή θαισδίσζε θαη 
ζπλδεζκνινγία ηεο κεραλήο εθηόο εάλ έρεηο νξηζηεί. 

 Με θέξεηο πνηέ ζε επαθή ηζηκπίδα ή ειεθηξόδην κε θηάιε 
αεξίνπ. 

 Να γεηώλεηο πάληνηε ηε κεραλή. 

 Μελ αιιάδεηο ειεθηξόδηα ή θαιώδηα αλ δελ θνξάο γάληηα. 

 Με ρξεζηκνπνηείο θζαξκέλα θαιώδηα. 

 Να ζθεπάδεηο ηα θαιώδηα πνπ βξίζθνληαη ζε δηάδξνκν 
θπθινθνξίαο κε ζαλίδεο ή καδέξηα. 

 Να ειέγρεηο ζπρλά ηα θαιώδηα (θαηόπηλ δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο) 
θαη λα ηα επηζθεπάδεηο ή αληηθαζηζηάο όηαλ παξνπζηάζνπλ 
θζνξά. 

 Με ζπγθνιιείο ζε πγξή βάζε ή δάπεδν ή όηαλ βξέρεη. 

 Με ρξεζηκνπνηείο βξεγκέλν εμνπιηζκό. 
 

 

  

 Να ρξεζηκνπνηείο πάληνηε ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ 
ζνπ έρνπλ ρνξεγεζεί. Ζ ρξήζε ηνπο δελ απνηειεί επηινγή αιιά 
ππνρξέσζε. 

 Να ζπληεξείο θαη λα δηαηεξείο ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηα Μέζα 
Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ ζνπ ρνξεγήζεθαλ θαη λα ηα 
ηνπνζεηείο ζε αζθαιέο κέξνο κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ζνπ. 

 Με θνξάο πνηέ ζαγηνλάξεο, ηαθνύληα, πέδηια θαη άιια 
αθαηάιιεια παπνύηζηα. 

 Να κε θνξάο καληήιηα ιαηκνύ, αιπζίδεο, δαρηπιίδηα, ηαπηόηεηεο 
θαη ξνύρα πνπ πξνεμέρνπλ, γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο ζνβαξνύ 
ηξαπκαηηζκνύ από πηάζηκν. 

 Μελ θπθινθνξείο γπκλόο από ηε κέζε θαη πάλσ θαη κε θνξάο 
θνληά παληειόληα ή ζνξηο. Κηλδπλεύεηο από ειίαζε, ςύμε, 
ηζηκπήκαηα θαη γδάξζηκν. 

 Να θνξάο πάληνηε ην πξνζηαηεπηηθό θξάλνο ζνπ. 

 Να θνξάο πάληνηε ηα πξνζηαηεπηηθά παπνύηζηα ζνπ. 

 Να θνξάο πξνζσπίδεο ή/θαη γάληηα όηαλ ε εξγαζία κπνξεί λα 
βιάςεη ηα κάηηα ή/θαη ηα ρέξηα αληίζηνηρα. 

 Να θνξάο δώλε αζθαιείαο όηαλ δελ ππάξρεη άιινο 
απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο πξνθύιαμεο από πηώζε. 
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ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΝΑΝΣΗ ΠΤΡΚΑΪΩΝ - ΔΚΡΖΞΔΩΝ  ΑΘΔΝΔΗΔ - ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟΗ 
 

 Μελ θαπλίδεηο ζε ρώξνπο ή εγθαηαζηάζεηο επηθίλδπλεο γηα έθξεμε 
ή ππξθατά. 

 Μελ πεηάο ην ηζηγάξν ζηα ζθνππίδηα. 

 Μελ ρξεζηκνπνηείο θσηηά γηα πξνζσπηθή εμππεξέηεζε θαη 
ζέξκαλζε. 

 Μελ ηνπνζεηείο θαύζηκα ή εθξεθηηθά θνληά ζε ειεθηξηθέο 
εγθαηαζηάζεηο. 

 Σνπνζέηεζε ζε αζθαιή ζέζε ηα εύθιεθηα πιηθά. 

 Μάζε πνύ βξίζθνληαη νη ππξνζβεζηήξεο, πώο ιεηηνπξγνύλ θαη ηί 
είδνπο θσηηέο ζβήλνπλ. 

 
ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΟ, ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ 

 

 Φξόληηζε γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ εξγνηαμίνπ θαη εηδηθόηεξα ηεο 
ζέζεο εξγαζίαο ζνπ θαη ησλ εξγαιείσλ ζνπ. 

 Να επηζηξέθεηο ζηελ θαλνληθή ηνπο ζέζε όια ηα εξγαιεία θαη ηνλ 
εμνπιηζκό πνπ ρξεζηκνπνίεζεο θαη λα αλαθέξεηο θάζε ηπρνύζα 
βιάβε ή αλάγθε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πνπ δηαπίζησζεο. 

 Απέθπγε λα ξππαίλεηο ηνπο ρώξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ, κελ πεηάο 
αλεμέιεγθηα δηάθνξα πιηθά, ζθνππίδηα θαη κπάδα εληόο απηνύ. 

 Να δηαηεξείο ηνπο ρώξνπο ησλ απνδπηεξίσλ, ρώξσλ εζηίαζεο, 
απνρσξεηεξίσλ θαζαξνύο θαη ζε θαιή θαηάζηαζε, έηζη ώζηε λα 
επηθξαηνύλ πγηεηλέο ζπλζήθεο. 

