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 ΣΜΗΜΑ Α  

Γενικά 

Σο παρϊν χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ (.Α.Τ.) ςυντάςςεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 305/96, 
άρκρο 3. 

1. Είδοσ του ζργου και χριςθ αυτοφ 

Με τθν παροφςα μελζτθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Ζδεςςασ, Προχπολογιςμοφ Μελζτθσ 
626.016,26  € χωρίσ Φ.Π.Α., προβλζπεται θ καταςκευι του εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ ςτθν Σ.Κ. 
Αγίου Ακαναςίου. 

2. φντομθ περιγραφι του ζργου. 

τα πλαίςια αυτά, ςτθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται:  
Η  καταςκευι κατάλλθλων αγωγϊν ςφνδεςθσ του εξωτερικοφ υδραγωγείου των οικιςμϊν.   

3. Δ. Ακριβισ διεφκυνςθ του ζργου 

ΣΚ Αγίου Ακαναςίου – Δ.Ε. Βεγορίτιδασ – Διμοσ Ζδεςςασ – Ν.Πζλλασ.    

4. τοιχεία του κυρίου του ζργου 

Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ – Αποχζτευςθσ Ζδεςςασ  
18θσ Οκτωβρίου 18, 582 00, Ζδεςςα 

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

τθν παράγραφο αυτι περιγράφονται με ςαφι και κατατοπιςτικό τρόπο οι φάςεισ / υποφάςεισ 
εργαςίασ που εμφανίηονται ςτο υποβαλλόμενο με τθ μελζτθ χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν, τα 
χρθςιμοποιοφμενα ςε κάκε μία μθχανιματα, τα κυριότερα βοθκθτικά μζςα, οι τρόποι οριηόντιασ και 
κατακόρυφθσ διακίνθςθσ υλικϊν, κλπ. 
Σο ζργο κα καταςκευαςτεί κατά τισ επόμενεσ φάςεισ . 

 Αϋ Φάςθ: Σοποκζτθςθσ αγωγϊν και ςυςκευϊν δικτφου.   
 
 
 



 ΣΜΗΜΑ Β:  

Κίνδυνοι που ενζχεται να εμφανιςτοφν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Συμπλθρϊνονται οι επιςυναπτόμενοι πίνακεσ, που ςυντίκενται οριηόντια μεν από προκαταγεγραμμζνεσ 
"πθγζσ κινδφνων", κατακόρυφα δε από μθ προκακοριςμζνεσ "φάςεισ και υποφάςεισ εργαςίασ".  
Ο ςυντάκτθσ του ΣΑΥ: 
1. Αντιςτοιχίηει τισ φάςεισ / υποφάςεισ του χρονοδιαγράμματοσ του μελετϊμενου ζργου, όπωσ αυτζσ 
απαρικμοφνται ςτο παραπάνω ςθμείο Α.6 του ΣΑΥ, ςε κζςεισ του πινακιδίου που, για λόγουσ ευκολίασ, 
είναι ενςωματωμζνο ςε όλουσ τουσ πίνακεσ (αν υπάρχει ανάγκθ διάκριςθσ περιςςότερων φάςεων / 
υποφάςεων, κα πρζπει να γίνει αντίςτοιχθ προςαρμογι του πινακιδίου). 
2. Για κάκε επί μζρουσ φάςθ / υποφάςθ εκτζλεςθσ του ζργου, επιςθμαίνει τουσ κινδφνουσ που, κατά 
τθν κρίςθ του, ενδζχεται να παρουςιαςτοφν. Η επιςιμανςθ είναι γίνεται με τθν αναγραφι των αρικμϊν 
1, 2, ι 3 ςτουσ κόμβουσ του πίνακα, όπου αντίςτοιχα εντοπίηεται πικανι πθγι κινδφνου. Η χριςθ των 
αρικμϊν είναι υποκειμενικι, αποδίδει δε τθν αντίλθψθ του ςυντάκτθ για τθν ζνταςθ των κινδφνων. 

