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ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ 

ΓΔΝΙΚΑ 

 Δίδορ Έπγος και σπήζη αςηού 

Σε οικόπεδο επιθάνειαρ 2.207,00 m2, ενηόρ ηος οικιζμού ηυν Καηαπόλυν Αμοπγού (θέζη 

΄΄Μαπαζκάρ΄΄), ςθίζηαηαι ηο κηίπιο επιθάνειαρ 59,09 μ2 , ζηα οποία λειηοςπγεί ηο 

Νηπιαγυγείο για ηην πεπιοσή ηυν Καηαπόλυν. 

Ανηικείμενο ηος παπόνηορ έπγος είναι η επέκηαζη ηος κηιπίος ηος καηά 138,72 μ2, έηζι ώζηε ηο 

νέο κηίπιο πος θα έσει επιθάνεια ζςνολική 197,81 μ2 να καλύπηει ηιρ νέερ αςξημένερ ανάγκερ 

ζηέγαζηρ και λειηοςπγίαρ ηος Νηπιαγυγείος. 

 Σςγκεκπιμένα, ηο κηίπιο θα επεκηαθεί ππορ ηο αναηολικό ημήμα ηος οικοπέδος, ενώ ζηον νέο 

πποαύλιο σώπο, θα ππαγμαηοποιηθούν θςηεύζειρ, πλακοζηπώζειρ και ξύλινερ καηαζκεςέρ 

(πέπγκολερ). 

 

 ηοισεία ηος κςπίος ηος έπγος 

ΓΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΤ,  

Νήζνο Ακνξγνύ 

ηει: 22853 – 60200 , fax : 22850 - 71264 

 

 ηοισεία ςπόσπεος για ηην εκπόνηζη ηος .Α.Τ. 

Η κειέηε ζπληάρζεθε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Ακνξγνύ θαη ζπγθεθξηκέλα από ηνπο: 

Υάλαπη Γεώπγιο (Πολιηικόρ Μησανικόρ) &  

Ρούζζορ Κυνζηανηίνο (Μησανολόγορ Μησανικόρ) 

 

Έδξα :              Υώξα Ακνξγνύ , ΣΚ 84008 

                  Σει: 22853 – 60200 , fax : 22850 - 71264 

 Πεπιγπαθή ηυν επί μέποςρ Δπγαζιών ηος Έπγος  

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 

 



 

 

 

1) ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ: 

 

1.1 Χυμαηοςπγικά – Καθαιπέζειρ – Φοπηοεκθοπηώζειρ - Μεηαθοπέρ: Θα θαζαηξεζνύλ ε 

ππάξρνπζα πιαθόζηξσζε ηνπ πξναύιηνπ ρώξνπ, νη μύιηλεο θαηαζθεπέο (πέξγνια, πύξγνο – 

παηρλίδη), νη ιηζνδνκέο πξνο ηελ αλαηνιηθή πιεπξά θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη 

απαξαίηεηεο εθζθαθέο βάζνπο 1,20 m πεξίπνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ζεκειίσζεο ηνπ 

θηηξίνπ (ζηνπο ππνινγηζκνύο ιακβάλεηαη απηό ην βάζνο, ώζηε λα ζπκπεξηιάβεη θα 

πηζαλόηεηα ραιαξόηεξνπ εδάθνπο). Η κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαζώο θαη όισλ 

ησλ απαξαίηεησλ πιηθώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ νδνύ θαιήο βαηόηεηαο (Επαξρεηαθή 

νδόο Καηαπόισλ – Υώξαο – Θνιαξίσλ). 

 

1.2 Σκυροδέμαηα – Οπλιζμοί - Ξυλόηυποι:  

Για ηη ζηπώζη καθαπιόηηηαρ, πάσοςρ 0,10 m, θα σπηζιμοποιηθεί ζκςπόδεμα ποιόηηηαρ 

C12/15.   

Για ηη ζηπώζη ηος δαπέδος ηος κηιπίος, πάσοςρ 0,15 m, θα σπηζιμοποιηθεί ζκςπόδεμα 

ποιόηηηαρ C16/20, με ηην πποζθήκη ηος καηάλληλος πποζμίκηος για ηην αύξηζη ηηρ 

ανηοσήρ ένανηι ηηρ ςγπαζίαρ. 

Για ηην καηαζκεςή ηος θέπονηορ οπγανιζμού  (θεμελίωζη, πεπιμεηπικά ηοισία, πλάκερ κηλ) 

θα σπηζιμοποιηθεί οπλιζμένο ζκςπόδεμα ποιόηηηαρ C25/30.  