 
 

  Να αλαθέξεηο ακέζσο ζηνπο Πξντζηακέλνπο ζνπ νηηδήπνηε 
ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία ζνπ, αζζέλεηα, αηθλίδηα αδηαζεζία, ειαθξύ ή 
βαξύ ηξαπκαηηζκό. 

 Μελ πεξηπνηείζαη ην ηξαύκα κόλνο ζνπ, πήγαηλε ακέζσο γηα 
παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ. 

 Μελ επαλέξρεζαη ζηε εξγαζία ζνπ κεηά από ηξαπκαηηζκό ή 
αζζέλεηα πξηλ δηαπηζηώζεη ν γηαηξόο όηη είζαη ηθαλόο γηα εξγαζία. 

ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο: 

 Δθηίκεζε ηελ θαηάζηαζε (θίλδπλνη γηα ζέλα, ην ζύκα, ηνπο 
γύξσ όπσο ει. ξεύκα θαη εθηίκεζε ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο) 

 Γηαζθάιηζε ην ρώξν (απνκάθξπλε ηνλ θίλδπλν από ην ζύκα) 

 Γώζε επείγνπζα βνήζεηα αλαιόγσο ηεο πεξίπησζεο, αλ 
γλσξίδεηο (ζύκα κε πιήξεηο αηζζήζεηο, ρσξίο αηζζήζεηο, αιιά 
αλαπλνή, ρσξίο αλαπλνή αιιά κε ζθπγκό, ρσξίο ζθπγκό)  

 Εήηεζε επηπιένλ βνήζεηα (θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ, 
εηδηθεπκέλν άηνκν, ΔΚΑΒ) 

Όταν καλείς το ΔΚΑΒ πρέπει πάνηα να δίνεις ηις ακόλοσθες πληροθορίες : 

 Σνλ αξηζκό ηνπ ηειεθώλνπ ζνπ, 

 Σελ αθξηβή ηνπνζεζία ηνπ γεγνλόηνο, αξηζκό νδνύ αλ είλαη 
γλσζηόο θαη ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία, ηξόπνο πξνζέγγηζεο 
θιπ, 

 Σν είδνο θαη ηε ζνβαξόηεηα ηνπ αηπρήκαηνο, 

 Σνλ αξηζκό, ην θύιν θαη πεξίπνπ ηελ ειηθία ησλ ζπκάησλ, θαη 
νηηδήπνηε γλσξίδεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπο, θαη Λεπηνκέξεηεο γηα 
ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνθάιεζαλ ην αηύρεκα, πρ αέξηα, επηθίλδπλα 
πιηθά(εύθιεθηα ή δηαβξσηηθά), ειεθηξηθή γξακκή ηζρύνο, νκίριε. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β - ΠΗΝΑΚΑ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 
 
ΔΣΟ ΦΔΚ ΝΟΜΟ ΣΗΣΛΟ 

1933 406/A Π.Γ. 22/12/33 Πεξί αζθάιεηαο εξγαηώλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηώλ θιηκάθσλ. 

1950 82/A Β.Γ. 16/17.3.50 Δπίβιεςε κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

1969 1Β/69 ΤΑ ζη/116464/69 Πεξί όξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ κεηαθνξά πξνζώπσλ δηα θνξηεγώλ ηδησηηθήο 
ρξήζεσο. 

1974 1266/B Τ.Α .Γ1γ/9900/74 Πεξί Τπνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξησλ [ΣΡ κε ηηο Γ1/2400/75 (371/Β/75) 
θαη Αηβ/2055/80 (338/Β/80)]. 

1975 371Β ΤΑ Γ1/2400/75 Πεξί Τπνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξησλ [ΣΡ κε ηελ Αηβ/2055/80 (338/Β/80)]. 

1975 189/A N. 158/75 Πεξί εξγαζίαο επί ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ επξηζθνκέλσλ ππό ηάζη. 
 

 
1978 

 
3/A 

 
Π.Γ. 17/78 

Πεξί ζπκπιεξώζεσο ηνπ από 22/29.12.33 Π. δ/ηνο πεξί αζθάιεηαο εξγαηώλ θαη 
ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηώλ θιηκάθσλ. 
 

1978 20/Α Π.Γ.95/78 Πεξί κέηξσλ Τγηεηλήο θαη Αζθαιείαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο 
ζπγθνιιήζεσλ. 
. 

1980 338/Β ΤΑ Αηβ/2055 Πεξί Τπνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξησλ. 

1980 193/A Π.Γ. 778/80 Πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ. 
 

1981 195/A Ν. 1181/81 Πεξί θπξώζεσο ηεο ςεθηζζείζεο εηο Γελεύε ην έηνο 1960 ππ' αξ.115 ζπκβάζεσο 
"πεξί πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ από ηαο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο" 
(78/610/ΔΟΚ). 
 

1981 260/A Π.Γ. 1073/81 Πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηειέζηλ εξγαζηώλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκώλ θαη 
πάζεο θύζεσο έξγσλ αξκνδηόηεηνο πνιηηηθνύ κεραληθνύ/ δηνξζώζεηο ζθαικάησλ. 

1983 121/B ΑΠ.ΒΜ5/30058/82 Έγθξηζε πξόηππεο πξνδηαγξαθήο ζεκάλζεσο εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνύο 
εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ. 
 

1983 126/A Ν. 1396/83 Τπνρξεώζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκηθέο θαη 
ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα. 
 

