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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) 

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

 
ΤΜΗΜΑ Α 

 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
 

 

Είδος του έργου και χρήση αυτού:  

To έργο αφορά στις «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Eκσυγχρονισμού του Πολιτιστικού 

Κέντρου Μελισσίων και του Πνευματικού Κέντρου Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης». 
 

 

Σύντομη περιγραφή του έργου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελισσίων:  

1. Οικοδομικές εργασίες 
 
Δ.1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΨΕΩΝ  

• Καθαρισμός - απομάκρυνση σαθρών επιχρισμάτων στις εξωτερικές τοιχοποιίες του κτιρίου και κάθε 

εξοπλισμού επ΄ αυτών (κλιματιστικά, υδρορροές κλπ). 

• Αποξήλωση και αντικατάσταση των ξύλινων κουφωμάτων, με νέα κουφώματα αλουμινίου ή πόρτες 

αλουμινίου παραδοσιακού τύπου, τελευταίας τεχνολογίας. 

• Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των γωνιακών λίθινων επενδύσεων στις ακμές του κτιρίου, για την 

σωστή εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης 

• Εφαρμογή σύνθετου συστήματος θερμοπρόσοψης στις όψεις του κτιρίου ( εκτός των τμημάτων της 

νότιας όψης που έχουν εξωτερική επένδυση πέτρας). 

• Αποξήλωση και αντικατάσταση μαρμαροποδιών κουφωμάτων λόγω εφαρμογής θερμοπρόσοψης. 

• Επισκευή – αποκατάσταση επιχρισμάτων σε τμήματα των όψεων όπου δεν θα τοποθετηθεί η 

θερμοπρόσοψη (προεξοχή στέγης, προεξοχές εξωστών και τοιχεία εξωτερικών κλιμάκων). 

• Αποκατάσταση - συντήρηση της επένδυσης με πέτρα σε τμήματα της νότιας και ανατολικής όψης 

(καθαρισμός – πλύσιμο, αρμολόγημα). 

• Καθαρισµός µαρµάρινων επιφανειών µε υδροβολή υπό πίεση  

• Επισκευή – αποκατάσταση μαρμάρινων επιστρώσεων εξωτερικών κλιμάκων σε νότια και βόρειά όψη 

• Αντικατάσταση των μαραμαροποδιών των στηθαίων των διαμορφώσεων της νότιας κεντρικής όψης. 

• Συντήρηση - αποκατάσταση των μαρμάρινων επιστρώσεων σε όλους τους εξώστες των ορόφων. 

• Επισκευή – συντήρηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων εξωστών. 

• Αντικατάσταση μαρμαροποδιών στηθαίων εξωστών. 

• Αποξήλωση παρτεριών για την κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην κεντρική είσοδο. 

• Κατασκευή ράµπας πρόσβασης ΑΜΕΑ στην ανατολική όψη – δίπλα στην κεντρική είσοδο. 

• Αποµάκρυνση υφισταµένων εξωτερικών µονάδων κλιµατισµού  

• Χρωµατισµός στοιχείων όψεων που δεν θα καλυφθούν με την Θερμοπρόσοψη (κορνίζες, φουρούσια, 

προβολές εξωστών) 

• Συντήρηση - αντιπαρασιτική αγωγή των ξύλινων στοιχείων του στεγάστρου της εισόδου. 

• Συντήρηση – μεταλλικής κλίμακας κινδύνου δυτικής όψης. 
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Δ.2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ  

• Πλύσιμο – καθαρισμός με πιεστικό. 

• Αποκατάσταση τοπικών φθορών στην  επικεράµωση – συντήρηση και επισκευή κορφιάδων. 

• Συντήρηση στα λούκια της στέγης. 

• Αδιαβροχοποίηση επικεράμωσης με βερνίκι εμποτισμού. 

• Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών στις εσωτερικές παρειές της στέγης. 

 • Αποξήλωση - κλείσμο καπνοδόχου δυτικής όψης (καταργούμενο τζάκι) 

 

Δ.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ  

• Καθαίρεση υφιστάμενου χώρου κυλικείου. 

• Κατασκευή νέων χώρων υγιεινής στον πρώην χώρο του κυλικείο,  W.C. και W.C. ΑΜΕΑ 

• Καθαίρεση τοίχου αποθήκης δίπλα στην είσοδο τη αίθουσας για την διεύρυνση του διαδρόμου και 

επανακατασκευή με οπισθοχώρηση. 

• Μετατροπή του W.C.που βρίσκεται στα παρασκήνια της αίθουσας εκδηλώσεων, με την προσθήκη-

κατασκευή ντουζιέρας – αντικατάσταση πλακιδίων και ειδών υγιεινής. 

• Πλήρης αποξήλωση τζακιού και καμινάδας, χώρου αίθουσας εκδηλώσεων. 

• Κατασκευή ερμαρίων και πάγκου στα παρασκήνια, αντικατάσταση νιπτήρα. 

• Συντήρηση – αποκατάσταση μαρμάρινων δαπέδων ισογείου. 

• Αποξήλωση ψευδοροφών, ανηρτηµένων φωτιστικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που 

διέρχονται πάνω από αυτές. 

• Αντικατάσταση  ψευδοροφών Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και νέων χώρων υγιεινής ισογείου. 

• Αποξηλώσεις και επανατοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών παροχών σε τμήμα τοίχων της νότιας 

όψης που έχουν επένδυση πέτρας εξωτερικά, και η θερμομόνωση σε αυτούς θα τοποθετηθεί εσωτερικά.  

• Αντικατάσταση εσωτερικών θυρών ισογείου με νέες ξύλινες, πρεσσαριστές. 

• Τοποθέτηση ηλεκτροκινούμενων συστημάτων εσωτερικής σκίασης σε όλα τα κουφώματα της Αίθουσας 

Πολλαπλών Χρήσεων του ισογείου. 

 

Δ.4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ  

• Καθαίρεση τοίχου εσωτ. χωρίσματος βιβλιοθήκης και διάνοιξη θύρας για τον χώρο της κουζίνας. 

• Κατασκευή κουζίνας στον χώρο που χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη, δίπλα στα W.C. 

• Αντικατάσταση πλακιδίων και ειδών υγιεινής στα W.C. του α΄ ορόφου. 

• Αποξήλωση ψευδοροφών, ανηρτηµένων φωτιστικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που 

διέρχονται πάνω από αυτές. 

• Αντικατάσταση  ψευδοροφών α΄ορόφου. 

• Συντήρηση - αποκατάσταση μαρμάρινων δαπέδων α΄ορόφου. 

• Αποξηλώσεις και επανατοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών παροχών σε μικρό τμήμα τοίχων της 

νότιας όψης έχουν επένδυση πέτρας εξωτερικά, και η θερμομόνωση σε αυτούς θα τοποθετηθεί εσωτερικά.  

• Αποξήλωση και αντικατάσταση εσωτερικών θυρών ορόφου με νέες ξύλινες, πρεσσαριστές. 
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• Κατασκευή χωρίσματος στον χώρο των γραφείων του α΄ορόφου. 

