
Σελίδα 1 από 11 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΟΤΑΞΙΚΗΣ & 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ  
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ.Μ 

 

ΕΡΓΟ: “ Τλοποίθςθ Αμετάκλθτων 
Πρωτοκόλλων Κατεδάφιςθσ 
Αυκαίρετων Καταςκευϊν ςτον 
Αιγιαλό και τθν παραλία Νομϊν 
Καβάλασ και ερρϊν ” 

  
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

 
Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. 
Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 
Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. 

   
   

 
 
 

ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 
ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΓΕΙΑ (. Α. Τ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 



Σελίδα 2 από 11 

 

Σχζδιο Αςφάλειασ & Υγείασ 
(Ρ.Δ. 305/96, άρκρο 3, παράγραφοι 3.4.5.6.8.9.10) 

 
 
 
 

Σ. Α. Υ. 
 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ 01 

 
 
 
 
 

Πνομα Ζργου: ΥΛΟΡΟΙΗΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΕΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΑΑΛΙΑ ΝΟΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ & ΣΕΩΝ 

 
Κφριοσ Ζργου: ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ K.M. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 



Σελίδα 3 από 11 

 

Ρίνακασ Ρεριεχομζνων 

ΣΜΗΜΑ Α 

1. ΕΙΔΟΣ ΕΓΟΥ ΚΑΙ ΧΗΣΗ 

2. ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΟΥ 

3. ΑΚΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΟΥ 

4. ΚΥΙΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

5. ΥΡΟΧΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ. 

6. ΦΑΣΕΙΣ ΕΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΓΑΣΙΑΣ 

ΣΜΗΜΑ B 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΡΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

ΣΜΗΜΑ Γ 

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΜΗΜΑ Δ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΣΜΗΜΑ Ε 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΩΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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ΤΜΗΜΑ A 

1. ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΧΡΗΗ 

Ρρόκειται για ζργο κατεδαφίςεωσ, με τίτλο “ΥΛΟΡΟΙΗΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΑΑΛΙΑ ΝΟΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ - 
ΣΕΩΝ”. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ 

Αντικείμενο του ζργου είναι θ κατεδάφιςθ δζκα εννζα (19) αυκαιρζτων κτιςμάτων-καταςκευϊν 
εντόσ αιγιαλοφ τα οποία ζχουν κρικεί τελεςίδικα, ςφμφωνα με τα ςυνοδεφοντα αυτά πρωτόκολλα 
κατεδάφιςθσ των αντίςτοιχων αρμόδιων Κτθματικϊν Υπθρεςιϊν Καβάλασ και Σερρϊν. Επίςθσ 
αντικείμενο αποτελεί και θ μεταφορά και θ διάκεςθ των προϊόντων κατεδαφίςεων ςε ειδικά 
αδειοδοτθμζνουσ χϊρουσ και με κατάλλθλα για το ςκοπό αυτό μεταφορικά μζςα, κακϊσ και θ 
πλιρθσ και κατάλλθλθ αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ ςτθν προτζρα κζςθ ςτθν περιοχι των 
εργαςιϊν κατεδάφιςθσ. 

Τα εν λόγω κτίςματα-καταςκευζσ ςφμφωνα με τα ςυνοδευτικά πρωτόκολλα αυτϊν, είναι «… 
αυκαίρετα κτίςματα καταςκευαςμζνα ςε δθμόςιο κοινόχρθςτο χώρο ςτθ ηώνθ αιγιαλοφ και  
παραλίασ τθσ περιοχισ...». 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΣΙΜΑΣΩΝ 

Τα προσ κατεδάφιςθ κτίςματα-καταςκευζσ είναι δομθμζνα ςυνικωσ από ευτελι υλικά, κακότεχνα 
και πρόχειρα κεμελιωμζνα ςτθν άμμο. Κυρίωσ είναι ξφλινεσ ι μεταλλικζσ καταςκευζσ με ι χωρίσ 
κουφϊματα ξφλινα ι αλουμινίου ι ςιδερζνια, με ςκεπι είτε πζργκολεσ, εδραηόμενεσ πάνω ςε 
μπαηωμζνο αιγιαλό ι ςε πρόχειρεσ βάςεισ από άοπλο ςυνικωσ ςκυρόδεμα. Επίςθσ είναι κάκε 
είδουσ περιφράξεισ κακϊσ και μπαηωμζνα με ογκολίκουσ ι και άοπλο ςκυρόδεμα εντόσ αιγιαλοφ 
δάπεδα και προβλιτεσ. 

3. ΑΚΡΙΒΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΟΤ 

Τα προσ κατεδάφιςθ κτίςματα-καταςκευζσ βρίςκονται εντόσ αιγιαλοφ των Περιφερειακϊν 

Ενοτιτων Καβάλασ και ερρϊν. 

Ριο ςυγκεκριμζνα για τθν 

α) Περιφερειακι ενότθτα Καβάλασ πρόκειται για τα εξισ: 
 

4/11-01-10, Διμοσ Ραγγαίου, Δ.Ε. Ελευκερϊν, Τ.Κ. Μυρτοφφτου, Ραραλία Μυρτοφφτου 
7/11-01-10, Διμοσ Ραγγαίου, Δ.Ε. Ελευκερϊν, Τ.Κ. Μυρτοφφτου, Ραραλία Μυρτοφφτου 
6/11-01-2010, Διμοσ Ραγγαίου, Δ.Ε. Ελευκερϊν, Τ.Κ. Μυρτοφφτου, Ραραλία Μυρτοφφτου 
5/11-01-10, Διμοσ Ραγγαίου, Δ.Ε. Ελευκερϊν, Τ.Κ. Μυρτοφφτου, Ραραλία Μυρτοφφτου 
1511/30-7-13, Διμοσ Ραγγαίου, Δ.Ε. Ελευκερϊν, Τ.Κ. Μυρτοφφτου, Ραραλία Μυρτοφφτου 
20/02-08-10, Διμοσ Νζςτου, Δ.Ε. Κεραμωτισ, Τ.Κ. Κεραμωτισ, περιοχι «Αμμόγλωςςα» 
 

β) Περιφερειακι ενότθτα ερρϊν πρόκειται για τα εξισ: 

1/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ 
2/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ 
3/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ 
4/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ 
5/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ 
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6/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ 
7/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ 
8/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ 
9/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ 
10/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ 
11/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ 
12/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ 
13/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ 

 
Οι ακριβείσ κζςεισ των κτιςμάτων-καταςκευϊν όπωσ προκφπτουν από τα ςυνοδευτικά των 
πρωτοκόλλων κατεδάφιςθσ ςκαριφιματα-τοπογραφικά διαγράμματα των Κτθματικϊν Υπθρεςιϊν, 
κατά τθν υλοποίθςθ των εργαςιϊν κατεδάφιςθσ κα υποδεικνφονται αρμοδίωσ από τισ αρμόδιεσ 
κτθματικζσ Υπθρεςίεσ. 

4. ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

5. ΤΠΟΧΡΕΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ .Α.Τ. 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.∆.Μ.Θ. 

6. ΦΑΕΙ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΙΑ 

Εργαςίεσ κατεδαφίςεωσ αυκαιρζτων κτιςμάτων-καταςκευϊν εντόσ αιγιαλοφ. Ρεριλαμβάνουν 
κακαιρζςεισ ςτοιχείων υποδομισ, ανωδομισ, επιςτρϊςεων-επενδφςεων με πλάκεσ ι πλακίδια 
ωσ επίςθσ και κακαίρεςθ δικτφων αποχζτευςθσ και φδρευςθσ με υδραυλικοφσ υποδοχείσ, 
ςωλθνϊςεισ, αντλίεσ και ςυνδζςεισ με δίκτυα. 

ΣΜΗΜΑ Β 

1. ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΠΟΤ ΕΝΔΕΧΕΣΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ. 

1.1 Η αξιολόγθςθ των «πθγϊν κινδφνων» γίνεται με τουσ αρικμοφσ 1,2,3 όπου αντίςτοιχα 
εντοπίηεται πικανι πθγι κινδφνου. 