1984 49/A Ν. 1430/84 Κύξσζε ηεο αξηζκ. 62 Γηεζλνύο πκβάζεηο Δξγαζίαο " πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο 
αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία" θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε 
κε απηή. 
 

1984 154/B ΑΠ. 130646/84 Ζκεξνιόγην κέηξσλ αζθάιεηαο 
 

1985 212A N. 1568/85 Νόκνο Πιαίζην 
 

1985 280/B ΤΑ 2ζη/1539/85 Βαζηθνί θαλόλεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ & ησλ εξγαδόκελσλ από 
ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ από ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο. 
 

1986 570/Β ΤΑ αξ. Οηθ. 
56206/1613 

Πξνζδηνξηζκόο ηεο ερεηηθήο εθπνκπήο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ 
εξγνηαμίνπ ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 79/113/ΔΟΚ, 81/1051/ΔΟΚ θαη 
85/405/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 1978, ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 1981 
θαη 11εο Ηνπιίνπ 1985. 
 

1987 149/A Π.Γ. 315/87 ύζηαζε επηηξνπήο Τ+Α ηεο εξγαζίαο (ΔΤΑΔ) ζε εξγνηάμηα νηθνδόκσλ θαη ελ γελεί 
ηερληθώλ έξγσλ. 

1987 291/Β ΤΑ 281/Β/87 πζθεπέο πίεζεο θαη κέζνδνη ειέγρνπ απηώλ. 
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1987 467/B ΑΠ. 131325/87 ύζηαζε κηθηώλ Δπηηξνπώλ Διέγρνπ ζε νηθνδνκέο θαη εξγνηαμηαθά έξγα. 
 

1987 624/Β ΤΑ Β/19338/1944/87 Υαιύβδηλεο θηάιεο αεξίνπ ρσξίο ζπγθόιιεζε. 
 

1987 624/Β ΤΑ Β/19339/1945/87 Υαιύβδηλεο θηάιεο αεξίνπ ρσξίο ζπγθόιιεζε, θαηαζθεπαζκέλεο από θεθξακκέλν ή 
κε αινπκίλην. 
. 

1987 625/Β ΤΑ Β/1934/1946/87 πγθνιιεηέο θηάιεο αεξίνπ από κε θεθξακκέλν ράιπβα. 
 

1988 138/A Π.Γ. 294/88 Διάρηζηνο ρξόλνο απαζρόιεζεο Σερληθνύ αζθαιείαο (ΣΑ) θαη Γηαηξνύ Δξγαζίαο, 
Δπίπεδν γλώζεσλ θαη εηδηθόηεηα ΣΑ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεύζεηο θαη 
εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Ν 1568/85 "Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ 
Δξγαδόκελσλ"  
 

1988 751/Β ΤΑ αξ. Οηθ. 
69001/1921 

Έγθξηζε ηύπνπ ΔΟΚ γηα ηελ νξηαθή  ηηκή ζηάζκεο ζνξύβνπ κεραλεκάησλ θαη 
ζπζθεπώλ εξγνηαμίνπ θαη εηδηθόηεξα ησλ κεραλνθίλεησλ αεξνζπκπηεζηώλ, ησλ 
ππξγνγεξαλώλ, ησλ ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ ζπγθόιιεζεο θαη ηζρύνο 
 

1989 567/B ΚΤΑ 1197/89 Σαμηλόκεζε ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε επηθίλδπλσλ παξαζθεπαζκάησλ. 

1989 85/A Ν. 1837/89 Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλήιηθσλ θαηά ηελ απαζρόιεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
 

1989 930/B ΑΠ. 131099/89 Πξνζηαζία  ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρεη ε πγεία ηνπο κε 
ηελ απαγόξεπζε νξηζκέλσλ εηδηθώλ παξαγόλησλ θαη /ή νξηζκέλσλ 
δξαζηεξηνηήησλ (88/364/ΔΟΚ). 
 

1990 11/A Π.Γ 31/90 Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκόο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 
ηερληθώλ έξγσλ.[ΣΡ.Π.Γ 49/91(180/Α)]. 
 

1990 620/B ΑΠ. 130627/90 Καζνξηζκόο επηθίλδπλσλ, βαξηώλ, ή αλζπγηεηλώλ εξγαζηώλ γηα ηελ απαζρόιεζε 
ησλ αλήιηθσλ. 
 

1991 180/A Π.Γ.49/91 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Π.Γ.31/90 
 

1991 38/A Π.Γ. 85/91 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θίλδπλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιόγν ηεο 
έθζεζεο ηνπο ζην ζόξπβν  θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία 
86/188 ΔΟΚ. 
 

1991 431/Β ΤΑ 12479/Φ17/414/91 Απιά δνρεία πίεζεο 
 

1991 487/Β ΤΑ Β./15233/3.7.91 ρεηηθά κε ζπζθεπέο αεξίνπ. 
 

1992 182/Α Ν. 2094 Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. 
 

1992 370/B ΑΠ. 1872/92 Ρύζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε βηβιίνπ απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνύ 
ζηα νηθνδνκηθά θαη ηερληθά έξγα. 
 

1992 74/A Π.Γ. 157/92 Δπέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθώλ 
απνθάζεσλ πνπ εθδόζεθαλ κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ Ν 1568/85 Τγηεηλή θαη 
Αζθάιεηα Δξγαζίαο ζην δεκόζην ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ. 
 

1993 34/A Π.Γ. 77/93 Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από θπζηθνύο, ρεκηθνύο θαη βηνινγηθνύο 
παξάγνληεο θαη ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ 
88/642/ΔΟΚ.  
 