• Αντικατάσταση – κατασκευή ντουλαπών 1ου ορόφου (διαδρόμου, γραφείων και μουσείου). 

Δ.5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Β΄ ΟΡΟΦΟΥ  

• Διάνοιξη θύρας για τον χώρο της κουζίνας - κυλικείου. 

• Αντικατάσταση επίπλων και πάγκου κουζίνας κυλικείου 

• Αποξήλωση και αντικατάσταση πλακιδίων και ειδών υγιεινής στα W.C. του β΄ορόφου. 

• Αποξήλωση ψευδοροφών, ανηρτηµένων φωτιστικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που 

διέρχονται πάνω από αυτές. 

• Αντικατάσταση  ψευδοροφών β΄ ορόφου. 

• Συντήρηση - αποκατάσταση μαρμάρινων δαπέδων β΄ ορόφου. 

• Αποξήλωση και αντικατάσταση εσωτερικών θυρών ορόφου με νέες ξύλινες, πρεσσαριστές. 

• Κατασκευή  καθίσματος – ξύλινου πάγκου με αποθηκευτικό χώρο γύρω από το τζάκι του β΄ ορόφου. 

• Μετατροπή τζακιού β΄ορόφου σε ενεργειακό. 
 

Δ.6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ  

• Καθαίρεση εσωτερικών επενδύσεων περιμετρικών τοίχων αίθουσας, καθαρισμός και απομάκρυνση 

σαθρών επιχρισμάτων. 

• Αποξήλωση δαπέδου υπόγειας αίθουσας. 

• Υγρομόνωση και θερμομόνωση περιμετρικών τοίχων και δαπέδου αίθουσας 

• Κατασκευή νέου δαπέδου βιομηχανικού τύπου. 

• Συντήρηση – αποκατάσταση μαρμάρινων δαπέδων υπογείου που διατηρούνται. 

•Αποξήλωση ψευδοροφών, ανηρτηµένων φωτιστικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που 

διέρχονται πάνω από αυτές. 

• Αντικατάσταση  ψευδοροφών Αίθουσας  και  χώρων υγιεινής υπογείου. 

• Αποξήλωση και αντικατάσταση πλακιδίων και ειδών υγιεινής στα W.C. - μετατροπή των δύο εκ των 6 

W.C. σε  ντους - αποδυτήρια. 

• Αντικατάσταση εσωτερικών θυρών ισογείου με νέες ξύλινες, πρεσσαριστές. 

• Αντικατάσταση – κατασκευή ντουλαπών υπογείου (αίθουσας). 

 

Δ.7. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ  

• Συντήρηση – αποκατάσταση μαρμαρικών εσωτερικής κλίμακας που οδηγεί σε ορόφους και υπόγειο. 

 
2. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες  
 

Η χρήση των χώρων είναι Πολιτιστική - Γραφειακή. Σε όλους τους χώρους θα γίνει αποξήλωση του 

υπάρχοντος απαρχαιωμένου Συστήματος Κλιματισμού και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων.  

Επίσης λόγω αποξήλωσης της ψευδοροφής θα γίνει νέα εγκατάσταση Πυρανίχνευσης σε όλους τους 

χώρους. 

Θα τοποθετηθούν μονάδες αερισμού ψευδοροφής (VAM) καθώς και μονάδες κλιματισμού οροφής 

συστήματος VRV σε όλους τους ορόφους. 
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Υδραυλικές εγκαταστάσεις θα γίνουν στους νέους χώρου W.C.-Κουζινών που δημιουργούνται. 

Οι Ηλεκτρικοί Πίνακες κάθε ορόφου καθώς και ο Γενικός Ηλεκτρικός Πίνακας τροποποιούνται ανάλογα. 

Εφόσον απαιτηθεί θα γίνει επαύξηση ισχύος στον Γενικό Πίνακα. (δεν αναμένεται να απαιτηθεί καθώς τα 

περισσότερα πρόσθετα φορτία κλιματισμού θα καλυφθούν από την εξοικονόμηση από το φωτισμό και την 

κατάργηση ορισμένων κλιματιστικών)  

          Η πυρασφάλεια του κτιρίου παραμένει σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την πυροσβεστική υπηρεσία 
μελέτη πυρασφάλειας. Ειδικότερα δεν θα γίνουν επεμβάσεις στα δίκτυα πυρόσβεσης. Οι πυροσβεστικές 
φωλιές και οι κεφαλές καταιονισμού (σπρίνκλερ) θα αποξηλωθούν και εν συνεχεία θα επανατοποθετηθούν 
μετά το πέρας των εργασιών στις υφιστάμενες θέσεις. Οι πυρανιχνευτές θα αποξηλωθούν και θα 
τοποθετηθούν νέοι στις ίδιες θέσεις, μετά την τοποθέτηση της νέας γυψοσανίδας στις θέσεις τους σύμφωνα με 
την μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. 

 

Σύντομη περιγραφή του έργου στο Πνευματικό Κέντρο Νέας Πεντέλης:  

1. Οικοδομικές εργασίες: 

Δ.1. ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ  – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΨΕΩΝ 

• Αποξήλωση όλων των εσωτερικών τοιχοποιϊών, και των τυχόν επικαλύψεών τους. 

• Αποξήλωση των επιστρώσεων των δαπέδων και των τοίχων. 

• Καθαρισμός και καθαίρεση των εσωτερικών «άγριων» επιχρισμάτων για την εφαρμογή της 

στεγανοποίησης με επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού. 

• Εφαρμογή συστήματος εσωτερικής θερμοπρόσοψης στους περιμετρικούς τοίχους του κτιρίου, εκτός 

του τοίχου της εισόδου, όπου η θερμοπρόσοψη θα τοποθετηθεί εξωτερικά. 

• Θερμομόνωση δαπέδου και οροφής, μετά την στεγανοποίηση. 

• Υδροβολή - καθαρισμός - απομάκρυνση σαθρών επιχρισμάτων στην εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου 

και κάθε εξοπλισμού επ΄ αυτής (κλιματιστικά, σωληνώσεις, υδρορροές κλπ). 

• Αποξήλωση της αταίριαστης μικρής επιφάνειας επένδυσης ισόδομης πέτρας πάνω από τα κουφώματα 

της όψης. 

• Αποξήλωση και αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων με νέα θερμομονωτικά κουφώματα 

αλουμινίου ή πόρτες αλουμινίου (με διπλά υαλοστάσια και θερμοδιακοπή), τελευταίας τεχνολογίας. 

• Ταυτόχρονη αντικατάσταση μαρμαροποδιών και κατωφλιών κουφωμάτων. 

• Εφαρμογή σύνθετου συστήματος θερμοπρόσοψης στην όψη του κτιρίου (εκτός πέτρας). 

• Αποκατάσταση - συντήρηση της επένδυσης με πέτρα (καθαρισμός – πλύσιμο, αρμολόγημα). 

• Συντήρηση επιφανειών σκελετού στεγάστρου, συντήρηση – βερνικοχρωματισμός ξύλινων στοιχείων 

στεγάστρου. 