Ο αρικμόσ 3 χαρακτθρίηει περιπτϊςεισ όπου διαπιςτϊνεται ότι: 
είτε (i) 
θ πθγι κινδφνου είναι ςυνεχϊσ παροφςα κατά τθν εξεταηόμενθ φάςθ / υποφάςθ εργαςίασ (π.χ. κίνδυνοσ 
κατάρρευςθσ κατά τθν εκςκαφι κεμελίων δίπλα ςε παλαιά οικοδομι), 
είτε (ii) 
οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του ζργου δθμιουργοφν αυξθμζνθ πικανότθτα επικίνδυνων καταςτάςεων, (π.χ. 
κίνδυνοσ αςτοχίασ των πρανϊν εκςκαφισ, όταν το ζδαφοσ είναι μικρισ ςυνεκτικότθτασ, ι υδροφορεί, 
κλπ.), 
είτε (iii) 
ο κίνδυνοσ είναι πολφ ςοβαρόσ, ζςτω και αν θ πικανότθτα να επιςυμβεί είναι περιοριςμζνθ (π.χ. 
κίνδυνοσ ζκρθξθσ λόγω απρόςεκτθσ χριςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ι γυμνισ φλόγασ ςε χϊρο 
αποκικευςθσ εκρθκτικϊν ι ςε δεξαμενι καυςίμων). 
Ο αρικμόσ 1 χαρακτθρίηει περιπτϊςεισ όπου: 
είτε (i) 
θ πθγι κινδφνου εμφανίηεται περιοδικά ι με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματιςμϊν 
από ανατροπζσ υλικϊν, ςε οικοδομικό εργοτάξιο), 
είτε (ii) 
δεν ςυντρζχουν ειδικζσ αιτίεσ αφξθςθσ των κινδφνων (π.χ. κίνδυνοι από τθν κίνθςθ οχθμάτων ςε ζνα 
ευρφχωρο υπαίκριο εργοτάξιο), 
είτε (iii) 
ο κίνδυνοσ δεν είναι ςοβαρόσ, ζςτω και αν θ πικανότθτα να επιςυμβεί είναι μεγάλθ (π.χ. κίνδυνοι από 
τθν εκτζλεςθ υπαίκριων εργαςιϊν ςε ςυνκικεσ καφςωνα). 
Ο αρικμόσ 2 χαρακτθρίηει τισ κεωροφμενεσ ωσ "ενδιάμεςεσ" των 1 και 3 περιπτϊςεισ. 
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 (1) 1.1 Σοποκζτθςθσ αγωγϊν.    

(2) 2.1 Καταςκευι φρεατίων τοποκζτθςθσ ςυςκευϊν δικτφου  

  
 
 



   Φάςθ 1θ 

Κίνδυνοι Πθγζσ κινδφνων Φ 1.1 

01000. Αςτοχίεσ εδάφουσ    

01100. Φυςικά πρανι 01101 Κατολίςκθςθ. Απουςία / ανεπάρκεια υποςτιριξθσ  

01102 Αποκολλιςεισ. Απουςία / ανεπάρκεια προςταςίασ  

01103 τατικι 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 1 

01202 Αποκολλιςεισ. Απουςία / ανεπάρκεια προςταςίασ  

01203 τατικι επιφόρτιςθ. Τπερφψωςθ  

01204 τατικι 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 1 

01402 Προχπάρχουςα υπόγεια καταςκευι  

01403 Διάνοιξθ υπογείου ζργου  

01404 Ερπυςμόσ  

01405 Γεωλογικζσ / γεωχθμικζσ μεταβολζσ  

01406 Μεταβολζσ υδροφόρου ορίηοντα  

01407 Τποςκαφι / απόπλυςθ  

01408 τατικι επιφόρτιςθ  

01409 Δυναμικι καταπόνθςθ - φυςικι αιτία  

01410 Δυναμικι καταπόνθςθ - ανκρωπογενισ αιτία 1 

01500. Άλλθ πθγι 01501   

01502   

01503   

 
 