1993 160/A Π.Γ. 377/93 Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο νδεγίεο 89/392/ΔΟΚ θαη 91/368/ΔΟΚ 
ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο (ζπκπι. Π.Γ. 18/1996) 
 

1993 187/B ΑΠ. Β4373/1205/93 Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηώλ ησλ θξαηώλ κειώλ, ζρεηηθά κε ηα κέζα 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο.  
 

1993 665/B ΑΠ. 
15177/Φ17.4/404/93 

Αλαγλώξηζε δπλαηόηεηαο αλάιεςεο Δξγαζηώλ ειέγρνπ δνρείσλ πίεζεο θαη 
ζπζθεπώλ αεξίνπ. 
 

1993 756/Β ΑΠ. 
16440/Φ.10.4/445/93 

Καλνληζκόο  παξαγσγήο  θαη  δηάζεζεο  ζηελ  αγνξά  ζπλαξκνινγνύκελσλ  
κεηαιιηθώλ  ζηνηρείσλ  γηα  ηελ  αζθαιή  θαηαζθεπή  θαη  ρξήζε  κεηαιιηθώλ  
ζθαισζηώλ. 

1993 673/B ΑΠ. 
14165/Φ17.4/373/93 

Καλνληζκόο γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη θπθινθνξία ησλ δνρείσλ πίεζεο θαη 
ησλ ζπζθεπώλ αεξίνπ. 
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1994 220/A Π.Γ. 395/94 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ 
εξγαζίαο από ηνπο εξγαδόκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ 
νδεγία 89/655/ΔΟΚ 
 

1994 220/A Π.Γ. 396/94 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε από ηνπο 
εξγαδόκελνπο εμνπιηζκώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/656/ΔΟΚ 

1994 221/A Π.Γ. 397/94 Διάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ην ρεηξσλαθηηθό ρεηξηζκό θνξηίσλ 
όπνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο θίλδπλνο βιάβεο ηεο ξάρεο θαη νζθπτθήο ρώξαο ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 90/269/ΔΟΚ. 

1994 221/A Π.Γ. 398/94 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εξγαζία γηα ηε ρξήζε  ζε 
εμνπιηζκό κε νζόλε νπηηθήο απεηθόληζεο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 
90/70/ΔΟΚ 
 

1994 221/A Π.Γ. 399/94 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε 
θαξθηλνγόλνπο παξάγνληεο  θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 
90/394 ΔΟΚ. 
 

1994 450/B ΑΠ. 8881/94 Σξνπνπνίεζε ηεο 4373/1205/11.3.1993 (187/Β) θνηλήο απόθαζεο ησλ ππνπξγώλ 
Δζλ. Οηθνλνκίαο, Δξγαζίαο θαη Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο γηα ηα κέζα 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ ζπκβνπιίνπ 93/95/ΔΟΚ 
θαη 93/68/ΔΟΚ.  
 

1994 705/B ΑΠ. 378/94 Δπηθίλδπλεο νπζίεο, ηαμηλόκεζε, ζπζθεπαζία θη επηζήκαλζε απηώλ ζε 
ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ επξσπατθώλ θνηλνηήησλ 
67/548/ΔΟΚ όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη 
 

1995 6/A  Γηνξζώζεηο ζθαικάησλ ζηα Π.Γ. 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 397/94 (221/Α), 
398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α) 
 

1995 67/A Π.Γ. 105/95 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ. 
 

1995 97/A Π.Γ. 186/95 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιόγν έθζεζεο 
ηνπο ζε βηνινγηθνύο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο 
θνηλνηηθέο νδεγίεο 90/679/ΔΟΚ θαη 93/88/ΔΟΚ. 
 

1996 10/A Π.Γ. 16/96 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/ΔΟΚ. 
 

1996 11/A Π.Γ. 17/96 Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ 
εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ.  
 

1996 12/A Π.Γ. 18/96 Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ/ΣΟ 337/1993 ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο ζε ζπκκόξθσζε πξνο 
ηηο νδεγίεο ηνπ ζπκβνπιίνπ 93/44/ΔΟΚ θαη 93/68/ΔΟΚ. 

1996 212/A Π.Γ. 305/96 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα αζθάιεηα θαη πγεία πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα 
πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ.  
 

1997 150/Α Π.Γ  174/97 Σξνπνπνίεζε  ηνπ  Π.Γ 186/95 

1997 150/Α Π.Γ  175/97 Σξνπνπνίεζε  ηνπ  Π.Γ 70α/ 88 

1997 150/Α Π.Γ 176/97 Μέηξα  γηα  ηελ  βειηίσζε  ηεο  αζθάιεηαο  θαη  πγείαο  θαηά  ηελ  εξγαζία  ησλ  
εγθύσλ, ιερώλσλ  θαη  γαινπρνπζώλ  εξγαδνκέλσλ , ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  
νδεγία  92/85/ΔΟΚ 
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1998 67/Α Π.Γ 62/98 Μέηξα  γηα  ηελ  πξνζηαζία  ησλ  λέσλ  θαηά  ηελ  εξγαζία  , ζε  ζπκκόξθσζε  κε  
ηελ  νδεγία  94/33/ΔΚ 

1999 9/Α Π.Γ 15/99 Σξνπνπνίεζε  ηνπ  π.δ  ΄΄Πξνζηαζία  ησλ  εξγαδνκέλσλ  από  θηλδύλνπο  πνπ  
δηαηξέρνπλ  ιόγσ  ηεο  έθζεζεο  ηνπο  ζε  βηνινγηθνύο  παξάγνληεο  θαηά  ηελ  
εξγαζία  ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηηο  νδεγίεο  90/679/ΔΟΚ  θαη  93/88/ΔΟΚ’’  (97/Α) 
όπσο  ηξνπνπνηήζεθε  κε  ην  π.δ  174/97 (150/Α) ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηηο  νδεγίεο  
97/59/ΔΚ  θαη  97/65/ΔΚ  ηεο  Δπηηξνπήο. 