 

1.3 Λιθοδομέρ - Τοισοποιίερ: Θα θαζαηξεζεί ηκήκα ηεο αλαηνιηθήο όςεο ηνπ πθηζηάκελνπ 

θηηξίνπ, ώζηε λα πξνθύςεη ε απαξαίηεηε επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ παιαηνύ θηηξίνπ θαη ηεο 

πξνζζήθεο.  Οη εζσηεξηθέο δηαρσξηζηηθέο ηνηρνπνηίεο ζα θαηαζθεπαζηνύλ από κπαηηθή 

νπηνπιηλζνδνκή πάρνπο 0,20 m θαη ζα έρνπλ έλα ζελάδ (ππέξζπξν). Η εμσηεξηθή 

ηνηρνπνηία ζα θαηαζθεπαζζεί κε δηπιή δξνκηθή νπηνπιηλζνδνκή, ε νπνία ζα θέξεη δύν 

ζελάδ, έλα ζην ύςνο ηνπ πξεθηνύ θαη έλα ζην ελδηάκεζν ύςνο. 

 

1.4 Ξςλοςπγικέρ επγαζίερ – Μεηαλλικέρ καηαζκεςέρ: ηα αλνίγκαηα ζα ηνπνζεηεζνύλ μύιηλα 

αλνηγόκελα θνπθώκαηα, ηππνπνηεκέλα, ΄΄γεξκαληθνύ΄΄ ηύπνπ. Θα ππάξρνπλ δηπινί 

παινπίλαθεο (ελεξγεηαθό θξύζηαιιν κε κεκβξάλε γηα πξνζηαζία από αθηίλεο UV), 

ζπλνιηθνύ πάρνπο 16 mm (απνηειείηαη από δπν θξύζηαιια 4,0 ρηι θαη 4,0 ρηι αληηζηνίρσο, 

κε δηάθελν πάρνπο 8 mm πνπ πεξηέρεη αέξην αξγό) θαη μύιν δηαηνκήο 68 mmx 82 mm, κε 

όινπο ηνπο κεραληζκνύο αλάθιεζεο. Σα θνπθώκαηα ζα είλαη από μύιν κεξάληη, ηξηθνιιεηό / 

αληηθνιιεηό, κε ππθλόηεηα ηνπιάρηζηνλ 700 kgr/m3. Η εγγύεζε γηα ην ρξώκα ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ γηα 10 ρξόληα. Οκνίσο θαη νη ζύξεο εηζόδνπ ζην θηίξην. Οη εζσηεξηθέο ζύξεο 

ζα θαηαζθεπαζηνύλ από θόληξα πιαθέ ζαιάζζεο θαη νη θάζζεο από μύιν θαξπδηάο. Επίζεο 

ζα θαηαζθεπαζζνύλ εξκάξηα θαη πάγθνη γηα ηε θύιαμε ησλ πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ ησλ 

λεπίσλ.  

1.5 Επιζηπώζειρ – Επενδύζειρ - Χπυμαηιζμοί: Η εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ ζα 

επηρξηζζεί θαη βαθεί κε ιεπθό ρξώκα.  Όιεο νη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο θαη ζα βαθνύλ κε 

ρξώκα θαηάιιειεο απόρξσζεο. Η εζσηεξηθή επηθάλεηα ησλ wc ζα επηρξηζζεί θαη κέρξη ζε 



 

 

 

ύςνο 2,00 m ζα θαιπθζεί κε θεξακηθά πιαθίδηα, ελώ ην ππόινηπν ύςνο ζα βαθεί. ηα 

εζσηεξηθά δάπεδα παληνύ ζα δηαζηξσζνύλ θεξακηθά πιαθίδηα.  

1.6 Μονώζειρ ςγπαζίαρ - θεπμόηηηαρ: ε όια ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηα νπνία 

έξρνληαη ζε επαθή κε ην έδαθνο θαη ηνλ αέξα, ζα ηνπνζεηεζεί ε αληίζηνηρε ζεξκνκόλσζε 

θαη πγξνκόλσζε.  