Δ.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ  

• Κατασκευή εσωτερικών χωρισμάτων από γυψοσανίδα σύμφωνα με την μελέτη. 

• Κατασκευή νέων δαπέδων από πλακίδια υψηλής ποιότητας και αντοχής σε όλους τους χώρους. 

• Νέα διαμόρφωση χώρων υγιεινής  και κατασκευή νέου  W.C. ΑΜΕΑ (στην ανατολική πλευρά του 

κτιρίου). 

• Ανακατασκευή κουζίνας στην ίδια θέση. 

• Κατασκευή ψευδοροφής (φωτιστικής) σε όλη την επιφάνεια της αίθουσας αλλά και στους χώρους των 

W.C. και της κουζίνας.. 
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• Αποξηλώσεις και επανατοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών παροχών στους τοίχους στους οποίους η 

θερμομόνωση  θα τοποθετηθεί εσωτερικά.  

•  Αντικατάσταση εσωτερικών θυρών με νέες ξύλινες, πρεσσαριστές. 

• Τοποθέτηση συστήματος εσωτερικής σκίασης (πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ) σε όλα τα 

κουφώματα της αίθουσας. 

• Χρωματισμοί όλων των εσωτερικών χώρων. 

 

2. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες  
 

θα αντικατασταθούν τα παλιά φωτιστικά με νέα τύπου LED. Η θέρμανση και ψύξη των χώρων θα γίνει με 

νέα κλιματιστικά (split units). 

 

3. 

Ακριβής διεύθυνση του έργου:  

Πολιτιστικό Κέντρο Μελισσίων:   επί της οδού  17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ αρ. 10,   ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

Πνευματικό Κέντρο Νέας Πεντέλης : ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ -ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 

 

4. 

Στοιχεία του κυρίου του έργου:  

Δήμος Πεντέλης   
 

5. 

Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΦΑΥ:  

Ο ανάδοχος θα επικαιροποιήσει το υπάρχον ΣΑΥ και θα συντάξει το ΦΑΥ του έργου σύμφωνα με την 

μεθοδολογία εργασιών που θα ακολουθήσει. 

 

6. 

Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά φάση μεθόδων εργασίας.  

(Περιγράφονται με σαφή και κατατοπιστικό τρόπο οι φάσεις / υποφάσεις εργασίας που εμφανίζονται 

στο υποβαλλόμενο με τη μελέτη χρονοδιάγραμμα εργασιών, τα χρησιμοποιούμενα σε κάθε μία 

μηχανήματα, τα κυριότερα βοηθητικά μέσα, οι τρόποι οριζόντιας και κατακόρυφης διακίνησης υλικών, 

κλπ.) 

 

Το έργο θα κατασκευαστεί σε 1 φάσεις: 

Α΄ ΦΑΣΗ – Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες  
 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ύπαρξη υφιστάμενων ηλεκτρολογικών και υδραυλικών δικτύων και 

στους κινδύνους πτώσεων καθώς θα γίνονται εργασίες σε ύψος. 
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ΤΜΗΜΑ Β 
 

 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες "πηγές κινδύνων", κατακόρυφα δε από 
μη προκαθορισμένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας".  
 
Ο συντάκτης του ΣΑΥ: 

1. Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του μελετώμενου έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο Α.6 του 
ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης 
περισσότερων φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου). 

2.  
Για κάθε επί μέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η 
επισήμανση είναι γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. 
Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων. 

  
Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 

είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την 
εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή), 

είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των 
πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί, κλπ.), 

είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω 
απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων). 

 
Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 

είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε 
οικοδομικό εργοτάξιο), 

είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο 
εργοτάξιο), 

είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων 
εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 

 
Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως "ενδιάμεσες" των 1 και 3 περιπτώσεις. 
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   Φάση 1η   

Κίνδυνοι 
 Πηγές κινδύνων 

Φ 1.1   

 

01000. Αστοχίες εδάφους      

01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης    

01102 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας    

01103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός    

01104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία     

01105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις    

01106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός    

01200. Τεχνητά πρανή & Εκσκαφές 01201 Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης    

01202 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας    

01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση    

01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός    

01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία     

01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις    

01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός    

01300. Υπόγειες εκσκαφές 01301 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα    

01302 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση    

01303 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Καθυστερημένη υποστύλωση    

01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής    

01400. Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές    

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή    

01403 Διάνοιξη υπογείου έργου    

01404 Ερπυσμός    

01405 Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές    

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα    

01407 Υποσκαφή / απόπλυση    

01408 Στατική επιφόρτιση    

01409 Δυναμική καταπόνηση - φυσική αιτία    

01410 Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία    

01500. Άλλη πηγή 01501     

01502     

01503     
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   Φάση 1η Φάση 2η  

Κίνδυνοι 
 Πηγές κινδύνων 

Φ 1.1 Φ 2.1  

 

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό 
εξοπλισμό  

     

02100. Κίνηση οχημάτων και 
μηχανημάτων 

02101 Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος    

02102 Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων    

02103 Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου    

02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος    

02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού εμποδίου    

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων    

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση    

02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία    

02109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός    

02200. Ανατροπή οχημάτων και 
μηχανημάτων 

02201 Ασταθής έδραση    

02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου    

02203 Έκκεντρη φόρτωση    

02204 Εργασία σε πρανές    

02205 Υπερφόρτωση    

02206 Μεγάλες ταχύτητες    

02300. Μηχανήματα με κινητά μέρη 02301 Στενότητα χώρου    

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης    

02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων - πτώσεις    

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων - παγιδεύσεις μελών    

02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους    

02400. Εργαλεία χειρός 02401 Αεροσυμπιεστής    

02402     

02403     

02500. Άλλη πηγή 02501     

02502     

02503     
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   Φάση 1η Φάση 2η  

Κίνδυνοι 
 Πηγές κινδύνων 

Φ 1.1 Φ 2.1  

 

03000. Πτώσεις από ύψος       

03100. Οικοδομές - κτίσματα 03101 Κατεδαφίσεις    

03102 Κενά τοίχων    

03103 Κλίμακα 3   

03104 Εργασία σε στέγες    

03200. Δάπεδα εργασίας – 
προσπελάσεις 

03201 Κενά δαπέδων    

03202 Πέρατα δαπέδων    

03203 Επικλινή δάπεδα    

03204 Ολισθηρά δάπεδα    

03205 Ανώμαλα δάπεδα    

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου     

03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες    

03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες 3   

03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης    

03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού    

03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση    

03300. Ικριώματα 03301 Κενά ικριωμάτων 2   

03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης 2   

03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης 2   

03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος 2   

03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση 2   

03400. Τάφροι / φρέατα 03401 Πτώση μελών στην εκσκαφή    

03402     

03500. Άλλη πηγή 03501     

03502     

03503     
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   Φάση 1η Φάση 2η  

Κίνδυνοι 
 Πηγές κινδύνων 

Φ 1.1   

 