1999 94/Α Π.Γ 88/99 Διάρηζηεο  πξνδηαγξαθέο  γηα ηελ  νξγάλσζε  ηνπ  ρξόλνπ  εξγαζίαο  ζε  
ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  93/104/ΔΚ 

1999 94/Α Π.Γ 89/99 Σξνπνπνίεζε  ηνπ  π.δ  395/94  ΄΄Διάρηζηεο  πξνδηαγξαθέο  αζθάιεηαο  θαη  πγείαο  
γηα  ηε  ρξεζηκνπνίεζε  εμνπιηζκνύ  εξγαζίαο  από  ηνπο  εξγαδόκελνπο  θαηά  ηελ  
εξγαζία  ηνπο  ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  89/655/ΔΟΚ΄΄  (220/Α) ζε  
ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  95.63/ΔΚ  ηνπ  πκβνπιίνπ 

1999 102/Α Π.Γ 95/99 Όξνη ίδξπζεο  θαη  ιεηηνπξγίαο  Τπεξεζηώλ  Πξνζηαζίαο  θαη  Πξόιεςεο 

1999 134/Α Π.Γ 136/99 Οξγάλσζε  Τπεξεζηώλ  ώκαηνο  Δπηζεώξεζεο  Δξγαζίαο. 

2000 111/Α Π.Γ 127/00 Σξνπνπνίεζε  θαη  ζπκπιήξσζε  ηνπ  π.δ  399/94 ΄΄ Πξνζηαζία  ησλ  εξγαδνκέλσλ  
από  ηνπο  θηλδύλνπο  πνπ  ζπλδένληαη  κε  ηελ  έθζεζε  ζε  θαξθηλνγόλνπο  
παξάγνληεο  θαηά  ηελ  εξγαζία  ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  ηνπ  πκβνπιίνπ  
90/394/ΔΚ΄΄ ( 221/Α) ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  97/42-ΔΚ  ηνπ  πκβνπιίνπ. 

2000 241/Α Π.Γ 304/00 Σξνπνπνίεζε  ηνπ  π.δ  395/94 ΄΄Διάρηζηεο  πξνδηαγξαθέο  αζθάιεηαο  θαη   πγείαο  
γηα  ηελ  ρξεζηκνπνίεζε  εμνπιηζκνύ  εξγαζίαο  από  ηνπο  εξγαδόκελνπο  θαηά  
ηελ  εξγαζία  ηνπο  ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  89/655/ΔΟΚ΄΄ (ΦΔΚ 220/Α/19-
12-94) όπσο  απηό  ηξνπνπνηήζεθε  κε  ην  π.δ 89/99΄΄Σξνπνπνίεζε  ηνπ  π.δ 
395/94 ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  95/63/ΔΚ  ηνπ  πκβνπιίνπ΄΄(ΦΔΚ 94/Α/13-
5-1999)      

2000 1176/Β ΑΠ. νηθ 433 Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ 
γηα ηε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκόζηνπ Έξγνπ. 

2001 266/Β ΑΠ. ΓΗΠΑΓ/νηθ 177 Πξόιεςε εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηε κειέηε ηνπ έξγνπ. 
 

2001 686/Β ΑΠ.ΓΔΔΠΠ/νηθ 85 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 Γεκόζην Έξγν. 

2003 16/Α ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889 Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή 
Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΑΤ θαη ΦΑΤ) 

2003 946/Β ΤΑ 502/9-7-2003 Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Δθηεινύκελσλ Έξγσλ εληόο θαη εθηόο 
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ σο ειάρηζηα όξηα. 

2003 44/Α Π.Γ. 42/0/21.2.2003 ρεηηθά µε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη 
ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνµέλσλ νη νπνίνη είλαη δπλαηόλ λα εθηεζνύλ ζε θίλδπλν 
από εθξεθηηθέο αηµόζθαηξεο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 1999/92/ΔΚ ηεο 16

εο
 

Γεθεκβξίνπ 1999 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (E.E. L 
23/57/28-01-2000). 

 

2003 44/Α Π.Γ.43/03/21.2.2003 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ π.δ. 399/94 «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνµέλσλ από 
ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη µε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγόλνπο παξάγνληεο θαηά 
ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/394/ΔΟΚ» (221/Α) ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 1999/38/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29

εο
 Απξηιίνπ 1999 

(E.E. L 138/01-06-1999). 
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ΔΣΟ ΦΔΚ ΝΟΜΟ ΣΗΣΛΟ 

2003 50/A Π.Γ.50/03/3.3.2003 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε Γηαηαγκάησλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε εθηέιεζε ηνπ 
Νόκνπ 6422/1934, όπσο έρεη ζπκπιεξσζεί θαη ηξνπνπνηεζεί κεηαγελέζηεξα, πνπ 
αθνξνύλ ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Ζιεθηξνιόγνπ. 