πγθεθξηκέλα: 

 

-  Γηα ην δάπεδν ε ζεηξά ησλ πιηθώλ από ην έδαθνο θαη πξνο ην εζσηεξηθό ζα είλαη:  

θπαςζηό ςλικό μ. πάσοςρ 0,20 μ /  

θύλλο πολςαιθςλενίος (θπάγμα ςδπαημών) / 

ζηεγάνυζη /  

ζκςπόδεμα δαπέδυν πάσοςρ 0,15 μ /  

εξηλαζμένη πολςζηεπίνη πάσοςρ 0,05 μ /  

ελαθποζκςπόδεμα πάσοςρ 0,03 μ /  

κεπαμικά πλακίδια πάσοςρ  0,01 μ. -  linoleum 

 

 

-  Γηα ηελ νξνθή ε ζεηξά ησλ πιηθώλ από ην εζσηεξηθό πξνο ην εμσηεξηθό ζα είλαη: 

γςτοζανίδα 0,015 μ /  

κενό αέπα 0,35 μ /  

θύλλο πολςαιθςλενίος (θπάγμα ςδπαημών) / √ 

οπλιζμένο ζκςπόδεμα πάσοςρ 0,20 μ / √ 

ζηεγανυηικέρ επίζηπυζειρ / √  

εξηλαζμένη πολςζηεπίνη πάσοςρ 0,08 μ  / √ 

ελαθποζκςπόδεμα κλίζευν μ. πάσοςρ  0,06 μ / √ 

αζθαληόπανο x 2/ √ 

            ελαθποζκςπόδεμα μ. πάσοςρ  0,06 μ / √ 

κποκάλερ  0,05 μ / √ 

 

Οι έξι ηελεςηαίερ ζηπώζειρ θα ηοποθεηηθούν και ζηο δώμα ηος ςθιζηάμενος κηιπίος. 

 

 



 

 

 

-  Γηα ηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία ε ζεηξά ησλ πιηθώλ από ην εζσηεξηθό πξνο ην εμσηεξηθό ζα 

είλαη: 

επίσπιζμα μ. πάσοςρ 0,02 μ /  

δπομική οπηοπλινθοδομή πάσοςρ 0,09 μ /  

ζηπώμα αέπα πάσοςρ 0,01 μ /  

διογκυμένη πολςζηεπίνη πάσοςρ 0,07 μ  /  

δπομική οπηοπλινθοδομή πάσοςρ 0,09 μ /  

επίσπιζμα μ. πάσοςρ 0,02 μ /  

 

1.7 Επγαζίερ ππαζίνος: ηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζα θπηεπηνύλ 

θαιισπηζηηθά θπηά κε ρακειέο αλάγθεο ζε λεξό, ελώ ζηε βεξάληα θαη ζην αλαηνιηθό ηκήκα 

ηνπ ζα θαηαζθεπαζζνύλ λέεο μύιηλεο πέξγθνιεο. Μέξνο ηνπ πξναύιηνπ ρώξνπ ζα 

πιαθνζηξσζεί, ελώ ην ππόινηπν ζα δηακνξθσζεί κε θπηηθή γε.  

 

2) ΔΡΓΑΙΔ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ: 

 

 

2.1 Ύδρεσζη - αποτέηεσζη: Όλερ οι ςδπαςλικέρ εγκαηαζηάζειρ ηος κηιπίος θα 

καηαζκεςαζηούν βάζει ηυν εγκεκπιμένυν ζσεδίυν ηυν ανηίζηοισυν μελεηών. Θα 

ηοποθεηηθούν όλερ οι απαπαίηηηερ ςποδομέρ (ζυληνώζειρ, παποσέρ κηλ) και ηα 

πποβλεπόμενα είδη ςγιεινήρ (λεκάνερ, νιπηήπερ, καθπέπηερ κηλ). Το νέο κηίπιο θα ζςνδεθεί 

απεςθείαρ με ηο ςθιζηάμενο δίκηςο ύδπεςζηρ ηος και αποσέηεςζηρ. 

2.2 Ηλεκηρολογικές εγκαηαζηάζεις: Όλερ οι ηλεκηπομησανολογικέρ εγκαηαζηάζειρ ηος 

κηιπίος θα καηαζκεςαζηούν βάζει ηυν εγκεκπιμένυν ζσεδίυν ηυν ανηίζηοισυν μελεηών.  

 

2.3 Σύζηημα κλιμαηιζμού - ΖΝΧ: Για ηην θέπμανζη και τύξη ηηρ πποζθήκηρ θα ηοποθεηηθεί 

κενηπική ανηλία θεπμόηηηαρ, η οποία θα καηαλήγει ζε εζυηεπικέρ μονάδερ τεςδοποθήρ, 

ζύμθυνα με ηην μελέηη κλιμαηιζμού. Θα εγκαηαζηαθούν οι απαπαίηηηοι ηλεκηπικοί / 

ηλιακοί θεπμοζίθυνερ ζηο δώμα για ηην παποσή Ζεζηού Νεπού Χπήζηρ. 

2.4 Πσροπροζηαζία: Θα εγκαηαζηαθεί κένηπο πςπανίσνεςζηρ και θα ηοποθεηηθούν θοπηηοί 

πςποζβεζηήπερ κόνευρ, πςποζβεζηική θυλιά και θυηιζηικά αζθαλείαρ. 

