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ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΑΤ) 

(Ρ.Δ. 305/96,άρκρο 3,παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) 

 

 

ΣΜΗΜΑ Α 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

Το παρόν ςχζδιο Υγιεινισ και Αςφάλειασ ςυντάχκθκε αφου ελιφκθςαν υπόψθ οι παρακάτω Νόμοι, 

Διατάγματα, Κανονιςμοί, Αποφάςεισ κλπ. 

 

-Σο Π.Δ. 22/12/33(ΦΕΚ 406Α)  «Ρερί αςφαλείασ εργατϊν και Υπαλλιλων εργαηομζνων     

  επί φορθτϊν κλιμάκων». 

-Σο Π.Δ.14/3/34(ΦΕΚ 112Α) «Ρερί Υγιεινισ και Αςφάλειασ των εργατϊν και υπαλλιλων  

  των πάςθσ φφςεωσ βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν εργοςταςίων, εργαςτθρίων κ.λ.π.». 

-Ο Α.Ν. 1204/38 (ΦΕΚ 177Α) «Ρερί απαγορεφςεωσ τθσ χριςεωσ μολυβδοφχων  

  χρωμάτων». 

-Σο Β.Δ.16-3-50(ΦΕΚ 82Α) «Επίβλεψθ μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων». 

-Σο Π.Δ.435/73(ΦΕΚ 327Α) «Ρερί επιβλζψεωσ τθσ λειτουργίασ και ςυντθριςεωσ  

 αντλιοςταςίων». 

-Η Τ.Δ.Γ1/9900/74 (ΦΕΚ 1266Β) «Ρερί υποχρεωτικισ καταςκευισ αποχωρθτθρίων». 

-Ο Ν. 447/75 (ΦΕΚ 142Α) «Ρερί αςφαλείασ των εν ταισ οικοδομικαίσ εργαςίαισ  

  αςχολουμζνων μιςκωτϊν». 

-Ο Ν. 495/76(ΦΕΚ 337Α) «Ρερί όπλων και εκρθκτικϊν υλϊν». 

-Σο Π.Δ. 212/76(ΦΕΚ 78Α) «Ρερί μζτρων Υγιεινισ και Αςφάλειασ των εργαηομζνων εισ  

  μεταφορικάσ ταινίασ και προωκθτάσ εν γζνει». 

-Σο Π.Δ. 413/77(ΦΕΚ 128Α) «Ρερί αγοράσ, μεταφοράσ και κατανάλωςθσ εκρθκτικϊν  

  υλϊν». 

-Σο Π.Δ. 17/78(ΦΕΚ 3Α) «Ρερί ςυμπλθρϊςεωσ του από 22/12/33 Ρ.Δ. περί αςφάλειασ  

  εργατϊν και υπαλλιλων εργαηομζνων επί φορθτϊν κλιμάκων». 

-Σο Π.Δ. 95/78(ΦΕΚ 20Α) «Ρερί μζτρων Υγιεινισ και Αςφάλειασ των απαςχολουμζνων εισ  

  εργαςίασ ςυγκολλιςεων». 

-Σθν Τ. Α. 12-2-79 (ΦΕΚ 132/79) «Ρερί αντικαταςτάςεωσ του άρκρου 40 του Κανονιςμοφ    

  Αςκενείασ του Λ.Κ.Α.». 

-Σο Ν. 778/80(ΦΕΚ 193Α) «Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν  εργαςιϊν». 

-Σο Π.Δ. 1073/81ΦΕΚ 260Α) «Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε εργοτάξια 

οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ Ρολιτικοφ Μθχανικοφ». 

-Ο Ν. 1396/83(ΦΕΚ 126Α) «Υποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ ςτισ οικοδομζσ και 

λοιπά ιδιωτικά τεχνικά ζργα». 



 

 

 

-Σο Π.Δ. 329/83(ΦΕΚ 118Α & 140Α) 

-Ο Ν. 1430/84(ΦΕΚ 49Α) «Κφρωςθ τθσ υπ.  αρικμ. 62 Διεκνοφσ Σφμβαςθσ εργαςίασ που  

 αφορά ςτισ διατάξεισ αςφάλειασ ςτθν οικοδομικι βιομθχανία και τθ ρφκμιςθ κεμάτων που   

 ζχουν ςχζςθ με αυτι». 

-Η  Τ.Α. 130646/84(ΦΕΚ 154Β) «Θμερολόγιο μζτρων Αςφαλείασ». 

-Ο Ν. 1568/85(ΦΕΚ 177Α) «Υγιεινι και Αςφάλεια των εργαηομζνων». 

-Σο Π.Δ. 307/86(ΦΕΚ135Α) «Ρροςταςία τθσ υγείασ των εργαηομζνων που εκτίκενται ςε  

 οριςμζνουσ χθμικοφσ παράγοντεσ κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ (80/1107/ΕΟΚ)». 

-Σο Π.Δ. 94/87(ΦΕΚ54Α) «Ρροςταςία των εργαηομζνων που εκτίκενται ςτον μετ.  

 μόλυβδο και τισ ενϊςεισ των ιόντων του κατά τθν εργαςία(82/605/ΕΟΚ)». 

-Σο Π.Δ. 315(ΦΕΚ 149Α /87) «Σφςταςθ επιτροπισ Υγιεινισ και Αςφάλειασ τθσ εργαςίασ  

 (ΕΥΑΕ) ςε εργοτάξια οικοδομϊν και εν γζνει τεχνικϊν ζργων». 

-Η Τ.Α. 131325(ΦΕΚ  467Β/87) «Σφςταςθ μεικτϊν επιτροπϊν ελζγχου ςε οικοδομζσ και  

 εργοταξιακά ζργα» 

-Σο Π.Δ. 70α/88(ΦΕΚ 31Α & 150Α) «Ρροςταςία των εργαηομζνων που εκτίκενται ςε  

 αμίαντο κατά τθν εργαςία». 

-Σο Π.Δ. 71/88(ΦΕΚ 32Α) «Κανονιςμόσ Ρυροπροςταςίασ κτιρίων». 

-Σο Π.Δ. 294/88(ΦΕΚ 138Α) «Ελάχιςτοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ Τεχνικοφ Αςφάλειασ και –  

  Γιατροφ εργαςίασ, επίπεδο γνϊςεων και ειδικότθτα Τεχν. Αςφαλείασ για τισ επιχειριςεισ,   

  εκμεταλλεφςεισ και εργαςίεσ του άρκρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85». 

-Ο Ν. 1767/88(ΦΕΚ  63Α) «Συμβοφλια εργαηομζνων και άλλεσ εργατικζσ διατάξεισ-κφρωςθ  

  τθσ 135 Διεκνοφσ Σφμβαςθσ εργαςίασ». 

-Η ΚΤΑ 7755/160/88(ΦΕΚ 241Β) «Λιψθ μζτρων προςταςίασ ςτισ βιομθχανικζσ- 

 βιοτεχνικζσ εγκαταςτάςεισ και αποκικεσ αυτϊν κακϊσ και αποκικεσ εφφλζκτων και  

 εκρθκτικϊν υλϊν». 

-Σο Π.Δ. 225/89(ΦΕΚ 106Α) «Ρερί υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων ςτα υπόγεια  

 ζργα». 

-Η ΚΤΑ 3329/89(ΦΕΚ 132Β) «Κανονιςμόσ για τθν παραγωγι, αποκικευςθ και διάκεςθ  

 ςε κατανάλωςθ εκρθκτικϊν υλϊν».  

-Η Τ.Α. 3046/304/30.1.89(ΦΕΚ 59Δ) «Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ». 

-Ο Ν. 1837/89(ΦΕΚ 79Α & ΦΕΚ 85Α) «Για τθν προςταςία των ανθλίκων κατά τθν  

 απαςχόλθςθ και άλλεσ διατάξεισ». 

-Η Τ.Α. 130627/90(ΦΕΚ 620Β) «Κακοριςμόσ επικίνδυνων, βαρειϊν ι ανκυγιεινϊν  

 εργαςιϊν για τθν απαςχόλθςθ ανθλίκων». 

-Σο Π.Δ. 31/90(ΦΕΚ 11Α) «Επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ, χειριςμόσ και ςυντιρθςθ  

 μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν ζργων (Τροποπ. Ρ.Δ. 49/991(ΦΕΚ 180Α)». 

-Σο Π.Δ. 85/91(ΦΕΚ 38Α) «Ρροςταςία των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ που  

 διατρζχουν λόγω τθσ ζκκεςισ τουσ ςτο κόρυβο κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ προσ  

 τθν Οδθγία 86/188 ΕΟΚ». 

-Η Τ.Α.Β. 15233/3.7.91(ΦΕΚ 487Β) «Σχετικά με ςυςκευζσ αερίου». 

-Σο Π.Δ. 49/91(ΦΕΚ 180Α) «Τροποπ. Ρ.Δ. 31/90 Επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ, χειριςμόσ και  

 ςυντιρθςθ μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν ζργων». 

-Η Τ.Α. 4373/1205/23-3-93(ΦΕΚ 187Β) «Συμμόρφωςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ με τθν 89/686/ΕΟΚ 

Οδθγία του Συμβουλίου τθσ 21θσ Δεκεμβρίου 1989 για τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των κρατϊν-μελϊν 

ςχετικά με τα μζτρα ατομικισ προςταςίασ». 

-Η Τ.Α. 31245/93 ΤΠΕΧΩΔΕ «Συςτάςεισ για κατεδαφίςεισ κτιρίων». 



 

 

 

-Σο Π.Δ. 77/93(ΦΕΚ 34Α) «Για τθν προςταςία των εργαηομζνων από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ 

παράγοντεσ και τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ του Ρ.Δ. 307/86(ΦΕΚ 135Α) ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν 

Οδθγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ». 

-Σο Π.Δ. 377/93(ΦΕΚ 160Α) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ Οδθγίεσ  

 89/392 ΕΟΚ και 91/368 ΕΟΚ ςχετικά με τισ μθχανζσ». 

-Η Κ.Τ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93(ΦΕΚ 756Β) «Κανονιςμόσ παραγωγισ και διάκεςθσ ςτθν  

 αγορά ςυναρμολογοφμενων μεταλλικϊν ςτοιχείων για τθν αςφαλι καταςκευι και χριςθ  

 μεταλλικϊν ςκαλωςιϊν». 

-Σο Π.Δ. 395/94(ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Αςφάλειασ και Υγείασ για τθν  

 χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηομζνουσ κατά τθν εργαςία τουσ, ςε  

 ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 89/655/ΕΟΚ». 

-Σο Π.Δ. 396/94(ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ για τθν  

 χριςθ απ τουσ εργαηόμενουσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία, ςε  

91/383/ΕΟΚ». 

-Σο ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/656/ ΕΟΚ».  

-Σο Π.Δ. 397/94(ΦΕΚ  221Α) «Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ υγιεινισ και αςφάλειασ για τον  

 χειρωνακτικό χειριςμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτεροσ κίνδυνοσ βλάβθσ τθσ ράχθσ και  

 οςφυϊκισ χϊρασ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 90/269/ΕΟΚ». 

-Σο Π.Δ. 399/94(ΦΕΚ 221Α) «Ρροςταςία των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ που  

 ςυνδζονται με τθν ζκκεςθ ςε καρκινογόνουσ παράγοντεσ κατά τθν εργαςία, ςε  

 ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 90/340/ΕΟΚ». 

-Ο Ν. 2224/94(ΦΕΚ 112Α) «φκμιςθ κεμάτων εργαςίασ, ςυνδικαλιςτικϊν δικαιωμάτων  

 υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και οργάνωςθσ Υπουργείου Εργαςίασ και των  

 εποπτευομζνων απ αυτό νομικϊν προςϊπων και άλλεσ διατάξεισ». 

-Η Τ.Α. 378/94(ΦΕΚ 705Β)  «Επικίνδυνεσ ουςίεσ, ταξινόμθςθ, ςυςκευαςία και  

 επιςιμανςθ αυτϊν ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν  

 κοινοτιτων 67/548/ΕΟΚ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει». 

-Σο Π.Δ.105/95(ΦΕΚ 67Α) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθ ςιμανςθ αςφαλείασ ι και  

 υγείασ ςτθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 95/58/ΕΟΚ». 

-Θ  Κ.Υ.Α.  5905/Φ15/839/95(ΦΕΚ 611Β) 

-Θ ΕΓΚΥΚΛΛΟΣ 38935/95 

-Σο Π.Δ.  6/95(ΦΕΚ 6Α) «Διορκϊςεισ ςφαλμάτων ςτα Ρ.Δ. 395/94(ΦΕΚ 220Α), 396/94(ΦΕΚ 220Α), 

397/94(ΦΕΚ 221Α), 398/94(ΦΕΚ 221Α), 399/94(ΦΕΚ 221Α)». 

-Σο Π.Δ. 16/96(ΦΕΚ 10Α) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτουσ  χϊρουσ εργαςίασ, ςε 

ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/564/ΕΟΚ». 

-Σο Π.Δ. 17/96(ΦΕΚ 11Α) «Εφαρμογι μζτρων για τθν προϊκθςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ υγιεινισ και αςφάλειασ 

των εργαηομζνων, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/391/ΕΟΚ και  

- Π.Δ. 17/96(ΦΕΚ 11Α) «Εφαρμογι μζτρων για τθν προϊκθςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ υγιεινισ και αςφάλειασ 

των εργαηομζνων, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/391/ΕΟΚ και  91/383/ΕΟΚ». 

-Σο Π.Δ. 305/96(ΦΕΚ 212Α) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ που πρζπει να εφαρμόηονται ςτα  

 προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ζργων ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/57/ΕΟΚ». 

-Σο Π.Δ.   18/96 

-Η ΕΓΚΤΚΛΙΟ 52206/97 

-Η ΕΓΚΤΚΛΙΟ 130159/97        

-Το Ρ.Δ. 175/ 97(ΦΕΚ 150Α) 

-Σο Π.Δ.   62/98(ΦΕΚ 67Α) «Μζτρα για τθν προςταςία των νζων κατά τθν εργαςία, ςε  

 ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 94/33/ΕΟΚ». 

-Σο Π.Δ. 159/99(ΦΕΚ 157Α) «Αςφάλεια και υγεία των εργαηομζνων-τροποποίθςθ του  



 

 

 

 Ρ.Δ. 17/96». 

-Σο Π.Δ. 219/00(ΦΕΚ 190Α) «Μζτρα για τθν προςταςία των εργαηομζνων που  

 αποςπϊνται για τθν εκτζλεςθ προςωρινισ εργαςίασ ςτο ζδαφοσ τθσ Ελλάδασ, ςτο  

 πλαίςιο διεκνικισ παροχισ υπθρεςιϊν». 

-Η Απόφ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/177 τθσ 2/14.3.2001(ΦΕΚ 266Β) «Ρρόλθψθ εργαςιακοφ κινδφνου  

 κατά τθν μελζτθ ζργου» 

-Η Απόφ. ΔΕΕΠ/ΟΙΚ/85 τθσ 14.5/1.6.2001(ΦΕΚ 686Β) «Κακιζρωςθ του Σχεδίου  

 Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ) και του Φακζλου αςφάλειασ και Υγείασ (ΦΑΥ), ωσ  

 απαραιτιτων ςτοιχείων για τθν ζγκριςθ μελζτθσ ςτο ςτάδιο τθσ οριςτικισ ι και τθσ μελζτθσ εφαρμογισ 

ςε κάκε Δθμόςιο Ζργο». 

-Η Αποφ. Π2β/280/97 ΦΕΚ645/Β/97 « Ρροχποκζςεισ ίδρυςθσ και λειτουργίασ Μονάδων Φροντίδασ 

Ρροςχολικισ Αγωγισ και Διαπαιδαγϊγθςθσ ( Βρεφικϊν, Ραιδικϊν – Βρεφονθπιακϊν Στακμϊν, Μονάδων 

Φφλαξθσ βρεφϊν και νθπίων) από φορείσ ιδιωτικοφ Δικαίου, κερδοςκοπικοφ και μθ χαρακτιρα. 

 

1. Είδοσ του ζργου και χριςθ αυτοφ 

Το ζργο αφορά τθ βελτίωςθ των υποδομϊν του μεκοριακοφ ςτακμοφ τθσ Δοϊράνθσ. Συγκεκριμζνα 

επεμβάςεισ βελτίωςθσ, ςυντιρθςθσ και εκςυγχρονιςμοφ των υπαρχουςϊν εγκαταςτάςεων του 

Συνοριακοφ Στακμοφ, που αποςκοποφν ςτθν αναβάκμιςθ τθσ εικόνασ των κτιρίων, του περιβάλλοντα 

χϊρου και του υφιςτάμενου δρόμου που ςυνδζει τον Σ.Σ. τθσ Δοϊράνθσ με αυτόν τθσ FYROM.  

Τα κτίρια ςτα οποία πραγματοποιοφνται επεμβάςεισ είναι: 

- Κτίριο Αςτυνομικοφ και Τελωνειακοφ ελζγχου, με τα εκατζρωκεν Υπόςτεγα 

- Κτίριο Τελωνείου 

Επίςθσ καταςκευάηεται  

- Νζο κτίριο χϊρων υγιεινισ  

και διαμορφϊνεται ο περιβάλλων χϊροσ του ωσ χϊροσ αναψυχισ. 

Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και βελτίωςθσ γίνονται και ςτο δρόμο που ςυνδζει τον Σ.Σ. τθσ Δοϊράνθσ με 

αυτόν τθσ FYROM. 

 

2. φντομθ περιγραφι του ζργου 

2.1 Οικοδομικζσ Εργαςίεσ 

 

 Κτίριο 1 - Νζο κτίριο χϊρων υγιεινισ: 

 

Το νζο κτίριο χϊρων υγιεινισ ςυνολικοφ εμβαδοφ 85 μ² προορίηεται για τθν εξυπθρζτθςθ των 

εξερχομζνων από τθ χϊρα. Το νζο κτίριο χϊρων υγιεινισ είναι μια καταςκευι με ςκελετό από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα, τοίχουσ πλιρωςθσ από τοφβλα και κάλυψθ από εμφανείσ ξφλινεσ ςτζγεσ. Εξωτερικά είναι 

επιχριςμζνο και μερικϊσ επενδυμζνο από διακοςμθτικά τοφβλα, εςωτερικά επιχριςμζνο και τοπικά 

επενδυμζνο από κεραμικά πλακίδια, ενϊ το δάπεδο είναι επιςτρωμζνο με κεραμικά πλακίδια υψθλισ 

αντοχισ ςτθ χριςθ. Οι οικοδομικζσ εργαςίεσ που προβλζπονται είναι οι εξισ: 

- Εκςκαφζσ: Γενικζσ εκςκαφζσ κα γίνουν για τθν αφαίρεςθ των φυτικϊν γαιϊν, για τθ κεμελίωςθ 

του κτιρίου και τθ διαμόρφωςθ υπόβαςθσ ζδραςθσ του δαπζδου.  

- Εξυγίανςθ εδάφουσ – επιχϊςεισ: Μετά τισ απαραίτθτεσ εκςκαφζσ γίνεται θ εξυγίανςθ του 

εδάφουσ και οι επιχϊςεισ. Διαςτρϊνεται κραυςτό υλικό (3Α), το οποίο ςυμπυκνϊνεται. 

- κυροδετιςεισ: Πςον αφορά ςτισ ςκυροδετιςεισ, γίνεται επίςτρωςθ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ 

κατθγορίασ C12/15 ςτισ περιοχζσ όπου κα εδραςτοφν τα κεμζλια και θ πλάκα του κτιρίου. Ο φζρων 

οργανιςμόσ του κτιρίου καταςκευάηεται από ςκυρόδεμα C20/25, οπλιςμζνο με χάλυβα Β500C, ςφμφωνα 

με τθ ςτατικι μελζτθ του κτιρίου. 



 

 

 

- Μονϊςεισ – τεγανϊςεισ: Τα κεμζλια του κτιρίου ςτεγανϊνονται με επαλειφόμενο τςιμεντικό 

ςτεγανωτικό, με αποςτραγγιςτικι μεμβράνθ (αυγουλιζρα) και φφλλο PVC που ςυνεχίηει και κάτω από τθν 

επιφάνεια τθσ πλάκασ του κτιρίου και προςτατεφει τθ κερμομόνωςθ (εξθλαςμζνθ πολυςτερίνθ) από τθν 

υγραςία. Ανάμεςα ςτθ κερμομόνωςθ και τθν πλάκα από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα τοποκετείται μθ υφαντό 

γεωφφαςμα. Ο Φ.Ο., οι τοιχοποιίεσ και θ ςτζγθ μονϊνονται με πλάκεσ εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ 6 εκ. 

- Σοιχοποιίεσ: Οι εξωτερικζσ τοιχοποιίεσ του κτιρίου αποτελοφνται από διπλι οπτοπλινκοδομι. Σε 

όςα ςθμεία υπάρχει ανάγκθ ενςωμάτωςθσ των φερόντων ςτοιχείων τθσ καταςκευισ προςτίκεται διάκενο 

7 εκ., προκειμζνου για τθν ομαλι διαμόρφωςθ των εςωτερικϊν επιφανειϊν των τοίχων. Οι εςωτερικοί 

τοίχοι είναι είτε απλοί δρομικοί, ςτα ελαφριά διαχωριςτικά ςτοιχεία μεταξφ των wc, είτε μπατικοί ςτα 

ςθμεία όπου διζρχονται υδραυλικά και αποχετεφςεισ. 