04000. Εκρήξεις - Εκτοξευόμενα υλικά 
- θραύσματα 

     

04100. Εκρηκτικά - Ανατινάξεις 04101 Ανατινάξεις βράχων    

04102 Ανατινάξεις κατασκευών    

04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων    

04104 Αποθήκες εκρηκτικών    

04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών    

04106 Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων    

04200. Δοχεία και δίκτυα υπό πίεση 04201 Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου    

04202 Υγραέριο    

04203 Υγρό άζωτο    

04204 Αέριο πόλης    

04205 Πεπιεσμένος αέρας    

04206 Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυμάτων    

04207 Δίκτυα ύδρευσης 2   

04208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα    

04300. Αστοχία υλικών υπό ένταση 04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη    

04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων    

04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων    

04304 Συρματόσχοινα    

04305 Εξολκεύσεις    

04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων    

04400. Εκτοξευόμενα υλικά 04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα    

04402 Αμμοβολές    

04403 Τροχίσεις / λειάνσεις    

04500. Άλλη πηγή 04501     

04502     

04503     
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   Φάση 1η Φάση 2η  

Κίνδυνοι 
 Πηγές κινδύνων 

Φ 1.1 Φ 2.1  

 

05000. Πτώσεις - μετατοπίσεις υλικών 
& αντικειμένων 

     

05100. Κτίσματα - φέρων οργανισμός 05101 Αστοχία. Γήρανση    

05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση    

05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση    

05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση    

05105 Κατεδάφιση    

05106 Κατεδάφιση παρακειμένων    

05200. Οικοδομικά στοιχεία 05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων    

05202 Διαστολή - συστολή υλικών    

05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων 3   

05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα 3   

05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση    

05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση    

05207 Κατεδάφιση    

05208 Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων    

05300. Μεταφερόμενα υλικά - 
Εκφορτώσεις 

05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια    

05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 1   

05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση 1   

05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση    

05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση    

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου    

05307 Πρόσκρουση φορτίου    

05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους    

05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 1   

05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση    

05311 Εργασία κάτω από σιλό    

05400. Στοιβασμένα υλικά 05401 Υπερστοίβαση 1   

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού    

05403 Ανορθολογική απόληψη    

05500. Άλλη πηγή 05501     

05502     

05503     
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   Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η 

Κίνδυνοι 
 Πηγές κινδύνων 

Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

 

06000. Πυρκαϊές      

06100. Εύφλεκτα υλικά 06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων    

06102 Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων    

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα 1   

06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας    

06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά    

06106 Αυτανάφλεξη - απορρίμματα    

06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία    

06200. Σπινθήρες & βραχυκυκλώματα 06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση 2   

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση 2   

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση 3   

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα 3   

06300. Υψηλές θερμοκρασίες 06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις 3   

06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις    

06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις    

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις    

06305 Πυρακτώσεις υλικών 1   

06400. Άλλη πηγή 06401 Περιβάλλοντες Θάμνοι    

06402     

06403     

07000. Ηλεκτροπληξία      

07100. Δίκτυα - εγκαταστάσεις 07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 3   

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 3   

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα 3   

07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα 3   

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 3   

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 2   

07200. Εργαλεία-μηχανήματα 07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα    

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 2   

07300. Άλλη πηγή 07301 Θερμοσυγκολλητική μηχανή πλαστικών σωλήνων    

07302     

07303     
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   Φάση 1η Φάση 2η  

Κίνδυνοι 
 Πηγές κινδύνων 

Φ 1.1 Φ 2.1  

 

08000. Πνιγμός / Ασφυξία      

08100. Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες    

08102 Εργασίες εν πλω - πτώση    

08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου    

08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση    

08105 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος    

08106 Υπαίθριες λεκάνες  / Δεξαμενές. Πτώση    

08107 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος    

08108 Πλημμύρα / Κατάκλυση έργου    

08200. Ασφυκτικό περιβάλλον 08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι    

08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί    

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη , κλπ.    

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου    

08300. Άλλη πηγή 08301     

08302     

08303     

09000. Εγκαύματα      

09100. Υψηλές θερμοκρασίες 09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις 3   

09102 Υπέρθερμα ρευστά     

09103 Πυρακτωμένα στερεά 2   

09104 Τήγματα μετάλλων    

09105 Άσφαλτος / πίσσα 1   

09106 Καυστήρες    

09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών    

09200. Καυστικά υλικά 09201 Ασβέστης    

09202 Οξέα    

09203     

09300. Άλλη πηγή 09301     

09302     

09303     
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   Φάση 1η Φάση 2η  

Κίνδυνοι 
 Πηγές κινδύνων 

Φ 1.1 Φ 2.1  

 

10000. Έκθεση σε βλαπτικούς 
παράγοντες 

     

10100. Φυσικοί παράγοντες 10101 Ακτινοβολίες    

10102 Θόρυβος / δονήσεις 1   

10103 Σκόνη 1   

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός    

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1   

10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας    

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1   

10108 Υγρασία χώρου εργασίας    

10109 Υπερπίεση / υποπίεση    

10110     

10111     

10200. Χημικοί παράγοντες 10201 Δηλητηριώδη αέρια    

10202 Χρήση τοξικών υλικών    

10203 Αμίαντος    

10204 Ατμοί τηγμάτων    

10205 Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες    

10206 Καπναέρια ανατινάξεων    

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. καύσης 1   

10208 Συγκολλήσεις    

10209 Καρκινογόνοι παράγοντες    

10210     

10211     

10212     

10300. Βιολογικοί παράγοντες 10301 Μολυσμένα εδάφη    

10302 Μολυσμένα κτίρια    

10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς    

10304 Χώροι υγιεινής    

10305     

10306     

10307     
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ΤΜΗΜΑ Γ 
 

  

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 Για κάθε “πηγή κινδύνων” που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει 

πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), 

και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή 

απαιτήσεις του έργου (στήλη 4). 

 
(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα 

(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη 

νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να 

ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96) 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 
ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

 

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

 

02106 Φ1.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 

 

02107 Φ1.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 

 

02203 Φ1.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 18/96 

 

02204 Φ1.1 Π.Δ. 305/96  

02205 Φ1.1 Π.Δ. 305/96  

02401 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Δ. 1073/81  

03103 Φ2.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 778/80 

 

03301 Φ2.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 778/80 
Απόφαση 
16440/Φ.10.4/445/1993 

 

03302 Φ2.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 778/80 
Π.Δ. 305/96 
Απόφαση 
16440/Φ.10.4/445/1993 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 
ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

 

03303 Φ2.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 778/80 
Π.Δ. 305/96 
Απόφαση 
16440/Φ.10.4/445/1993 

 

03304 Φ2.1 Π.Δ. 778/80 
Π.Δ. 305/96 
Απόφαση 
16440/Φ.10.4/445/1993 

 

03401 Φ2.1 Π.Δ. 305/96  

05302 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Δ. 1073/81  

05308 Φ3.1 Π.Δ. 305/96  

06202 Φ2.1 Π.Δ. 305/96  

06203 Φ2.1 Π.Δ. 305/96  

06401 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Δ. 1073/81  

07105 Φ2.1, Φ3.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93 

Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου, πρέπει ν΄ απέχουν τουλάχιστον 2 μ. καθ΄ ύψος από το δίκτυο 
της Δ.Ε.Η. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιμετρικά των αγωγών για τα κινητά μέρη των 
μηχανημάτων (γερανός, αντλία σκυροδετήματος, κλπ.) 