2.5 Αεπιζμόρ: Θα εγθαηαζηαζεί θεληξηθή κνλάδα αεξηζκνύ, ελώ ζηελ ςεπδνξνθή ηνπ θηηξίνπ 

ζα εγθαηαζηαζνύλ νη απαξαίηεηνη αεξαγσγνί από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα. 

 

 

 



 

 

 

ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΙ ΝΑ ΔΜΦΑΝΙΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ 

 

ηo παξάξηεκα παξαηίζεληαη πίλαθεο νη νπνίνη δηακνξθώλνληαη νξηδόληηα από πξνθαηαγεγξακκέλεο 

«πηγές κινδύνων», θαηαθόξπθα δε από θάζεηο θαη ππνθάζεηο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ. Σα ζύκβνια 

Υ, Μ, Τ πνπ εκθαλίδνληαη θαζνξίδνπλ ηελ έληαζε ηνπ θηλδύλνπ θαη ηελ ραξαθηεξίδνπλ θαηά 

πεξίπησζε σο εμήο: 

Ένηαζη Κινδύνος κλίμακαρ «Υαμηλόρ» – ζηιρ εξήρ ενδεικηικέρ πεπιπηώζειρ:  

 Η πεγή θηλδύλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ρξόλν (π.ρ. θίλδπλνη 

ηξαπκαηηζκώλ από αλαηξνπέο πιηθώλ θιπ) 

 Γελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αύμεζεο ησλ θηλδύλσλ (π.ρ. θίλδπλνη από θίλεζε νρεκάησλ ζε 

επξύρσξν εξγνηάμην) 

 Ο θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξόο, έζησ θαη αλ ε πηζαλόηεηα λα επηζπκβεί είλαη κεγάιε (π.ρ. 

θίλδπλνη από ηελ εθηέιεζε ππαίζξησλ εξγαζηώλ ζε ζπλζήθεο θαύζσλα) 

 

Ένηαζη Κινδύνος κλίμακαρ «Μέζορ»  

 

ε ελδηάκεζεο πεξηπηώζεηο από απηέο ησλ θηλδύλσλ θιίκαθαο 1 θαη 2. 

Ένηαζη Κινδύνος κλίμακαρ «Ττηλόρ» – ζηιρ εξήρ ενδεικηικέρ πεπιπηώζειρ:  

 Η πεγή θηλδύλνπ είλαη ζπλερώο παξνύζα θαηά ηελ εμεηαδόκελε θάζε εξγαζίαο (π.ρ. θίλδπλνο 

θαηάξξεπζεο θαηά ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ δίπια ζε παιαηά νηθνδνκή) 

 Οη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνύλ απμεκέλε πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ 

(π.ρ. θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ πξαλώλ ηεο εθζθαθήο, όηαλ ην έδαθνο είλαη κηθξήο ζπλεθηηθόηεηαο ή 

πδξνθνξεί θιπ) 

 Ο θίλδπλνο είλαη πνιύ ζνβαξόο, έζησ θαη αλ ε πηζαλόηεηα λα επηζπκβεί είλαη πεξηνξηζκέλε 

(π.ρ. θίλδπλνο έθξεμεο ιόγσ απξόζεθηεο ρξήζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ή γπκλήο θιόγαο ζε ρώξν 

απνζήθεπζεο εθξεθηηθώλ ή δεμακελή θαπζίκσλ). 

 

ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΑ ΚΔΙΜΔΝΑ ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΦΗ ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ε πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο θαίλνληαη ηα πξνβιεπόκελα από ηε λνκνζεζία κέηξα πξνζηαζίαο 

(γίλεηαη αλαθνξά ζε λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο), αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη ηε θύζε ηνπ 

θηλδύλνπ θαζώο θαη ηα πξόζζεηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνύλ.  

 



 

 

 

ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΙΑ 

 Οπγάνυζη Γιοίκηζηρ 

Η δηνίθεζε ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεη ηερληθό πγείαο θαη αζθαιείαο όινπ ηνπ έξγνπ ζρεηηθά κε ηα κέηξα 

γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, πξνο απνθπγή 

νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο. Δίλαη δπλαηόλ, από ην ππόινηπν πξνζσπηθό ηνπ έξγνπ, λα νξηζηνύλ θαη 

βνεζνί ηνπ ηερληθνύ πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

 

Καθήκονηα και Δςθύνερ Τπεςθύνος Τγείαρ και Αζθάλειαρ 

 Ο ππεύζπλνο αζθαιείαο θαη πγηεηλήο ηνπ έξγνπ επζύλεηαη γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηώλ, ζύκθσλα πξνο ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Έρεη άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο αξκόδηνπο θνξείο, όπσο Σξνραία-Αζηπλνκία, Πξώηεο 

Βνήζεηεο, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, θνηλσληθνύο θνξείο, θνξείο καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηνπο 

βηνκεραληθνύο ρώξνπο πνπ επεξεάδνληαη από ηηο εξγαζίεο. 