2003 892/B 3/14/2.7.2004 Καζνξηζκόο αλσηάησλ νξίσλ ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 
Βηνκεραληθέο, Βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεύζεηο θαη εξγαζίεο γηα ην Β’ 
εκεξνινγηαθό εμάκελν 2003. 

2003 946/B ΓΗΠΑΓ/νηθ/52 Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Δθηεινύκελσλ Οδηθώλ Έξγσλ εληόο 
θαη εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ σο ειάρηζηα όξηα. 

2003 1186/B Οηθ 
15085/593/25.8.2003 

Καλνληζκόο Διέγρσλ Αλπςσηηθώλ Μεραλεκάησλ. 
 

2003 1624/B 131784/5.11.2003 Δπηκόξθσζε ηερληθώλ αζθάιεηαο επηπέδνπ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ. 
 

2003 875/B 130621/2.7.2003 Δξγαζίεο, έξγα θαη δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο απαγνξεύεηαη λα απαζρνινύληαη νη 
αλήιηθνη.  

 

2004 470/Β/ Φ.7.5/1816/88/5.3.200
4 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ ηζρύνληνο Καλνληζκνύ Δζσηεξηθώλ Ζιεθηξηθώλ 
Δγθαηαζηάζεσλ (Κ.Δ.Ζ.Δ) κε ην Πξόηππν ΔΛΟΣ HD 384 θαη άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

2004 845/B 80025/9.6.2004 Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ησλ Γηεπζύλζεσλ: α) πλζεθώλ Δξγαζίαο, β) 
Γηαρείξηζεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, Δπηκόξθσζεο θαη Παξαθνινύζεζεο Πνιηηηθήο 
πλζεθώλ Δξγαζίαο γηα ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, θαη γ) Κέληξνπ Τγηεηλήο θαη 
Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο. 

2004 121/A Π.Γ. 
155/2004/5.7.2004 

Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 395/1994 ¨Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο 
γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο εξγαδνκέλνπο θαηά ηελ 
εξγαζία ηνπο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ¨ (Α’ 220) όπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 2001/45/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27

εο
 Ηνπλίνπ 2001. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ – ΔΝΣΤΠΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 
 

ΜΖΣΡΩΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΖ ΜΑΠ 
 
 
ηηο ....../....../201_....... δηαλεκήζεθαλ ηα παξαθάησ Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο  

 
............................................... 
 
............................................... 
 
............................................... 
 
............................................... 
 
ζηνπο παξαθάησ εξγαδόκελνπο ζηνπο νπνίνπο έγηλε εθπαίδεπζε αζθάιεηαο 
ζρεηηθά κε 

1. ηε λνκνζεζία γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο πνπ ηζρύεη γηα ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο 

2. ηνπο θηλδύλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ εξγαζία 
3. ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

 
Γηα ηελ εθπαίδεπζε αζθάιεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην έληππν πνπ επηζπλάπηεηαη. 
 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΤΑΙΡΙΑ 

 

……………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ - ΔΚ ΣΩΝ ΠΡΟΣΔΡΩΝ ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

Τπόδεηγκα γηα ηελ «Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε» ηνπ έξγνπ 
(ΠΓ 305/1996, Άξζξν 3, Παξάγξαθνο 12) 

 

Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ:  

 

Αξηζκόο αδείαο:  

 

Κύξηνο ηνπ έξγνπ:  

 

Δίδνο ηνπ έξγνπ:  

 

Kύξηνο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ:  

 

πληνληζηήο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ:  
 

πληνληζηήο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:  

 

Πξνβιεπόκελε εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ:  

 

Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα ηνπ εξγνηαμίνπ:  

 

Πξνβιεπόκελνο κέγηζηνο αξηζκόο εξγαδνκέλσλ ζην εξγνηάμην: 

 

Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο εξγνιάβσλ, ππεξγνιάβσλ θαη απηναπαζρνινύκελσλ ζην εξγνηάμην: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. ΜΔΛΔΣΗ:  114 /2018 

ΓΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 

Γ/νζη Σετνικών Τπηρεζιών - 

Περιβάλλονηος & Πολιηικής 

Προζηαζίας 

ΔΡΓΟ: «ΒΔΛΣΙΩΗ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΗ 

ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΤΣΟΤ» 

Σμήμα Σετνικών Έργων – 

Προμηθειών & Γιενέργειας 

Γιαγωνιζμών 

 

**************************  
 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ - ΠΗΝΑΚΔ ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ 
 

ΑΓ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΗ ΠΡΟΘΔΣΑ ΜΔΣΡΑ 

10 Δθζθαθέο θαη 
ρσκαηνπξγηθέο 
εξγαζίεο  

Πηώζεηο αηόκσλ ζηελ 
εθζθαθή  

 Πεξίθξαμε 

 ήκαλζε 

 

Πηώζεηο νρεκάησλ 
ζηελ εθζθαθή 

 ήκαλζε- πεξίθξαμε 

 Σήξεζε απόζηαζεο αζθαιείαο από ην ρείινο ηνπ 
πξαλνύο 

 

Πηώζεηο πιηθώλ θαη 
αληηθεηκέλσλ 

 Πεξίθξαμε 

 Απνζέζεηο πιηθώλ ζε απόζηαζε αζθαιείαο από ην 
ρείινο ηνπ πξαλνύο (ηνπιάρηζηνλ 0,60 κέηξα) 

 Έκπεηξν πξνζσπηθό 

 Δπίβιεςε εξγαζηώλ 

 

θόλε  Γηαβξνρή κπαδώλ θαη νδώλ θπθινθνξίαο νρεκάησλ. 