   Φάςθ 1θ 

Κίνδυνοι  Πθγζσ κινδφνων Φ 1.1 

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλιςμό   

02100. Κίνθςθ οχθμάτων και 
μθχανθμάτων 

02101 υγκροφςεισ οχιματοσ - οχιματοσ 1 

02102 υγκροφςεισ οχιματοσ - προςϊπων 1 

02103 υγκροφςεισ οχιματοσ - ςτακεροφ εμποδίου 1 

02104 υνκλίψεισ μεταξφ οχιματοσ - οχιματοσ 1 

02105 υνκλίψεισ μεταξφ οχιματοσ - ςτακεροφ εμποδίου  

02106 Ανεξζλεγκτθ κίνθςθ. Βλάβεσ ςυςτθμάτων  

02107 Ανεξζλεγκτθ κίνθςθ. Ελλιπισ ακινθτοποίθςθ 1 

02108 Μζςα ςτακερισ τροχιάσ. Ανεπαρκισ προςταςία  

02109 Μζςα ςτακερισ τροχιάσ. Εκτροχιαςμόσ  

02200. Ανατροπι οχθμάτων και 02201 Αςτακισ ζδραςθ 1 



μθχανθμάτων 02202 Τποχϊρθςθ εδάφουσ / δαπζδου  

02203 Ζκκεντρθ φόρτωςθ  

02204 Εργαςία ςε πρανζσ  

02205 Τπερφόρτωςθ 1 

02206 Μεγάλεσ ταχφτθτεσ  

02300. Μθχανιματα με κινθτά μζρθ 02301 τενότθτα χϊρου 1 

02302 Βλάβθ ςυςτθμάτων κίνθςθσ  

02303 Ανεπαρκισ κάλυψθ κινουμζνων τμθμάτων - πτϊςεισ  

02304 Ανεπαρκισ κάλυψθ κιν. τμθμάτων - παγιδεφςεισ μελϊν  

02305 Σθλεχειριηόμενα μθχανιματα & τμιματά τουσ  

02400. Εργαλεία χειρόσ 02401 Αεροςυμπιεςτισ 1 

02402 Δονθτισ 1 

02403   

02500. Άλλθ πθγι 02501   

02502   

02503   

 

   Φάςθ 1θ 

Κίνδυνοι  Πθγζσ κινδφνων Φ 1.1 

03000. Πτϊςεισ από φψοσ     

03100. Οικοδομζσ - κτίςματα 03101 Κατεδαφίςεισ  

03102 Κενά τοίχων  

03103 Κλίμακα  

03104 Εργαςία ςε ςτζγεσ  

03200. Δάπεδα εργαςίασ – 
προςπελάςεισ 

03201 Κενά δαπζδων  

03202 Πζρατα δαπζδων  

03203 Επικλινι δάπεδα  

03204 Ολιςκθρά δάπεδα  

03205 Ανϊμαλα δάπεδα  

03206 Αςτοχία υλικοφ δαπζδου   

03207 Τπερυψωμζνεσ δίοδοι και πεηογζφυρεσ  

03208 Κινθτζσ ςκάλεσ και ανεμόςκαλεσ  

03209 Αναρτθμζνα δάπεδα. Αςτοχία ανάρτθςθσ  

03210 Κινθτά δάπεδα. Αςτοχία μθχανιςμοφ  

03211 Κινθτά δάπεδα. Πρόςκρουςθ  

03300. Ικριϊματα 03301 Κενά ικριωμάτων  

03302 Ανατροπι. Αςτοχία ςυναρμολόγθςθσ 1 

03303 Ανατροπι. Αςτοχία ζδραςθσ 1 

03304 Κατάρρευςθ. Αςτοχία υλικοφ ικριϊματοσ  

03305 Κατάρρευςθ. Ανεμοπίεςθ  

03400. Τάφροι / φρζατα 03401 Πτϊςθ μελϊν ςτθν εκςκαφι 1 

03402   

03500. Άλλθ πθγι 03501   

03502   

03503   

 
 

   Φάςθ 1θ 

Κίνδυνοι  Πθγζσ κινδφνων Φ 1.1 

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 Τγραζριο  

04203 Τγρό άηωτο  

04204 Αζριο πόλθσ  

04205 Πεπιεςμζνοσ αζρασ  

04206 Τποκαλάςςιοσ αγωγόσ διάκεςθσ λυμάτων  

04207 Δίκτυα φδρευςθσ 1 

04208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά ςυςτιματα  

04300. Αςτοχία υλικϊν υπό ζνταςθ 04301 Βραχϊδθ υλικά ςε κλίψθ  

04302 Προεντάςεισ οπλιςμοφ / αγκυρίων  

04303 Κατεδάφιςθ προεντεταμζνων ςτοιχείων  

04304 υρματόςχοινα  

04305 Εξολκεφςεισ  

04306 Λαξεφςεισ / τεμαχιςμόσ λίκων  

04400. Εκτοξευόμενα υλικά 04401 Εκτοξευόμενο ςκυρόδεμα  

04402 Αμμοβολζσ  

04403 Σροχίςεισ / λειάνςεισ  

04500. Άλλθ πθγι 04501   

04502   

04503   

 