 Πξόγλσζε θαη ιύζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ ζην έξγν, όπσο θπθινθνξηαθό, 

αλαζθαιείο ζπλζήθεο ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ, ηνπηθέο δπζθνιίεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ έξγνπ θαη 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 πζθέπηεηαη κε ηνπο κεραληθνύο ηνπ εξγνηαμίνπ πιεξνθνξώληαο ηνπο γηα ην βαζκό ησλ 

κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ εθαξκόδνληαη. 

 Οξγαλώλεη ειέγρνπο αζθαιείαο ζην εξγνηάμην, ώζηε λα επηβεβαηώλεηαη ε δηαηήξεζε θαη 

επηβνιή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο. 

 Δπηβεβαηώλεη ηελ ύπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνύ εμνπιηζκνύ αζθαιείαο γηα θάζε 

εξγαδόκελν. 

 Διέγρεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, επηζθέπηεηαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη 

αλαθέξεη ηηο όπνηεο απνθιίζεηο επηζεκαίλνληαη. 

 Δξεπλά ηα αηπρήκαηα θαη δηαηεξεί εκεξνιόγην θαηαγξαθήο ηνπο γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ πξνο απνθπγή άιισλ παξόκνησλ πεξηζηαηηθώλ. 

 Αλαθέξεη ζην Γ/ληή ηνπ εξγνηαμίνπ θάζε παξάβαζε θαη ηηο πξνηεηλόκελεο δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο. 

 Δπηβεβαηώλεη όηη ην πξνζσπηθό ηνπ εξγνηαμίνπ είλαη ελήκεξν ζρεηηθά κε ηηο πξώηεο βνήζεηεο 

πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη. 

 Έλεγσοι Αζθάλειαρ & ςζκέτειρ 

Όηαλ πξόθεηηαη λα εθηειεζηεί κία εξγαζία, ν εξγνηαμηάξρεο ζπγθαιεί ζύζθεςε ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη 

όιν ην θύξην πξνζσπηθό, ώζηε λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πεξί αζθαιείαο. 

Αληηθείκελν ηεο ζύζθεςεο ζα είλαη ν ζπληνληζκόο ηνπ θπξίσο πξνζσπηθνύ από ηνλ ππεύζπλν 

αζθαιείαο θαη πγείαο θαζώο θαη ε ζύληαμε ηεο ζρεηηθήο αλαθνξάο, ε νπνία πξέπεη λα ππνγξάθεηαη 

από όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 



 

 

 

Ο ππεύζπλνο αζθαιείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο εηδηθνύο, ζα εθηειεί ειέγρνπο, ώζηε λα 

εμαζθαιίδεη ηε ζπκκόξθσζε γηα ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθαιείαο. Αλ ν ππεύζπλνο αζθαιείαο 

παξαηεξήζεη νπνηαδήπνηε κε ζπκκόξθσζε, ζα ζπγθιεζεί ζύζθεςε κε ηελ παξνπζία όισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κειώλ. Αληηθείκελν ηεο ζύζθεςεο ζα είλαη ε εμέηαζε ηεο κε ζπκκόξθσζεο θαη ε 

απόθαζε γηα ηε δηνξζσηηθή ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί. Αθνινύζσο, αλ ν ππεύζπλνο 

αζθαιείαο βξίζθεη όηη ζηε δηάξθεηα ηεο επηζεώξεζεο νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο δελ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί, πξέπεη λα ην αλαθέξεη άκεζα ζηνλ εξγνηαμηάξρε. 

 

 Σεκμηπίυζη 

Όηαλ δηαπηζηώλεηαη κε ζπκκόξθσζε σο πξνο ηελ αζθάιεηα, ν ππεύζπλνο αζθαιείαο ζπληάζζεη θαη 

ππνγξάθεη κία αλαθνξά παξάβαζεο θαλόλσλ αζθαιείαο, όπνπ πεξηγξάθεηαη ε δηαπηζησκέλε 

θαηάζηαζε θαη δίλνληαη νη απαηηνύκελεο εληνιέο νη ζρεηηθέο κε ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη 

λα εθηειεζηνύλ. Η αλαθνξά δίδεηαη ζηνλ άκεζα ππεύζπλν ηεο ζέζεσο εξγαζίαο θαη θνηλνπνηείηαη 

ζηνλ ππεύζπλν εξγνηαμίνπ. 