- Επιχρίςματα: Τα επιχρίςματα, τόςο ςτο εξωτερικό όςο ςτο εςωτερικό του κτιρίου, κα 

καταςκευαςτοφν τριπτά των 450 kg τςιμζντου ςε τρεισ ςτρϊςεισ ςυνολικοφ πάχουσ 2.5 εκ., αλλά ςτθ μάηα 

του κονιάματοσ των εξωτερικϊν επιχριςμάτων κα τοποκετθκεί και ςτεγανωτικό. Στα ςθμεία των 

επενδφςεων (εξωτερικά με ςυμπαγζσ διακοςμθτικό τοφβλο και εςωτερικά με κεραμικά πλακίδια) κα 

προθγθκεί προθγουμζνωσ εφαρμογι επιχρίςματοσ κανονικά. 

- Επενδφςεισ: Θ επιχριςμζνθ επιφάνεια μζρουσ των εξωτερικϊν τοίχων επενδφεται με 

διακοςμθτικζσ εμφανείσ δρομικζσ πλινκοδομζσ, αποτελοφμενεσ από ςυμπαγείσ πλίνκουσ 20x10x5 εκ. 

τεχνθτισ παλαίωςθσ και ςυνδετικό αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα. Ράνω ςτθν επιχριςμζνθ επιφάνεια των 

εςωτερικϊν τοίχων τοποκετοφνται κολλθτά κεραμικά πλακίδια. Θ επζνδυςθ των εςωτερικϊν δαπζδων, 

των δαπζδων του θμιυπαίκριου χϊρου ειςόδου και των πλατυςκάλων ειςόδου κα γίνει με κολλθτά 

κεραμικά πλακίδια. Οι υπαίκριοι διάδρομοι ςε επαφι με το κτίριο διαςτρϊνονται με βοτςαλόπλακεσ 

40x40 εκ πάνω εδαφόπλακεσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ.  

- Ξυλουργικά: Για τθν επικάλυψθ του κτιρίου κα καταςκευαςτεί ςφςτθμα εμφανϊν ξφλινων 

ςτεγϊν, αποτελοφμενο από ζνα διρριχτο μζροσ που καλφπτει το κεντρικό κλίτοσ του κτιρίου και δφο όμοια 

μονόριχτα πάνω από τουσ προκαλάμουσ. Ράνω από τουσ αμείβοντεσ ακολουκεί το ςφςτθμα τθσ ςτζγθσ με 

τθν τυπικι του διατομι, με ςανίδωμα, ςτεγανοποιθτικι υδρατμοπερατι μεμβράνθ, κερμομόνωςθ, 

ςφςτθμα ςτιριξθσ κεραμιδιϊν γαλλικοφ τφπου (τεγίδεσ και επιτεγίδεσ) και επικάλυψθ από γαλλικά 

κεραμίδια. Οι κορφιάδεσ και οι δφο ςειρζσ των περιμετρικϊν κεραμιδιϊν (αςτρζχα) ςτερεϊνονται με 

αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα. Πλα τα εμφανι ςθμεία τθσ ξυλοκαταςκευισ τθσ ςτζγθσ κα περαςτοφν με ειδικό 

άχρωμο βερνίκι προςταςίασ, ενϊ  το εμφανζσ εςωτερικά τμιμα τθσ ςτζγθσ κα επιςτρωκεί με ειδικό 

αντιπυρικό βερνίκι εμποτιςμοφ. Οι εςωτερικζσ πόρτεσ κα είναι μονόφυλλεσ, ξφλινεσ πρεςςαριςτζσ και ςε 

λευκό χρϊμα. Για τθν τοποκζτθςθ των κουφωμάτων κα εγκαταςτακοφν ξφλινεσ ψευτόκαςεσ. 

- Μεταλλουργικά: Τα παράκυρα των WC ΑΜΕΑ και τθσ αποκικθσ και οι φεγγίτεσ ςτο εξωτερικό 

κζλυφοσ του κτιρίου κα είναι ανοιγοανακλινόμενα από αλουμίνιο. Οι εξωτερικζσ πόρτεσ κα είναι 

ςιδερζνιεσ τυποποιθμζνεσ βιομθχανικισ προζλευςθσ, με κυρόφυλλα από λαμαρίνα και πλιρωςθ από 

ορυκτοβάμβακα. Δθμιουργείται ςκελετόσ ςτιριξθσ από κοιλοδοκοφσ για τον πάγκο των νιπτιρων. 

- Μαρμαρικά: Τα κατϊφλια και οι ποδιζσ των φεγγιτϊν κα καταςκευαςτοφν από ςκλθρό μάρμαρο 

πάχουσ 3εκ.. Με το ίδιο υλικό κα επενδυκεί ο πάγκοσ μεταλλικισ καταςκευισ των νιπτιρων. 

- Χρωματιςμοί: Τα επιχριςμζνα τμιματα των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν τοίχων του κτιρίου κα 

χρωματιςτοφν με ακρυλικά χρϊματα ςε ουδζτερεσ αποχρωςεισ ϊχρα –μπεη και εκροφ, όπωσ προβλζπεται 

ςτθ χρωματικι μελζτθ.  

-   Εξοπλιςμόσ: Στουσ  χϊρουσ των W.C. τοποκετοφνται λεκάνεσ πορςελάνθσ και βαλβίδεσ 

εκπλφςεωσ. Στα WC των ΑΜΕΑ προςτίκεται και ανακλινόμενοσ πάγκοσ για άλλαγμα βρεφϊν. Στουσ 

προκαλάμουσ των WC οι νιπτιρεσ κα είναι επικακιμενοι. 

 
Περιβάλλων χϊροσ Ο.Σ. Γ53: 

 

Πςον αφορά ςτισ νζεσ καταςκευζσ ςτον περιβάλλοντα χϊρο, είναι οι απαιτοφμενεσ για να καλφψουν τισ 

ςτοιχειϊδεισ ανάγκεσ των επιςκεπτϊν: 



 

 

 

- κυροδετιςεισ – επενδφςεισ: Θ επιφάνεια των μονοπατιϊν επιςτρϊνεται με ςχιςτόπλακεσ 

ακανόνιςτου ςχιματοσ  πάνω ςε εδαφόπλακα από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. 

- Χρωματιςμοί: Σφμφωνα με τθ μελζτθ ΑΜΕΑ ορίηεται για αυτά ειδικόσ χϊροσ ςτάκμευςθσ και 

ςθμαίνεται με ανακλαςτικι διαγράμμιςθ ςτο οδόςτρωμα, δίπλα ςτο κτίριο τθσ Α.Δ.Μ.Κ.. 

- Φυτεφςεισ: Ρροβλζπεται θ φφτευςθ 7 νζων πλατφφυλλων δζντρων. 

- Εξοπλιςμόσ: Τοποκετοφνται οχτϊ ξφλινοι τραπεηόπαγκοι, τζςςερισ κάδοι μικροαπορριμμάτων και 

μια βρφςθ. 

 

Κτίριο 2 - Κτίριο Αςτυνομικοφ και Σελωνειακοφ Ελζγχου: 

Θ κάτοψθ του κτιρίου είναι απλι με ορκογωνικι, εμβαδοφ 210,18 τ.μ. ςτθν οποία είναι προςαρτθμζνοι 

δφο ανεμοφράκτεσ επιφάνειασ 11,00 τ.μ. περίπου ο κακζνασ.   

Οι εργαςίεσ που προτείνονται για το κτίριο του αςτυνομικοφ ελζγχου είναι μικρισ κλίμακασ και 

αποςκοποφν ςτον εκςυγχρονιςμό και τθ ςυντιρθςι του. Συγκεκριμζνα: 

- Κακαιρζςεισ - Αποξθλϊςεισ: Καταργοφνται τα ςθμερινά WC κοινοφ, ενϊ ο χϊροσ τουσ 

μετατρζπεται ςε γραφεία. Οι εργαςίεσ που προβλζπονται για τθν επζμβαςθ αυτι είναι θ αποξιλωςθ των 

επενδφςεων και πορτϊν των WC, θ κακαίρεςθ των εςωτερικϊν διαχωριςτικϊν τοίχων, θ αφαίρεςθ των 

επιςτρϊςεων δαπζδων θ αποξιλωςθ των επενδφςεων ςτουσ τοίχουσ, θ αποξιλωςθ των ειδϊν υγιεινισ 

και των ςωλθνϊςεϊν τουσ και θ αποξιλωςθ των εξωτερικϊν κουφωμάτων. Κακαιρείται, ακόμα, θ παλιά 

καταςκευι των ανεμοφρακτϊν, μαηί με τα κουφϊματά τθσ. Κακαιροφνται οι υφιςτάμενεσ ψευδοροφζσ 

ολόκλθρου του κτιρίου. Στθ ςτζγθ αποξθλϊνονται οι περιμετρικζσ υδρορροζσ και θ ξφλινθ επζνδυςθ των 

υπαίκριων τμθμάτων, κακϊσ και θ πρϊτθ ςειρά κεραμιδιϊν ςτισ μεγάλεσ όψεισ. Αποξθλϊνονται όλα τα 

εξωτερικά και εςωτερικά κουφϊματα, τα μαρμάρινα πλαίςιά τουσ και τα ξφλινα ςτζγαςτρα με 

επικεράμωςθ. Στα ςθμεία όπου ςιμερα υπάρχουν αναμονζσ για ςφνδεςθ ςόμπασ (μπουριά) με τισ 

υφιςτάμενεσ καπνοδόχουσ, αφαιρείται το τμιμα που κα ιταν εμφανζσ κάτω από τισ νζεσ ψευδοροφζσ. 

- κυροδετιςεισ: Δθμιουργείται ςενάη οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ ςτισ τοιχοποιίεσ των 

ανεμοφρακτϊν. 

- Ανζγερςθ μεταλλικϊν καταςκευϊν: Δθμιουργείται ςκελετόσ από μεταλλικι καταςκευι για να 

ςτθρίξει τθν οροφι και τα υαλοπετάςματα ςτουσ υαλοφράκτεσ. 

- Σοιχοποιίεσ:  Το χτιςτό κάτω τμιμα των ανεμοφρακτϊν αντικακίςταται από μπατικι τοιχοποιία με 

κερμομόνωςθ από εξθλαςμζνθ πολυςτερινι πάχουσ 6 εκ. Ο φεγγίτθσ ςτο πάνω μζροσ του ςθμερινοφ 

υαλοπετάςματοσ αντικακίςταται από πάνελ αποτελοφμενο από τςιμεντοςανίδα εξωτερικά, κερμομόνωςθ 

και γυψοςανίδα ςτθν εςωτερικι του επιφάνεια. Ζνασ από τουσ φεγγίτεσ των χϊρων από τουσ οποίουσ 

απομακρφνονται τα WC ακυρϊνεται και ςφραγίηεται. 

- Επιχρίςματα: Επιχρίονται οι τοίχοι των νζων γραφείων εςωτερικά και των ανεμοφρακτϊν 

εςωτερικά και εξωτερικά. Σε όλα τα ςθμεία του κτιρίου όπου αντικακίςτανται κουφϊματα κα 

αποκαταςτακεί το επίχριςμα που αναγκαςτικά κα ςπάςει κατά τθν αφαίρεςθ των υφιςτάμενων 

κουφωμάτων. 

- Επενδφςεισ: Επενδφεται το δάπεδο των νζων γραφείων και των ανεμοφρακτϊν με κεραμικά 

πλακάκια, και θ επίχριςι τουσ αλλά και θ αντικατάςταςθ των εξωτερικϊν κουφωμάτων από νζα βαρζωσ 

τφπου από αλουμίνιο. Σε όλουσ τουσ κφριουσ χϊρουσ των γραφείων εγκακίςτανται ψευδοροφζσ ορυκτϊν 

ινϊν, ςε κάποιουσ με περιμετρικι ηϊνθ από γυψοςανίδα. Στουσ δευτερεφοντεσ χϊρουσ θ ψευδοροφι 

καταςκευάηεται από γυψοςανίδα και ςτα WC προςωπικοφ από ανκυγρι γυψοςανίδα. Αντικακίςταται θ 

πρϊτθ ςειρά κεραμιδιϊν τθσ ςτζγθσ ςτισ μεγάλεσ όψεισ. 

- Μονϊςεισ – τεγανϊςεισ: Θ επικάλυψθ των ανεμοφρακτϊν διαμορφϊνεται με ειδικό 

κερμομονωτικό πάνελ πολυουρεκάνθσ. 

- Ξυλουργικά: Αντικακίςταται θ ξφλινθ επζνδυςθ των όψεων των ςτεγϊν. Οι εςωτερικζσ πόρτεσ του 

κτιρίου αςτυνομικοφ και τελωνειακοφ ελζγχου παρουςιάηουν φκορζσ και αντικακίςτανται (εκτόσ από 

αυτι του κρατθτθρίου) από νζεσ ξφλινεσ πρεςςαριςτζσ λευκζσ με λακαριςτι επιφάνεια. 



 

 

 

- Μεταλλικά: Αντικακίςταται θ πρόςοψθ από υαλοπζταςμα των ανεμοφρακτϊν με νζα με 

αυξθμζνεσ κερμομονωτικζσ ιδιότθτεσ. Αντικακίςτανται οι περιμετρικζσ υδρορρόεσ τθσ ςτζγθσ. 

Αντικακίςτανται όλα τα εξωτερικά κουφϊματα με νζα βαρζωσ τφπου. Αντικακίςταται θ πόρτα του 

κρατθτθρίου με μεταλλικι βιομθχανικοφ τφπου, με φεγγίτθ και κυρίδα επικοινωνίασ με προςτατευτικά 

κάγκελα. 

- Χρωματιςμοί: Το κτίριο κα επαναβαφεί εςωτερικά και εξωτερικά με ακρυλικά χρϊματα ςε 

απόχρωςθ ουδζτερου ϊχρα - μπεη. 

 

Τπόςτεγα: 

 

Οι επεμβάςεισ ςτα υπόςτεγα είναι μικρισ κλίμακασ και ζχουν ςαν ςτόχο τθν απομάκρυνςθ των πουλιϊν, 

που αποτελοφν λόγο ρφπανςθσ των ίδιων και του χϊρου διζλευςθσ και ελζγχου κάτω από αυτά. 

Ρροβλζπονται οι παρακάτω οικοδομικζσ εργαςίεσ, που αφοροφν μεταλλικζσ καταςκευζσ και επενδφςεισ: 

- Κάλυψθ των υποςτζγων ςτισ μετϊπεσ και τισ οριηόντιεσ επιφάνειεσ: Ρροτείνεται θ κάλυψθ με 

κερμομονωτικά πάνελ πλαγιοκάλυψθσ. Συγκεκριμζνα, τόςο θ μετϊπθ, όςο και θ οριηόντια επιφάνεια του 

υποςτζγου επενδφονται με πάνελσ πάχουσ τουλάχιςτον 6 εκ. και άνοιγμα 1,00 μ. που αναρτϊνται από 

μεταλλικζσ τεγίδεσ διατομισ Η που ςτθρίηονται ςτα ηευκτά του, με ειδικά διαμορφωμζνεσ άκρεσ για κρυφι 

ςτιριξθ ςτισ δφο πλευρζσ. 

- Στερεϊνεται ςτθ μετϊπθ του νοτίου υποςτζγου πινακίδα ςιμανςθσ με ενδεικτικζσ διαςτάςεισ 

5,00x0,75 μ. με βίδωμα του πλαιςίου τθσ απευκείασ επάνω ςτο φζροντα οργανιςμό του υποςτζγου. 

 

Κτίριο 3 - Κτίριο Σελωνείου: 

 

Το κτίριο του τελωνείου είναι ςφγχρονο, καταςκευισ του 1987, με ςκελετό φζρουςασ καταςκευισ από 

οπλιςμζνο ςκυρόδεμα και τοίχουσ πλθρϊςεωσ από οπτοπλινκοδομι και ςιμερα ςτεγάηει γραφειακοφσ 

χϊρουσ του τελωνείου και το λεβθτοςτάςιο. Θ δομθμζνθ επιφάνεια του κτιρίου ανζρχεται ςε 73,81 τ.μ. 

ςτο κφριο ςϊμα του κτιρίου, που καλφπτεται από τετράριχτθ ςτζγθ, ενϊ επιφάνεια 10,85μ² καταλαμβάνει 

μεταγενζςτερθ προςκικθ ςε επαφι με το κτίριο. 

Οι εργαςίεσ που προτείνονται για το κτίριο του αςτυνομικοφ ελζγχου είναι μικρισ κλίμακασ και 

αποςκοποφν ςτον εκςυγχρονιςμό και τθ ςυντιρθςι του. Συγκεκριμζνα: 

- Κακαιρζςεισ – Αποξθλϊςεισ: Θ κυριότερθ επζμβαςθ που δζχεται ο χϊροσ του τελωνείου είναι θ 

αφαίρεςθ του λζβθτα, τθσ δεξαμενισ καυςίμων και του μεταλλικοφ παταριοφ και θ κακαίρεςθ των 

εςωτερικϊν τοίχων του λεβθτοςταςίου και του αρχείου, προκειμζνου για τθν αναμόρφωςθ του χϊρου ςε 

χϊρο γραφείου και αρχείου. Αποξθλϊνονται όλα τα εξωτερικά κουφϊματα, τα μαρμάρινα πλαίςια, τα 

ξφλινα ςτζγαςτρα με επικεράμωςθ και τα μεταλλικά προςτατευτικά κιγκλιδϊματα (τα τελευταία κα 

επαναχρθςιμοποιθκοφν). 

- Σοιχοποιίεσ: Κα καταςκευαςτεί νζα δρομικι πλινκοδομι ςτον χϊρο που βριςκόταν το 

λεβθτοςτάςιο και το αρχείο. 

- Επιχρίςματα: Σε όλα τα ςθμεία του κτιρίου όπου αντικακίςτανται κουφϊματα κα αποκαταςτακεί 

το επίχριςμα που αναγκαςτικά κα ςπάςει κατά τθν αφαίρεςθ των υφιςτάμενων κουφωμάτων. Κα 

επιχριςτοφν οι νζεσ τοιχοποιίεσ, κακϊσ και αυτζσ που μετά τθν κακαίρεςθ τθσ τοιχοποιίασ κα χρειάηονται 

επιδιόρκωςθ. 

- Επενδφςεισ: Ρροτείνεται θ διάςτρωςθ κεραμικϊν πλακιδίων 40x40 εκ. πάνω από το υφιςτάμενο 

μωςαϊκό, τόςο ςτο χϊρο του γραφείου, όςο και ςτου αρχείου.  

- Ξυλουργικά: Μια νζα πρεςςαριςτι πόρτα με λακαριςτι λευκι επιφάνεια τοποκετείται ςτο 

διαχωριςτικό άνοιγμα μεταξφ των δφο νζων χϊρων γραφείου και αρχείου. Αντικακίςτανται τα εξωτερικά 

κουφϊματα από νζα, αλουμινίου, βαρζωσ τφπου, με αυξθμζνεσ κερμομονωτικζσ ιδιότθτεσ.  



 

 

 

- Μεταλλουργικά: Κα αντικακιςτοφν τα ςτζγαςτρα των παρακφρων με νζα τυποποιθμζνα 

ςτζγαςτρα από θλεκτροςτατικά βαμμζνο αλουμίνιο και ςτζγαςθ από ςφνκετο πάνελ αλουμινίου. Κα 

αντικαταςτακοφν όλα τα εξωτερικά κουφϊματα με νζα αλουμινίου βαρζωσ τφπου. 

- Μαρμαρικά: Κα αντικαταςτακοφν οι ποδιζσ των παρακφρων. 

- Χρωματιςμοί: Το κτίριο κα επαναβαφεί εςωτερικά και εξωτερικά με ακρυλικά χρϊματα ςε 

απόχρωςθ ουδζτερου ϊχρα-μπεη. 

 

 Περιβάλλων χϊροσ - οδόσ 

Επιςκευάηεται ςε μικοσ 500μ. θ οδόσ που ςυνδζει τον ςυνοριακό ςτακμό τθσ FYROM με τον ςυνοριακό 

ςτακμό τθσ Δοϊράνθσ, ςτο ρεφμα κυκλοφορίασ προσ Δοϊράνθ. Μετατοπίηεται ο δρόμοσ που περνά 

μπροςτά από τουσ ανεμοφράκτεσ του κτιρίου Αςτυνομικοφ και Τελωνειακοφ Ελζγχου. Τοποκετοφνται 

μόνιμοι πλαςτικοί οριοδείκτεσ μπροςτά από το κτίριο του καταςτιματοσ αφορολογιτων ειδϊν.  

 

2.2 Ηλεκτρομθχανολογικζσ Εγκαταςτάςεισ 

Κτίριο 1 - Νζο κτίριο χϊρων υγιεινισ: 

     Ρεριλαμβάνει εγκατάςταςθ δικτφου φδρευςθσ και αποχζτευςθσ του κτιρίου, καταςκευι ςθπτικισ 

δεξαμενισ και ςτεγανοφ βόκρου και θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ και ρευματοδοτϊν. 

 Φδρευςθ Κτιρίου (Σχζδια ΥΔ) 

 Αποχζτευςθ Κτιρίου (Σχζδια ΑΡΟ) 

 Θλεκτρικά Λςχυρϊν ευμάτων (Σχζδια ΛΣΧ, ΜΟΝ) 

  

Κτίριο 2- Κτίριο Αςτυνομικοφ και Σελωνειακοφ Ελζγχου: 

      Ρεριλαμβάνει τθν αποξιλωςθ των υδραυλικϊν υποδοχζων και τθσ εγκατάςταςθ αποχζτευςθσ δφο 

χϊρων τουαλετϊν λόγω μετατροπισ τουσ ςε χϊρο γραφείων. Κα γίνει αποξιλωςθ του υφιςτάμενου 

δικτφου ιςχυρϊν και αςκενϊν ρευμάτων και εγκατάςταςθ νζων δικτφων, και θλεκτρολογικϊν 

πινάκων. Κα γίνει αποξιλωςθ των υφιςτάμενων φωτιςτικϊν και εγκατάςταςθ νζων ςφμφωνα με τισ 

φωτοτεχνικζσ μελζτεσ. Κα γίνει εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ/ ψφξθσ με αντλία κερμότθτασ 

τφπου μεταβλθτισ παροχισ ψυκτικοφ μζςου, με εςωτερικό δίκτυο μεταφοράσ ψυκτικοφ μζςου και 

τερματικζσ μονάδεσ οροφισ.  Επίςθσ κα εγκαταςτακεί νζο θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ με αυτόματθ 

μεταγωγι ςε περίπτωςθ διακοπισ από τον πάροχο (ΔΕΘ). 