07301 Φ3.1 Π.Δ. 95/78 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93 

 

08101 Φ3.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1430/84 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 
ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

 

08102 Φ3.1 Π.Δ. 1430/84 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93 

 

08103 Φ3.1 Π.Δ. 1430/84 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93 

 

08104 Φ3.1 Π.Δ. 1430/84 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93 

 

09101 Φ3.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 95/78 

 

10103 Φ1.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 396/94 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93 

 

10105 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 396/94 
Εγκύκλιος Υπ. Εργ. 
1030329/03.07.95 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93 

 

10106 Φ3.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 396/94 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93 

 

10108 Φ3.1 Π.Δ. 305/96  
Π.Δ. 396/94 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 
ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

 

10207 Φ1.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 395/94 
Π.Δ. 396/94 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93 

 

10208 Φ3.1 Π.Δ. 95/78 
Π.Δ. 395/94  
Π.Δ. 396/94 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93 

 

 

 
Συμπληρωματικά Μέτρα Προστασίας 
 
 
01000 ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 
Κ-001: Έλεγχος ευστάθειας των γαιωδών επιφανειών πλησίον θα προηγείται της ανάληψης εργασιών και αν απαιτείται θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα. 
 
 
Κ-002: Συχνές, τακτικές επιθεωρήσεις θα διενεργούνται για πρόδρομα σημεία αστοχίας γαιωδών επιφανειών και αν απαιτείται και των τεχνικών μέσων 
εξασφάλισης των 
 
 
Κ-003: Συχνή τακτική επιθεώρηση των γαιωδών επιφανειών για επισφαλείς χαλαρούς όγκους, τοπικές συγκεντρώσεις τάσεων, επικείμενες αποσφηνώσεις ή 
θραύσεις, ταχείες εξαλλοιώσεις, πρόσφατες εκριζώσεις, ξένα σώματα, αλλαγή σχηματισμού και λοιπά σχετικά θα προηγείται της ανάληψης εργασιών πλησίον 
πρανών και αν απαιτείται θα επιχειρείται ξεσχάρωμα. 
 
 
Κ-004: Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού πλησίον της δραστηριότητας αυτής. 
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Κ-005: Η άνευ προηγούμενου σχετικού ελέγχου υπέρβαση επιφόρτισης πρανών, επιφανειών θεμελίωσης ή προσωρινών χωμάτινων επιφανειών με 
συσσώρευση υλικών πάσης φύσης και εξοπλισμού θα απαγορεύεται. 
 
 
Κ-006: Έκτακτη επιθεώρηση των πρανών και αν απαιτείται λήψη τεχνικών μέτρων εξασφάλισης θα διενεργείται μετά από βίαια φυσικά φαινόμενα. 
 
 
Κ-008: Η άνευ προηγούμενου σχετικού ελέγχου επιβολή δονήσεων εκ μηχανημάτων στα πρανή θα απαγορεύεται. 
 
 
Κ-011: Κατά την επιλογή ή εφαρμογή της μεθόδου θεμελίωσης θα λαμβάνονται υπόψη τυχόν επηρεάζουσες πλησίον κατασκευαστικές δραστηριότητες. 
 
 
Κ-012: Επιτόπιος έλεγχος και ανεύρεση σχετικών σχεδίων ΟΚΩ θα διενεργείται πριν την ανάληψη οποιασδήποτε νέας κατασκευαστικής δραστηριότητας. 
 
 
Κ-013: Σύστημα ελέγχου μικρομετακινήσεων του έργου και δίαιτας υπόγειου και ελεύθερου υδάτινου ορίζοντα  θα υφίσταται σε βαθμό και έκταση που επιτρέπει η 
σοβαρότητα του έργου, η βαρύτητα των συνεπειών, η ταχύτητα προόδου εργασιών και χρόνου απόκρισης των μέτρων επέμβασης. 
 
 
02000 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΌ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
Κ-015: Σαφής κυκλοφοριακή ρύθμιση θα υφίσταται σε κάθε φάση κατασκευής του έργου αναφορικά με την έξω -και έσω- κυκλοφορία του έργου, μηχανοκίνητης, 
πεζής και υλικών. 
 
 
Κ-016: Θα διαμορφώνεται πάντοτε σαφές σύστημα διαχωρισμού κυκλοφορίας πεζών-οχημάτων και αντιθέτως κινουμένων οχημάτων.  
 
 
Κ-017: Θα αποφεύγεται η ύπαρξη και η άνευ αδείας τοποθέτηση σταθερών εμποδίων στους χώρους κυκλοφορίας και αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν τότε τα 
εμπόδια θα σημαίνονται κατάλληλα. 
 
 
Κ-018: Θα αποφεύγεται η χωρίς λόγο κίνηση του προσωπικού μεταξύ οχημάτων. 
 
 
Κ-019: Τα ακινητοποιημένα οχήματα και μηχανήματα θα έχουν πάντοτε ενεργοποιημένη την πέδη στάθμευσης. 
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Κ-020: Η κίνηση μηχανοκίνητου ή τηλεχειριζόμενης μηχανής σε περίπτωση ελλιπούς ορατότητας χωρίς βοηθό θα απαγορεύεται. 
 
 
Κ-021: Όλα τα εμπλεκόμενα στην κατασκευαστική δραστηριότητα οχήματα, μηχανήματα, πλωτά μέσα, μηχανές και εργαλεία θα φέρουν τις νόμιμες άδειες και 
εξοπλισμό, θα έχουν υποστεί όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους και θα διατηρούνται συνεχώς συντηρημένα και σε καλή κατάσταση. 
 
 
Κ-022: Κατάλληλη ηχητική σήμανση θα προβλέπεται στον χώρο τροχιοδρόμισης. 
 
 
Κ-023: Συχνή τακτική επιθεώρηση θα διενεργείται των τροχιών, των εξαρτημάτων αυτών και του επιτρόχιου υλικού. 
 
 
Κ-024: Ελάχιστη απόσταση και διαστήματα ασφαλείας θα προβλέπονται πλησίον του κινούμενου εξοπλισμού. 
 
 
Κ-025: Οι αμφιβόλου ευστάθειας επιφάνειες του έργου θα σημαίνονται και θα απομονώνονται απαγορευομένης της πρόσβασης οχημάτων σ' αυτές. 
 
 
Κ-026: Η μονόπλευρη φόρτωση βαρέων φορτίων και τα φορτία υψηλού κέντρου βάρους χωρίς ειδικά μέτρα θα απαγορεύονται. 
 