Ο παξαιήπηεο ηεο πξναλαθεξόκελεο αλαθνξάο πξέπεη λα πινπνηήζεη άκεζα ηηο ππνδεηθλπόκελεο 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Αθνινύζσο, ν ππεύζπλνο αζθαιείαο επηζεσξεί θαη επηβεβαηώλεη όηη έρεη γίλεη 

ε δηνξζσηηθή ελέξγεηα. Θα θαηαγξαθεί ηόηε ζηελ αλαθνξά ε εκεξνκελία ηεο ελέξγεηαο. 

Αλ ζπκβνύλ αηπρήκαηα, πξέπεη λα αλαθεξζνύλ ακέζσο ζηνλ ππεύζπλν αζθαιείαο. Η θνηλνπνίεζε 

πξέπεη λα γίλεη ηελ ίδηα κέξα πνπ ζπλέβε ην αηύρεκα, ώζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο έξεπλεο. Ο 

ππεύζπλνο αζθαιείαο ζπκπιεξώλεη ην έληππν αλαθνξάο αηπρήκαηνο θαη ζπγρξόλσο δηελεξγεί 

έξεπλα γηα ηα αίηηα θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα ηελ απνθπγή ζην κέιινλ παξόκνησλ 

αηπρεκάησλ. 

Όια ηα έγγξαθα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα αζθαιείαο πξέπεη λα αξρεηνζεηνύληαη, όια  

αηπρήκαηα πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαη λα αλαιύνληαη θαη ε αλαθνξά πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηνλ 

εξγνηαμηάξρε πξνο έιεγρν θαη ελεκέξσζε. 

 

 Δςθύνερ και Καθήκονηα ηυν Δπγαζομένυν 

Όινη νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ θαζηεξώλνληαη ζην 

εξγνηάμην, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ίδησλ αιιά θαη ηξίησλ. Σα κέηξα αζθαιείαο είλαη ηα αθόινπζα: 

 Τπνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ αζθαιείαο θαη άιισλ πξνζηαηεπηηθώλ κέζσλ πνπ 

παξέρνληαη 

 Άκεζε αλαθνξά ζηνλ ππεύζπλν αζθαιείαο γηα έιιεηςε εμνπιηζκνύ αζθαιείαο θαη επηθίλδπλεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνύ αζθαιείαο θαη ησλ 

πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ ρσξίο ηε ζρεηηθή έγθξηζε 



 

 

 

 Γελ επηηξέπεηαη θακία ελέξγεηα κε πξσηνβνπιία ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ δελ ζπκβηβάδεηαη σο 

πξνο ηα κέηξα αζθάιεηαο, δηόηη ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε δηθή ηνπο αζθάιεηα θαη ε αζθάιεηα ησλ άιισλ 

 



 

 

 

ΔΙΓΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 

ην θεθάιαην απηό ζα αλαθεξζνύκε ζε εηδηθά κέηξα αζθαιείαο γηα εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνύο 

θηλδύλνπο. 

 

Ππώηερ Βοήθειερ 

Ο ηερληθόο αζθαιείαο θαη πγείαο θξνληίδεη γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πξώησλ βνεζεηώλ δύν 

ηνπιάρηζηνλ εξγνδεγώλ, ώζηε λα παξέρνληαη πξώηεο βνήζεηεο ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο. 

Θα ππάξρνπλ θαξκαθεία κε επαξθή εθόδηα πξώησλ βνεζεηώλ, γηα ηελ πεξίπησζε κηθξναηπρεκάησλ 

ζην εξγνηάμην. Σα κέξε ζηα νπνία ζα ππάξρνπλ θαξκαθεία ζα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο: 

 Σα γξαθεία ηνπ αλαδόρνπ 

 Η πεξηνρή θύιαμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ 

 ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζε απνκαθξπζκέλε πεξηνρή εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ, πξέπεη 

λα ππάξρεη δηαζέζηκν κηθξό θαξκαθείν επί ηόπνπ. 

Αλ έλαο εξγαδόκελνο ηξαπκαηηζηεί ή πξνθύςεη άιιν ζνβαξό πξόβιεκα πγείαο, πξέπεη λα θιεζεί 

θαηάιιειε βνήζεηα κε ηειέθσλν ή άιιν ηξόπν. 

Αλ δηαπηζησζεί όηη ε αηηία ηνπ αηπρήκαηνο είλαη ειεθηξνπιεμία ή θσηηά, ν ζρεηηθόο θίλδπλνο ζα 

απνκαθξπλζεί πξηλ ηελ παξνρή βνήζεηαο ζην ζύκα. 

Γηαπηζηώλεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ ζύκαηνο σο πξνο ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Πξέπεη λα απνθεύγεηαη όζν ην 

δπλαηόλ ε κεηαθίλεζή ηνπ εθηόο αλ πξέπεη λα απνκαθξπλζεί από θάπνην θίλδπλν. 

Ο παζώλ δηαηεξείηαη δεζηόο θαη ζηεγλόο θαη ειέγρεηαη ν ζθπγκόο ηνπ. 

Αλ δηαπηζησζεί όηη ην ζύκα αλαπλέεη κε δπζθνιία, πξέπεη λα εθαξκνζηεί πίεζε ζηελ πιεγή. 

Αλ ε αηκνξξαγία πξνέξρεηαη από ην πόδη ή ην ρέξη, πξέπεη ην άθξν λα βξίζθεηαη ζε ύςνο γηα λα 

κεησζεί ε αηκνξξαγία. 

 

 Πινακίδερ και ήμαηα Αζθαλείαρ 

Σα θαηάιιεια πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα θαη αθίζεο ηνπνζεηνύληαη ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο. Οη 

εξγαδόκελνη ζα ελεκεξώλνληαη κέζσ απηώλ ησλ ζεκάησλ θαη αθηζώλ, γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ 

αθνξνύλ ζηελ εξγαζία ηνπο. 

Οη αθίζεο αζθαιείαο ζα είλαη ζε κνξθή ζθίηζσλ, ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο. 

 

 Πποζυπικόρ Πποζηαηεςηικόρ Δξοπλιζμόρ 

Ο πξνζσπηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θάζε εξγαδόκελνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηνπ ηύπνπ  θαη ζε 

θαηάζηαζε ηέηνηα, ώζηε λα κελ ηνλ εθζέηεη ζε θηλδύλνπο. 

Όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο επαθήο κε θηλνύκελα κέξε κεραλεκάησλ ή κε ελεξγνπνηεκέλν εμνπιηζκό, ή 

όπνπ ε δηαδηθαζία εξγαζίαο είλαη ηέηνηα πνπ ππάξρεη παξόκνηνο θίλδπλνο: 

 Σα ξνύρα ησλ εξγαδνκέλσλ ζα εθαξκόδνπλ ζην ζώκα 



 

 

 

 Κνιηέ, βξαρηόιηα, ξνιόγηα ρεηξόο, δαθηπιίδηα ή παξόκνηα αληηθείκελα θξίλνληαη επηθίλδπλα γηα 

πξόθιεζε αηπρεκάησλ θαη επηβάιιεηαη λα απνζέηνληαη θαηά ηηο ώξεο εξγαζίαο.  

 Μαιιηά θεθαιήο θαη πξνζώπνπ ζα πεξηνξίδνληαη ή ζα έρνπλ ηέηνην κήθνο ώζηε λα απνθεύγεηαη 

ε πεξίπησζε λα πηαζηνύλ ζηε δηάξθεηα εξγαζίαο. 

Οη εξγαδόκελνη πνπ ρεηξίδνληαη κεραλήκαηα θάησ από ζπλζήθεο όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο 

ηξαπκαηηζκνύ ησλ πνδηώλ, ζα θνξνύλ πξνζηαηεπηηθά ππνδήκαηα. 

Οη εξγαδόκελνη πνπ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν θηλνύκελσλ νρεκάησλ ζα θέξνπλ επδηάθξηηε έλδπζε 

ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

Όινη νη εξγαδόκελνη ζα θέξνπλ ππνδήκαηα θαηάιιεια γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. Η ζόια, ηα ηαθνύληα 

ησλ παπνπηζηώλ ζα είλαη από θαηάιιειν πιηθό, ώζηε λα απνθεύγεηαη ν θίλδπλνο νιίζζεζεο. 

Τπνδήκαηα πνπ έρνπλ θζάζεη ζε ζεκείν θζνξάο ηέηνην πνπ δελ παξέρνπλ ηελ απαηηνύκελε 

πξνζηαζία, δελ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη. 

Όινη νη εξγαδόκελνη ζα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθά θξάλε ζε όινπο ηνπο ρώξνπο όπνπ ελδέρεηαη λα 

παξνπζηαζηεί θάπνηνο θίλδπλνο πηώζεο ή εθηόμεπζεο αληηθεηκέλσλ. 

Όηαλ νη εξγαδόκελνη είλαη εθηεζεηκέλνη ζε θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο, ζα θέξνπλ κε αγώγηκν 

πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό ζην θεθάιη, πνπ ζα έρεη ηελ θαηάιιειε αληίζηαζε γηα ηελ ππάξρνπζα 

ηάζε. 