 Θλεκτρικά Λςχυρϊν ευμάτων (Σχζδια ΛΣΧ, ΜΟΝ, ΦΩΤ) 

 Θλεκτρικά Αςκενϊν ευμάτων (Σχζδια ΑΣΚ) 

 Κζρμανςθ-Ψφξθ (Σχζδια Κ/Ψ) 

 

Κτίριο 3 - Κτίριο Σελωνείου: 

Κα γίνει αποξιλωςθ του υφιςτάμενου δικτφου ιςχυρϊν και αςκενϊν ρευμάτων και εγκατάςταςθ νζων 

δικτφων, και θλεκτρολογικϊν πινάκων. Κα γίνει αποξιλωςθ των υφιςτάμενων φωτιςτικϊν και 

εγκατάςταςθ νζων ςφμφωνα με τισ φωτοτεχνικζσ μελζτεσ. Κα γίνει εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ 



 

 

 

κζρμανςθσ/ ψφξθσ με αντλία κερμότθτασ τφπου μεταβλθτισ παροχισ ψυκτικοφ μζςου, με 

εςωτερικό δίκτυο μεταφοράσ ψυκτικοφ μζςου και τερματικζσ μονάδεσ οροφισ.  

 Θλεκτρικά Λςχυρϊν ευμάτων (Σχζδια ΛΣΧ, ΜΟΝ, ΦΩΤ) 

 Θλεκτρικά Αςκενϊν ευμάτων (Σχζδια ΑΣΚ) 

 Κζρμανςθ-Ψφξθ (Σχζδια Κ/Ψ) 

 

 

Μεταλλικά Τπόςτεγα: 

Κα γίνει αποξιλωςθ των υφιςτάμενων φωτιςτικϊν επί των ςτεγάςτρων και εγκατάςταςθ νζων ςφμφωνα 

με τθν φωτοτεχνικι μελζτθ. 

 Θλεκτρικά Λςχυρϊν ευμάτων (Σχζδια ΛΣΧ, ΜΟΝ) 

Περιβάλλον χϊροσ: 

Κα γίνει εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων επί ιςτοφ για τον οδοφωτιςμό  ςφμφωνα με τθν φωτοτεχνικι 

μελζτθ. 

 Θλεκτρικά Λςχυρϊν ευμάτων (Σχζδια ΜΟΝ) 

 

Οι Ραραπάνω Εγκαταςτάςεισ περιγράφονται αναλυτικά ςτα παρακάτω Τεφχθ τθσ Μελζτθσ: 

 Τεχνικι Ρεριγραφι 

 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

 

3. Ακριβισ διεφκυνςθ του ζργου    Ο.Τ. Γ52 – Γ53, Δ.Δ. Δοϊράνθσ, Διμοσ Κιλκίσ 

   

4. τοιχεία του κυρίου του ζργου 

Κφριοσ του ζργου είναι θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ - Κράκθσ 

 

5. τοιχεία του υπόχρεου για τθν εκπόνθςθ του ΑΤ 

Συντονιςτζσ ςε κζματα Αςφάλειασ και Υγείασ είναι ςτθν παροφςα φάςθ οι μελετθτζσ του ζργου 

1.  Π. Χαλιάηθ  Αρχ. Μθχανικόσ 

2.  Α. Πολίτθσ  Πολ. Μθχανικόσ 

3.  Ν. Κωτοφλασ Μθχ. Μθχανικόσ 

 

Μετά τθ δθμοπράτθςθ του ζργου, τθν ανάδειξθ Αναδόχου, τθν υπογραφι ςφμβαςθσ, και τθν υποβολι 

ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία χρονοδιαγράμματοσ εκ μζρουσ του Αναδόχου, κα οριςκοφν από τον 

Ανάδοχο: 

1. υντονιςτισ για κζματα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, ο οποίοσ κατά το 

άρκρο 6 παρ. 1 του Ρ.Δ. 305/96 πρζπει να ζχει τα προςόντα που προβλζπονται για τουσ τεχνικοφσ 

αςφαλείασ ςτο Ρ.Δ. 294/88, και κα ανακοινωκεί ο οριςμόσ του ςτο Τμιμα Καταςκευϊν Κτιριακϊν 



 

 

 

Ζργων / ΔΤΥΝΑΚ. Ο νζοσ Συντονιςτισ για κζματα Αςφάλειασ και Υγείασ,  επιτρζπεται να είναι 

ςυγχρόνωσ και Σεχνικόσ Αςφαλείασ του ζργου. 

2. Eπιβλζποντεσ Μθχανικοί τόςο των Οικοδομικϊν όςο και των Θλεκτρομθχανολογικϊν Εργαςιϊν οι 

οποίοι κα οριςτοφν από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία.  

    Αντικειμενικόσ ςκοπόσ του Αναδόχου κα είναι να ολοκλθρϊςει το ζργο χωρίσ ατυχιματα ι επιπτϊςεισ 

ςτθν υγεία κανενόσ. Σε ςυνεργαςία με τουσ υπεργολάβουσ κα διαςφαλίςει ότι κα γίνουν προβλζψεισ για 

να επιςθμανκοφν οι πικανοί κίνδυνοι, οι οποίοι πικανόν να εμφανιςτοφν κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν 

και ςυγχρόνωσ κα λάβει μζτρα για τθν απαλοιφι ι τθν ελαχιςτοποίθςθ αυτϊν ςε ζνα αποδεκτό επίπεδο. 

Σε ςυνεργαςία με τουσ εργαηόμενουσ ο Ανάδοχοσ κα κακιερϊςει μακιματα εκπαίδευςθσ για όλο το 

προςωπικό ωσ προσ τισ ρυκμίςεισ αςφαλείασ και τισ μεκόδουσ αποφυγισ ατυχθμάτων. Τα μζλθ του 

προςωπικοφ που κα προςλαμβάνει ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχουν εκπαιδευκεί προ τθσ ανάλθψθσ των 

εργαςιακϊν τουσ κακθκόντων ϊςτε να αποφευχκοφν οποιαςδιποτε ενζργειεσ που ίςωσ κζςουν ςε 

κίνδυνο τα ίδια ι τρίτουσ. 

    Κάκε εργαηόμενοσ πριν γίνει δεκτόσ ςτο εργοτάξιο, πρζπει να παρακολουκιςει το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που κα δοκεί από τον Τεχνικό Αςφάλειασ του ζργου κατά τθν διάρκεια του οποίου κα 

γνωςτοποιθκοφν οι κανόνεσ αςφάλειασ. Συγχρόνωσ κα υπάρχει διακζςιμο ςτο εργοτάξιο το παρόν 

ζγγραφο Σ.Α.Υ.  με τουσ κανόνεσ αςφαλείασ, που κα πρζπει να τθροφνται ςτο εργοτάξιο. 

   Πταν πρόκειται να εκτελεςτεί μία ςυγκεκριμζνθ εργαςία με ειδικζσ απαιτιςεισ, ο εργοταξιάρχθσ κα 

ςυγκαλεί ςφςκεψθ ςτθν οποία κα ςυμμετζχει όλο το κφριο προςωπικό του ζργου, ϊςτε να ενθμερωκεί 

ςχετικά με τα προβλιματα περί αςφάλειασ. 

   Ο τεχνικόσ αςφάλειασ κα εκτελεί περιοδικοφσ ελζγχουσ ϊςτε να εξαςφαλίηει τθ ςυμμόρφωςθ με τισ 

ρυκμίςεισ περί αςφαλείασ. Αν ο τεχνικόσ αςφάλειασ παρατθριςει οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ, κα 

ςυγκλθκεί ςφςκεψθ με τθν παρουςία όλων των μελϊν που εμπλζκονται. Το αντικείμενο τθσ ςφςκεψθσ κα 

είναι θ εξζταςθ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ και θ απόφαςθ για τθν διορκωτικι ενζργεια που πρζπει να 

πραγματοποιθκεί. Ακολοφκωσ αν ο τεχνικόσ αςφάλειασ διαπιςτϊςει κατόπιν επικεϊρθςθσ ότι οι 

διορκωτικζσ ενζργειεσ δεν ζχουν πραγματοποιθκεί πρζπει να το αναφζρει άμεςα ςτον Ανάδοχο του 

ζργου. 

    Από τον ανάδοχο κα οριςκεί θ θμερομθνία μιασ τουλάχιςτον  μθνιαίασ ςφςκεψθσ για κζματα 

αςφάλειασ ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 17/96 άρκρο ΛΛ, ςτθν οποία ςφςκεψθ κα ςυμμετζχουν όλοι οι εργαηόμενοι 

κατά τομείσ, οι οποίοι κα κάνουν ενυπόγραφα τισ παρατθριςεισ τουσ ςε κζματα αςφάλειασ. Τα κζματα 

τθσ ςφςκεψθσ κα κακορίηονται από τον τεχνικό αςφάλειασ με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του εργοταξιάρχθ. 

    Πταν διαπιςτωκεί μία μθ ςυμμόρφωςθ ωσ προσ τθν αςφάλεια ο τεχνικόσ αςφάλειασ περιγράφει τθν 

διαπιςτωμζνθ κατάςταςθ και δίνει γραπτά τισ απαιτοφμενεσ εντολζσ ςχετικά με τισ διορκωτικζσ  ενζργειεσ 

που πρζπει να εκτελεςκοφν. Ο παραλιπτθσ τθσ προαναφερόμενθσ εντολισ πρζπει να υλοποιιςει εντόσ 

κακοριςμζνου χρόνου τισ υποδεικνυόμενεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ. Ακολοφκωσ ο τεχνικόσ αςφάλειασ κα 

επικεωριςει και κα επιβεβαιϊςει ότι ζχει γίνει θ διορκωτικι ενζργεια. Τυχόν μθ ςυμμόρφωςθ του 

υπευκφνου ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν άμεςθ ςφνταξθ αναφοράσ μθ ςυμμόρφωςθσ από τον τεχνικό 

αςφαλείασ προσ τον Ανάδοχο του ζργου. 

    Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ αυτό πρζπει να αναφερκεί αμζςωσ ςτον τεχνικό αςφάλειασ. Θ κοινοποίθςθ 

πρζπει να γίνει τθν ίδια τθν θμζρα του ατυχιματοσ, ϊςτε να γίνουν οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ. 

    Κακ όλθ τθν διάρκεια του ζργου, ο τεχνικόσ αςφάλειασ πρζπει να είναι ενιμεροσ ςχετικά με τθν 

ςυνολικι εργαςία που ζχει εκτελεςκεί και το ςυνολικό αρικμό των ατυχθμάτων που ςυνζβθςαν και τισ 

ϊρεσ εργαςίασ που χάκθκαν. Στο τζλοσ κάκε ζτουσ ο τεχνικόσ αςφαλείασ κα ςυντάςςει μία ςτατιςτικι 

ετιςια αναφορά ςχετικά με τα ατυχιματα που ςυνζβθςαν ςτο ζργο κατά το διανυκζν ζτοσ. Ο Ανάδοχοσ 

κα λαμβάνει ζνα αντίγραφο τθσ προαναφερόμενθσ αναφοράσ. 



 

 

 

Πλα τα ζγγραφα ςχετικά με κζματα αςφάλειασ αρχειοκετοφνται, όλα τα ατυχιματα εξετάηονται και 

αναλφονται και υποβάλλεται αναφορά ςτον Ανάδοχο για περαιτζρω μελζτθ πρόλθψθσ και λιψθ 

αποφάςεων. 

 

6. Περιγραφι των φάςεων εκτζλεςθσ του ζργου και των εφαρμοηομζνων κατά φάςθ μεκόδων 

εργαςίασ 

Σφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ζργου οι φάςεισ καταςκευισ του είναι οι εξισ: 

Φάςθ 1θ  

Χωματουργικά-Διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου  

1.1 Ρροετοιμαςία εργοταξίου 

Αποψίλωςθ εδάφουσ.  

Απομάκρυνςθ ι παραλλαγι δικτφων Ο. Κ. Ω. 

1.2 Γενικζσ εκςκαφζσ και εκςκαφζσ κεμελίων, μεταφορζσ, αποκζςεισ, αντιςτιριξθ ςκάμματοσ. 

Χριςθ μθχανικϊν μζςων (εκςκαφζασ ανεςτραμμζνου κάδου, φορτθγά ανατρεπόμενα αυτοκίνθτα) 

1.3 Εξυγίανςθ εδάφουσ  

(εκςκαφζασ ανεςτραμμζνου κάδου, φορτθγά ανατρεπόμενα αυτοκίνθτα) 

1.4 Επιχϊςεισ 

1.5 Κακαιρζςεισ - αποξθλϊςεισ  

 

Φάςθ 2θ  

Οδοποιία 

2.1 Ρροετοιμαςία εργοταξίου. Αποψίλωςθ εδάφουσ. 

2.2 Γενικζσ εκςκαφζσ, μεταφορζσ, αποκζςεισ, αντιςτιριξθ ςκάμματοσ. 

Χριςθ μθχανικϊν μζςων (εκςκαφζασ ανεςτραμμζνου κάδου, φορτθγά ανατρεπόμενα αυτοκίνθτα) 

2.3 Εξυγίανςθ εδάφουσ.  

(εκςκαφζασ ανεςτραμμζνου κάδου, φορτθγά ανατρεπόμενα αυτοκίνθτα) 

2.4 Επιχϊςεισ. 

2.5 Διάςτρωςθ υπόβαςθσ και βάςθσ. 

2.6 Διάςτρωςθ αςφαλτικϊν. 

2.7 Τοποκζτθςθ πλακϊν πεηοδρομίου και κραςπζδων. 

2.8 Τοποκζτθςθ μόνιμων δεικτϊν ςιμανςθσ.   

 

Φάςθ 3θ  

Καταςκευι κυρίωσ κτίςματοσ – εργαςίεσ βελτίωςθσ υπαρχόντων κτιςμάτων 

3.1  Σκυροδετιςεισ  

Ξυλότυποσ από ξφλινα ικριϊματα. Σκυρόδεμα C20/25 εργοςταςιακό και ζγχυςθ με αντλία ςκυροδζματοσ. 

Οπλιςμοί (B500c) από μάντρα  διαμορφωμζνοι. 

3.2  Τοιχοποιίεσ.  

Τοφβλα ςυςκευαςμζνα από το εργοςτάςιο, άμμοσ με φορτθγά ανατρεπόμενα αυτοκίνθτα, τςιμζντα 

ςυςκευαςμζνα από το εργοςτάςιο. 

3.3  Επιχρίςματα 

Ρροςκόμιςθ άςβεςτου με φορτθγά ανατρεπόμενα αυτοκίνθτα, χριςθ πρζςασ. 

3.4  Επενδφςεισ  

Συςκευαςία-τοποκζτθςθ από τον προμθκευτι με ειδικευμζνα ςυνεργεία, χριςθ αναβατορίου 

3.5  Μονϊςεισ- ςτεγανϊςεισ  

Υλικά ςυςκευαςμζνα από το εργοςτάςιο, χριςθ αναβατωρίου. 



 

 

 

Φάςθ 4θ  

Τελειϊματα 

4.1 Υαλοπίνακεσ 

Συςκευαςία-τοποκζτθςθ από τον προμθκευτι με ειδικευμζνα ςυνεργεία , χριςθ αναβατωρίου 

4.2 Ξυλουργικά –Μεταλλικά 

Συςκευαςία-τοποκζτθςθ από τον προμθκευτι με ειδικευμζνα ςυνεργεία , χριςθ αναβατϊριου 

4.3 Χρωματιςμοί 

Λκριϊματα ςτακερά-μεταλλικά με κουπαςτι αςφαλείασ. 

4.4.  Τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ 

 

Β Φάςεισ των Ηλεκτρομθχανολογικϊν Εγκαταςτάςεων 

5.1 ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ – ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ  

Αποπεράτωςθ δικτφου ςωλθνϊςεων φδρευςθσ        

Αποπεράτωςθ δικτφου ςωλθνϊςεων αποχζτευςθσ   

Τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ ειδϊν υγιεινισ και εξαρτθμάτων τουσ                             

Ρλιρθσ αποπεράτωςθ υδραυλικισ εγκατάςταςθσ και  εγκατάςταςθσ  

αποχζτευςθσ. Χρωματιςμοί. Ραράδοςθ δικτφου ςε πλιρθ λειτουργία φςτερα από  

επιτυχείσ δοκιμζσ                            

                                                                 

Η καταςκευι γίνεται από ειδικευμζνα ςυνεργεία με άδειεσ τθσ Διεφκυνςθσ Βιομθχανίασ τθσ Ν. Α.   

5.2 ΘΕΡΜΑΝΗ- ΨΤΞΗ 

Αποξιλωςθ υφιςτάμενου λεβθτοςταςίου και δεξαμενισ πετρελαίου και τάπωμα δικτφου ηεςτοφ νεροφ. Το 

δίκτυο κακϊσ και οι τερματικζσ μονάδεσ νεροφ κα παραμείνουν παρόλο που δεν κα λειτουργοφν. 

Εγκατάςταςθ αντλιϊν κερμότθτασ. 

Αποπεράτωςθ ςωλθνϊςεων ψυκτικοφ ρευςτοφ.                    

Ρροςωρινι ανάρτθςθ ςυςκευϊν (καςετίνεσ οροφισ)  

Οριςτικι τοποκζτθςθ ςυςκευϊν 

Ρλιρθσ αποπεράτωςθ τθσ εγκατάςταςθσ κζρμανςθσ/ ψφξθσ. 

Χρωματιςμοί. Ραράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία φςτερα από επιτυχείσ δοκιμζσ   

 

Η καταςκευι γίνεται από ειδικευμζνα ςυνεργεία με άδειεσ τθσ Διεφκυνςθσ Βιομθχανίασ τθσ Ν.Α.   

5.3 ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ( IΧΤΡΑ  ΚΑΙ ΑΘΕΝΗ ΡΕΤΜΑΣΑ ) 

Αποξιλωςθ υφιςτάμενων δικτφων ιςχυρϊν και αςκενϊν ρευμάτων κακϊσ και τον θλεκτρολογικϊν 

πινάκων 

 Αποπεράτωςθ ςωλθνϊςεων όλθσ τθσ εγκατάςταςθσ με τα κουτιά διακλαδϊςεωσ και τα κουτιά πινάκων 

και λοιπϊν οργάνων                                 

Εξοπλιςμόσ πινάκων. Τοποκζτθςθ λοιπϊν θλεκτρικϊν οργάνων        

Αποξιλωςθ παλαιϊν φωτιςτικϊν                                                     

Τοποκζτθςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων, λαμπτιρων και θλεκτρικϊν εξαρτθμάτων  

(πρίηεσ, διακόπτεσ κ.λ.π.). 

Αποπεράτωςθ και παράδοςθ ςε λειτουργία όλθσ τθσ εγκατάςταςθσ φςτερα από  

επιτυχείσ δοκιμζσ   

Εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν επί ιςτοφ για τον οδοφωριςμό                 

                            

Η καταςκευι γίνεται από ειδικευμζνα ςυνεργεία με άδειεσ τθσ Διεφκυνςθσ Βιομθχανίασ τθσ Ν.Α.     
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(1) ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 1.1  Ρροετοιμαςία εργοταξίου 

1.2  Εκςκαφζσ-Αντιςτθρίξεισ 

1.3  Εξυγίανςθ εδάφουσ 

1.4  Επιχϊςεισ  

1.5 Κακαιρζςεισ - Αποξθλϊςεισ 

(2) ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2.1 Ρροετοιμαςία εργοταξίου.  

2.2 Γενικζσ εκςκαφζσ.  

2.3 Εξυγίανςθ εδάφουσ.  

2.4 Επιχϊςεισ. 

2.5 Διάςτρωςθ υπόβαςθσ και βάςθσ. 

2.6 Διάςτρωςθ αςφαλτικϊν.   

2.7 Τοποκζτθςθ πλακϊν πεηοδρομίου και κραςπζδων. 

2.8 Τοποκζτθςθ μόνιμων δεικτϊν ςιμανςθσ.   

(3) ΚΤΡΙΩ ΚΣΙΜΑ – 

ΤΠΑΡΧΟΝΣΑ ΚΣΙΜΑΣΑ 
3.1 Σκυροδετιςεισ  

3.2  Ανζγερςθ μεταλλικϊν καταςκευϊν 

3.3  Τοιχοποιίεσ 

3.4  Επιχρίςματα 

3.5  Επενδφςεισ 

3.6  Μονϊςεισ – Στεγανϊςεισ 

(4) ΣΕΛΕΙΩΜΑΣΑ 4.1  Υαλοπίνακεσ 

4.2  Ξυλουργικά – Μεταλλικά - Μαρμαρικά 

4.3  Χρωματιςμοί 

4.4 Τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ 

(5) ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 5.1  Υδραυλικά – Αποχζτευςθ  

 

5.2  Κζρμανςθ- ψφξθ 

 5.3  Θλεκτρολογικά  



 

 

 

 (6) ΦΤΣΕΤΕΙ 6.1 Φφτευςθ δζντρων 

 



 

 

 

ΣΜΗΜΑ Β. ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΠΟΤ ΕΝΔΕΧΕΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ 

ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

Ραρουςιάηονται ομαδοποιθμζνοι οι βαςικότεροι κίνδυνοι που ενδζχεται να παρουςιαςκοφν κατά τθν 

εκτζλεςθ του ζργου. 