Βάςει τθσ ζνταςθσ των κινδφνων : 

- Ο αρικμόσ 3 χαρακτθρίηει τθσ περιπτϊςεισ όπου : 
α)   θ πθγι κινδφνου είναι ςυνεχϊσ παροφςα 

  β) οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του ζργου δθμιουργοφν αυξθμζνθ πικανότθτα επικίνδυνων 
καταςτάςεων 

  γ)   ο κίνδυνοσ είναι πολφ ςοβαρόσ, ζςτω και αν θ πικανότθτα να εμφανιςκεί είναι 
περιοριςμζνθ (υψθλι επικινδυνότθτα)  

- Ο αρικμόσ 1 χαρακτθρίηει περιπτϊςεισ όπου : 
α)   θ πθγι κινδφνου εμφανίηεται περιοδικά ι με χρονικά διαλείποντα τρόπο 

β)   δεν ςυντρζχουν ειδικζσ αιτίεσ αφξθςθσ των κινδφνων 
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γ)  ο κίνδυνοσ δεν είναι ςοβαρόσ ζςτω και αν θ πικανότθτα να ςυμβεί είναι μεγάλθ (χαμθλι 
επικινδυνότθτα) 

-  Ο αρικμόσ 2 χαρακτθρίηει περιπτϊςεισ ενδιάμεςεσ των 1 και 3 (μζτρια επικινδυνότθτα)  

1.2 Εντοπιςμόσ Γενικϊν Κινδφνων 

Οι κίνδυνοι ςτο υπό μελζτθ ζργο που μποροφν να εμφανιςκοφν περιλαμβάνουν τα εξισ : 

- Σκόνθ που προκαλείται από απόκεςθ υλικϊν επιτόπου του ζργου. 
- Ατυχιματα λόγω κίνθςθσ μθχανθμάτων του ζργου. 
- Αλλθλεπίδραςθ κίνθςθσ πεηϊν και οχθμάτων γφρω από το εργοτάξιο. 
- Κίνδυνοι από χριςθ εξοπλιςμοφ. 

Στουσ παρακάτω πίνακεσ παρατίκεται από τον μελετθτι εντοπιςμόσ των κινδφνων που ενδζχεται να 
εμφανιςκοφν κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ του ζργου και γίνεται αξιολόγθςθ τθσ ζνταςθσ του κινδφνου (όπωσ 
προαναφζρκθκε και προθγουμζνωσ). 

Φάςθ 
Εργαςιϊν 

Κίνδυνοι που 
μπορεί να 

προκφψουν 
κατά τθν 

καταςκευι 

Μελετθτικι / 
Αρχιτεκτονικι 

μζκοδοσ για τθν 
εξάλειψθ ι 
μείωςθ του 

κινδφνου ι για 
τθν αντιμετϊπιςι 

ςτθν πθγι 

Εναπομζνων 
κίνδυνοσ μετά 
τα λθφκζντα 

μζτρα τθσ 
μελζτθσ 

Εκτίμθςθ 
επικινδυνότθτασ 

από τον  
εναπομείνοντα 

κίνδυνο 

Μζτρα που κα 
πρζπει να 

λθφκοφν για τον 
ζλεγχο του 

εναπομείνοντοσ 
κινδφνου 

Τπεφκυνοσ/οι 
για 

ςυγκεκριμζνα 
μζτρα 

 Εγκατάςταςθ 
εργοταξίου  

Ρρόςβαςθ 
ςτθν περιοχι 
του ζργου - 
Κινοφμενα 
οχιματα 

Σχζδιο 
κυκλοφοριακϊν 
ρυκμίςεων 
(οριηόντια και 
κατακόρυφθ 
ςιμανςθ), για τισ 
τοπικζσ 
παρακάμψεισ 
κυκλοφορίασ 

Εμπλοκι 
τοπικισ 
κυκλοφορίασ 
με κυκλοφορία 
του εργοταξίου 

Μζτρια (2) Ο Ανάδοχοσ κα 
πρζπει να 
καταρτίςει 
ςχζδιο 
κυκλοφοριακϊν 
μετακινιςεων 
για τθ διαχείριςθ 
τθσ κυκλοφορίασ 
ςτο εργοτάξιο 
και τθ ςφνδεςθ 
με το 
υφιςτάμενο 
οδικό δίκτυο 

Ανάδοχοσ 

 Εγκατάςταςθ  
εργοταξίου 

Εγγφτθτα με 
υφιςτάμενθ 
κυκλοφορία: 
πτϊςεισ 
εξοπλιςμοφ 
ςτθ διαδρομι 
τθσ 
κυκλοφορίασ 

Τοποκζτθςθ 
προςωρινισ 
περίφραξθσ 
(πλαςτικό 
πλζγμα) για τθν 
προςταςία τθσ 
κυκλοφορίασ κατά 
τθ διάρκεια τθσ 
καταςκευισ. 