   Φάςθ 1θ 

Κίνδυνοι  Πθγζσ κινδφνων Φ 1.1 

05000. Πτϊςεισ - μετατοπίςεισ υλικϊν & αντικειμζνων  

05100. Κτίςματα - φζρων οργανιςμόσ 05101 Αςτοχία. Γιρανςθ  

05102 Αςτοχία. τατικι επιφόρτιςθ  

05103 Αςτοχία. Φυςικι δυναμικι καταπόνθςθ  

05104 Αςτοχία. Ανκρωπογενισ δυναμικι καταπόνθςθ  

05105 Κατεδάφιςθ  

05106 Κατεδάφιςθ παρακειμζνων  

05200. Οικοδομικά ςτοιχεία 05201 Γιρανςθ πλθρωτικϊν ςτοιχείων  

05202 Διαςτολι - ςυςτολι υλικϊν  

05203 Αποξιλωςθ δομικϊν ςτοιχείων  

05204 Αναρτθμζνα ςτοιχεία & εξαρτιματα  

05205 Φυςικι δυναμικι καταπόνθςθ  

05206 Ανκρωπογενισ δυναμικι καταπόνθςθ  

05207 Κατεδάφιςθ  

05208 Αρμολόγθςθ / απαρμολόγθςθ προκαταςκ. ςτοιχείων  

05300. Μεταφερόμενα υλικά - 
Εκφορτϊςεισ 

05301 Μεταφορικό μθχάνθμα. Ακαταλλθλότθτα / ανεπάρκεια 1 

05302 Μεταφορικό μθχάνθμα. Βλάβθ 1 

05303 Μεταφορικό μθχάνθμα. Τπερφόρτωςθ 1 

05304 Απόκλιςθ μθχανιματοσ. Ανεπαρκισ ζδραςθ 1 

05305 Ατελισ / ζκκεντρθ φόρτωςθ  

05306 Αςτοχία ςυςκευαςίασ φορτίου  

05307 Πρόςκρουςθ φορτίου 1 



05308 Διακίνθςθ αντικειμζνων μεγάλου μικουσ  

05309 Χειρωνακτικι μεταφορά βαρζων φορτίων  

05310 Απόλυςθ χφδθν υλικϊν. Τπερφόρτωςθ  

05311 Εργαςία κάτω από ςιλό  

05400. Στοιβαςμζνα υλικά 05401 Τπερςτοίβαςθ  

05402 Ανεπάρκεια πλευρικοφ περιοριςμοφ ςωροφ  

05403 Ανορκολογικι απόλθψθ  

05500. Άλλθ πθγι 05501   

05502   

05503   

 