 
Κ-027: Η είσοδος και έξοδος στο εργοτάξιο οχημάτων με προβληματική φόρτωση θα ελέγχεται. 
 
 
Κ-028: Η εργασία φόρτωσης θα επιβλέπεται από εργοδηγό ή άλλο κατάλληλο άτομο (επιστάτης, στοιβαδόρος κλπ). 
 
 
Κ-029: Η φόρτωση οχημάτων ή μηχανημάτων καθ' υπέρβαση των ορίων που προβλέπει ο κατασκευαστής θα απαγορεύεται. 
 
 
Κ-030: Οι χρόνοι μετάβασης επιστροφής και εν γένει οι ταχύτητες των οχημάτων θα ελέγχονται συνεχώς. 
 
 
Κ-031: Ο χώρος του εργοταξίου θα σημαίνεται καταλλήλως. 
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Κ-032: Διακόπτης ασφαλείας (emergency button) θα προβλέπεται σε κατάλληλες θέσεις για όλες τις τηλεχειριζόμενες διατάξεις. 
 
 
Κ-033: Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού πλησίον της επικίνδυνης δραστηριότητας. 
 
 
Κ-034: Η ορθή και συνεχής χρήση των καταλλήλων Μέσων Ατομικής Προστασίας θα ελέγχεται συνεχώς. 
 
 
03000 ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΥΨΟΣ 
Κ-035: Για κάθε υψομετρική διαφορά >1.00 μ επιφανειών εντός του εργοταξίου θα λαμβάνεται μέριμνα για κατάλληλα μέτρα προστασίας έναντι πτώσης, ήτοι 
απομόνωση περιοχής ή απαγόρευση προσπέλασης ή κάλυψη ή περίφραξη ή ζώνες ασφαλείας ή κεκλιμένα πετάσματα ή δίκτυα. 
 
 
Κ-036: Τα κενά τοίχων θα παραμένουν γενικώς φραγμένα, ενώ κατά την διάρκεια εργασίας μέσω αυτών θα τηρούνται άλλα εξίσου πρόσφορα μέτρα ασφαλείας. 
 
 
Κ-038: Σε κάθε κεκλιμένη επιμήκη επιφάνεια όπου ενδεχόμενη απλή πτώση θα επιφέρει και μεγάλες ταχύτητες καθόδου θα λαμβάνονται τα ίδια μέτρα όπως και 
στις πτώσεις από ύψη. 
 
 
Κ-039: Μέτρα για άρση της ολισθηρότητας των περιοχών προσπέλασης του εργοταξίου θα λαμβάνονται και σε περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας θα 
προβλέπεται κατάλληλη σήμανση και χρήση αντιολισθηρών υποδημάτων από τους εργαζόμενους. 
 
 
Κ-040: Δημιουργία προσβάσιμων επιφανειών εργοταξίου ανώμαλης γεωμετρίας ή ατάκτως συσσωρευμένων υλικών θα αποφεύγεται και αν αυτό δεν είναι εφικτό 
κατάλληλα μέτρα θα λαμβάνονται (απομόνωση περιοχής, ασφαλείς διάδρομοι διέλευσης κλπ). 
 
 
Κ-041: Συνεχής προσπάθεια θα καταβάλλεται στο εργοτάξιο από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για ευταξία ως προς την μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση υλικών 
και εξοπλισμού. 
 
 
Κ-042: Θα υφίσταται συνεχής επίβλεψη εργοδηγού. 
 
 
Κ-043: Κάθε επιφάνεια εργασίας θα ελέγχεται ως προς την φέρουσα ικανότητα της για την συνήθη και ορθή χρήση, πριν να επιτραπεί η εργασία σε αυτή. 
 



 25 

 
Κ-044: Κάθε ειδική δίοδος (μαδέρια, ελαφρές πεζογέφυρες, πασαρέλες, ψηλές ράμπες, λαμαρίνες κλπ) και εφόσον απαιτείται θα είναι κατασκευασμένη ορθώς, 
με επαρκή γεωμετρία και αντοχή, αντιολισθηρή, ασφαλώς εδραζόμενη, κατάλληλα σημασμένη, με προστασία έναντι πτώσης και ολίσθησης. 
 
 
Κ-045: Μόνο τυποποιημένος εξοπλισμός εγκεκριμένων κατασκευαστών θα χρησιμοποιείται στο εργοτάξιο. 
 
 
Κ-046: Μόνο έμπειρο, καταρτισμένο και ευφυές προσωπικό θα χρησιμοποιείται στην εργασία αυτή. 
 
 
Κ-047: Θα γίνεται χρήση μόνο αεροπερατών επενδύσεων στις προσόψεις των ικριωμάτων. 
 
 
04000 ΕΚΡΗΞΕΙΣ, ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ -ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ 
Κ-049: Θα απαγορεύεται το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας εντός της επικίνδυνης περιοχής. 
 
 
Κ-066: Θα τηρείται αυστηρό πρόγραμμα συντηρήσεων του εξοπλισμού. 
 
 
Κ-070: Καμία ανύψωση με συρματόσχοινα δεν θα επιτρέπεται αν δεν γίνει σωστό αρτάνιασμα από αρμόδιο άτομο (σαμπανιαδόρος, χειριστής). 
 
 
Κ-072: Κανείς δεν θα εισέρχεται στην ζώνη εκτόξευσης υλικού. 
 
 
05000 ΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
Κ-073: Πριν την έναρξη εργασιών σε παλαιές κατασκευές θα προηγείται έλεγχος του oργανισμού τους. 
 
 
Κ-074: Η άνευ προηγούμενου σχετικού ελέγχου υπέρβαση επιφόρτισης του Φέροντος Οργανισμού της κατασκευής θα απαγορεύεται. 
 
 
Κ-075: Η άνευ προηγούμενου σχετικού ελέγχου επιβολή δονήσεων στο οργανισμό της κατασκευής θα απαγορεύεται. 
 
 
Κ-079: Τα προς αποξήλωση στοιχεία θα φέρονται συνεχώς καθόσον χρόνο θα διαρκεί η διαδικασία της αφαίρεσής των. 
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Κ-080: Τα αναρτούμενα στοιχεία θα φέρονται συνεχώς καθόσον χρόνο θα διαρκεί η διαδικασία στερέωσης τους, τα δε ήδη αναρτημένα θα ελέγχονται για τυχόν 
αστοχίες των συνδέσμων των. 
 
 
Κ-081: Θα απαγορεύεται η διακίνηση μη χύδην υλικών που δεν θα είναι σταθερά προσδεδεμένα στο πήγμα του οχήματος ή εξασφαλισμένα έναντι μετακίνησης. 
 
 
Κ-082: Κατά την ανυψωτική δραστηριότητα υλικών θα λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέσο για να αποφευχθεί η πρόσκρουση του φορτίου (ασύστροφα 
συρματόσχοινα, οδηγά σχοινία, επαρκής ανυψωτική ικανότητα και ύψος, χώρος ελεύθερος εμποδίων). 
 