Μείωςθ 
κινδφνου 

Μζτρια (2)   Ανάδοχοσ 

Ρεριβάλλον 
και τοπίο 

Καταςτροφικζσ 
αυκαιρεςίεσ 
ςτο φυςικό 
περιβάλλον, 
ατυχιματα 

Διαχειριςτικά 
μζτρα 
προγραμματιςμοφ 
τθσ καταςκευισ, 
μζτρα 
απαγόρευςθσ, 
μζτρα ελζγχου, 
οργάνωςθ 

Μόλυνςθ 
περιβάλλοντοσ 

Χαμθλι (1) Σαφϊσ 
κακοριςμζνα 
δρομολόγια των 
αυτοκινιτων 
που κα 
εξυπθρετοφν τα 
εργοτάξια με 
απαγόρευςθ 

Ανάδοχοσ 
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εργοταξίου ςε 
περιοχζσ χωρίσ 
βλάςτθςθ  

διζλευςθσ από 
περιοχζσ 
κατοικίασ, 
απαγόρευςθ 
ριψισ ςτερεϊν 
απορριμμάτων 
ςε οποιαδιποτε 
ςθμείο του 
δρόμου, ζλεγχοσ 
και ςυντιρθςθ 
τθσ βλάςτθςθσ 

 

TMHMA Γ 
              ΑΛΛΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
 
           1.1 Κανόνεσ Εργοταξίου 

Ο ανάδοχοσ καλείται να ορίςει ςαφείσ κανόνεσ και διαδικαςίεσ για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ κακϊσ 
επίςθσ και για τουσ επιςκζπτεσ του εργοταξίου. 

Οι οδθγίεσ αυτζσ κα πρζπει να ακολουκοφνται και να ελζγχονται ςε κακθμερινι βάςθ μετά από 
κατάλλθλθ ενθμζρωςθ των εργαηομζνων. 

Οι οδθγίεσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν : 

1. Οδθγία για εκκζνωςθ του εργοταξίου ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ. 
2. Οδθγία για μζςα ατομικισ προςταςίασ και πρϊτεσ βοικειεσ. 
3. Οδθγία για προςταςία του περιβάλλοντοσ. 
4. Οδθγία για ζλεγχο τθσ κυκλοφορίασ και ςιμανςθ. 
5. Οδθγία για τθν αςφάλεια των χωρϊν εργαςίασ. 
6. Οδθγία για πυροπροςταςία (εκκζνωςθ και ςθμεία ςυνάκροιςθσ ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ). 
7. Οδθγία για εξοπλιςμό ανφψωςθσ. 
8. Οδθγία για μεταφορά και αποκικευςθ υλικϊν. 
9. Οδθγία για εκςκαφζσ. 
10. Οδθγία για επικίνδυνεσ ουςίεσ. 
11. Οδθγία για αςφαλι μεταφορά και απόκεςθ επικίνδυνων υλικϊν. 
12. Οδθγία για απαγόρευςθ κατανάλωςθσ οινοπνεφματοσ ι ναρκωτικϊν ι άλλων ουςιϊν ςτο 

εργοτάξιο. 
 

Κατά το ςτάδιο τθσ καταςκευισ κα πρζπει να γίνονται επικεωριςεισ και διορκωτικζσ ενζργειεσ από τον 
Υπεφκυνο Αςφαλείασ για τθν ορκι τιρθςθ των οδθγιϊν. 

1.2 Αςφαλθσ πρόςβαςη ςτο εργοτάξιο – Γενικθ διάταξη εργοταξίου 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυντάξει οριηοντιογραφία ςτθν οποία κα φαίνονται οι υφιςτάμενοι δρόμοι, 
οι οποίοι κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για προςβάςεισ ςτο εργοτάξιο, οι οδεφςεισ οχθμάτων και 
πεηϊν εντόσ του εργοταξίου, οι χϊροι εκφόρτωςθσ, οι χϊροι απόκεςθσ υλικοφ και οι χϊροι απόκεςθσ 
άχρθςτων υλικϊν. 