   Φάςθ 1θ 

Κίνδυνοι  Πθγζσ κινδφνων Φ 1.1 

06000. Πυρκαϊζσ    

06100. Εφφλεκτα υλικά 06101 Ζκλυςθ / διαφυγι εφφλεκτων αερίων  

06102 Δεξαμενζσ / αντλίεσ καυςίμων  

06103 Μονωτικά, διαλφτεσ, PVC κλπ. εφφλεκτα  

06104 Αςφαλτοςτρϊςεισ / χριςθ πίςςασ  

06105 Αυτανάφλεξθ - εδαφικά υλικά  

06106 Αυτανάφλεξθ - απορρίμματα  

06107 Επζκταςθ εξωγενοφσ εςτίασ. Ανεπαρκισ προςταςία  

06200. Σπινκιρεσ & βραχυκυκλϊματα 06201 Εναζριοι αγωγοί υπό τάςθ  

06202 Τπόγειοι αγωγοί υπό τάςθ  

06203 Εντοιχιςμζνοι αγωγοί υπό τάςθ  

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό ςπινκιρα 1 

06300. Υψθλζσ κερμοκραςίεσ 06301 Χριςθ φλόγασ - οξυγονοκολλιςεισ  

06302 Χριςθ φλόγασ - καςςιτεροκολλιςεισ  

06303 Χριςθ φλόγασ - χυτεφςεισ  

06304 Ηλεκτροςυγκολλιςεισ  

06305 Πυρακτϊςεισ υλικϊν  

06400. Άλλθ πθγι 06401 Περιβάλλοντεσ Θάμνοι  

06402   

06403   

07000. Ηλεκτροπλθξία    

07100. Δίκτυα - εγκαταςτάςεισ 07101 Προχπάρχοντα εναζρια δίκτυα 1 

07102 Προχπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 1 

07103 Προχπάρχοντα εντοιχιςμζνα δίκτυα  

07104 Προχπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα  

07105 Δίκτυο θλεκτροδότθςθσ ζργου  

07106 Ανεπαρκισ αντικεραυνικι προςταςία  

07200. Εργαλεία-μθχανιματα 07201 Ηλεκτροκίνθτα μθχανιματα  

07202 Ηλεκτροκίνθτα εργαλεία 1 

07300. Άλλθ πθγι 07301 Θερμοςυγκολλθτικι μθχανι πλαςτικϊν ςωλινων 1 

07302   

07303   

   Φάςθ 1θ 

Κίνδυνοι  Πθγζσ κινδφνων Φ 1.1 

08000. Πνιγμόσ / Αςφυξία    

08100. Νερό 08101 Τποβρφχιεσ εργαςίεσ  

08102 Εργαςίεσ εν πλω - πτϊςθ  

08103 Βφκιςθ / ανατροπι πλωτοφ μζςου  



08104 Παρόχκιεσ / παράλιεσ εργαςίεσ. Πτϊςθ  

08105 Παρόχκιεσ / παράλιεσ εργαςίεσ. Ανατροπι μθχανιματοσ  

08106 Τπαίκριεσ λεκάνεσ  / Δεξαμενζσ. Πτϊςθ  

08107 Τπαίκριεσ λεκάνεσ / Δεξαμενζσ. Ανατροπι μθχανιματοσ  

08108 Πλθμμφρα / Κατάκλυςθ ζργου  

08200. Αςφυκτικό περιβάλλον 08201 Βάλτοι, ιλείσ, κινοφμενεσ άμμοι  

08202 Τπόνομοι, βόκροι, βιολογικοί κακαριςμοί  

08203 Βφκιςθ ςε ςκυρόδεμα, αςβζςτθ , κλπ.  

08204 Εργαςία ςε κλειςτό χϊρο - ανεπάρκεια οξυγόνου 1 

08300. Άλλθ πθγι 08301   

08302   

08303   

09000. Εγκαφματα    

09100. Υψθλζσ κερμοκραςίεσ 09101 υγκολλιςεισ / ςυντιξεισ  

09102 Τπζρκερμα ρευςτά   

09103 Πυρακτωμζνα ςτερεά  

09104 Σιγματα μετάλλων  

09105 Άςφαλτοσ / πίςςα 1 

09106 Καυςτιρεσ  

09107 Τπερκερμαινόμενα τμιματα μθχανϊν 1 

09200. Καυςτικά υλικά 09201 Αςβζςτθσ  

09202 Οξζα  

09203   

09300. Άλλθ πθγι 09301   

09302   

09303   

 

   Φάςθ 1θ 

Κίνδυνοι Πθγζσ κινδφνων Φ 1.1 

10000. Ζκκεςθ ςε βλαπτικοφσ παράγοντεσ  

10100. Φυςικοί παράγοντεσ 10101 Ακτινοβολίεσ  

10102 Θόρυβοσ / δονιςεισ 1 

10103 κόνθ 1 

10104 Τπαίκρια εργαςία. Παγετόσ 1 

10105 Τπαίκρια εργαςία. Καφςωνασ 1 

10106 Χαμθλι κερμοκραςία χϊρου εργαςίασ 1 

10107 Τψθλι κερμοκραςία χϊρου εργαςίασ 1 

10108 Τγραςία χϊρου εργαςίασ  

10109 Τπερπίεςθ / υποπίεςθ  

10110   

10111   

10200. Χθμικοί παράγοντεσ 10201 Δθλθτθριϊδθ αζρια  

10202 Χριςθ τοξικϊν υλικϊν  

10203 Αμίαντοσ  

10204 Ατμοί τθγμάτων  

10205 Ανακυμιάςεισ υγρϊν / βερνίκια, κόλλεσ, μονωτικά, διαλφτεσ  

10206 Καπναζρια ανατινάξεων  

10207 Καυςαζρια μθχανϊν εςωτ. καφςθσ  

10208 υγκολλιςεισ  

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  

10305   

10306   

10307   

10400. Άλλθ παράγοντεσ 10401   

 10402   



 

 ΣΜΗΜΑ Γ 

Μζτρα για τθν πρόλθψθ και τθν αποτροπι των κινδφνων και γενικά για τθν αςφάλεια και τθν υγεία 
των εργαηομζνων 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 
Για κάκε “πθγι κινδφνων” που ζχει επιςθμανκεί ςτουσ πίνακεσ του Τμιματοσ Β (ςτιλθ 1), καταγράφονται 

οι φάςεισ / υποφάςεισ όπου υπάρχει πικανότθτα εμφάνιςθσ (ςτιλθ 2), αναγράφονται οι ςχετικζσ 

διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που προβλζπουν τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ (ςτιλθ 3), και 

ςυμπλθρϊνονται τα κατά τθν κρίςθ του ςυντάκτθ αναγκαία πρόςκετα ι ειδικά μζτρα προςταςίασ που 

επιβάλλονται από τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ ι απαιτιςεισ του ζργου (ςτιλθ 4). 