Φάςθ 1θ .  

Χωματουργικά-Διαμόρφωςθ περιβάλλοντα χϊρου. 

Κατά τθν φάςθ τθσ εκςκαφισ, οι κίνδυνοι που ενδζχεται να παρουςιαςκοφν είναι αυτοί που αναφζρονται 

ςτθν αποκομιδι των προϊόντων και επιπλζον 

Ο κίνδυνοσ πτϊςθσ υλικϊν από φψοσ. 

Ο κίνδυνοσ αςτοχίασ των ςτοιχείων υποςτιριξθσ 

Ο κίνδυνοσ πτϊςθσ εξ αιτίασ μθ προςπελάςιμου  χϊρου. 

Κατά τθν φάςθ των αςφαλτοςτρϊςεων, οι κίνδυνοι που ενδζχεται να παρουςιαςκοφν είναι 

Ο κίνδυνοσ εμπλοκισ με κινοφμενο μζροσ μθχανιματοσ. 

Ο κίνδυνοσ εμπλοκισ μθχανθμάτων μεταξφ τουσ. 

Ο κίνδυνοσ ειςπνοισ επικίνδυνων αερίων. 

Ο κίνδυνοσ ανατροπισ μθχανιματοσ. 

Φάςθ 2θ  

Κατά τισ εργαςίεσ οδοποιίασ οι κίνδυνοι που ενδζχεται να παρουςιαςκοφν είναι 

Ο κίνδυνοσ πρόςκρουςθσ μθχανιματοσ με διερχόμενο όχθμα. 

Ο κίνδυνοσ τραυματιςμοφ εργάτθ από διερχόμενο όχθμα.  

Φάςθ 3θ  

Κατά τθν καταςκευι του κυρίωσ κτίςματοσ και τθσ ανακαταςκευισ των υπαρχόντων οι κίνδυνοι που 

ενδζχεται να παρουςιαςκοφν είναι 

Ο κίνδυνοσ πτϊςθσ υλικϊν από φψοσ. 

Ο κίνδυνοσ αςτοχίασ των ςτοιχείων υποςτιριξθσ. 

Ο κίνδυνοσ πτϊςθσ εξ αιτίασ μθ προςπελάςιμου  χϊρου. 

Ο κίνδυνοσ πτϊςθσ ςτο κενό. 

Ο κίνδυνοσ ολίςκθςθσ λόγω πικανϊν άςχθμων καιρικϊν ςυνκθκϊν. 

Κατά τθν τοποκζτθςθ του ςιδθροφ οπλιςμοφ, τθ ςκυροδζτθςθ και τθν ανζγερςθ των μεταλλικϊν 

καταςκευϊν, οι επιπλζον κίνδυνοι που ενδεχομζνωσ να παρουςιαςκοφν είναι οι εξισ 

Ο κίνδυνοσ εμπλοκισ με μθχάνθμα ςκυροδζτθςθσ ι μεταφοράσ μορφοχάλυβα κατά τθν ανζγερςθ 

Ο κίνδυνοσ θλεκτροπλθξίασ με τθν χριςθ θλεκτροςυγκόλλθςθσ. 

Ο κίνδυνοσ άςτοχθσ τοποκζτθςθσ υλικϊν επί των ικριωμάτων. 

Ο κίνδυνοσ άςτοχθσ ολίςκθςθσ ικριϊματοσ. 

Ο κίνδυνοσ υπερφόρτωςθσ ικριϊματοσ. 

Ο κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από αφφλακτεσ αναμονζσ του οπλιςμοφ ι αγκφρια. 

Ο κίνδυνοσ απϊλειασ ακοισ. 

Ο κίνδυνοσ ανατροπισ πικανϊσ χρθςιμοποιοφμενου γερανοφ. 

Ο κίνδυνοσ από πτϊςθ ςτοιχείων αποκολλθμζνου ςκυροδζματοσ ι μορφοχάλυβα από φψοσ. 

Ο κίνδυνοσ απϊλειασ ευςτάκειασ τμιματοσ του μεταλλικοφ φορζα κατά τθν ανζγερςθ. 

Φάςθ 4θ  

Κατά τθν εκτζλεςθ των τελειωμάτων οι κίνδυνοι που ενδεχομζνωσ να παρουςιαςκοφν είναι οι εξισ. 

Ο κίνδυνοσ πτϊςθσ υλικϊν από φψοσ. 

Ο κίνδυνοσ αςτοχίασ των ςτοιχείων υποςτιριξθσ 

Ο κίνδυνοσ πτϊςθσ εξ αιτίασ μθ προςπελάςιμου  χϊρου. 

Ο κίνδυνοσ πτϊςθσ ςτο κενό. 

Ο κίνδυνοσ ολίςκθςθσ λόγω άςχθμων καιρικϊν ςυνκθκϊν. 



 

 

 

Φάςθ 5θ  

Εκτόσ των παραπάνω κινδφνων ειδικά κατά τθν καταςκευι των Θ-Μ εγκαταςτάςεων οι κίνδυνοι που 

ενδεχομζνωσ να παρουςιαςκοφν είναι οι εξισ. 

Ο κίνδυνοσ θλεκτροπλθξίασ από τθν χριςθ εργαλείων και μθχανθμάτων 

Ο κίνδυνοσ πτϊςθσ υλικϊν από φψοσ. 

Ο κίνδυνοσ αςτοχίασ των ςτοιχείων υποςτιριξθσ. 

Ο κίνδυνοσ πτϊςθσ εξ αιτίασ μθ προςπελάςιμου  χϊρου. 

Ο κίνδυνοσ πτϊςθσ ςτο κενό. 

Φάςθ 6θ  
Κατά τθ φφτευςθ των δζντρων οι κίνδυνοι που μπορεί να παρουςιαςτοφν είναι: 

Ο κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τα κλαδιά του δζντρου. 

 

Οδθγίεσ για τθν εκτίμθςθ κινδφνων 

 

Για τθν εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ των κινδφνων χρθςιμοποιικθκε ποιοτικι μζκοδοσ εκτίμθςθσ κινδφνου 

που λαμβάνει υπόψθ τθν ςοβαρότθτα ενόσ κινδφνου ανάλογα με τισ επιπτϊςεισ ςτο προςωπικό ι τρίτουσ 

κακϊσ και τθν πικανότθτα εμφάνιςθσ του για κάκε ςυγκεκριμζνθ εργαςία. Θ εκτίμθςθ γίνεται με κλίμακα 

Χαμθλοφ (1) – Μζςου (2) – Υψθλοφ (3) κινδφνου με τθν βοικεια του παρακάτω πίνακα: 

 

  Ρικανότθτα 

  Ρικανό να 

εμφανιςτεί 

αρκετζσ φορζσ 

ςτο ζργο 

Ρικανό να 

εμφανιςτεί 

τουλάχιςτον μία 

φορά ςτο ζργο 

Μπορεί να 

εμφανιςτεί μία 

φορά ςτο ζργο 

Απίκανο να 

εμφανιςτεί ςτο 

ζργο 

Σο
β

α
ρ

ό
τθ

τα
 

Σοβαρόσ τραυματιςμόσ ι 

κάνατοσ πολλϊν ατόμων 

Υψθλόσ 

(3) 

Υψθλόσ 

(3) 

Υψθλόσ 

(3) 

Μζτριοσ 

(2) 

Σοβαρόσ τραυματιςμόσ ι 

κάνατοσ ενόσ ατόμου ι 

ελαφρφσ τραυματιςμόσ 

πολλϊν ατόμων 

Υψθλόσ 

(3) 

Υψθλόσ 

(3) 

Μζτριοσ 

(2) 

Χαμθλόσ 

(1) 

Ελαφρφσ τραυματιςμόσ 

ενόσ ατόμου 

Μζτριοσ 

(2) 

Μζτριοσ 

(2) 

Χαμθλόσ 

(1) 

Χαμθλόσ 

(1) 

 

Με βάςθ τισ παραπάνω οδθγίεσ, ωσ προσ τθν εκτίμθςθ των κινδφνων, ςυμπλθρϊνεται ο πίνακασ που 

ακολουκεί: 

 

Κίνδυνοι   Πθγζσ κινδφνων 
Φ 

1.

1 

Φ 

1.

2 

Φ 

1.

3 

Φ 

1.

4 

Φ 

1.

5 

Φ

2.

1-

6 

Φ 

3.

1 

Φ 

3.

2 

Φ 

3.

3 

Φ 

3.

4 

Φ 

3.

5 

Φ 

3.

6 

Φ 

4.

1 

Φ 

4.

2 

Φ 

4.

3 

Φ 

4.

4 

Φ 

5.

1 

Φ 

5.

2 

Φ 

5.

3 

Φ 

6.

1 

01000. 

Αςτοχίεσ 

εδάφουσ 

                                         



 

 

 

01100. Φυςικά 

πρανι 
01101 

Κατολίςκθςθ. Απουςία/ 

/ανεπάρκεια υποςτιριξθσ 

                                     

01102 
Αποκολλιςεισ. Απουςία/ 

/ανεπάρκεια προςταςίασ 

                                     

01103 
Στατικι επιφόρτιςθ. Εγκαταςτάςεισ 

/εξοπλιςμόσ 

                                     

01104 
Δυναμικι επιφόρτιςθ. Φυςικι αιτία                                       

01105 
Δυναμικι επιφόρτιςθ. Ανατινάξεισ                                      

01106 
Δυναμικι επιφόρτιςθ. Κινθτόσ 

εξοπλιςμόσ 

                                     

01200. Τεχνθτά 

πρανι & 

Εκςκαφζσ 

01201 
Κατάρρευςθ. Απουςία /ανεπάρκεια 

υποςτιριξθσ 

                                     

01202 
Αποκολλιςεισ. Απουςία/ 

/ανεπάρκεια προςταςίασ 

                                     

01203 
Στατικι επιφόρτιςθ. Υπερφψωςθ                                      

01204 
Στατικι επιφόρτιςθ. Εγκαταςτάςεισ 

/εξοπλιςμόσ 

                                     

01205 
Δυναμικι επιφόρτιςθ. Φυςικι αιτία                                       

01206 
Δυναμικι επιφόρτιςθ. Ανατινάξεισ                                      

01207 
Δυναμικι επιφόρτιςθ. Κινθτόσ 

εξοπλιςμόσ 

                                     

01300. 

Υπόγειεσ 

εκςκαφζσ 

01301 
Καταπτϊςεισ οροφισ /παρειϊν. 

Ανυποςτιλωτα τμιματα 

                                     

01302 
Καταπτϊςεισ οροφισ /παρειϊν. 

Ανεπαρκισ υποςτφλωςθ 

                                     

01303 
Καταπτϊςεισ οροφισ /παρειϊν. 

Κακυςτερθμζνθ υποςτφλωςθ 

                                    

01304 
Κατάρρευςθ μετϊπου προςβολισ                                      

01400. 

Κακιηιςεισ 
01401 

Ανυποςτιρικτεσ παρακείμενεσ 

εκςκαφζσ 

                                     

01402 
Ρροχπάρχουςα υπόγεια καταςκευι                                      

01403 
Διάνοιξθ υπογείου ζργου                                      

01404 
Ερπυςμόσ                                      

01405 
Γεωλογικζσ /γεωχθμικζσ μεταβολζσ                                      

01406 
Μεταβολζσ υδροφόρου ορίηοντα                                      

01407 
Υποςκαφι /απόπλυςθ                                      

01408 
Στατικι επιφόρτιςθ                                      

01409 
Δυναμικι καταπόνθςθ-φυςικι αιτία                                      

01410 
Δυναμικι καταπόνθςθ-

ανκρωπογενισ αιτία 

                                     



 

 

 

01500. Άλλθ 

πθγι 
01501 

                                       

01502 
                                       

01503 
                                       

02000. 

Κίνδυνοι από 

εργοταξιακό 

εξοπλιςμό 

                                         

02100. Κίνθςθ 

οχθμάτων και 

μθχανθμάτων 

02101 
Συγκροφςεισ οχιματοσ-οχιματοσ  3        2 3  3                         

02102 
Συγκροφςεισ οχιματοσ-προςϊπων  3        3 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3         

02103 
Συγκροφςεισ οχιματοσ-ςτακεροφ 

εμποδίου 

 1  2       3  2                         

02104 
Συνκλίψεισ μεταξφ οχιματοσ-

οχιματοσ 

                                     

02105 
Συνκλίψεισ μεταξφ οχιματοσ-

ςτακεροφ εμποδίου 

                                     

02106 
Ανεξζλεγκτθ κίνθςθ. Βλάβεσ 

ςυςτθμάτων 

                                    

02107 
Ανεξζλεγκτθ κίνθςθ. Ελλιπισ 

ακινθτοποίθςθ 

                                     

02108 
Μζςα ςτακερισ τροχιάσ. Ανεπαρκισ 

προςταςία 

                                     

02109 
Μζςα ςτακερισ τροχιάσ.-

Εκτροχιαςμόσ 

                                     

02200. 

Ανατροπι 

οχθμάτων και 

μθχανθμάτων 

02201 
Αςτακισ ζδραςθ                                      

02202 
Υποχϊρθςθ εδάφουσ/ 

/δαπζδου 

                                     

02203 
Ζκκεντρθ φόρτωςθ                                      

02204 
Εργαςία ςε πρανζσ                                      

02205 
Υπερφόρτωςθ                                      

02206 
Μεγάλεσ ταχφτθτεσ                                      

02300. 

Μθχανιματα 

με κινθτά μζρθ 

02301 
Στενότθτα χϊρου    2    2  3   3            3  3           

02302 
Βλάβθ ςυςτθμάτων κίνθςθσ                                     

02303 
Ανεπαρκισ κάλυψθ κινουμζνων 

τμθμάτων-πτϊςεισ 

                                     

02304 
Ανεπαρκισ κάλυψθ κιν. τμθμάτων-

παγιδεφςεισ μελϊν 

                                     

02305 
Τθλεχειριηόμενα μθχανιματα & 

τμιματά τουσ 

                                     

02400. 

Εργαλεία 

χειρόσ 

02401 
                                  

02402 
                                       



 

 

 

02403 
                                       

02500. Άλλθ 

πθγι 
02501 

                                       

02502 
                                       

02503 
                                       

03000. Πτϊςεισ 

από φψοσ 

                                        

03100. 

Οικοδομζσ-

κτίςματα 

03101 
Κατεδαφίςεισ          3                            

03102 
Κενά τοίχων                                      

03103 
Κλιμακοςτάςια                                      

03104 
Εργαςία ςε ςτζγεσ          3     3      3  3    3           

03200. Δάπεδα 

εργαςίασ – 

προςπελάςεισ 

03201 
Κενά δαπζδων                                 

03202 
Ρζρατα δαπζδων                                    

03203 
Επικλινι δάπεδα                                       

03204 
Ολιςκθρά δάπεδα                                    

03205 
Ανϊμαλα δάπεδα                                       

03206 
Αςτοχία υλικοφ δαπζδου                                      

03207 
Υπερυψωμζνεσ δίοδοι και 

πεηογζφυρεσ 

                                     

03208 
Κινθτζσ ςκάλεσ και ανεμόςκαλεσ      3   3 1    3  1      1         

03209 
Αναρτθμζνα δάπεδα. Αςτοχία 

ανάρτθςθσ 

                                 

03210 
Κινθτά δάπεδα. Αςτοχία μθχανιςμοφ                                      

03211 
Κινθτά δάπεδα. Ρρόςκρουςθ                                      

03300. 

Ικριϊματα 
03301 

Κενά ικριωμάτων          1   1  3  1  1  3  1     1         

03302 
Ανατροπι. Αςτοχία ςυναρμολόγθςθσ      1  1 3 1 1 3 1     1         

03303 
Ανατροπι. Αςτοχία ζδραςθσ          1   1  3  1  1  3  1      1         

03304 
Κατάρρευςθ. Αςτοχία υλικοφ 

ικριϊματοσ 

       1  1 3 1  1  3  1      1         

03305 
Κατάρρευςθ. Ανεμοπίεςθ               3      3                 

03400. 

Τάφροι/φρζατ

α 

03401 
                                   

03402 
                                       

03500. Άλλθ 
03501 

                                       



 

 

 

πθγι 
03502 

                                       

03503 
                                       

04000. 

Εκριξεισ . 

Εκτοξευόμενα 

υλικά-

κραφςματα 

                                         

04100. 

Εκρθκτικά – 

Ανατινάξεισ 

04101 
Ανατινάξεισ βράχων                                      

04102 
Ανατινάξεισ καταςκευϊν                                      

04103 
Ατελισ ανατίναξθ υπονόμων                                      

04104 
Αποκικεσ εκρθκτικϊν                                      

04105 
Χϊροι αποκικευςθσ πυρομαχικϊν                                      

04106 
Διαφυγι-ζκλυςθ εκρθκτικϊν αερίων 

& μιγμάτων 

                                     

04200. Δοχεία 

και δίκτυα υπό 

πίεςθ 

04201 
Φιάλεσ αςετιλίνθσ /οξυγόνου                                      

04202 
Υγραζριο                                      

04203 
Υγρό άηωτο                                      

04204 
Αζριο πόλθσ                                      

04205 
Ρεπιεςμζνοσ αζρασ                                      

04207 
Δίκτυα φδρευςθσ                                      

04208 
Ελαιοδοχεία /υδραυλικά ςυςτιματα                                      

04300. Αςτοχία 

υλικϊν υπό 

ζνταςθ 

04301 
Βραχϊδθ υλικά ςε κλίψθ                                      

04302 
Ρροεντάςεισ οπλιςμοφ/αγκυρίων                                      

04303 
Κατεδάφιςθ προεντεταμζνων 

ςτοιχείων 

                                     

04304 
Συρματόςχοινα                                       

04305 
Εξολκεφςεισ                                      

04306 
Λαξεφςεισ /τεμαχιςμόσ λίκων                                      

04400. 

Εκτοξευόμενα 

υλικά 

04401 
Εκτοξευόμενο ςκυρόδεμα                                      

04402 
Αμμοβολζσ                                      

04403 
Τροχίςεισ /λειάνςεισ                                    

04500. Άλλθ 

πθγι 
04501 

                      

04502 
                                       



 

 

 

04503 
                                       

05000. 

Πτϊςεισ-

μετατοπίςεισ 

υλικϊν & 

αντικειμζνων 

                                         

05100. 

Κτίςματα - 

φζρων 

οργανιςμόσ 

05101 
Αςτοχία. Γιρανςθ        3                            

05102 
Αςτοχία. Στατικι επιφόρτιςθ                                     

05103 
Αςτοχία. Φυςικι δυναμικι 

καταπόνθςθ 

                                    

05104 
Αςτοχία. Ανκρωπογενισ δυναμικι 

καταπόνθςθ 

                                     

05105 
Κατεδάφιςθ           3                            

05106 
Κατεδάφιςθ παρακειμζνων                                      

05200. 

Οικοδομικά 

ςτοιχεία 

05201 
Γιρανςθ πλθρωτικϊν ςτοιχείων          3                 3           

05202 
Διαςτολι-ςυςτολι υλικϊν                                      

05203 
Αποξιλωςθ δομικϊν ςτοιχείων                                      

05204 
Αναρτθμζνα ςτοιχεία & εξαρτιματα          3                            

05205 
Φυςικι δυναμικι καταπόνθςθ                                      

05206 
Ανκρωπογενισ δυναμικι 

καταπόνθςθ 

                                     

05207 
Κατεδάφιςθ           3                            

05208 
Αρμολόγθςθ /απαρμολόγθςθ 

προκαταςκ. ςτοιχείων 

                                     

05300. 

Μεταφερόμενα 

υλικά - 

Εκφορτϊςεισ 

05301 
Μεταφορικό μθχάνθμα. 

Ακαταλλθλότθτα /ανεπάρκεια 

                                     

05302 
Μεταφορικό μθχάνθμα. Βλάβθ     1   1                              

05303 
Μεταφορικό μθχάνθμα. 

Υπερφόρτωςθ 

                                     

05304 
Απόκλιςθ μθχανιματοσ. Ανεπαρκισ 

ζδραςθ 

                                     

05305 
Ατελισ /ζκκεντρθ φόρτωςθ         1                            

05306 
Αςτοχία ςυςκευαςίασ φορτίου                                      

05307 
Ρρόςκρουςθ φορτίου                                      

05308 
Διακίνθςθ αντικειμζνων μεγάλου 

μικουσ 

                                     

05309 
Χειρωνακτικι μεταφορά βαρζων 

φορτίων 

 1        3     1  1        1  1    1       

05310 
Απόλυςθ χφδθν υλικϊν. 

Υπερφόρτωςθ 

                                     



 

 

 

05311 
Εργαςία κάτω από ςιλό                                      

05400. 

Στοιβαςμζνα 

υλικά 

05401 
Υπερςτοίβαςθ                                      

05402 
Ανεπάρκεια πλευρικοφ περιοριςμοφ 

ςωροφ 

                                     

05403 
Ανορκολογικι απόλθψθ                                 1     

05500. Άλλθ 

πθγι 
05501 

                                       

05502 
                                       

05503 
                                       

06000. 

Πυρκαϊζσ 

                                         

06100. 

Εφφλεκτα 

υλικά 

06101 
Ζκλυςθ /διαφυγι εφφλεκτων αερίων                                      

06102 
Δεξαμενζσ /αντλίεσ καυςίμων                                      

06103 
Μονωτικά, διαλφτεσ, PVC κλπ. 

εφφλεκτα 

                      1               

06104 
Αςφαλτοςτρϊςεισ /χριςθ πίςςασ           1                           

06105 
Αυτανάφλεξθ-εδαφικά υλικά                                      

06106 
Αυτανάφλεξθ-απορρίμματα                                      

06107 
Επζκταςθ εξωγενοφσ εςτίασ. 