1.3 Οδεφςεισ οχημάτων και πεζών 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυντάξει ςχζδιο όπου κα φαίνονται οι εγκαταςτάςεισ εργοταξίου και θ 
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κυκλοφορία εντόσ των εργοταξιακϊν χϊρων. 

Επίςθσ κα φαίνονται οι οδεφςεισ των οχθμάτων και των πεηϊν. 

Η ςιμανςθ του εργοταξίου, οι εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ και οι προτεινόμενεσ από τον ανάδοχο 
κυκλοφοριακζσ διευκετιςεισ εντόσ αυτοφ κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τα Ρ.Δ. 1073/81 κεφ. Β και 
Ρ.Δ. 105/95. 

1.4 Συνιθκεσ αποκομιδθσ επικίνδυνων υλικών 

Σφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ όλοι οι ανάδοχοι κα πρζπει να ενθμερϊνουν τισ Αρχζσ για τυχόν 
επικίνδυνεσ ουςίεσ που χρειάηονται αςφαλι αποκομιδι κακϊσ επίςθσ και να τθροφν αρχείο μεταφοράσ 
αυτϊν. 

Τα επικίνδυνα υλικά που αναμζνεται να βρεκοφν ςτο εργοτάξιο είναι : 

- Τςιμζντο 
- Εποξειδικά υλικά 
-   Εφφλεκτα υλικά 
 
Επίςθσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ Ρροςταςίασ Ρεριβάλλοντοσ κάκε είδουσ άχρθςτα υλικά αποτελοφν 
ελεγχόμενα απορρίμματα και κα πρζπει να απομακρφνονται από το εργοτάξιο ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

1.5 Διευιετθςεισ χώρων υγιεινθσ, εςτίαςησ, πρώτων βοηιειών 

Οι περιοχζσ και οι εγκαταςτάςεισ που παρζχει ο ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου, κα ςυντθροφνται 
κακαρά από υγειονομικζσ απόψεισ.  

Συγκεκριμζνα : 

Λουτρά και χϊροι εξυπθρζτθςθσ : Τα παρζχει ο εκάςτοτε ανάδοχοσ. 

Ρρϊτεσ βοικειεσ : Τισ παρζχει ο εκάςτοτε ανάδοχοσ. 

1.6 Πληροφορίεσ εργοταξίου 

Επιτόπου του ζργου ο ανάδοχοσ καλείται να παρουςιάηει τισ εξισ πλθροφορίεσ : 

1. Ρολιτικι αςφάλειασ τθσ εργαςίασ. 
2. Θζςθ κουτιϊν πρϊτων βοθκειϊν. 
3. Σχζδιο εκκζνωςθσ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
4. Εκκζνωςθ και ςθμεία ςυνάκροιςθσ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
5. Ταυτότθτα και κζςθ αρχθγϊν και αναπλθρωτϊν ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
6. Ταυτότθτα και κζςθ ατόμων και αναπλθρωτϊν που παρζχουν πρϊτεσ βοικειεσ. 
7. Χρονοδιάγραμμα ςυςκζψεων για κζματα αςφαλείασ εργοταξίου. 
8. Θζςθ πλθςιζςτερου νοςοκομείου για κάκε εργοτάξιο. 
9. Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ. 
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ΣΜΗΜΑ Δ 

1. ΤΣΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΦΑΛΕΙΑ 
 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να εφαρμόςει Σφςτθμα Α&Υ που κα περιλαμβάνει διαδικαςίεσ ςφμφωνεσ με τθν 
ελλθνικι νομοκεςία και τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ Α&Υ ςτθν Εργαςία. 

Ο ανάδοχοσ κα εφαρμόςει τθν κείμενθ νομοκεςία, τισ διαδικαςίεσ τθσ ΕΟΑΕ για τθν Α&Υ και κα 
παρακολουκεί τισ μεκόδουσ εργαςίασ, οφτωσ ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν προςταςία του προςωπικοφ και 
του περιβάλλοντοσ εργαςίασ από ατυχιματα ι ηθμιζσ. 

Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν διενζργεια ελζγχων και επικεωριςεων ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ 
που είναι υπό τθν ευκφνθ του. Επίςθσ επιβάλλει τυχόν διορκωτικζσ ενζργειεσ που κεωρεί απαραίτθτεσ, 
πάντα ςτα πλαίςια των ςυμβάςεων που ζχουν υπογραφεί και τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ για τθν Α&Υ 
ςτθν εργαςία. 

Ο κφριοσ ςτόχοσ είναι θ επίτευξθ αςφαλοφσ και υγιοφσ περιβάλλοντοσ ςε όλα τα εργοτάξια. Αυτό 
μπορεί να επιτευχκεί εν μζρει με ελζγχουσ του Συντονιςτι Αςφαλείασ του Αναδόχου (ΣΑΑ) ι των 
Μθχανικϊν Αςφαλείασ (ΜΑ) ι του Γιατροφ Εργαςίασ (ΓΕ), για τθν αναγνϊριςθ ςυνκθκϊν και 
διαδικαςιϊν που ενζχουν κινδφνουσ και τθ διόρκωςθ αυτϊν, ϊςτε να εξαλείφονται ι να μειϊνονται 
πικανά ατυχιματα. 

Για τθν επίτευξθ των παραπάνω, ο ανάδοχοσ καταςκευισ εφαρμόηει πρόγραμμα επικεϊρθςθσ για το 
ςφνολο του μικουσ του ζργου. Οι επικεωριςεισ αυτζσ παρζχουν ςτοιχεία ςε ςτακερι βάςθ ςτθν 
διοίκθςθ του αναδόχου καταςκευισ όςον αφορά το κατά πόςο καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ για τθν Αςφάλεια και Υγιεινι των εργαηομζνων ςτον χϊρο εργαςιϊν. Αυτό επιτρζπει 
επίςθσ τον οριςμό και τθν εφαρμογι των διορκωτικϊν ενεργειϊν. 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να διακζτει όλα τα ζγγραφα που ςχετίηονται με τθν αςφάλεια και απαιτοφνται κατά 
τθν ζναρξθ τθσ εγκατάςταςθσ του νζου εργοταξίου, κακϊσ και όλεσ τισ δθμόςιεσ εγκρίςεισ, όταν 
απαιτοφνται. 

 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ για τθν ζναρξθ εργαςιϊν 
 Ημερολόγιο Μζτρων Αςφαλείασ 
 Σχζδιο Α&Υ (για το ςτάδιο καταςκευισ) 
 ΦΑΥ (πρϊτθ ζκδοςθ) 
 Βιβλίο Υποδείξεων ΜΑ/ΓΕ 
 Ημερολόγιο Ατυχθμάτων 
 Ζκδοςθ αδειϊν από τοπικοφσ δθμόςιουσ / ιδιωτικοφσ φορείσ που εμπλζκονται ςτθν κατεδάφιςθ 
 Φπαρξθ ςχεδίων και διαδικαςιϊν για περιπτϊςεισ εκτάκτου ανάγκθσ 
 Ρρογράμματα εκπαίδευςθσ και πρόβλεψθ για περιοδικζσ αςκιςεισ που εκτελεί το προςωπικό του 

αναδόχου ςε κζματα Υ&Α. 
2.  
3. ΣΜΗΜΑ Ε  
4.  
5. Νομοκετικά κείμενα για τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ 
6.  
6.1 Νομοιεςία Πλαίςιο 

1. Νόμοσ 1568/1985 
«Υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων.» 
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(ΦΕΚ 177 Α/18-10-1985) 

2. Ρ.Δ 294/1988 
«Ελάχιςτοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ, επίπεδο γνϊςεων και ειδικότθτα 
τεχνικοφ αςφαλείασ για τισ επιχειριςεισ, εκμεταλλεφςεισ και εργαςίεσ του άρκρου 1 παραγράφου 1 του Ν. 
1568/1985 «Υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων.» 

(ΦΕΚ 138 Α/21-06-1988) 

3. Ρ.Δ. 17/1996 
«Μζτρα για τθν βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των εργαηομζνων κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με 
τισ οδθγίεσ 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.» 