 θέπαζκα θνξηεγώλ πνπ κεηαθέξνπλ ιεπηόθνθθν 
πιηθό εθζθαθήο θαη πιήξσζεο. 

 

Τπόγεηα δίθηπα  Δλεκέξσζε γηα ηα ππάξρνληα δίθηπα (ζρέδηα,θιπ) 

 Υεηξσλαθηηθή εθζθαθή 
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15 Πιαθνζηξώζεηο Πηώζεηο πιηθώλ θαη 
αληηθεηκέλσλ 

 Πεξίθξαμε 

 Απνζέζεηο πιηθώλ ζε απόζηαζε αζθαιείαο από ην 
ρείινο ηνπ πξαλνύο (ηνπιάρηζηνλ 0,60 κέηξα) 

 Έκπεηξν πξνζσπηθό 

 Δπίβιεςε εξγαζηώλ 

 

θόλε  Υξήζε ΜΑΠ θαη εηδηθόηεξα γπαιηά θαηά ηελ θνπή 
πιαθώλ 

 θέπαζκα θνξηεγώλ πνπ κεηαθέξνπλ πιάθεο 

 

Ζιεθηξνπιεμία θαηά 
ηελ ρξήζε θνπηηθώλ 

 Έιεγρνο θαισδίσλ θαη κνλσηηθώλ 

 Έκπεηξνο ρεηξηζηήο 

 

20 Καινππώκαηα / 
μεθαινππώκαηα 

Κηππήκαηα ζηα ρέξηα  Έκπεηξν ζπλεξγείν από θαινππαηδήδεο  

 Γάληηα 

 Δθηεηακέλε ρξήζε έηνηκσλ θαινππηώλ ή 
επθνινζύλδεησλ θαινππηώλ (κεηαιιόηππνη) 

 

Κηππήκαηα ζηα πόδηα  Μεηαθνξά ζηνηρείσλ κε πξνζνρή – δύν άηνκα όπνπ 
ρξεηάδεηαη 

 Μεραληθή κεηαθνξά (δεο Κηππήκαηα ζην ζώκα από 
κεηαθνξά ζηνηρείσλ κε αλπςσηηθό) 

 Παπνύηζηα αζθαιείαο 

 ηάζκεπζε θνξηεγνύ θνληά ζην ζεκείν ρξήζεο ησλ 
πιηθώλ 

 

Κηππήκαηα ζην ζώκα 
από κεηαθνξά 
ζηνηρείσλ κε 
αλπςσηηθό (γηα 
αλπςσηηθέο εξγαζίεο 
δεο αληίζηνηρε 
δξαζηεξηόηεηα) 

 ακπάληαζκα από έκπεηξν ζακπαληαδόξν  

 Έκπεηξνο, αδεηνύρνο ρεηξηζηήο 

 Κνπκάλην – επίβιεςε από ηνλ εξγνδεγό 

 Απνκάθξπλζε πξνζσπηθνύ από ηελ πνξεία θίλεζεο 
ηνπ θνξηίνπ  

 πλερήο νπηηθή επαθή ρεηξηζηή κε ην θνξηίν 

 Γάληηα 
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 Παπνύηζηα αζθαιείαο 

 Κξάλνο αζθαιείαο 

Ρηλίζκαηα από ηηο 
πεηαινύδεο ζηα κάηηα 

 Με ςαζπξέο πεηαινύδεο 

 Γπαιηά  

 Υξήζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θαινππηώλ 

 Υξήζε θαινππηώλ κε βηδσηέο πεηαινύδεο 

 

Τπνρώξεζε  
κεηαιιόηππνπ 

 Δγθεθξηκέλε κειέηε κεηαιιόηππνπ 

 Απαγόξεπζε ρξήζεο εκηηεινύο κεηαιιόηππνπ 

 Αζθαιήο έδξαζε κεηαιιόηππνπ 

 Αληηζηήξημε 

 

  Πηώζε από ύςνο   ηαζεξή ζέζε εξγαζίαο εξγαδόκελνπ  

 Αηνκηθή πξνζηαζία έλαληη πηώζεο (πξόζδεζε ζε 
ζηαζεξό ζεκείν κε δώλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ) 

 

21 Μεηαθνξά 
νπιηζκνύ 

Λύζηκν θαη πηώζε 
νπιηζκνύ 

 Έκπεηξνη θνπκαληαδόξνη 

 Αζθαιέο δέζηκν θνξηίνπ (πληρηό) 

 Απνζηάζεηο αζθαιείαο 

 

 Σνπνζέηεζε 
νπιηζκνύ  

Κνςίκαηα, ηξππήκαηα  Μηθξέο πνζόηεηεο  

 Πξν-κνξθσκέλνο νπιηζκόο 

 Γάληηα 

 ηαζεξή ζέζε εξγαζίαο εξγαδόκελνπ  

 Κξάλνο 

 Υεηξηζκόο ηνπ νπιηζκνύ θάησ από ην ύςνο ηνπ 
ζώξαθα  

 

Πηώζε από ύςνο   ηαζεξή ζέζε εξγαζίαο εξγαδόκελνπ  

 Αηνκηθή πξνζηαζία έλαληη πηώζεο (πξόζδεζε ζε 
ζηαζεξό ζεκείν κε δώλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ) 

 

22 
 

θπξνδεηήζεηο  Σζηκέλην ζηα κάηηα  Έκπεηξνο ρεηξηζηήο ηεο κπνύκαο 

 Καζαξή πξέζα 
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  Γπαιηά ή/θαη  άκεζν πιύζηκν 