Ανεπαρκισ προςταςία 

                                     

06200. 

Σπινκιρεσ & 

βραχυκυκλϊμα

τα 

06201 
Εναζριοι αγωγοί υπό τάςθ                                      

06202 
Υπόγειοι αγωγοί υπό τάςθ  1  1                                  

06203 
Εντοιχιςμζνοι αγωγοί υπό τάςθ                                      

06204 
Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό 

ςπινκιρα 

                                     

06300. Υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ 
06301 

Χριςθ φλόγασ-οξυγονοκολλιςεισ                                      

06302 
Χριςθ φλόγασ-καςςιτεροκολλιςεισ                                      

06303 
Χριςθ φλόγασ-χυτεφςεισ                                      

06304 
Θλεκτροςυγκολλιςεισ               1                       

06305 
Ρυρακτϊςεισ υλικϊν                                      

06400. Άλλθ 

πθγι 
06401 

                                       

06402 
                                       

06403 
                                       

07000. 

Ηλεκτροπλθξία 

                                         



 

 

 

07100. Δίκτυα-

εγκαταςτάςεισ 
07101 

Ρροχπάρχοντα εναζρια δίκτυα          1                            

07102 
Ρροχπάρχοντα υπόγεια δίκτυα  1  1                                  

07103 
Ρροχπάρχοντα εντοιχιςμζνα δίκτυα          3                            

07104 
Ρροχπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα          3                            

07105 
Δίκτυο θλεκτροδότθςθσ ζργου                                 1   1  

07106 
Ανεπαρκισ αντικεραυνικι 

προςταςία-γειϊςεισ 

                                     

07200. 

Εργαλεία-

μθχανιματα 

07201 
Θλεκτροκίνθτα μθχανιματα  1                    1  1  

07202 
Θλεκτροκίνθτα εργαλεία  1        1   1      1   1  1  

07300. Άλλθ 

πθγι 
07301 

                                       

07302 
                                       

07303 
                                       

08000. 

Πνιγμόσ/ 

/Αςφυξία 

                                         

08100. Νερό 
08101 

Υποβρφχιεσ εργαςίεσ                                      

08102 
Εργαςίεσ εν πλω-πτϊςθ                                      

08103 
Βφκιςθ /ανατροπι πλωτοφ μζςου                                      

08104 
Ραρόχκιεσ /παράλιεσ εργαςίεσ. 

Ρτϊςθ 

                                     

08105 
Ραρόχκιεσ /παράλιεσ εργαςίεσ. 

Ανατροπι μθχανιματοσ 

                                     

08106 
Υπαίκριεσ λεκάνεσ /Δεξαμενζσ. 

Ρτϊςθ 

                                     

08107 
Υπαίκριεσ λεκάνεσ /Δεξαμενζσ. 

Ανατροπι μθχανιματοσ 

                                     

08108 
Ρλθμμφρα /Κατάκλυςθ ζργου                                      

08200. 

Αςφυκτικό 

περιβάλλον 

08201 
Βάλτοι, ιλείσ, κινοφμενεσ άμμοι                                      

08202 
Υπόνομοι, βόκροι, βιολογικοί 

κακαριςμοί 

                                     

08203 
Βφκιςθ ςε ςκυρόδεμα, αςβζςτθ ,κλπ                                      

08204 
Εργαςία ςε κλειςτό χϊρο-

ανεπάρκεια οξυγόνου 

                                     

08300. Άλλθ 

πθγι 
08301 

                                       

08302 
                                       

08303 
                                       

09000.                                          



 

 

 

Εγκαφματα 

09100. Υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ 
09101 

Συγκολλιςεισ /ςυντιξεισ           2  1  2    1  1      2     1   1  

09102 
Υπζρκερμα ρευςτά                                       

09103 
Ρυρακτωμζνα ςτερεά                                      

09104 
Τιγματα μετάλλων               2            2      1     

09105 
Άςφαλτοσ /πίςςα           2                           

09106 
Καυςτιρεσ                                      

09107 
Υπερκερμαινόμενα τμιματα 

μθχανϊν 

                                     

09200. 

Καυςτικά υλικά 
09201 

Αςβζςτθσ                                    

09202 
Οξζα                         1     

09203 
                                       

09300. Άλλθ 

πθγι 
09301 

                                       

09302 
                                       

09303 
                                       

10000. Ζκκεςθ 

ςε βλαπτικοφσ 

παράγοντεσ 

                                         

10100. Φυςικοί 

Παράγοντεσ 
10101 

Ακτινοβολίεσ                                      

10102 
Κόρυβοσ /δονιςεισ  3  1 1 1 3 3 1 3 3  3  3  3 3  3  3 1      

10103 
Σκόνθ     3                          

10104 
Υπαίκρια εργαςία. Ραγετόσ                                      

10105 
Υπαίκρια εργαςία. Καφςωνασ  1  1  1  1  2 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1       

10106 
Χαμθλι κερμοκραςία χϊρου 

εργαςίασ 

                                     

10107 
Υψθλι κερμοκραςία χϊρου 

εργαςίασ 

                                     

10108 
Υγραςία χϊρου εργαςίασ                                      

10109 
Υπερπίεςθ / υποπίεςθ                                      

10110 
                                       

10111 
                                       

10200. Χθμικοί 

Παράγοντεσ 
10201 

Δθλθτθριϊδθ αζρια                              1     

10202 
Χριςθ τοξικϊν υλικϊν                                      



 

 

 

10203 
Αμίαντοσ                                      

10204 
Ατμοί τθγμάτων                              1     

10205 
Ανακυμιάςεισ υγρϊν /βερνίκια, 

κόλλεσ, μονωτικά, διαλφτεσ 

                                

10206 
Καπναζρια ανατινάξεων                                      

10207 
Καυςαζρια μθχανϊν εςωτ. καφςθσ                               

10208 
Συγκολλιςεισ                     1     

10209 
Καρκινογόνοι παράγοντεσ                                      

10210 
                                       

10211 
                                       

10212 
                                       

10300. 

Βιολογικοί 

Παράγοντεσ 

10301 
Μολυςμζνα εδάφθ                                      

10302 
Μολυςμζνα κτίρια                                      

10303 
Εργαςία ςε υπονόμουσ, βόκρουσ, 

βιολογικοφσ κακαριςμοφσ 

                                     

10304 
Χϊροι υγιεινισ          3                            

10305 
                                       

10306 
                                       

10307 
                                      

  



 

 

 

ΣΜΗΜΑ Γ. ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΚΙΝΔΤΝΩΝ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Κάκε εργαηόμενοσ ζχει υποχρζωςθ να γνωρίηει που ευρίςκονται και πωσ χρθςιμοποιοφνται οι ςυςκευζσ 

πυρόςβεςθσ του τομζα του. 

1.1  Κανόνεσ αςφάλειασ γενικοί 

Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα γενικά μζτρα ανεξαρτιτωσ του είδουσ τθσ εργαςίασ. Αναλυτικι 

παρουςίαςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ βρίςκεται ςτο Ε’ μζροσ του παρόντοσ. 

Απαγορεφεται θ κυκλοφορία ςτα μζτωπα εργαςίασ χωρίσ κράνοσ, άρβυλα (παποφτςια αςφαλείασ) και 

φόρμα  

Απαγορεφεται το κάπνιςμα ςτα μζτωπα εργαςίασ και τισ αποκικεσ του εργοταξίου. 

Απαγορεφεται θ κατανάλωςθ οινοπνευματωδϊν ποτϊν ςτο εργοτάξιο ι θ είςοδοσ ς αυτό προςϊπων ςε 

κατάςταςθ μζκθσ. 

Απαγορεφεται ςτο προςωπικό να αγγίξει οποιαδιποτε ςυςκευι ι μθχάνθμα, εάν δεν του ζχει ανατεκεί 

οποιαδιποτε αρμοδιότθτα από τον προϊςτάμενό του. 

Απαγορεφεται θ χριςθ εργαλείων, τα οποία ευρίςκονται ςε κακι κατάςταςθ. 

Απαγορεφεται θ εκκίνθςθ οποιαςδιποτε  ςυςκευισ ι μθχανιματοσ εάν δεν ζχει τοποκετθκεί όλοσ ο 

προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ (αςφαλείασ) και εάν δεν ζχει απομακρυνκεί όλο το αναρμόδιο προςωπικό. 

Απαγορεφεται ςε οποιοδιποτε άτομο να κζςει ςε κίνθςθ μία μθχανι πριν βεβαιωκεί ότι κανζνα άλλο 

άτομο δεν κάνει επιςκευι, κακαριςμό ι λίπανςθ, ρφκμιςθ ςτθ μθχανι ι εργάηεται κοντά ς αυτι ι ςε 

επικίνδυνθ απόςταςθ. 

Λδιαίτερθ προςοχι κα καταβάλλεται για τθν αποφυγι θλεκτροπλθξιϊν από επαφι ι γειτονία με 

θλεκτροφόρα καλϊδια, οπλιςμοφσ, ςτοιχεία ξυλοτφπων, ςωλινων, αναβατωρίων, μθχανθμάτων, 

αυτοκινιτων, πρζςασ ςκυροδζματοσ κ.λ.π. 

Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ πεπιεςμζνου αζρα χωρίσ ακροφφςιο για κακαριςμοφσ εδάφουσ κ.λ.π. 

Απαγορεφεται θ εναπόκεςθ υλικϊν, εργαλείων κ.λ.π. ςε δρόμουσ  διαφυγισ γιατί πρζπει να τθροφνται 

κακαροί και ελεφκεροι για τθν αποφυγι ατυχθμάτων. 

Απαγορεφεται θ παραμονι προςωπικοφ κάτω από αιωροφμενα  ι μετακινοφμενα φορτία (γερανοφσ, 

μποφμα αντλίασ κ.λ.π.) 

Απαγορεφεται θ επίςκεψθ ατόμων ςτα μζτωπα εργαςίασ εάν δεν προθγθκεί ςυνεννόθςθ με τον αρμόδιο 

προϊςτάμενο ι εργοδθγό. 

Απαγορεφεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν κατά τθν νφχτα ι με ανεπαρκι φωτιςμό. 

Απαγορεφεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν με δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Οι εργαςίεσ επαναλαμβάνονται 

μόνο μετά τθν αποκατάςταςθ αςφαλϊν ςυνκθκϊν και κατόπιν εγκρίςεωσ του επιβλζποντοσ μθχανικοφ  

αναγραφόμενθσ ςτο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ. 

Κατά τθν ανζγερςθ κτιρίων ι καταςκευϊν, κα παρζχονται αςφαλείσ χϊροι κακ φψοσ, οι οποίοι μπορεί να 

είναι δάπεδα ( τα οποία κα προςτατεφονται με κιγκλιδϊματα), καταςτρϊματα ι ξυλότυποι. 

Πλα τα κατακόρυφα και οριηόντια ανοίγματα που μποροφν να οδθγιςουν ςε πτϊςθ κα καλφπτονται ι κα 

περιφράςςονται επιμελϊσ και αςφαλϊσ. Θ περιμετρικι περίφραξθ κα ζχει φψοσ 1,00 μ. τουλάχιςτον και 

κα διακζτει ανκεκτικι κουπαςτι, κωράκιο(ςοβατεπί) και παράλλθλθ ςανίδα ςτο μεςοδιάςτθμα. 

Πλα τα εξωτερικά ςυνεργεία και οι υπεργολάβοι οφείλουν να τθροφν τουσ κανόνεσ αςφαλείασ. Κατά τθν 

διάρκεια επικίνδυνων εργαςιϊν το προςωπικό αυτό κα προειδοποιείται για κάκε ενδεχόμενο κίνδυνο και 

κα του δίνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ ςυςτάςεισ και οδθγίεσ αςφάλειασ από τον επιβλζποντα μθχανικό 

του ζργου. Εάν οποιοδιποτε εξωτερικό ςυνεργείο ι υπεργολάβοσ κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν του 

μζςα ςτον εργοταξιακό χϊρο παραβαίνει τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ του εργοταξίου και τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ, κα γίνεται παρζμβαςθ αμζςωσ από τον επιβλζποντα μθχανικό  και 

τον Ανάδοχο με ςκοπό τθν ςυμμόρφωςθ του ςυνεργείου ι του υπεργολάβου με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 

αςφαλείασ. 



 

 

 

 

1.1.1 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε εργαςίεσ κακαίρεςθσ – αποξιλωςθσ 

Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε εργαςίεσ κακαίρεςθσ και 

αποξιλωςθσ. Αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ βρίςκεται ςτο Ε’ μζροσ του παρόντοσ. 

Οι εργαςίεσ κατεδαφίςεων αποτελοφν ςυνικωσ και τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του εργοταξίου. Κατά τθν 

φάςθ αυτι τθσ ζναρξθσ των εργαςιϊν γίνεται θ αναγνϊριςθ του χϊρου του εργοταξίου, επί τόπου με τθν 

βοικεια του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ και των λοιπϊν ςχεδίων τθσ μελζτθσ, όπου φαίνονται τα 

τμιματα και τα ςτοιχεία των κτιρίων που κα κακαιρεκοφν.  Επίςθσ γίνεται από τον επιβλζποντα μθχανικό 

και τον Ανάδοχο εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ και τθσ χριςθσ των γειτονικϊν χϊρων ϊςτε να αποφευχκοφν 

βλάβεσ. 

Ο υπεργολάβοσ κακαιρζςεων και οι μεμονωμζνοι εργάτεσ δεν πρζπει να αναλαμβάνουν κατά τθν 

διαδικαςία πρωτοβουλία ςχετικά με τουσ επιλεγόμενουσ τρόπουσ πρόςβαςθσ και τισ επιλεγόμενεσ 

μεκόδουσ εργαςίασ χωρίσ πλιρθ πλθροφόρθςθ για όλουσ τουσ κινδφνουσ που προβλζπονται από το 

παρόν ΣΑΥ, κακόςον ζνα ατφχθμα ςτισ κακαιρζςεισ μπορεί να είναι πιο επικίνδυνο από ότι ςτισ άλλεσ 

καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ. 

Ρριν αρχίςει οποιαδιποτε εργαςία πρζπει οι αρμόδιοι Οργανιςμοί κοινισ Ωφελείασ  να διακόψουν τισ 

παροχζσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, νεροφ, φωταερίου κ.λ.π. όπωσ εμφανίηονται αυτά τα δίκτυα ςτο 

τοπογραφικό διάγραμμα ι όπωσ ευρεκοφν επί τόπου, και να δϊςουν προςωρινι παροχι νεροφ ςε μία 

βρφςθ για τα καταβρζγματα. 

Οι εργαηόμενοι πρζπει να ζχουν κατάλλθλεσ  γνϊςεισ και εμπειρία. 

Ο επιβλζπων μθχανικόσ και ο Ανάδοχοσ πρζπει να εκτιμιςει με προςεκτικι αυτοψία τθν αντοχι και τθν 

ευςτάκεια κάκε τμιματοσ του ζργου και των γειτονικϊν καταςκευϊν κατά τα διάφορα ςτάδια των 

εργαςιϊν κακαιρζςεων, και να οργανϊςει τισ κατάλλθλεσ υποςτυλϊςεισ και αντιςτθρίξεισ που πικανϊσ 

κα απαιτθκοφν και να προγραμματίςει τθν πορεία των εργαςιϊν. 

Ππου απαιτείται πρζπει να γίνουν οι αναγκαίεσ υποςτυλϊςεισ και αντιςτθρίξεισ, κατά τθν κρίςθ του 

επιβλζποντοσ μθχανικοφ . 

Τα ικριϊματα που κα χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να είναι ανκεκτικά και ςε πυκνότθτα που να 

ανταποκρίνεται ςτον ςκοπό τθσ χριςθσ τουσ κατά τθν κρίςθ μετά από ζλεγχο του επιβλζποντοσ 

μθχανικοφ. 

Θ κακαίρεςθ πρζπει να γίνεται πάντα από πάνω προσ τα κάτω. 

Τα δθμιουργοφμενα ανοίγματα πρζπει να φράςςονται προςωρινά, αλλά με ανκεκτικό τρόπο. 

Οι χϊροι που πζφτουν τα υλικά τθσ αποξιλωςθσ πρζπει να περιφράςςονται κατάλλθλα και να 

επιςθμαίνονται με φράγματα, ςχοινιά κ.λ.π. ϊςτε να απαγορεφεται θ διζλευςθ άλλων ατόμων, κατά τισ 

οδθγίεσ του επιβλζποντοσ μθχανικοφ. 

Ππου αποξθλϊνονται υλικά που περιζχουν μόλυβδο, ιδιαίτερα ςε κλειςτοφσ χϊρουσ, κα πρζπει να 

υπάρχουν απορροφθτιρεσ  για τθν απομάκρυνςθ των ατμϊν και τθσ ςκόνθσ μολφβδου, οι εργαηόμενοι κα 

πρζπει να φοράνε ειδικά προςτατευτικά ροφχα και ςωςτό αναπνευςτικό εξοπλιςμό, κα πρζπει να 

πλζνονται και να αλλάηουν τα ροφχα  τθσ δουλειάσ με τα προςωπικά, που πρζπει να είναι αποκθκευμζνα 

ξεχωριςτά ϊςτε να μθν μολφνει το ζνα το άλλο και τζλοσ κα πρζπει να αποφεφγουν το φαγθτά και το 

κάπνιςμα. 

Οι τεχνίτεσ δεν επιτρζπεται να εργάηονται ςε διαφορετικά κακ φψοσ επίπεδα (ο ζνασ πάνω από τον άλλον) 

παρά μόνον εφ όςον λθφκοφν μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςτα κατϊτερα επίπεδα με 

καταςκευι κιγκλιδωμάτων με ςανίδεσ μεςοδιαςτιματοσ και κωρακίου (ςοβατεπί) ι με δίχτυα. 

Απαγορεφεται θ κακαίρεςθ των ςτοιχείων του ςκελετοφ του κτιρίου, είτε αυτόσ  είναι από μζταλλο είτε 

από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, όταν εργάηεται εργαηόμενοσ πάνω ς αυτά. 

Οι εργαηόμενοι πρζπει να προςζχουν ιδιαιτζρωσ να μθν πλθςιάηουν με μακριά μεταλλικά αντικείμενα 

αγωγοφσ τθσ Δ.Ε.Θ. 

 



 

 

 

 

 

1.1.2 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε εργαςίεσ εκςκαφϊν 

Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε εργαςίεσ εκςκαφϊν. 

Αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ βρίςκεται ςτο Ε’ μζροσ του παρόντοσ. 

Οι εκςκαφζσ γίνονται με εκςκαφείσ (τςάπεσ) και φορτθγά μεταφοράσ που είναι εφοδιαςμζνα με καμπίνα 

τφπου ROBS και με θχθτικό και φωτεινό ςιμα κατά τθν οπιςκοδρόμθςθ κακϊσ και με πυροςβεςτιρα και θ 

οδιγθςι τουσ κα γίνεται μόνον από εξουςιοδοτθμζνα άτομα.   

Ρριν ακόμθ αρχίςουν οι εργαςίεσ εκςκαφισ πρζπει να εντοπιςκοφν και απομονωκοφν, με μζριμνα του 

επιβλζποντοσ μθχανικοφ και του Αναδόχου, τυχόν υπάρχοντα δίκτυα θλεκτρικοφ ρεφματοσ, φδατοσ, 

φωταερίου, τθλεφϊνου. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο. 2) 

Ρρζπει να προβλεφκεί από τον επιβλζποντα μθχανικό και τον Ανάδοχο ςφςτθμα για τθν απομάκρυνςθ 

των νερϊν μζςα από τθν εκςκαφι (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρ.6) 

Ο επιβλζπων μθχανικόσ  και ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβουν υπόψθ τουσ τθν φφςθ του εδάφουσ, τισ 

διαςτάςεισ του ςκάμματοσ, τισ δονιςεισ  από τθν κυκλοφορία οχθμάτων, τθν ςτάκμθ του υπόγειου 

ορίηοντα, τισ πικανζσ αντλιςεισ, τθν κατάςταςθ και τθν χριςθ των γειτονικϊν κτιςμάτων και τθν 

πικανότθτα βλάβθσ τουσ από υποχωριςεισ πρανϊν ι κραδαςμοφσ κ.λ.π. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο. 2,6,9,10). 

Ο επιβλζπων μθχανικόσ  και ο Ανάδοχοσ πρζπει να φροντίςει να αντιςτθριχτοφν κατάλλθλα ςτφλοι, 

δζνδρα, μαντρότοιχοι, παρακείμενεσ οικοδομζσ και οτιδιποτε άλλο κινδυνεφει να κλονιςκεί κατά τισ 

εργαςίεσ εκςκαφισ.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο. 5). 

Ο επιβλζπων μθχανικόσ  πρζπει να επικεωρεί ςυχνά τα πρανι των εκςκαφϊν και τισ αντιςτθρίξεισ τουσ. Οι 

παρατθριςεισ και οι οδθγίεσ του πρζπει να καταχωροφνται ςτο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφαλείασ (Ρ.Δ. 

1073/81 άρκρο 13,113, Ν. 1396/83 άρκρ.7,8). 

Ο επιβλζπων μθχανικόσ και ο Ανάδοχοσ  δεν πρζπει να επιτρζπει κοντά ςτα χείλθ τθσ εκςκαφισ 

ςυγκζντρωςθ φορτίων, μπαηϊν,  μθχανθμάτων κ.λ.π. χωρίσ να πάρει τα κατάλλθλα μζτρα. 

 

1.1.3 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε διακίνθςθ υλικοφ. 

Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε διακίνθςθ υλικοφ. Αναλυτικι 

παρουςίαςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ βρίςκεται ςτο Ε’ μζροσ του παρόντοσ. 