(ΦΕΚ11 Α/18-01-1996) 

4. Ρ.Δ. 305/1996 
«Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ που πρζπει να εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια 
ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 92/57/ΕΟΚ.» 

(ΦΕΚ 212 Α/29-08-1996) 

Ειδικθ Νομοιεςία 
 
1. Ρ.Δ.1073/1981 

«Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςιν εργαςιϊν εισ εργοτάξια οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων 
αρμοδιότθτασ πολιτικοφ μθχανικοφ.» 

(ΦΕ 260 Α/16-09-1981) 

2. Υπουργικι Απόφαςθ Νο ΙΙ – 5οσ /Φ/17402 
«Κανονιςμόσ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν εργαςιϊν.» 

(ΦΕΚ 931 Β/31-12-1994) 

3. Ρ.Δ. 307/1986 
«Ρροςταςία τθσ Υγείασ των εργαηομζνων που εκτίκενται ςε οριςμζνουσ χθμικοφσ παράγοντεσ κατά τθ διάρκεια 
τθσ εργαςίασ τουσ.» 

(ΦΕΚ 135 Α/29-08-1986) 

4. Ρ.Δ. 71/1988 
«Κανονιςμόσ πυροπροςταςίασ των κτιρίων.» 

(ΦΕΚ 106 Α17-02-1988) 

5. Ρ.Δ. 225/1989 
«Υγιεινι και Αςφάλεια ςτα Υπόγεια Τεχνικά Εργα.» 

(ΦΕΚ 106 Α/2-05-1989) 

6. Υπουργικι Απόφαςθ Νο Β 4373/1205/1993 
«Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ με τθν Οδθγία τθσ Κοινότθτασ 89/686/ΕΟΚ τθσ 21θσ Δεκεμβρίου 1989 για 
τθν ςυμμόρφωςθ τθσ νομοκεςίασ των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τα μζςα ατομικισ προςταςίασ.» 

(ΦΕΚ 187 Β/23-03-1993) 

7. Ρ.Δ. 77/1993 
«Για τθν Ρροςταςία των εργαηομζνων από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ και τροποποίθςθ και 
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ςυμπλιρωςθ τοφ Ρ.Δ/τοσ 307/6 (135/Α) ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ.» 

(ΦΕΚ 34 Α/18-03-1993) 

8. Ρ.Δ.396/1994 
«Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθ χριςθ από τουσ εργαηομζνουσ εξοπλιςμϊν ατομικισ 
προςταςίασ κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ.» 

(ΦΕΚ220 Α/19-12-1994) 

9. Ρ.Δ. 399/1994 
«Ρροςταςία των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με τθν ζκκεςθ ςε καρκινογόνουσ παράγοντεσ 
κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ.» 

(ΦΕΚ 221 Α/19-12-1994) 

10. Υπουργικι Απόφαςθ Νο ΑΡΔ7/ΑΦ1/14080/73 
«Ενςωμάτωςθ των διατάξεων τθσ Οδθγίασ 92/104/ΕΟΚ «Ρερί των ελάχιςτων προδιαγραφϊν για τθ βελτίωςθ τθσ 
προςταςίασ τθσ αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων ςτισ υπαίκριεσ ι υπόγειεσ εξορυκτικζσ βιομθχανίεσ» 
ςτον Κανονιςμό Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν.» 

(ΦΕΚ 771 Β/22-08-1996) 

11. Ρ.Δ. 105/95 
«Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν ςιμανςθ αςφάλειασ ι / και υγείασ ςτθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τθν 
Οδθγία 92/58/ΕΟΚ.» 

(ΦΕΚ 67/Α/95) 

Θεςςαλονίκθ, Οκτϊβριοσ 2014 

 

 

 
  H Αν. Προϊςταμζνθ  Δ/νςθσ 

 Σεχνικοφ Ελζγχου 

   

   

 

 

Χρυςάνκθ Καριπίδου  

Αγρ. Σοπ. Μθχανικόσ 

με Βϋ β. 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με τθν αρικμό Πρωτ. Οικ. 86658/07-10-2014 Απόφαςθ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικοφ  Ελζγχου τθσ Α.Δ.Μ.Θ. 

 

 

 
 

 
 

 