 
Κ-085: Η πρόσδεση φορτίου για ανύψωση θα γίνεται ή θα επιβλέπεται από έμπειρο άτομο (σαμπανιαδόρο). 
 
 
Κ-086: Όλο το προσωπικό που θα εμπλέκεται σε χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων θα έχει εκπαιδευτεί επ' αυτού. 
 
 
Κ-087: Θα απαγορεύεται η απ΄ευθείας χειρωνακτική μετακίνηση υλικών που δεν προσφέρουν σταθερή λαβή. 
 
 
Κ-088: Θα απαγορεύεται η υπερστοίβαση υλικών χύδην ή μη, ειδικά αυτών που δεν προσφέρουν σταθερή βάση έδρασης ή που δίνουν σωρούς ασταθείς. 
 
 
Κ-089: Απόθεση σωρών χύδην υλικών με προσωρινές γωνίες πρανών μεγαλύτερες από τη φυσική δεν θα επιτρέπεται. 
 
 
Κ-090: Η απόληψη υλικού από στοίβα ή σωρό με τρόπο που να υπονομεύει την ευστάθεια τους θα απαγορεύεται. 
 
 
06000 ΠΥΡΚΑΪΕΣ 
Κ-091: Πλησίον επικινδύνων για πυρκαϊά δραστηριοτήτων θα υπάρχει πάντοτε κατάλληλη πυροσβεστική διάταξη σε περίοπτη θέση, σε καλή κατάσταση, άμεσα 
προσπελάσιμη και αναγομωμένη. 
 
 
Κ-092: Η είσοδος και έξοδος στο εργοτάξιο οχημάτων - μηχανημάτων χωρίς τους απαραίτητους πυροσβεστήρες δεν θα επιτρέπεται. 
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Κ-093: Οι προσωρινές αποθέσεις καυσίμων θα ελέγχονται τακτικά και οι διαμορφωμένες εγκαταστάσεις θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές των αντίστοιχων 
μονίμων. 
 
 
Κ-094: Μέριμνα θα λαμβάνεται ώστε το καύσιμο φορτίο πλησίον να είναι το ελάχιστο δυνατόν. 
 
 
Κ-095: Εκτεταμένη αποψίλωση θα διενεργείται στην περιοχή του εργοταξίου πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, εφόσον απαιτείται και οι επιτόπιες 
συνθήκες το επιβάλουν. 
 
 
Κ-096: Σύστημα ταχείας και συχνής αποκομιδής απορριμμάτων θα οργανωθεί στο εργοτάξιο. 
 
 
Κ-097: Εργασία πλησίον εναερίων ηλεκτρικών  αγωγών, που πρέπει να παραμείνουν υπό τάση, θα εκτελείται με μέγιστη προσοχή και με τα κατάλληλα μέτρα 
ασφαλείας. 
 
 
Κ-098: Θα γίνεται προσπάθεια μη συνύπαρξης σε κοντινή απόσταση ηλεκτροφόρων γραμμών, κατασκευαστική δραστηριότητα και καύσιμο φορτίο. 
 
 
Κ-099: Πριν την έναρξη εργασιών θα επιχειρείται εντοπισμός πιθανής κοντινής διέλευσης ρευματοφόρου γραμμής και ή δυνατόν διακοπή της. 
 
 
07000 ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 
Κ-101: Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην περίπτωση εναερίων ηλεκτροφόρων γραμμών, όταν εκτελούνται εργασίες με ανυψούμενα υλικά ή εξοπλισμό (σωλήνες, 
μπετόβεργες, γερανός, αντλία σκυροδέματος, υδροβολές, εκτοξεύσεις, ανατροπή οχημάτων, καλαθοφόρα, αερομεταφορές, εκνεφώσεις κλπ). 
 
 
Κ-102: Το δίκτυο ηλεκτροδότησης του έργου θα πληροί τις προδιαγραφές του κανονισμού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
 
 
Κ-103: Όλοι οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι χειριστές ηλεκτρικών εργαλείων και μηχανημάτων θα εκπαιδευθούν στην ορθή χρήση, συντήρηση, προφύλαξη, 
ανάπτυξη και αποσυναρμολόγηση του δικτύου όπως και στην σωστή ρευματοληψία και διανομή ρεύματος. 
 
 
Κ-104: Το δίκτυο του εργοταξίου θα τελεί υπό την συνεχή επίβλεψη καταλλήλου ατόμου με προσόντα ανάλογα και με την δυναμικότητα της εγκατάστασης. 
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Κ-105: Η εργασία σε περιοχές με βεβαρημένες συνθήκες κεραυνοπληξίας λόγω αναγλύφου, σύστασης ή παρουσίας εξοπλισμού σε περίοδο καταιγίδας ή 
χαμηλής διέλευσης νεφών δεν θα επιτρέπεται, ειδικά θα απαγορεύονται αυστηρά οι μεταγγίσεις καυσίμων. 
 
 
Κ-106: Ο επικίνδυνος για κεραυνοπληξία εξοπλισμός (σιλό, γερανοί, οχήματα, βυτία καυσίμων, ιστοί,  κλπ) θα προστατεύεται κατάλληλα. 
 
 
Κ-107: Ασφαλή καταφύγια για το προσωπικό θα υφίστανται για την περίοδο καταιγίδας. 
 
 
 
Κ-108: Ειδικές εργασίες απαιτούσες υψηλή ασφάλεια έναντι ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού (γόμωση εκρηκτικών, σκόνες μετάλλων κλπ) θα παρακολουθούνται με 
όργανα οι δυσμενείς φυσικές παράμετροι. 
 
 
Κ-109: Θα απαγορεύεται η επέμβαση προς επισκευή ή συντήρηση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 
 
 
Κ-110: Θα απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετασκευή τυποποιημένου εξοπλισμού. 
 
 
08000 ΠΝΙΓΜΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑ 
K-113: Κάθε θέση εργασίας θα επιτηρείται συνεχώς και όλοι οι εργαζόμενοι θα γνωρίζουν την θέση τουλάχιστον δύο συνεργατών τους και θα αναφέρουν πάσα 
αλλαγή θέσης των. 
 
 
K-116: Η εργασία στα έγκατα κατασκευών (έγκοιλα, ρεύματα, τάφροι, φρέατα, εκσκαφές, κανάλια, ταμιευτήρες, σήραγγες, δεξαμενές, διπύθμενα, βυτία, κάδοι 
κλπ) σε φάση ηυξημένου κινδύνου κατάκλυσης από υγρό μέσο θα απαγορεύεται. 
 
 
K-117: Για την περίπτωση μη αναμενόμενης πάντως πιθανής κατάκλυσης (θραύση σωλήνος ύδρευσης, θραύση δικλείδας, άφιξη πλημμυρικού προφίλ 
υδατορεύματος, θραύση κυματισμού κλπ) ή ρευστοποίησης εδάφους  θα προβλέπεται διάταξη ταχείας ανάσυρσης εργαζομένων. 
 