Θ φόρτωςθ,  εκφόρτωςθ, ςτοίβαςθ και μεταφορά υλικοφ πρζπει να γίνεται ζτςι ϊςτε να μθν κινδυνεφουν 

άτομα από ανατροπι, κατάρρευςθ ι ςπάςιμο αντικειμζνων.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 85 παρ. 1) 

Ρριν τθ φόρτωςθ και εκφόρτωςθ οχθμάτων οι οδθγοί τουσ πρζπει να τα ζχουν αςφαλίςει, ϊςτε να μθν 

κινθκοφν τυχαία. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 85 παρ. 4). 

Κατά τθν  οριηόντια ςτοίβαςθ ράβδων (π.χ. ςωλινεσ, ξυλεία  κ.λ.π.) πρζπει να λαμβάνονται μζτρα ϊςτε να 

μθν κυλιςουν (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 87 παρ. 2) 

Πταν μακριζσ ράβδοι ςτοιβάηονται κατακόρυφα, πρζπει να λαμβάνονται μζτρα ϊςτε να μθν γλιςτριςουν 

και πζςουν. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 87 παρ. 3). 

Ροτζ δεν πρζπει να αφαιροφνται υλικά (ςωλινεσ, ξυλεία κ.λ.π.) από τα πλάγια τθσ ντάνασ. (Ρ.Δ. 1073/81 

άρκρο 89 παρ. 2). 

Πταν πολλά άτομα μεταφζρουν βαριά αντικείμενα, πρζπει να υπάρχει κατάλλθλο άτομο που κάνει 

κουμάντο. Θ διάταξθ των μεταφορζων πρζπει να γίνεται πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με το ανάςτθμά τουσ 

και τθν κλίςθ του εδάφουσ. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 90). 

Απαγορεφεται θ ρίψθ υλικϊν από ψθλά, εκτόσ αν υπάρχει επιτθρθτισ που κα φροντίηει να φράςςεται ο 

επικίνδυνοσ χϊροσ, να προςζχει μθν πλθςιάςει κανείσ και να κανονίηει πότε κα αρχίςει θ ρίψθ. (Ρ.Δ. 

1073/81 άρκρο 90). 

 

1.1.4 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε εργοταξιακά - ανυψωτικά μθχανιματα. 



 

 

 

Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε εργοταξιακά- ανυψωτικά 

μθχανιματα. Αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ ςχετικισ  νομοκεςίασ βρίςκεται ςτο Ε’ μζροσ του παρόντοσ. 

Τα μθχανιματα που χρθςιμοποιοφνται είναι εκςκαφείσ, φορτωτζσ, προωκθτιρεσ γαιϊν, οδοςτρωτιρεσ, 

ιςοπεδωτζσ, ανατρεπόμενα φορτθγά αυτοκίνθτα, μπετονιζρεσ, αντλίεσ εκτόξευςθσ υγροφ ςκυροδζματοσ, 

γερανοί, θλεκτροςυγκολλιςεισ κ.α. 

Ρριν από τθν ζναρξθ εργαςιϊν 

Ο τεχνικόσ αςφάλειασ του ζργου με τον επιβλζποντα μθχανολόγο μθχανικό  πρζπει να φροντίηουν ϊςτε οι 

ενδείξεισ λειτουργίασ και αςφάλειασ όλων των μθχανθμάτων, ςυςκευϊν, εργαλείων κ.λ.π.  να είναι ςτα 

Ελλθνικά. Στα Ελλθνικά επίςθσ φροντίηουν να υπάρχουν οδθγίεσ λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ και αςφάλειασ. 

(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 45). 

Ο τεχνικόσ αςφάλειασ του ζργου με τον επιβλζποντα Ρολιτικό μθχανικό πρζπει να φροντίηουν ϊςτε να 

υπάρχουν πινακίδεσ κοντά ςτο χειριςτιριο των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων που να γράφουν τα διάφορα 

όρια αςφάλειασ του μθχανιματοσ, όπωσ μζγιςτο φορτίο, κλίςθ τθσ κεραίασ, αντίβαρο, μζγιςτθ ροπι κ.λ.π. 

(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 53). 

Ο τεχνικόσ αςφάλειασ του ζργου με τον επιβλζποντα μθχανολόγο μθχανικό   πρζπει να λαμβάνουν ειδικά 

μζτρα προςταςίασ από τα εναζρια θλεκτρικά δίκτυα που τυχόν υπάρχουν ςτθν περιοχι που δουλεφουν 

ανυψωτικά μθχανιματα (π.χ. μακρινι κζςθ μθχανιματοσ, κατζβαςμα μποφμασ, προςτατευτικά 

ςανιδϊματα, διακοπι ρεφματοσ κ.λ.π.)  Ρρζπει  να κλθκεί θ ΔΕΘ, πριν ακόμθ αρχίςουν τα ζργα, για να 

εξετάςει μαηί με τον Ανάδοχο και τον επιβλζποντα Θλεκτρομθχανολόγο μθχανικό τθσ ΔΤΥΝΑΚ και τον 

Επιβλζποντα Θλεκτρομθχανολόγο μθχανικό του Αναδόχου  τι ενζργειεσ πρζπει να γίνουν.(Ρ.Δ. 1073/81 

άρκρα 56, 78, 79). 

Ο τεχνικόσ αςφάλειασ του ζργου με τον επιβλζποντα Ρολιτικό μθχανικό  πρζπει να ελζγξουν ότι 

εξαςφαλίηεται θ ευςτάκεια των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων είτε είναι ςε λειτουργία είτε όχι. Επίςθσ 

πρζπει να εξαςφαλίςουν ότι τα ανυψωτικά μθχανιματα  ςτθρίηονται ςε ανκεκτικι επιφάνεια. (Ρ.Δ. 

1073/81 άρκρο 54). 

Ρριν από τθν ζναρξθ  τθσ εργαςίασ ο τεχνικόσ αςφάλειασ του ζργου με τον επιβλζποντα Ρολιτικό μθχανικό  

πρζπει να ελζγξουν τα άγκιςτρα, ςυρματόςχοινα, αλυςίδεσ κ.λ.π. Επίςθσ πρζπει να ελζγξουν αν ο δείκτθσ 

επιτρεπομζνου φορτίου , τα φρζνα, οι αυτόματοι διακόπτεσ κ.λ.π. λειτουργοφν ςωςτά.  

Εκτόσ των ανωτζρω γενικϊν απαιτιςεων οι εκςκαφείσ, φορτωτζσ, οι προωκθτιρεσ γαιϊν, οι ιςοπεδωτζσ, 

τα φορτθγά αυτοκίνθτα, οι αυτοκινοφμενεσ μπετονιζρεσ, οι «βαρζλεσ», οι φορτωτζσ, οι γερανοί και οι 

αντλίεσ ςκυροδζματοσ  πρζπει να φζρουν άδεια κυκλοφορίασ και να είναι αςφαλιςμζνα, να ζχουν 

περάςει από τον περιοδικό ζλεγχο ΚΤΕΟ, να φζρουν κιβϊτιο Α’ Βοθκειϊν, πυροςβεςτιρα και να είναι 

εφοδιαςμζνα με καμπίνα προςταςίασ, θχθτικι κόρνα και φωτεινό ςιμα για όπιςκεν. 

Χειριςμόσ –Λειτουργία 

Ο χειριςμόσ των μθχανθμάτων πρζπει πάντα να γίνεται από άτομα άνω των 18 ετϊν που να ζχουν 

εμπειρία ι και άδεια, αν το προβλζπει θ ςχετικι νομοκεςία (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 46α). 

Οι χειριςτζσ πρζπει να ζχουν ςε κάκε ςτιγμι πλιρθ ορατότθτα και εποπτεία τθσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, 

ανφψωςθσ και μεταφοράσ. Αν αυτό είναι αδφνατο, τότε πρζπει να υπάρχει ζμπειροσ κουμανταδόροσ, που 

κα βρίςκεται ςε  κζςθ τζτοια, που και ο χειριςτισ να διακρίνει κακαρά τισ κινιςεισ του, και ο ίδιοσ δεν κα 

κινδυνεφει από τυχόν πτϊςθ του φορτίου. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 64). 

Πταν το μθχάνθμα τελειϊςει τθν δουλειά τθσ θμζρασ, πρζπει να αφινεται εντελϊσ ακινθτοποιθμζνο και 

χωρίσ φορτίο. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 50). 

Απαγορεφεται να κυκλοφοροφν φορτία πάνω από τισ κζςεισ εργαςίασ ι ςυγκζντρωςθσ προςωπικοφ. 

Επίςθσ οι χειριςτζσ, όταν φεφγουν από το μθχάνθμα, απαγορεφεται να αφινουν το φορτίο 

ανυψωμζνο.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 66) 

Απαγορεφεται να αφινονται τα φορτία να πζφτουν ελεφκερα ι να μζνουν αιωροφμενα πάνω από το 

άγκιςτρο ανάρτθςθσ. 



 

 

 

Το βάροσ του προσ ανφψωςθ φορτίου δεν πρζπει να ξεπερνάει το επιτρεπόμενο όριο αςφαλείασ. Το 

φορτίο πρζπει να κατανζμεται ομοιόμορφα και θ ανάρτθςθ να είναι αςφαλισ. 

Συντιρθςθ-ζλεγχοι. 

Τα ανυψωτικά μθχανιματα κάκε φορά που αλλάηουν κζςθ και πριν ακόμθ αρχίςουν να δουλεφουν πρζπει 

να ελζγχονται. Ρρζπει επίςθσ να περνοφν από γενικό ζλεγχο μία φορά τουλάχιςτον τον χρόνο. Οι 

παραπάνω ζλεγχοι πρζπει να καταχωροφνται ςτο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 

67). 

Πταν κάποιο μθχάνθμα πρόκειται να επιςκευαςκεί, κακαριςκεί ι ρυκμιςκεί  πρζπει να βγαίνει εκτόσ 

λειτουργίασ και να εξαςφαλίηεται θ ακινθςία του. Κεραίεσ, κάδοι κ.λ.π. πρζπει να κατεβάηονται και 

ςτερεϊνονται. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 48). 

Τα  ςυρματόςχοινα πρζπει να επικεωροφνται τακτικά και να καταχωροφνται οι ζλεγχοι ςτο Θμερολόγιο 

Μζτρων Αςφαλείασ (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρα 60ιε , 60ιη και 113). 

 

1.1.5 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε ικριϊματα-ξυλοτφπουσ κ.λ.π. 

Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε ικριϊματα-ξυλοτφπουσ 

κ.λ.π.. Αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ βρίςκεται ςτο Ε’ μζροσ του παρόντοσ. 

Ο επιβλζπων του ζργου κα μεριμνά ϊςτε τα ικριϊματα του ζργου και οι ξυλότυποι να καταςκευάηονται 

από ειδικευμζνουσ τεχνίτεσ και με υλικά ανκεκτικά και καλά ςυντθρθμζνα. Τα μεταλλικά ικριϊματα κα 

γίνονται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και προδιαγραφζσ του εργοςταςίου καταςκευισ τουσ. (Ρ.Δ. 778/80 

άρκρο 4, 5, 7, 9, 13, 15). 

Ο επιβλζπων  μθχανικόσ και ο Ανάδοχοσ πρζπει να ελζγχουν τα ςτακερά ικριϊματα πριν ακόμθ αρχίςουν 

οι εργαςίεσ ς αυτά και να εκδίδουν ςχετικι βεβαίωςθ. Θ βεβαίωςθ αυτι κεωρείται από τθν Επικεϊρθςθ 

Εργαςίασ και ο αρικμόσ τθσ γράφεται ςτο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφαλείασ. (Ρ.Δ. 778/80 άρκρο 3 παρ. 2 & 

Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 113). 

Τα ικριϊματα πρζπει κακ όλθ τθν διάρκεια των εργαςιϊν να είναι πλιρθ. Δθλαδι απαγορεφεται θ μερικι 

αποςυναρμολόγθςθ τουσ (π.χ. αφαίρεςθ μαδεριϊν δαπζδου ι κουπαςτϊν κ.λ.π.) (Ρ.Δ. 778/80 άρκρο 3 

παρ. 4). 

Κάκε ςτακερι ςκαλωςιά πρζπει να «δζνεται» με τθν οικοδομι με τα κατάλλθλα κατά περίπτωςθ 

ςυςτιματα και υλικά. Ζτςι εξαςφαλίηεται από τυχόν οριηόντιεσ μετακινιςεισ.(Ρ.Δ. 778/80 άρκρο 10 & 13 

παρ. 4). 

Μεγάλθ προςοχι πρζπει να δίνεται ςτα ςθμεία ζδραςθσ των ορκοςτατϊν, ιδιαίτερα όταν θ ζδραςθ 

γίνεται ςτο ζδαφοσ ι ςε καταςκευι επιδεκτικι παραμόρφωςθσ. Ρρόχειρεσ εδράςεισ ςε πζτρεσ, 

τςιμεντόλικουσ, μπάηα, κεκλιμζνεσ επιφάνειεσ κ.λ.π. απαγορεφονται. Οι κζςεισ ζδραςθσ κα 

προςτατεφονται από απότομθ εκφόρτωςθ υλικϊν πλθςίον τουσ.(Ρ.Δ. 778/80 άρκρο 5). 

Το υγρό ςκυρόδεμα μπορεί να εξαςκιςει πολφ μεγάλεσ οριηόντιεσ δυνάμεισ, εάν ριχκεί πολφ γριγορα, 

κυρίωσ ςε τοιχϊματα και κολϊνεσ, που γίνονται ακόμθ μεγαλφτερεσ όταν το ςκυρόδεμα δονείται, οπότε 

υπάρχει κίνδυνοσ να ςπάςουν τα δεςίματα των καλουπιϊν. Γι αυτό ο ςκελετόσ των ικριωμάτων και των 

ξυλοτφπων κα είναι ιςχυρόσ και άκαμπτοσ, ανκεκτικόσ τόςο ςτα κατακόρυφα φορτία όςο και ςε οριηόντιεσ 

ωκιςεισ. Θ ςφνδεςθ των οριηόντιων  και κατακόρυφων ςτοιχείων κα γίνεται με τον τρόπο που 

περιγράφεται ςτο Ρ.Δ. 778/80 άρκρα 4 μζχρι και 16 και κα ενιςχφεται με πυκνι διάταξθ διαγωνίων 

ράβδων «χιαςτί» (τιραντϊν). 

Τα πζρατα των ξυλοτφπων και πλακϊν, τα ανοίγματα και τα δάπεδα εργαςίασ των ικριωμάτων κα 

αςφαλίηονται με προςωρινό, αλλά ανκεκτικό τρόπο, για προςταςία των εργαηομζνων από πτϊςεισ. Τα 

ςτοιχεία του περιφράγματοσ (διπλοςανίδα κουπαςτισ, κωράκιο και ςανίδα μεςοδιαςτιματοσ) κα 

ςτθρίηονται αςφαλϊσ π.χ. ςτουσ ορκοςτάτεσ του ξυλοτφπου και τον ξυλότυπο των περιμετρικϊν ςτφλων. 

(Ρ.Δ. 778/80 άρκρο 9, 13, 15, 20 & Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 40). 



 

 

 

Το δάπεδο εργαςίασ των ικριωμάτων πρζπει να ζχει πλάτοσ τουλάχιςτον 60 εκ. Το πλάτοσ αυτό όμωσ 

αυξάνεται ανάλογα με τθν χριςθ του δαπζδου και μπορεί να φκάςει και το 1,50 μ. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 

34). 

Απαγορεφεται θ υπερφόρτωςθ των δαπζδων εργαςίασ των ικριωμάτων. Γι αυτό πρζπει να υπάρχει 

ςυνεχισ επίβλεψθ από τον Ανάδοχο ι τον υπεργολάβο.(Ρ.Δ. 778/80 άρκρο 9 παρ. 1κ). 

Τα μαδζρια που αποτελοφν το δάπεδο εργαςίασ δεν πρζπει να αφινουν κενά μεταξφ τουσ.  Επίςθσ το κενό 

μεταξφ δαπζδου και οικοδομισ δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερο από 30 εκ. (Ρ.Δ. 778/80 άρκρο 9 παρ. 1γ 

& ε). 

Πλα τα κατακόρυφα και οριηόντια ανοίγματα που μποροφν να οδθγιςουν ςε πτϊςθ (φρεάτια 

ανελκυςτιρων, κλίμακεσ, αίκρια, καταπακτζσ φωταγωγοί κ.λ.π.) κα καλφπτονται ι κα περιφράςςονται 

επιμελϊσ και αςφαλϊσ. Θ περιμετρικι περίφραξθ κα ζχει φψοσ 1,00 μ. τουλάχιςτον και κα διακζτει 

ανκεκτικι κουπαςτι, κωράκιο (ςοβατεπί) και παράλλθλθ ςανίδα ςτο μεςοδιάςτθμα. 

Οι εργαηόμενοι ςτθν περιοχι πζρατοσ των ξυλοτφπων και πλακϊν κατά το καλοφπωμα ι το ξεκαλοφπωμα, 

τθν τοποκζτθςθ οπλιςμοφ, τθν διάςτρωςθ του ςκυροδζματοσ και τισ βοθκθτικζσ εργαςίεσ, εφόςον δεν 

υφίςταται προςτατευτικό προςτζγαςμα (ςκάφθ) ι περίφραγμα, κα φζρουν ειδικζσ ηϊνεσ αςφαλείασ και 

κα εργάηονται κατά ηεφγθ. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 107). 

Οι καταςκευαηόμενεσ ράμπεσ κα ζχουν μζγιςτθ κλίςθ 30ο (περίπου ½ κατακόρυφο προσ οριηόντιο), 

ελάχιςτο πάχοσ 60 εκ. και κα διακζτουν αντιολιςκθτικι προςταςία (πθχάκια 4Χ2,5 εκ. ανά 35 εκ.) και 

ςτθκαίο αςφαλείασ.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 38). 

Απαγορεφεται θ διακίνθςθ οπλιςμϊν ι ςτοιχείων του ξυλοτφπου από άτομο ςε άτομο και από όροφο ςε 

όροφο (ςφςτθμα «πάςασ»). 

Οι προςβάςεισ για τθν άνοδο και κάκοδο ςτα ικριϊματα και τουσ ξυλοτφπουσ πρζπει να καταςκευάηονται 

και να διατθροφνται αςφαλείσ. 

Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ κινθτϊν ικριωμάτων (καβαλζτων) ςτουσ εξϊςτεσ. 

Απαγορεφεται το πλθςίαςμα θλεκτρικϊν αγωγϊν τθσ ΔΕΘ από προςωπικό που κρατάει μακριά μεταλλικά 

αντικείμενα(ράβδουσ οπλιςμοφ κ.λ.π.). 

Απαγορεφεται οι μετακινιςεισ ατόμων κάτω από τον ξυλότυπο κατά τθν διάρκεια τθσ ςκυροδζτθςθσ. 

Πταν χρθςιμοποιείται αντλία ο ςωλινασ ζγχυςθσ πρζπει να βρίςκεται ςτο πιο χαμθλό ςθμείο ϊςτε να 

αποφεφγεται να πζςει υλικό πάνω ςτουσ εργαηόμενουσ. 

Ο χειριςτισ τθσ αντλίασ πρζπει να είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνοσ και να επικοινωνεί ςυνεχϊσ και με τον 

επικεφαλισ του ςυνεργείου. 

Ο χειριςτισ τθσ αντλίασ πρζπει να προςζχει ςτθν κίνθςθ του βραχίονα τθσ αντλίασ να μθν ακουμπιςει 

κοντά ςε καλϊδια θλεκτρικοφ. 

Θ μεταφορά και ανάρτθςθ των ράβδων των χαλφβων οπλιςμοφ ι των πλεγμάτων απαιτεί ιδιαίτερθ 

φροντίδα όπωσ οι δεςμίδεσ οπλιςμοφ πρζπει να ζχουν ανάλογεσ ςιδερζνιεσ δζςτρεσ για το ςαμπάνιαςμα 

και το βάροσ που ανυψϊνεται να μθν ξεπερνά το μζγιςτο του γερανοφ. 

 

1.1.6 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε εργαςίεσ τοιχοποιιϊν – επιχριςμάτων. 

Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε εργαςίεσ τοιχοποιιϊν - 

επιχριςμάτων. Αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ  ςχετικισ νομοκεςίασ βρίςκεται ςτο Ε’ μζροσ του παρόντοσ. 

Πλα τα ανοίγματα τοίχου ι δαπζδου, οι καταπακτζσ, οι φωταγωγοί, τα φρεάτια, οι δεξαμενζσ, οι 

αςβεςτόλακοι. Οι υπερυψωμζνεσ κζςεισ εργαςίασ πάνω από 75 εκ. και τα άλλα επικίνδυνα χάςματα 

πρζπει να ζχουν κάλυψθ ι περιμετρικι περίφραξθ. Αυτι πρζπει να είναι αςφαλισ και να ζχει φψοσ 

τουλάχιςτον 1,00 μ. με κουπαςτι, ενδιάμεςθ ράβδο και κωράκιο.     

Τα πζρατα ξυλοτφπων και πλακϊν πρζπει να είναι προςτατευμζνα με ανκεκτικά προςωρινά κιγκλιδϊματα 

και κωράκια. 

Οι διάδρομοι κυκλοφορίασ πρζπει επίςθσ να είναι κακαροί από μπάηα, διάφορα αντικείμενα και άλλα 

εμπόδια και αρκετά πλατείσ με ελάχιςτο πλάτοσ 60 εκ.  