 
(*) Αναφζρονται οι διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ που περιζχουν τα απαιτοφμενα κάκε φορά μζτρα 

(**) Περιγράφονται μζτρα που κατά τθν κρίςθ του ςυντάκτθ απαιτοφνται για τθν προςταςία των 

εργαηομζνων, αλλά δεν προβλζπονται από τθ νομοκεςία ι θ πρόβλεψθ δεν είναι επαρκισ για τθ 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. Επίςθσ εδϊ πρζπει να περιγραφοφν και τα ειδικά μζτρα που πρζπει να 

λθφκοφν για τισ εργαςίεσ που ενζχουν ειδικοφσ κινδφνουσ (βλ. άρκρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96) 



 

ΕΠΙΗΜΑΜΕΝΟΙ 
ΚΟΜΒΟΙ 

ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ 
ΣΜΗΜΑΣΟ Β 

ΜΕΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ 

(1) 

ΠΗΓΕ 
ΚΙΝΔΤΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΕΙ 
ΕΡΓΑΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ (*) 

(4) 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΙΕ ΠΟΤ ΕΝΕΧΟΤΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ (**) 

01201 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96  

01410 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96  

02101 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.  31/1990  

02102 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.  31/1990  

02103 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 31/1990  

02104 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 31/1990  

02107 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 31/1990  

02201 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.  31/1990  

02205 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 305/96, Π.Δ.  31/1990  

02301 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 31/1990  

02401 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.  31/1990  

02402 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 31/1990  

03401 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96  

05301 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96  

05302 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96  

05303 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96  

05304 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96  

05308 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96, Π.Δ  397/1994  

07101 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96, Ν.158/1975  

07102 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96, Ν.158/1975  

09105 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 31/1990  

09107 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 31/1990  

010102 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96  

010103 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96  

010104 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96  

010105 Φ1.1 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96  



 
Συμπλθρωματικά των προαναφερομζνων νομοκετικϊν διαταγμάτων, ςε κάκε φάςθ του ζργου 
προτείνονται τα εξισ: 
 

 Περίφραξθ και ςιμανςθ του εργοταξίου για τθν προςταςία και ζγκαιρθ 
προειδοποίθςθ των διερχόμενων τροχοφόρων. Δθμιουργία αςφαλϊν διόδων για τθν 
διζλευςθ των πεηϊν ςτουσ χϊρουσ και ςτα ςθμεία που οι εργαςίεσ του εργοταξίου 
ενδζχεται να δθμιουργοφν κινδφνουσ. Επίςθσ περίφραξθ του εργοταξίου προσ 
αποφυγιν ειςόδου ατόμων μθ εχόντων εργαςία κακϊσ και ηϊων. 

 Προμικεια εκτόσ του κράνουσ και φωςφοροφχου γιλζκου ςτουσ εργαηομζνουσ εντόσ 
του οδοςτρϊματοσ. 

 Κακθμερινι εκπαίδευςθ και υπενκφμιςθ των κινδφνων ςτουσ εργαηόμενουσ από τον 
εργοταξιάρχθ και τον τεχνικό αςφαλείασ. 

 
Κατά τισ χωματουργικζσ εργαςίεσ προτείνονται τα εξισ: 
 

 Αν και τα πρανι κα αντιςτθρίηονται, κα πρζπει πάντα να υπάρχει ζλεγχοσ για τυχόν 
χαλάρωςθ και βλάβθ. 

 Να υπάρχει ςυνεργαςία με τα αρμόδια ςυνεργεία τθσ ΔΕΗ και του ΟΣΕ κακϊσ και του 
διμου ϊςτε να εντοπιςκοφν οι κζςεισ των δικτφων και να αποφευχκεί θ καταςτροφι 
τουσ.  

 
Σε ότι αφορά τα μθχανιματα με κινθτά μζρθ: 
 

 Κάλυψθ των κινοφμενων τμθμάτων των μθχανθμάτων όπου είναι δυνατόν κακϊσ και 

 Σοποκζτθςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων. 
 
Σε ότι αφορά τθ μεταφορά φορτίων: 
 

 υνεχι υπενκφμιςθ των οδθγϊν για αυξθμζνθ προςοχι ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ 
εργαςίασ τουσ 

 Χριςθ ςθμάνςεωσ για διακοπι κυκλοφορίασ – παρακάμψεισ. 
 
  



 ΣΜΗΜΑ Δ 

Πρόςκετα ςτοιχεία 

1. Δίοδοι προςπζλαςθσ ςτο εργοτάξιο και πρόςβαςθσ ςτισ κζςεισ εργαςίασ 

 
Οι χϊροι και τα δάπεδα εργαςίασ, οι οδοί κυκλοφορίασ και οι προςβάςεισ ςτο εργοτάξιο πρζπει να 
καταςκευάηονται και να διατθροφνται αςφαλείσ. 
 