 πλερήο επαθή ρεηξηηή πξέζαο θαη ζεκείνπ έθρπζεο  

 
 

Σζηκέλην ζην ζώκα   Γάληηα 

 Γαιόηζεο 

 Ρνύρα εξγαζίαο πνπ θαιύπηνπλ όιν ην ζώκα 

 

Κηύπεκα από ηε 
κπνύκα 

 Έκπεηξνο ρεηξηζηήο ηεο κπνύκαο 

 Οπηηθή επαθή ηνπ ρεηξηζηή κε ηε κπνύκα 

 Καιή ζπληήξεζε ηεο πξέζαο θαη θαιόο θαζαξηζκόο 

 

Ζιεθηξνπιεμία  Έιεγρνο ελαεξίσλ θαισδίσλ ηάζεο πξηλ ηελ ζηάζε ηεο 
πξέζαο – εμαζθάιηζε κε επαθήο ηεο κπνύκαο ηεο 
πξέζαο κε ηα θαιώδηα 

 

30 Μεηαιιηθέο 
θαηαζθεπέο  

Κηππήκαηα ζηα ρέξηα  Γάληηα  

Κνπή κε ηξνρό  Σξνρόο κε πξνζηαηεπηηθό 

 Σαθηηθή ζπληήξεζε 

 Δμαζθάιηζε ηξνρνύ από πηώζε 

 

31 Ζιεθηξνινγηθέο 
Δξγαζίεο 

Ζιεθηξνπιεμία 
Δγθαύκαηα 

 Δηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. 

 πληήξεζε εμνπιηζκνύ. 

 Δξγαζία ζε ζηεγλό δάπεδν. 

 

Αθηηλνβνιία  Καηάιιεια ΜΑΠ  

Ππξθαγηά  Δηδηθεπκέλν πξνζσπηθό 

 Καζαξηζκόο πεξηνρήο από εύθιεθηα πιηθά 

 Ππξνζβεζηήξεο ζε εηνηκόηεηα 

 

40 Υξήζε 
αλπςσηηθνύ  

Αλαηξνπή 
αλπςσηηθνύ 

 Έκπεηξνο ρεηξηζηήο 

 Έιεγρνο ρώξνπ θαη δηαδξνκήο θνξηίνπ 

 Έιεγρνο θνξηίνπ - δηαγξάκκαηνο αλπςσηηθήο 
ηθαλόηεηαο 

 Έιεγρνο ζηήξημεο 
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ελίδα 35 από 36 

ΑΓ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΗ ΠΡΟΘΔΣΑ ΜΔΣΡΑ 

 Οπδείο από ηελ πιεπξά θίλεζεο ηνπ θνξηίνπ 

Καηάξξεπζε 
αλπςσηηθήο δηάηαμεο 

 Πηζηνπνηεκέλε αλπςσηηθή δηάηαμε 

 Πεξηνδηθόο έιεγρνο ηνπ κεραλήκαηνο 

 Πεξηνδηθή ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο 

 Καλείο θάησ από ηε δηαδξνκή ηνπ θνξηίνπ θαη ηελ 
κπνύκα – Απνθιεηζκόο ηνπ ρώξνπ 

 

Πηώζε θνξηίνπ   Πηζηνπνηεκέλα (CE) παξειθόκελα 

 ακπαληάξηζκα κε ηελ επίβιεςε ηνπ ρεηξηζηή 

 Οπδείο θάησ  από ηε δηαδξνκή ηνπ θνξηίνπ θαη ηελ 
κπνύκα 

 Κξάλνο  

 

Πξόζθξνπζε ηνπ 
θνξηίνπ 

 Έκπεηξνο ρεηξηζηήο 

 Οπηηθή επαθή ρεηξηζηή θαη θνξηίνπ  

 Γηαθνπή εξγαζηώλ κε αέξα πάλσ από 8 κπνθόξ ή θαη 
ιηγόηεξν αλάινγα κε ην βάξνο θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ 
θνξηίνπ 

 Καηαθόξπθε κόλνλ αλύςσζε ηνπ θνξηίνπ 

 Μεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ ζε ρακειό ύςνο  

 

Ζιεθηξνπιεμία   Έιεγρνο ελαεξίσλ θαισδίσλ ηάζεο 

 Έκπεηξνο ρεηξηζηήο 

 Αίηεζε δηαθνπήο ηάζεο ζε πεξίπησζε αλάγθεο  

 

50 ΓΗΑΦΟΡΑ    

Δξγαζίεο ζε 
ύςνο (ζε όιεο ηηο 
θάζεηο) 

Πηώζεο αηόκνπ από 
ύςνο 

 Υξήζε αζθαινύο πξόζβαζεο.  

 Αζθαιέο δάπεδν εξγαζίαο. 

 Εώλεο αζθαιείαο ή πξνζηαζία κε θηγθιηδώκαηα.  

 Έκπεηξν πξνζσπηθό. 

 Καιή θπζηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε εξγαδνκέλσλ 

 ήκαλζε αζθαιείαο 
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ελίδα 36 από 36 

ΑΓ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΗ ΠΡΟΘΔΣΑ ΜΔΣΡΑ 

Μεηαθνξέο 
πιηθώλ 

Πηώζεηο αληηθεηκέλσλ  Οξζή ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ ζηα απηνθίλεηα 

 Αζθάιηζε αληηθεηκέλσλ 

 Απνθπγή ππεξθόξησζεο 
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