 

 

 

Οι διάδρομοι κυκλοφορίασ πρζπει να φωτίηονται καλά, οι κεκλιμζνεσ διαβάςεισ (ράμπεσ) να ζχουν μικρι 

κλίςθ ( κατακόρυφοσ προσ οριηόντιο μζχρι ½) και αντιολιςκθτικό δάπεδο (εγκάρςια πθχάκια ι κατάλλθλθ 

επίςτρωςθ). 

Ο επιβλζπων μθχανικόσ και ο Ανάδοχοσ πρζπει να φροντίςουν ϊςτε ςτο γερανάκι για το ανζβαςμα των 

υλικϊν, να υπάρχει κατάλλθλο αντίβαρο και μπουντρζλι για να ςτθρίηεται ςτθν οικοδομι. Τα 

ςυρματόςχοινα πρζπει να είναι γερά και οι γάντηοι να είναι αςφαλείασ. Οι εργάτεσ πρζπει να είναι 

προςτατευμζνοι. 

Ο εργάτθσ που φορτϊνει το καρότςι πρζπει οπωςδιποτε να φοράει κράνοσ αςφαλείασ και να προςζχει να 

μθν πλθςιάηει κανείσ. Ο επικίνδυνοσ χϊροσ πρζπει περιμετρικά να είναι περιφραγμζνοσ. 

Οι εργαηόμενοι ςτθν άκρθ τθσ πλάκασ για να τοποκετιςουν το ράμμα ι να κάνουν οποιαδιποτε άλλθ 

δουλειά πρζπει να φοροφν  ηϊνθ αςφαλείασ, δεμζνθ ςε ακλόνθτο ςτιριγμα. 

Δεν επιτρζπεται θ ρίψθ υλικϊν από ψθλά εκτόσ αν υπάρχει επιτθρθτισ που κα φροντίηει να μθν πλθςιάηει 

κανείσ και κα κανονίηει πότε κα αρχίηει θ ρίψθ. 

Στισ εςωτερικζσ ςκαλωςιζσ πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μαδζρια πλάτουσ τουλάχιςτον 60 εκ., που να 

ςτθρίηονται πάνω ςε καβαλζτα και , όταν το δάπεδο εργαςίασ βρίςκεται ςε φψοσ μεγαλφτερο από 75 εκ. 

από το ζδραςθσ, να υπάρχει πλευρικι προςταςία κατά τθν πτϊςθ με κουπαςτι ςτο φψοσ του 1,00 μ., 

ενδιάμεςθ ράβδο και κωράκιο. 

Θ λάςπθ ιδιαίτερα όταν περιζχει αςβζςτθ είναι επικίνδυνθ γιατί αν πζςει ςτο μάτι κάποιου, πρζπει να 

ξεπλυκεί αμζςωσ με άφκονο νερό και να πάει το γρθγορότερο ςτον γιατρό. 

 

1.1.7 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε εργαςίεσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ 

Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε εργαςίεσ 

θλεκτροςυγκόλλθςθσ. Αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ βρίςκεται ςτο Ε’ μζροσ του 

παρόντοσ. 

Δεν επιτρζπεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν θλεκτροςυγκόλλθςθσ, χωρίσ ο τεχνίτθσ να φοράει τθν μάςκα ι τα 

ειδικά γυαλιά με απορροφθτικά τηάμια.  

Θ κατάλλθλθ ςτολι εργαςίασ του θλεκτροςυγκολλθτοφ είναι θ δερμάτινθ ποδιά και γκζτεσ και δερμάτινα 

μακριά γάντια ειδικϊν προδιαγραφϊν. 

Κατά τθν θλεκτροςυγκόλλθςθ πρζπει να χρθςιμοποιοφνται προςτατευτικά παραπετάςματα για να 

προφυλάςςονται οι διπλανοί εργάτεσ ι οι περαςτικοί από το θλεκτρικό τόξο. 

Τα καλϊδια και οι ςφνδεςμοι πρζπει να είναι ςε καλι κατάςταςθ και να είναι αςφαλϊσ τοποκετθμζνα και 

ςτθν ςωςτι κζςθ. 

Θ ςυςκευι θλεκτροςυγκόλλθςθσ, ο πάγκοσ εργαςίασ και το επεξεργαηόμενο αντικείμενο πρζπει να είναι 

ςωςτά γειωμζνα. 

Θ τςιμπίδα του θλεκτροδίου πρζπει να είναι πλιρωσ μονωμζνθ και τοποκετθμζνθ πάντοτε πάνω ςε 

γειωμζνθ επιφάνεια, όταν δεν χρθςιμοποιείται. 

Πταν το ζδαφοσ είναι υγρό πρζπει να δθμιουργείται  δάπεδο από μονωτικό υλικό. 

Ρρζπει να υπάρχει καλόσ εξαεριςμόσ ςτον χϊρο θλεκτροςυγκόλλθςθσ. 

Να αποφεφγονται οι ςυγκολλιςεισ κοντά ςε εφφλεκτα υλικά. 

Απαγορεφονται αυςτθρά οι θλεκτροςυγκολλιςεισ ςε κλειςτά δοχεία ι δεξαμενζσ που περιείχαν εφφλεκτα 

υλικά, εκτόσ αν ζχουν κακαριςκεί με χριςθ ατμϊν ι με βραςμό ι αν γεμίςτθκαν με αδρανζσ αζριο και 

ςτθν ςυνζχεια ελζγχκθκαν και πιςτοποιικθκε ότι είναι αςφαλι για να γίνουν εργαςίεσ ς αυτά. 

Τα καλϊδια τθσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ που ςζρνονται  πάνω ςτο δάπεδο πρζπει να είναι μακριά από 

διόδουσ και διαδρόμουσ κυκλοφορίασ. Τα καλϊδια πρζπει να ςτερεϊνονται ςε ψθλά ςθμεία όπου αυτό 

είναι δυνατόν. 

Πταν γίνονται θλεκτροςυγκολλιςεισ ςε κιγκλιδϊματα εξωςτϊν ι ςε μεταλλικζσ καταςκευζσ ο εργαηόμενοσ 

πρζπει να φοράει ηϊνθ αςφαλείασ και προςτατευτικό κράνοσ. 

 



 

 

 

1.1.8 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε εργαςίεσ με θλεκτρικά μθχανιματα. 

Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε εργαςίεσ με θλεκτρικά 

μθχανιματα. Αναλυτικι παρουςίαςθ  τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ βρίςκεται ςτο Ε’ μζροσ του παρόντοσ. 

Ρριν χρθςιμοποιθκεί οποιοδιποτε φορθτό θλεκτρικό μθχάνθμα πρζπει να ελεγχκεί αν είναι ςωςτά 

γειωμζνο, εκτόσ αν ζχει διπλι μόνωςθ και δεν χρειάηεται γείωςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι ζχει το ειδικό 

ςιμα. 

Ρριν χρθςιμοποιθκεί ζνα θλεκτρικό μθχάνθμα πρζπει να ελεγχκεί αν το περίβλθμά του ζχει υποςτεί 

ηθμιζσ. Αν ζχει υποςτεί κάποια φκορά, δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται. Επίςθσ δεν πρζπει να 

χρθςιμοποιείται μθχάνθμα που χτυπάει. 

Πλα τα καλϊδια, οι πρίηεσ και οι ςφνδεςμοι πρζπει να είναι ςε καλι κατάςταςθ και θ ςυνδεςμολογία τουσ 

να είναι ςωςτι. Δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται μθχάνθμα με ςπαςμζνεσ πρίηεσ. 

Το μθχάνθμα πρζπει να χρθςιμοποιείται ςτθν ςωςτι τάςθ λειτουργίασ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 

πινακίδασ του καταςκευαςτι. 

Το καλϊδιο τροφοδοςίασ πρζπει να είναι αρκετά μακρφ ϊςτε να φκάνει ςτθν κζςθ εργαςίασ χωρίσ 

τζντωμα. 

Τα καλϊδια δεν πρζπει να ςζρνονται ςτο δάπεδο. Μπορεί να υποςτοφν φκορά ι να ςκοντάψει κάποιοσ 

πάνω τουσ. 

Ο εργαηόμενοσ που χρθςιμοποιεί θλεκτρικά μθχανιματα πρζπει να μθν ςτζκεται ποτζ πάνω ςε υγρι 

επιφάνεια, τα δε θλεκτρικά μθχανιματα πρζπει να διατθροφνται ςτεγνά και κακαρά. 

Τα φορθτά θλεκτρικά μθχανιματα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μόνον για τον ςκοπό που ζχουν 

ςχεδιαςκεί. 

Δεν επιτρζπεται ποτζ να ςυνδζεται ζνα φορθτό θλεκτρικό μθχάνθμα ςε πρίηα φωτιςμοφ. 

Δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται φκαρμζνα ι κατεςτραμμζνα μθχανιματα. 

Τα φορθτά θλεκτρικά μθχανιματα, όταν δεν χρθςιμοποιοφνται, πρζπει να βγαίνουν από τθν πρίηα. 

Τα θλεκτρικά μθχανιματα πρζπει να επικεωροφνται και να ςυντθροφνται κανονικά από ειδικό.   

 

1.1.9 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε εργαςίεσ ςτεγϊν. 

Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε εργαςίεσ ςτεγϊν. Αναλυτικι 

παρουςίαςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ βρίςκεται ςτο Ε’ μζροσ του παρόντοσ. 

Ράνω ςτισ ςτζγεσ πρζπει να εργάηονται ειδικευμζνοι και ζμπειροι εργαηόμενοι, εφοδιαςμζνοι 

οπωςδιποτε με ηϊνεσ αςφάλειασ και κράνθ. 

Ρρζπει να καταςκευάηεται ανεξάρτθτο ικρίωμα ωσ προσ τθν ςτζγθ. Το δάπεδο εργαςίασ του ικριϊματοσ 

πρζπει να βρίςκεται ςτο φψοσ τθσ άκρθσ τθσ ςτζγθσ και να εκτείνεται παράλλθλα προσ αυτιν ςε όλο τθσ 

το μικοσ. 

Ρρζπει να καταςκευάηονται δάπεδα εργαςίασ από μαδζρια, τα οποία πρζπει να εξαςφαλίηονται με 

αγκφρωςθ για να μθν μετακινοφνται. Τα δάπεδα αυτά πρζπει να εδράηονται ςτισ τεγίδεσ ι τα ηευκτά τθσ 

ςτζγθσ, όταν θ ςτζγθ χρθςιμοποιείται ωσ διάδρομοσ ι επιφάνεια εργαςίασ. 

Ρρζπει να λαμβάνονται μζτρα για τθν αποφυγι πτϊςθσ εργαλείων και υλικϊν από τθν ςτζγθ, πάνω ςε 

άτομα που βρίςκονται από κάτω. 

Ρρζπει οι ςκάλεσ και οι διάδρομοι κυκλοφορίασ να ζχουν κουπαςτζσ για τθν αςφαλι κυκλοφορία των 

εργαηομζνων ςτισ ςτζγεσ και να διατθροφνται χωρίσ εμπόδια. 

Ρρζπει να περιφράςςονται ι να καλφπτονται όλα τα επικίνδυνα ανοίγματα. 

Μετά τθν τοποκζτθςθ των ηευκτϊν για να αποφευχκεί θ πτϊςθ των εργαηομζνων πρζπει να 

τοποκετοφνται μαδζρια που να εδράηονται ςτα πζλματα των ηευκτϊν αν αυτά είναι οριηόντια και ζχουν 

αντοχι ι ικρίωμα πάνω ςτο οποίο τοποκετοφνται τα μαδζρια ι δίχτυ δεμζνο αςφαλϊσ ςτα ηευκτά. 

Ρρζπει να φοράνε οι εργαηόμενοι αντιολιςκθτικά υποδιματα, κράνθ αςφαλείασ και ηϊνεσ αςφαλείασ. 

Ρρζπει να εφαρμόηονται οι τρόποι τοποκζτθςθσ των φφλλων επικάλυψθσ, οι προβλεπόμενοι από τα 

οικεία εργοςτάςια παραγωγισ τουσ. 



 

 

 

Χρειάηεται μεγάλθ προςοχι όταν οι εργαςίεσ γίνονται ςε ςτζγθ ι φωταγωγό με επικάλυψθ από γυαλί, 

πλαςτικό, φφλλα αμιαντοςιμζντου κ.λ.π. γιατί υπάρχει μεγάλοσ κίνδυνοσ να τρυπιςουν αυτά τα υλικά και 

ο εργαηόμενοσ να πζςει. Για τον λόγο αυτό ο εργαηόμενοσ πρζπει να πατάει ςε κατάλλθλουσ ανκεκτικοφσ 

διαδρόμουσ και να φοράει ηϊνθ αςφαλείασ και κράνοσ. 

 

1.2  Μζςα ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΠ) 

 

Για τθν αςφάλεια όλων των εργαηομζνων ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 396/94, το οποίο μαηί με τθν υπόλοιπθ 

ςχετικι νομοκεςία παρατίκεται ςτο τμιμα Ε του παρόντοσ ΣΑΥ,   επιβάλλεται θ πιςτι εφαρμογι των 

παρακάτω οδθγιϊν. 

Οι εργαηόμενοι ςτο εργοτάξιο, ανεξάρτθτα από τθν εργαςία που κάνουν, πρζπει να φοροφν πάντα  

προςτατευτικά κράνθ. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 103) 

Οι εργαηόμενοι απαγορεφεται να φοροφν ςαγιονάρεσ, πζδιλα, παποφτςια με τακοφνι, πάνινα και γενικά 

ακατάλλθλα παποφτςια. Ρρζπει να φοροφν παποφτςια τφπου άρβυλο, με γερι και αντιολιςκθτικι ςόλα 

και ςκλθρι άνω επιφάνεια για προςταςία από πτϊςεισ βαρζων αντικειμζνων.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 106). 

Οι εργαηόμενοι δεν πρζπει να φοροφν ροφχα που προεξζχουν (ηϊνεσ, γραβάτεσ, μαντιλια λαιμοφ, 

αλυςίδεσ, ταυτότθτεσ χεριοφ, δακτυλίδια κ.λ.π.) και γενικά κανζνα εξάρτθμα ζνδυςθσ που κινδυνεφει να 

«πιαςτεί» και να προκαλζςει ατφχθμα.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 108).(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 103, 106, 108). 

Οι εργαηόμενοι ςτισ κζςεισ, που δεν υπάρχει άλλοσ τρόποσ προςταςίασ από τθν πτϊςθ χρθςιμοποιοφνται 

ηϊνεσ αςφαλείασ.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 107). 

Οι εργαηόμενοι πρζπει να φοροφν δερμάτινα γάντια όταν εκτελοφν εργαςίεσ χειριςμοφ κοφτερϊν ι 

μυτερϊν αντικειμζνων για να προςτατεφονται τα δάκτυλα και τα χζρια από κοψίματα, τρυπιματα και 

τραυματιςμοφσ γενικά. .(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 105) 

Οι εργαηόμενοι πρζπει να φοροφν λαςτιχζνια γάντια θλεκτρολόγων (τφπου ΔΕΘ) όταν εργάηονται ςε 

κυκλϊματα υπό τάςθ.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 105) 

Οι εργαηόμενοι ςε εργαςίεσ κοπισ με ςυςκευι οξυγόνου-αςετιλίνθσ ι θλεκτροςυγκόλλθςθσ  πρζπει να 

φοροφν ειδικά γυαλιά για τθν αποφυγι ατυχθμάτων ςτα μάτια. .(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 105) 

Οι εργαηόμενοι ςε χϊρουσ και οι χειριηόμενοι μθχανιματα που δθμιουργοφν μεγάλο κόρυβο (κομπρεςζρ 

κ.λ.π.) πρζπει να προςτατεφονται με ωταςπίδεσ. 

Οι εργαηόμενοι οφείλουν να φοροφν πάντα όλα τα απαιτοφμενα είδθ ατομικισ προςταςίασ κατά τθν 

εκτζλεςθ μιασ εργαςίασ. Επίςθσ οι εργαηόμενοι οφείλουν να διατθροφν κακαρά και ςε καλι κατάςταςθ τα 

ατομικά τουσ μζςα προςταςίασ, να φροντίηουν να τα αλλάηουν όταν παρουςιάηουν φκορά και να τα 

αποκθκεφουν ςε κατάλλθλο μζροσ (ιματιοκικεσ) για να μθν καταςτρζφονται. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει αντιςτοίχωσ να διακζτει όλα τα απαραίτθτα είδθ ατομικισ προςταςίασ ςε 

ικανοποιθτικά αποκζματα ςτθν κεντρικι αποκικθ του εργοταξίου.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 109 παρ. 1) 

 

1.3  Προςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο. ιμανςθ αςφαλείασ. Περίφραξθ. Άδειεσ ειςόδου. Διαδικαςία 

ειςόδου-εξόδου επιςκεπτϊν και οχθμάτων. 

 

Πςον αφορά ςτθν ανοικοδόμθςθ του νζου κτιρίου, θ προςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο γίνεται από το 

υφιςτάμενο οδικό δίκτυο, από τθν μεταλλικι ανοιγμζνθ κφρα ειςόδου-εξόδου που κα αφεκεί ςτθν 

προςωρινι μεταλλικι περίφραξθ του οικοπζδου. Στθν κζςθ αυτι κα τοποκετθκεί πινακίδα ορατι από 

τουσ διερχόμενουσ τθν οδό που κα αναγράφει «ΡΟΣΟΧΘ ΚΛΝΔΥΝΟΣ! ΕΛΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ ΕΓΟΤΑΞΛΟΥ». 

Θ περιμετρικι μεταλλικι περίφραξθ κα ζχει μεταλλικό πλζγμα και κοτετςόςυρμα επάλλθλα  ςε φψοσ 2,00 

μ. τουλάχιςτον και κα διακζτει ωσ υποςτθρίγματα μεταλλικοφσ ςτφλουσ διατομισ  L εςωτερικά, ανά  4,00 

μ. κατά μζγιςτον, ανκεκτικι κουπαςτι από μεταλλικό ζλαςμα, και κωράκιο (ςοβατεπί). 

Στθν περίφραξθ του εργοταξίου παρά τθν κφρα ειςόδου κα υπάρχει φυλάκιο με αναρτθμζνθ μονίμωσ 

πινακίδα με τθν ζνδειξθ «ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΛ Θ ΕΛΣΟΔΟΣ ΣΕ ΜΘ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ» ϊςτε να μθν ειςζρχονται 



 

 

 

αναρμόδια πρόςωπα ςτο εργοτάξιο. Δικαίωμα ειςόδου ςτο εργοτάξιο ζχουν το προςωπικό του Αναδόχου  

των υπεργολάβων και των ειδικευμζνων ςυνεργείων και το προςωπικό του κυρίου του ζργου. 

Πταν ςτο φυλάκιο, το οποίο ο Ανάδοχοσ οφείλει να το επανδρϊςει με τρεισ βάρδιεσ, παρουςιαςκοφν 

επιςκζπτεσ, ο φφλακασ τθσ βάρδιασ κα ζχει τθν υποχρζωςθ να τουσ εφοδιάςει με κράνθ, που υπάρχουν 

ςτο φυλάκιο και  να ςθμειϊςει ςτο βιβλίο επιςκεπτϊν τα ονόματα και τθν ιδιότθτά τουσ κακϊσ και τθν 

ϊρα ειςόδου και εξόδου τουσ.  

Στο χϊρο του εργοταξίου κα αναρτθκεί πινακίδα μεγίςτου ορίου ταχφτθτασ οχθμάτων  20 KM. 

 

1.4  Πυροπροςταςία-Πυρόςβεςθ 

Ρρόλθψθ Ρυρκαϊζσ  

Απαγορεφεται ςτουσ εργαηόμενουσ  το κάπνιςμα και το άναμμα φωτιάσ ι θ εκτζλεςθ εργαςίασ που 

προκαλεί υπερκζρμανςθ ι ςπινκιρα μζςα ςε περιοχζσ του εργοταξίου ςτισ οποίεσ υπάρχουν ςχετικζσ 

οδθγίεσ και γενικά ςε χϊρουσ  όπου υπάρχουν εφφλεκτα υλικά. 

Απαγορεφεται θ χριςθ γυμνισ φλόγασ ι οποιαδιποτε εργαςία προκαλεί ςπινκιρα, φλόγα ι κερμότθτα 

χωρίσ τθν άδεια του υπεφκυνου εργοδθγοφ. 

Οι χϊροι εργαςίασ κα πρζπει να διατθροφνται κακαροί, δθλαδι κα πρζπει να απομακρφνονται αμζςωσ 

όλα τα ςκουπίδια και τα εφφλεκτα υλικά όπωσ λάδια, ςτουπιά, χαρτιά, υφάςματα, ξφλα κ.λ.π. 

Ρρζπει να υπάρχει πάντοτε ζξοδοσ ελεφκερθ και χωρίσ εμπόδια, για άμεςθ απομάκρυνςθ, ςε περίπτωςθ 

που κινδυνεφει θ ηωι κάποιου από πυρκαϊά. 

Καταπολζμθςθ φωτιάσ 

Το υλικό καταπολζμθςθσ φωτιάσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ανά πάςα ςτιγμι. Ρρζπει λοιπόν να 

παραμζνει πάντα ελεφκερο και να είναι προςιτό. Το υλικό αυτό προορίηεται αυςτθρά για χριςθ μόνο ςε 

περίπτωςθ πυρκαϊάσ. Απαγορεφεται αυςτθρά θ χρθςιμοποίθςθ όλων  των διατεκειμζνων μζςων 

αντιμετϊπιςθσ πυρκαϊάσ για άλλουσ ςκοποφσ εκτόσ εκείνων για τουσ οποίουσ προορίηονται. 