Οι οδοί κυκλοφορίασ πρζπει να ζχουν ελάχιςτο πλάτοσ 60 εκατοςτά του μζτρου.  
 
Οι οδοί προςπζλαςθσ προσ τισ κζςεισ εργαςίασ, χϊρουσ διαμονισ και χϊρουσ εργαλείων πρζπει να 
διατάςςονται και ςυντθροφνται κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε οι απαςχολοφμενοι να μποροφν να μεταβαίνουν 
και να αποχωροφν αςφαλϊσ. 

2. Δίοδοι κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων εντόσ του εργοταξίου 

 
Εντόσ του εργοταξίου πρζπει να τθροφνται οι ιςχφοντεσ κανονιςμοί αςφαλοφσ κυκλοφορίασ, τόςο για τθν 
κίνθςθ των πεηϊν όςο και για τθν κίνθςθ μεταφορικϊν μζςων και μθχανθμάτων. 
 
Η διζλευςθ και παραμονι ατόμων ςτο χϊρο του εργοταξίου απαγορεφεται, εκτόσ από το εξουςιοδοτθμζνο 
για τθν καταςκευι προςωπικό του ζργου. 
 
Η κυκλοφορία των οχθμάτων του εργοταξίου κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν κα γίνεται από τα κατάλλθλα 
διαμορφωμζνα τμιματα. 
 
Για τθν αςφαλι κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων και μθχανθμάτων εντόσ του χϊρου του εργοταξίου 
ιςχφουν οι διατάξεισ του κϊδικα οδικισ κυκλοφορίασ (ΚΟΚ). 

3. Χϊροι εγκατάςταςθσ του βαςικοφ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ 

 
Σα βαριά εργαλεία αςφαλίηονται επί τόπου ενϊ τα μικρότερα (εργαλεία χειρόσ, μικροςυςκευζσ κλπ.) 
αποκθκεφονται ςτουσ διαμορφωμζνουσ χϊρουσ αποκικευςθσ με ευκφνθ των εργατϊν που τα 
χρθςιμοποιοφν. 

4. Χϊροι αποκικευςθσ 

 
Δεν προβλζπεται θ δθμιουργία αποκθκϊν καυςίμων, λιπαντικϊν κλπ. Οι μικρζσ ποςότθτεσ που 
απαιτοφνται κα παραδίδονται κακθμερινά από τα τοπικά πρατιρια καυςίμων. 

5. Χϊροι ςυλλογισ αχριςτων και επικίνδυνων υλικϊν 

 
Σα υλικά αυτά κα οδθγοφνται άμεςα προσ τθν πλθςιζςτερθ χωματερι μζςω φορτθγϊν.  

6. Χϊροι υγιεινισ, εςτίαςθσ και πρϊτων βοθκειϊν 

 
Για τθν αλλαγι τθσ ενδυμαςίασ και τθ φφλαξθ των ενδυμάτων πρζπει να διατίκενται επαρκείσ και 
κατάλλθλοι χϊροι. 
 
Για τουσ χϊρουσ υγιεινισ και το πόςιμο νερό ιςχφουν οι Τγειονομικζσ διατάξεισ του Τπουργείου 
κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν. 
 



Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεριμνιςει για τον ανεφοδιαςμό των χϊρων εργαςίασ με πόςιμο νερό και 
επαρκείσ εγκαταςτάςεισ υγιεινισ και κακαριότθτασ και να προβλζψει κατάλλθλουσ χϊρουσ εργαςίασ του 
προςωπικοφ του υπό δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ (ψφχοσ, βροχι, καφςωνασ). 
 
ε εργαςίεσ ρυπαρζσ ι εργαςίεσ επικίνδυνεσ για τθν πρόκλθςθ αςκενειϊν πρζπει να υπάρχει θ 
δυνατότθτα νίψεωσ και κακαριςμοφ με ντουσ ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ πλθςίον του ζργου κακϊσ και 
πλφςθ και απολφμανςθ των ςτολϊν. 
 
Εντόσ του εργοταξίου πρζπει να υπάρχει κατάλλθλοσ χϊροσ για τθ διατιρθςθ  του φαγθτοφ των 
εργαηομζνων ςε καλι κατάςταςθ. 
 
τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ θ προςταςία υγείασ ι αςφάλειασ των εργαηομζνων το απαιτεί πρζπει να 
απαγορεφεται ςτουσ απαςχολοφμενουσ να τρϊνε, να πίνουν ι να καπνίηουν ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. 
 
Οι απαςχολοφμενοι οφείλουν να επιμελοφνται ιδιαίτερα για τθν ατομικι τουσ κακαριότθτα, ιδίωσ πριν του 
φαγθτοφ και πριν από τθν αναχϊρθςθ από τον τόπο εργαςίασ. 
 
Οι ειδικζσ ςτολζσ εργαςίασ πρζπει να αφαιροφνται πριν το φαγθτό και πριν τθν αναχϊρθςθ από το χϊρο 
εργαςίασ. 
 
Ιδιαίτερθ μζριμνα πρζπει να λαμβάνεται για τθ ςυγκζντρωςθ και αποκομιδι των απορριμμάτων των 
φαγθτϊν. 
 
το εργοτάξιο κα υπάρχει πρόχειρο μικρό φαρμακείο για τθν παροχι των πρϊτων βοθκειϊν τοποκετθμζνο 
ςε κζςθ εφκολα προςιτι και υπό τθν επίβλεψθ εντεταλμζνου προςωπικοφ. Σο φαρμακείο κα πρζπει να 
διακζτει κατϋ ελάχιςτο τα ακόλουκα είδθ : 
 

 Είδοσ 

1.  κεφαςμα για το κάψιμο 

2.  Εςπνεφςιμθ αμμωνία 

3.  Αποςτειρωμζνεσ Γάηεσ  κυτία των 5 εκ., 10 εκ. Και 15 εκ. 

4.  Επίδεςμοι γάηασ των 0,10*2,50 

5.  Σριγωνικοί επίδεςμοι 

6.  Λευκοπλάςτ ρολλό 

7.  Ψαλίδι 

8.  Σςιμπίδα 

9.  Υφαςμα λεπτό για κακαριςμό (Cleaning tissue) 

10.  Αντιςθπτικό διάλυμα (κατά προτίμθςθ μερκουροχρωμ) 

11.  Τγρό ςαποφνι εντόσ πλαςτικισ ςυμπιζςιμθσ φιάλθσ 

12.  Ελαςτικόσ επίδεςμοσ 

13.  Αντιςταμινικι αλοιφι 

14.  παςμολυτικό 

15.  Αντιοφικόσ ορόσ 

16.  Ενζςιμο κορτιηονοφχο ςκεφαςμα των 100 mg (Αντιςοκ) 

17.  φριγγεσ πλαςτικζσ μιασ χριςεωσ των 5 cc – τεμ. 3 

18.  φριγγεσ πλαςτικζσ μιασ χριςεωσ των 10 cc – τεμ. 3 

19.  Διςκία αντιδιαρροικά 

20.  Διςκία αντιόξινα 

 
Η ιατρικι κάλυψθ των εκτάκτων περιςτατικϊν κα γίνεται από το Γενικό Νοςοκομείο Ζδεςςασ 

 



7. Άλλα ςθμεία, χϊροι ι ηϊνεσ που απαιτοφνται για τθν αςφάλεια και τθν υγεία των εργαηομζνων. 

 
Δεν υπάρχουν 

8. το τμιμα αυτό ενςωματϊνεται επίςθσ θ μελζτθ για τθν καταςκευι ικριωμάτων, εφόςον 
αντιμετωπίηεται περίπτωςθ κατά τθν οποία αυτά πρζπει να είναι ειδικισ μορφισ για τισ ανάγκεσ εκτζλεςθσ 
των εργαςιϊν, άλλθσ από αυτι που περιγράφεται ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί ικριωμάτων (π.δ. 778/80 
και Π.Δ. 1073/81). 

 
Σο ζργο δεν απαιτεί ειδικά ικριϊματα για τθν καταςκευι του, ςυνεπϊσ δεν γίνεται επιπλζον μελζτθ γιϋ 
αυτά.  

  



 ΣΜΗΜΑ Ε 

Καλζσ πρακτικζσ για τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ και τθν αντιμετϊπιςθ του επαγγελματικοφ κινδφνου 

 
(Συμπλθρωματικά των νομοκετικϊν διατάξεων ςτουσ οποίουσ γίνεται αναφορά ςτον πίνακα Γ, 
καταχωρίηονται εδϊ φωτοαντίγραφα δοκιμαςμζνων πρακτικϊν και λφςεων για τθν βελτίωςθ τθσ 
Αςφάλειασ και Υγείασ των Εργαηομζνων). 
 
 
 
 
 
 