 
K-119: Ο χώρος επικινδύνων ρευστών υλικών θα σημαίνεται και θα περιφράσσεται προς αποφυγή πτώσης, και εφόσον αυτό δεν  είναι εφικτό οι πλησίον 
εργαζόμενοι θα φέρουν τον ανάλογο εξοπλισμό (ζώνες ασφαλείας). 
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K-120: Σε κάθε κλειστό χώρο (μη αεριζόμενα δωμάτια, υπόγεια, σήραγγες, δεξαμενές, οχετοί, φρέατα, κύτος πλοίου κλπ), όπου διεργασία αφαιρεί οξυγόνο 
(υπόγεια ύδατα ελεύθερα ή σε επιφάνεια διαστάλαξης, εργασίες γυμνής φλόγας, οξείδωση σιδηρών επιφανειών, τέλεια καύση, αδρανή αέρια, εξάντληση 
αποθεμάτων κλπ) θα λαμβάνονται τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα ασφαλείας (ΜΑΠ, έλεγχος Ο2, αερισμός) για τους εργαζόμενους. 
 
 
09000 ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 
Κ-121: Ο χειρισμός μιγμάτων εξ ασβέστου θα γίνεται με μεγάλη προσοχή και ει δυνατόν σε κλειστό σύστημα. 
 
 
Κ-123: Η επαφή με υλικά έντονης αλκαλικής αντίδρασης (τσιμέντο, σκυρόδεμα, ειδικά κονιάματα, απορρύπανση κλπ) θα αποφεύγεται. 
 
 
Κ-124: Θα υφίσταται πλησίον της διεργασίας αυτής δυνατότητα πλύσης με άφθονο νερό. 
 
 
10000 ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΛΑΠΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Κ-126: Η έκθεση των εργαζομένων στην ηλιακή ακτινοβολία θα ελαχιστοποιείται. 
 
 
Κ-131: Μέριμνα θα λαμβάνεται ώστε οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες να επιλέγονται κατάλληλα ή να τροποποιούνται ή να τίθενται μακριά ή να 
απομονώνονται και αν αυτό δεν είναι εφικτό θα τίθεται σήμανση στην περιοχή και θα ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων. 
 
 
Κ-132: Θα επιλέγονται μέθοδοι εργασίας που παράγουν την κατά το δυνατό λιγότερη σκόνη (πχ υγρή δέσμευση στην πηγή, αποκονίωση αναρρόφησης, κλειστά 
συστήματα κλπ) και αν αυτό δεν είναι εφικτό θα ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων. 
 
 
Κ-133: Σε εργασία ακραίων θερμοκρασιών θα ακολουθείται ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης. 
 
 
Κ-134: Η έκθεση των εργαζομένων σε υγρά περιβάλλοντα πρέπει να ελαχιστοποιείται ενώ μέριμνα θα λαμβάνεται για μείωση των επιπτώσεων (στολές, 
αερισμός, στραγγίσεις, απορροές, υποβιβασμός υδροφόρου ορίζοντα κλπ). 
 
 
Κ-139: Οι χώροι αποθήκευσης ή εφαρμογής τέτοιων υλικών θα είναι καλά αεριζόμενοι. 
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Κ-141: Η έκθεση του προσωπικού στα καυσαέρια των οχημάτων, μηχανημάτων και μηχανών θα ελαχιστοποιείται. 
 
 
Κ-147: Θα επιχειρείται απολύμανση ή εξουδετέρωση των μολυσμένων περιοχών αλλιώς θα αποφεύγεται η επαφή γυμνών μερών του σώματος με μολυσμένα 
υλικά, όπως επίσης και η άμεση εισπνοή και το κάπνισμα. 
 
 
Κ-148: Απαγορεύεται η εστίαση εντός μολυσμένων χώρων. 
 
 
Κ-150: Σε κάθε φάση εργασίας θα υφίστανται κατάλληλοι και επαρκείς χώροι υγιεινής ανάλογα και με τον αριθμό των εργαζομένων, καθαριζόμενοι τακτικά και 
αποτελεσματικά και συντηρούμενοι. 
 
 
Κ-151: Σε περίπτωση εμφάνισης ζώων στην περιοχή του έργου η εργασία θα σταματά και θα επιχειρείται εκδίωξη των, επίσης μέριμνα θα λαμβάνεται για την 
αντιμετώπιση επικινδύνων εντόμων και ερπετών και θα επιβάλλεται η χρήση γαντιών για τον χειρισμό υλικών σε άμεση επαφή με το έδαφος. 
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ΤΜΗΜΑ Δ 
 

 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1
. 

1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας 

Η προσπέλαση στο έργο είναι άμεση από τους υπάρχοντες δρόμους. 

 

2
. 

2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 

Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. Η κυκλοφορία 

των οχημάτων κατά την διάρκεια των εργασιών θα γίνεται από τους υπάρχοντες περιφερειακούς δρόμους. 

 

3
. 

3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού 

Τα βαριά εργαλεία ασφαλίζονται επί τόπου ενώ τα μικρότερα (εργαλεία χειρός, μικροσυσκευές κλπ.) αποθηκεύονται στους διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης με 

ευθύνη των εργατών που τα χρησιμοποιούν. 

 

4
. 

4. Χώροι αποθήκευσης 

Δεν προβλέπεται η δημιουργία αποθηκών καυσίμων, λιπαντικών κλπ. Οι μικρές ποσότητες που απαιτούνται θα παραδίδονται καθημερινά από τα τοπικά πρατήρια 

καυσίμων. 

 

5
. 

5. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής τους) 

Απαιτείται ο Ανάδοχος να μεριμνήσει για την κατασκευή περιφραγμένου χώρου αποθήκευσης υλικών (μπαζών, σωλήνων κλπ.)  

 

6
. 

6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον ανεφοδιασμό των χώρων εργασίας με πόσιμο νερό και επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας και να 

προβλέψει κατάλληλους χώρους εργασίας του προσωπικού του υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ψύχος, βροχή, καύσωνας). 

Στο εργοτάξιο θα υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών. Η ιατρική κάλυψη των εκτάκτων περιστατικών θα γίνεται από το πλησιέστερο Νοσοκομείο. 
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7
. 

 

7. Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. 

Δεν υπάρχουν 

 

 8. Στο τμήμα αυτό ενσωματώνεται επίσης η μελέτη για την κατασκευή ικριωμάτων, εφόσον αντιμετωπίζεται περίπτωση κατά την οποία αυτά πρέπει να 

είναι ειδικής μορφής για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών, άλλης από αυτή που περιγράφεται στις ισχύουσες διατάξεις περί ικριωμάτων (π.δ. 778/80 

και π.δ. 1073/81). 

Θα χρησιμοποιηθούν στο έργο ικριώματα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Ο ανάδοχος θα προσκομίσει μελέτη ικριωμάτων που θα χρησιμοποιήσει. 
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ΤΜΗΜΑ Ε 
 

  
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

  

(Συμπληρωματικά των νομοθετικών διατάξεων στους οποίους γίνεται αναφορά στον πίνακα Γ, καταχωρίζονται εδώ φωτοαντίγραφα δοκιμασμένων 

πρακτικών και λύσεων για την βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων). 
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