Τα υπάρχοντα μζςα κατάςβεςθσ πυρκαϊάσ ςτο εργοτάξιο πρζπει να είναι πυροςβεςτιρεσ CO2  για 

κατάςβεςθ ςτερεϊν, υγρϊν, αερίων καυςίμων και θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, πυροςβεςτιρεσ ςκόνθσ 

για κατάςβεςθ ςτερεϊν, υγρϊν, αερίων καυςίμων, άμμοσ για κατάςβεςθ ςτερεϊν ι υγρϊν καυςίμων και 

τζλοσ ςκαπάνεσ και φτυάρια. 

Για να αντιμετωπιςκεί θ πυρκαϊά πρζπει να είναι γνωςτά ςτουσ εργαηόμενουσ τα πυροςβεςτικά μζςα που 

υπάρχουν ςτον χϊρο εργαςίασ, θ κζςθ όπου ευρίςκονται, για ποιεσ πυρκαϊζσ είναι κατάλλθλα και πωσ 

χρθςιμοποιοφνται. 

Για να αντιμετωπιςκεί πυρκαϊά ςε θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ υπό τάςθ ι ςε υγρά καφςιμα οι εργαηόμενοι 

απαγορεφεται να χρθςιμοποιιςουν πυροςβεςτιρεσ νεροφ και γενικά νερό. 

Για να μθν επεκτακεί θ  πυρκαϊά  οι εργαηόμενοι πρζπει να κάνουν αποψίλωςθ του χϊρου του εργοταξίου 

και διατθροφν τον χϊρο κακαρό από χαρτιά και άλλα εφφλεκτα υλικά. 

Το νερό κα χρθςιμοποιείται από τουσ εργαηόμενουσ για κατάςβεςθ φωτιάσ ςε ςτερεά και ιδίωσ ελαφρά 

ςτερεά υλικά όπωσ χαρτιά, χόρτα, ςτουπιά κ.λ.π. όπου καλόν είναι να αποφεφγεται θ χριςθ 

πυροςβεςτιρων ςκόνθσ ι πυροςβεςτιρων CO2. 

Οδθγίεσ επζμβαςθσ ςε περίπτωςθ φωτιάσ. 

Εάν κάποιοσ εργαηόμενοσ  αντιλθφκεί φωτιά ςε οποιοδιποτε ςθμείο εντόσ και εκτόσ των εγκαταςτάςεων 

του εργοταξίου κα πρζπει να ειδοποιιςει αμζςωσ το τμιμα των εργαηομζνων που ευρίςκεται 

πλθςιζςτερα ςτο ςθμείο τθσ φωτιάσ, το προςωπικό πυραςφάλειασ και τον φφλακα και τθλεφωνικά τθν 

Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία (199) και ςτθ ςυνζχεια να προςπακιςει να ςβιςει ι να περιορίςει όςο είναι 

δυνατόν τθν φωτιά χρθςιμοποιϊντασ όλα τα κατάλλθλα για τθν περίπτωςθ πυροςβεςτικά μζςα. 

Πλεσ οι ενζργειεσ επζμβαςθσ πρζπει να κατευκφνονται από τον εργοταξιάρχθ  ι από τον υπεφκυνο 

βάρδιασ. 

 

1.5  χζδιο αντιμετϊπιςθσ ατυχιματοσ 



 

 

 

Ο επικεφαλισ εργοδθγόσ κάκε βάρδιασ εργαςίασ ςε ςυνεργαςία με τον τεχνικό αςφαλείασ πρζπει να 

λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν, όπωσ αυτά αναφζρονται 

παρακάτω. 

Σε κάκε εργατικό ατφχθμα προςφζρονται οι πρϊτεσ βοικειεσ από το φαρμακείο, που είναι τοποκετθμζνο 

ςε προςιτό ςθμείο, το οποίο με μζριμνα του Αναδόχου, περιζχει πάντα επαρκείσ ποςότθτεσ 

φαρμακευτικϊν ειδϊν.  (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 110 παρ.1). 

Αν ο τραυματιςμόσ είναι ςοβαρισ μορφισ ο τραυματιςμζνοσ πρζπει να μεταφερκεί με μζριμνα του 

Αναδόχου ι του Τεχνικοφ Αςφαλείασ ςτο πλθςιζςτερο ιατρείο του ΛΚΑ ι Κζντρο Υγείασ ι Γενικό 

Νοςοκομείο, οι διευκφνςεισ των οποίων είναι γραμμζνεσ εμφανϊσ ςτθν κζςθ που φυλάςςεται το 

φαρμακείο.  

Μετά τθν αντιμετϊπιςθ του ατυχιματοσ ειδοποιείται ο τεχνικόσ αςφαλείασ και ο προϊςτάμενοσ του 

τμιματοσ όπου ανικει ο ατυχιςασ.  

Ο τεχνικόσ αςφάλειασ του εργοταξίου προβαίνει ςε ζρευνα και ανάλυςθ του ατυχιματοσ προκειμζνου να 

διαπιςτωκοφν τα αίτια. 

Ο προϊςτάμενοσ του τμιματοσ ςτο οποίο ανικει ο ατυχιςασ εργαηόμενοσ, προβαίνει κατά περίπτωςθ ςτισ 

εξισ ενζργειεσ 

Εάν πρόκειται για ελαφρφ ατφχθμα που ςυνεπάγεται ολιγόωρθ απουςία του ατυχιςαντα εργαηόμενο – 

μικρότερθ από 8 ϊρεσ- από τθν εργαςία, ςυμβουλεφεται τθν ζκκεςθ του τεχνικοφ αςφάλειασ και 

προτείνει λφςεισ ι κάνει ςυςτάςεισ (ανάλογα με τα αίτια), ζτςι ϊςτε να μθν επαναλθφκεί παρόμοιο 

ατφχθμα. 

Εάν πρόκειται για ςοβαρό  ατφχθμα,  που κα ζχει ςαν αποτζλεςμα μία διακοπι εργαςίασ-από πλευράσ 

ατυχιςαντοσ- μεγαλφτερθ από 8 ϊρεσ, ο προϊςτάμενοσ του ατυχιςαντοσ εργαηομζνου ςυμπλθρϊνει τθ 

Διλωςθ ατυχιματοσ ςε όςα ςθμεία τον αφοροφν και τθν μονογράφει, ο Δε Ανάδοχοσ ενθμερϊνει αμζςωσ 

τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνει τθν Διλωςθ ατυχιματοσ ςτα ςθμεία που τον 

αφοροφν.  

 

1.6  Σιρθςθ εντφπων επί τόπου του ζργου 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια για το ζργο Επικεϊρθςθ Εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ 

των εργαςιϊν ειδικι εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ (Ρ.Δ. 305/96 άρκρο 3, παρ. 12). 

Επί τόπου του ζργου τθρείται το Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (Θ.Μ.Α.), και το παρόν Σχζδιο Υγείασ και 

Αςφάλειασ (Σ.Α.Υ.). 

Το Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (Θ.Μ.Α.) πρζπει να το προμθκευτεί από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ που 

είναι αρμόδια ςτθν περιοχι που γίνεται το ζργο, κεωρθμζνο απ αυτι. ο Ανάδοχοσ του ζργου, ι όταν δεν 

υπάρχει αυτόσ, ο κφριοσ του ζργου και μάλιςτα πριν αρχίςουν οι εργαςίεσ, και να φυλάςςεται ςτον τόπο 

του (Ν. 1396/83 άρκρο 8 παρ. 1και Απόφαςθ 130646/84 Λ). 

Στο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (Θ.Μ.Α.), εκτόσ φυςικά από τα ςτοιχεία του ζργου (αρικμ. Οικ. 

Αδείασ, κφριοσ του ζργου, επιβλζποντεσ μθχανικοί, εργολάβοι κ.λ.π.) πρζπει να αναγράφονται οι 

διαπιςτϊςεισ από τουσ ελζγχουσ που γίνονται κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ υποδείξεισ για το τι μζτρα πρζπει 

να λθφκοφν( Απόφαςθ 130346/84 II & III). 

Στο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (Θ.Μ.Α.),δικαιοφνται να γράφουν ο επιβλζπων του ζργου και όςοι θ 

νομοκεςία ορίηει να κάνουν ελζγχουσ ι δοκιμζσ. Επίςθσ μποροφν να γράφουν και οι Επικεωρθτζσ 

Εργαςίασ (Ν. 1396/83 άρκρο 8 παρ. 2). 



 

 

 

Στο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (Θ.Μ.Α.), εκτόσ των άλλων διαπιςτϊςεων και υποδείξεων για τθν 

βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ, πρζπει οπωςδιποτε να αναγράφονται οι ζλεγχοι των ανυψωτικϊν 

μθχανθμάτων, οι ζλεγχοι των ςυρματόςχοινων, οι ζλεγχοι των πρανϊν των εκςκαφϊν και ο ζλεγχοσ των 

αντιςτθρίξεϊν τουσ, οι ζλεγχοι μετά από κάκε κεομθνία, ο αρικμόσ τθσ κεωρθμζνθσ βεβαίωςθσ του 

επιβλζποντοσ μθχανικοφ για τθν καταλλθλότθτα των ικριωμάτων, θ άδεια του επιβλζποντοσ μθχανικοφ 

για τθν εγκατάςταςθ ανυψωτικισ μθχανισ ςε ικρίωμα. 

 

1.7  Προςταςία περιβάλλοντοσ. 

Ωσ περιβάλλον νοείται τόςον το φυςικό περιβάλλον όςον και το ανκρωπογενζσ.  

Θ προςταςία του περιβάλλοντοσ είναι μεγίςτθσ ςθμαςίασ για τον κφριο του ζργου και κατ επζκταςθ και 

για τον Ανάδοχο.  

Ο ςχεδιαςμόσ του ζργου ζχει γίνει με τζτοιο τρόπο ϊςτε να επιτυγχάνονται αφ ενόσ μεν θ μζγιςτθ δυνατι 

εναρμόνιςθ του ζργου με το περιβάλλον, αφ ετζρου δε θ ελάχιςτθ δυνατι διατάραξθ του περιβάλλοντοσ, 

τόςον κατά τθν διάρκεια ηωισ του ζργου όςον και κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ του. 

 

ΕΡΛΣΘΜΑΣΜΕΝΟΛ ΚΟΜΒΟΛ 

ΣΤΟΝ ΡΛΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΑ ΡΟΥ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΛΘΦΚΟΥΝ 

(1) 

ΡΘΓΕΣ 

ΚΛΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΛΣ 

ΕΓΑΣΛΩΝ 

(3) 

ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΑ ΑΡΟ ΤΘ 

ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ (*) 

(4) 

ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΑ Ι ΕΛΔΛΚΑ ΜΕΤΑ 

ΓΛΑ ΕΓΑΣΛΕΣ ΡΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΛΔΛΚΟΥΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

01101 

  

 Φ2.1-6  Ρ. Δ. 1073/81 

Άρκρα 2,5,9,10,13 

  

01102 

  

 Φ2.1-6 Ρ. Δ. 1073/81 

Άρκρα 2,5,9,10,13 

  

01405 Φ2.1-6 Ρ. Δ. 1073/81 

Άρκρα 

2,3,4,5,7,8,13,14,16,87 

 

02101 Φ1.1, Φ1.5, 

Φ2.1-6, Φ3.1 

Ρ. Δ. 1073/81 

Άρκρο 37 

 

02102 Φ1.1, Φ1.5, 

Φ2.1-6, Φ3.1, 

Φ3.2, Φ3.3, 

Φ4.3 

Ρ. Δ. 1073/81 

Άρκρο 37 

  

02103 Φ1.1, Φ1.2, 

Φ2.1-6, Φ3.1 

Ρ. Δ. 1073/81 

Άρκρο 37 

 

02301 

  

 Φ1.2, Φ1.4, 

Φ1.5, Φ3.1, 

Φ4.1, Φ4.2 

Ρ. Δ. 1073/81 

Άρκρο 46 

  

03101 Φ1.5 Ρ. Δ. 1073/81 

Άρκρο 38 
 



 

 

 

 

03104 

 

 Φ1.5, Φ3.2, 

Φ.3.5, Φ3.6, 

Φ4.2 

Ρ. Δ. 305/96 παράρτ.IV,BII, 

παρ.5,14  

  

03208 

 

  

 Φ1.5, Φ3.2, 

Φ3.3, Φ3.5, 

Φ3.6, Φ4.3 

Ρ. Δ. 1073/81 

Άρκρα 43,44 

Ρ. Δ. 305/96 παράρτ.IV,BIΛ, 

παρ.6  

  

03301 

 

  

Φ1.5, Φ3.1, 

Φ3.2, Φ3.3, 

Φ3.4, Φ3.5, 

Φ3.6, Φ4.3  

Ρ. Δ. 1073/81 

Άρκρο 34 

Ρ. Δ. 778/80 

Άρκρο 9 

Απόφαςθ 

16440/φ.10.4/445/93 

  

03302 

 

  

Φ1.5, Φ3.1, 

Φ3.2, Φ3.3, 

Φ3.4, Φ3.5, 

Φ3.6, Φ4.3 

Ρ. Δ. 1073/81 

Άρκρο 34 

Ρ. Δ. 305/96 παράρτ.IV,BIΛ, 

παρ.6 

Ρ. Δ. 778/80 

Άρκρα 3,4,5,6,7,8,10,13 

  

03303 

 

  

 Φ1.5, Φ3.1, 

Φ3.2, Φ3.3, 

Φ3.4, Φ3.5, 

Φ3.6, Φ4.3 

Ρ. Δ. 1073/81 

Άρκρο 34 

Ρ. Δ. 305/96 παράρτ.IV,BIΛ, 

παρ.6 

Ρ. Δ. 778/80 

Άρκρα 4,13 

 Απόφαςθ 

16440/φ.10.4/445/93 

  

03304 

 

  

 Φ1.5, Φ3.1, 

Φ3.2, Φ3.3, 

Φ3.4, Φ3.5, 

Φ3.6, Φ4.3 

 Ρ. Δ. 778/80 

Άρκρα 3,4,5,6,7,8,10,13 

 Απόφαςθ 

16440/φ.10.4/445/93 

  

03405 

 

  

 Φ3.2, Φ3.5 Ρ. Δ. 778/80 

Άρκρα 3,4,5,6,7,8,10,13 

  

05101 Φ1.5 Ρ. Δ. 1073/81 

Άρκρα 18,24,33   

 

05105 Φ1.5 Ρ. Δ. 1073/81 

Άρκρα 18,24,33   
 

05201 Φ1.5, Φ4.2 Ρ. Δ. 778/80 

Άρκρο 17 

  

05204 Φ1.5 Ρ. Δ. 778/80 

Άρκρο 17 

 

05302 Φ1.3, Φ1.4 Ρ.Δ. 16/96 άρκρο 10,  



 

 

 

παράρτθμα ΛΛ & 22 

Ρ.Δ. 778/80 άρκρο 21 

05305 

  

Φ1.5 Ρ. Δ.1073/81 

Άρκρα 25,86   

  

05309 

 

  

Φ1.1, Φ1.5, 

Φ3.2, Φ3.3, 

Φ4.1, Φ4.2, 

Φ4.4, Φ6.1 

Ρ.Δ.1073/81 

Άρκρο 91   

  

05403 Φ5.1 Π.Γ.1073/81 
Άπθπο 86     

 

06103 

 

Φ3.6 Ρ. Δ. 1073/81 

Άρκρο 96  

  

06104 

 

Φ2.1  Ρ. Δ. 1073/81 

Άρκρο 96   

  

06202 

 

Φ1.1, Φ1.2 Ρ. Δ. 305/96 παράρτ.IV,BIΛ, 

παρ.2  

  

06304 Φ3.2 Ρ. Δ. 305/96 παράρτ.IV,BIΛ, 

παρ.2  

 

07101 

  

Φ1.5 Ρ. Δ. 305/96 παράρτ.IV,BIΛ, 

παρ.2  

 Τα κάκε είδουσ μθχανιματα του 

ζργου, πρζπει να απζχουν 

τουλάχιςτον 2 μ. κακ’ φψοσ από το 

δίκτυο τθσ ΔΕΘ 

07102 

 

Φ1.1, Φ1.2 Ρ. Δ. 305/96 

παράρ.IV,BIΛ,παρ.2.2 

  

07103 Φ1.5 Ρ. Δ. 305/96 

παράρ.IV,BIΛ,παρ.2.2 
 

01704 Φ1.5 Ρ. Δ. 305/96 

παράρ.IV,BIΛ,παρ.2.2 
 

07105 Φ5.1 
Π. Γ. 305/96 
παπάπ.IV,BIΙ,παπ.2.1                       
Π. Γ. 1073/81 
Άπθπα75,76,77,78  

 

07201 Φ1.1, Φ5.1 Ρ. Δ. 1073/81 

Άρκρα48,49                   

Ρ. Δ. 395/94 

  

07202 

  

Φ1.1, Φ1.5, 

Φ3.2, Φ4.2, 

Φ5.1 

Ρ. Δ. 1073/81 

Άρκρα 49,80,81         

Ρ. Δ. 395/94 

  

09101 

 

Φ2.1-6, Φ3.1, 

Φ3.2, Φ3.4, 

Φ3.5, Φ4.2, 

Φ5.1 

Ρ. Δ. 1073/81 

Άρκρα 96,110                  

 Ρ. Δ. 95/78 

  

09104 

 

Φ3.2, Φ4.2, 

Φ5.1 

Ρ. Δ. 1073/81 

Άρκρα 99,110    

  

09105 

  

Φ2.1-6 Ρ. Δ. 1073/81 

Άρκρα 99,110     

  



 

 

 

09202 Φ5.1 Π. Γ. 1073/81 
Άπθπα 105,106,97 παπ.3     

 

10102 

 

Φ1.1 – Φ4.4 Ρ. Δ.596/94  Άρκρα 3,4 

Ραραρτ. ΛΛ, παρ.2 

Ρ. Δ. 85/91 

  

10103 

 

Φ1.5  Ρ. Δ.1073/81 

Άρκρο 39 

Ρ. Δ. 396/94  Άρκρο 7 και 

παράρτ. ΛΛ, παρ.4  

  

10105 

  

Φ1.1 – Φ4.4 Ρ. Δ. 305/96 

παράρ.IV,BIΛ,παρ.3 και 

εγκφκλιοσ Υπουρ. Εργ. 

130329/3-7-95  

  

10201 Φ5.1 Π. Γ. 396/94  Άπθπο 7 και 

παπάπη. ΙΙ, παπ.4   
 

10204 Φ5.1 Π. Γ. 396/94  Άπθπο 7 και 

παπάπη. ΙΙ, παπ.3,4 και             

Π. Γ. 395/94 παπάπη. Παπ. 

2.10     

 

10208 Φ5.1 Π. Γ 95/78 
Π. Γ. 395/94   παπάπη. 

Παπ. 2.10     

 

10304  Φ1.5  Ρ. Δ. 305/96 

παράρτ. IV, μζροσ Α §6 

  

 



 

 

 

ΣΜΗΜΑ Δ- ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

1.Θ προςπζλαςθ ςτο ζργο γίνεται όπωσ φαίνεται ςτο επιςυναπτόμενο τοπογραφικό . 

2.Θ διζλευςθ και παραμονι ατόμων ςτο χϊρο του εργοταξίου απαγορεφεται εκτόσ από το προςωπικό που 

είναι εξουςιοδοτθμζνο για τθν καταςκευι του ζργου . Θ κυκλοφορία των πεηϊν γίνεται ςε όλθ τθν ζκταςθ 

του εργοταξίου. 

3.Θ κυκλοφορία των οχθμάτων κατά τθν φάςθ τθσ εκςκαφισ κα γίνεται με ράμπα ςτο χϊρο ςκάμματοσ . 

4.Τα υλικά καταςκευισ του ζργου  κα τοποκετοφνται κάκε φορά ςτο προςφορότερο ανάλογα με τισ 

ανάγκεσ χϊρο .  

5.Τα άχρθςτα αντικείμενα, υπολείμματα υλικϊν, φκαρμζνα υλικά κτλ. κα ςυλλζγονται ςε ενοικιαηόμενο 

κοντζϊνερ .  

6.Κα δθμιουργθκοφν πρόχειροι χϊροι υγιεινισ ςτο εργοτάξιο.  

7.Το πρόχειρο φαγθτό κα γίνεται ςε ςτεγαςμζνο χϊρο του εργοταξίου. Τα απορρίμματα  και τα 

υπολείμματα τροφϊν κα μεταφζρονται με πλαςτικζσ ςακοφλεσ ςτον πλθςιζςτερο  δθμοτικό κάδο. 

8.Στο εργοτάξιο κα διαμορφωκεί μικρό φαρμακείο με τα απαραίτθτα είδθ πρϊτων βοθκειϊν. Σε εμφανι 

κζςθ δίπλα ςτο φορθτό φαρμακείο κα αναγράφονται θ διεφκυνςθ και το τθλζφωνο του πλθςιζςτερου 

φαρμακείου και του υποκαταςτιματοσ του ΛΚΑ που καλφπτει τθν περιοχι.  

 

 

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2014 
 

ΣΥΝΤΑΦΘΗΚΔ Ο Πποϊζηάμενορ  
 ηος Τμ. Τεσνικήρ Υποζηήπιξηρ 

Κ.Μ 

H Αν. Πποϊζηαμένη  Γ/νζηρ 
Τεσνικού Δλέγσος 

Παναγιώηα Γκινίδη, 
Πολ.  Μησανικόρ με Δ΄ β. 

 

 
 

 
 

 
 

Παναγιώηηρ Πολςμενίδηρ 
Μησ. Μησανικόρ με ΣΤ΄ β. 

 
 

 
Ανηώνηρ Σαμαπάρ 

ΠΔ  Μησανικών 
με Γ΄ β. 

 
Φπςζάνθη Καπιπίδος  
Αγπ. Τοπ. Μησανικόρ 

με Β΄ β. 

 
Αννέηα Τπιανηαθύλλος 

Αγπ. Τοπ. Μησανικόρμε Δ΄ β. 
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