Όπνπ νη εξγαδόκελνη εθηίζεληαη ζε δπλαηνύο αλέκνπο ή άιιεο ζπλζήθεο πνπ ίζσο επηθέξνπλ ηελ 

απώιεηα ηνπ εμνπιηζκνύ απηνύ, ζα δέλνληαη κε ηξόπν ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξόηεηά ηνπ. 

Όια ηα άηνκα πνπ ρεηξίδνληαη πιηθά πνπ ελδερνκέλσο ηξαπκαηίζνπλ ή εξεζίζνπλ ηα ρέξηα, ζα 

θέξνπλ πξνζσπηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό, θαηάιιειν γηα ηελ απνθπγή ηέηνησλ ηξαπκαηηζκώλ. 

Υνληξά γπαιηά, πξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα πξνζώπνπ ή άιινπ ηέηνηνπ είδνπο πξνζηαζία γηα ηα 

κάηηα, θαηάιιεια γηα ηελ εξγαζία πνπ εθηειείηαη, είλαη ππνρξεσηηθά γηα θάζε εξγαδόκελν πνπ: 

 ρεηξίδεηαη ή εθηίζεηαη ζε πιηθό ην νπνίν ελδερνκέλσο λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκό ή εξεζηζκό 

καηηώλ 

 αζρνιείηαη κε εξγαζία όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνύ ησλ καηηώλ. 

Ο πξνζσπηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο ζα δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε από άπνςε πγηεηλήο 

θαη ιεηηνπξγίαο. 

 

 Πςποπποζηαζία 

Ο εμνπιηζκόο ππξόζβεζεο ζα ζπληεξείηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηεο 

αξκόδηαο αξρήο.  

Ο εμνπιηζκόο ππξόζβεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε θάζε ζέζε όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο 

πξόθιεζεο ππξθαγηάο. Οη ζσιελώζεηο ππξόζβεζεο πξέπεη λα είλαη μερσξηζηέο από ηηο ζπλήζεηο. 

Οη θύξηεο βάλεο πξέπεη λα είλαη πάληα αλνηθηέο θαη ζε ζέζε εύθνια πξνζηηή. 

Ο ρώξνο ηνπ εξγνηαμίνπ γύξσ από ηηο δεμακελέο θαπζίκσλ θαη ηελ αληιία ζα δηαηεξείηαη θαζαξόο 

θαη απνςηισκέλνο θαη ζα ππάξρεη πηλαθίδα πνπ ζα απαγνξεύεη ηε γπκλή θιόγα θαη ην θάπληζκα. 



 

 

 

 

 Μησανήμαηα και Δξοπλιζμόρ 

Σα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκόο ζα θέξνπλ θαηάιιειε πξνζηαζία, ώζηε λα απνθεύγεηαη ε επαθή 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε θηλνύκελα ηκήκαηα απηώλ θαη λα παξεκπνδίδεηαη ε πξόζβαζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε ρώξνπο ιεηηνπξγίαο πνπ ζεσξνύληαη επηθίλδπλνη. 

Σα πξνζηαηεπηηθά κέζα ζα είλαη ζρεδηαζκέλα, θαηαζθεπαζκέλα, εγθαηεζηεκέλα θαη ζπληεξεκέλα 

ώζηε λα είλαη ηθαλά λα εθηεινύλ απνδνηηθά ηηο ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη. 

Πεξηζηξεθόκελνη άμνλεο, ζύλδεζκνη θαη δαθηύιηνη, βίδεο θαη θνριίεο, ζα πξνζηαηεύνληαη όπνπ είλαη 

ελδερόκελε ε επαθή κε εξγαδνκέλνπο. 

Όινη νη ηξνρνί ιείαλζεο ζα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα επαξθνύο αληνρήο. 

ε εξγαζίεο ηξνρίζκαηνο-κνληαξίζκαηνο ζσιήλσλ επηβάιιεηαη ε ρξήζε εηδηθώλ γαληηώλ θαη καζθώλ. 

Η ζπληήξεζε κεραληζκνύ ή εμνπιηζκνύ ζε θίλεζε απαγνξεύεηαη όηαλ ε επαθή κε ηα θηλνύκελα κέξε 

κπνξεί λα ηξαπκαηίζεη ηνπο εξγαδόκελνπο. 

Οη κεηαθεξόκελεο θιίκαθεο ζα επηζεσξνύληαη πξηλ ηε ρξήζε θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη θιίκαθεο 

κε ραιαξά ή ζπαζκέλα ζθαινπάηηα ή άιιεο επηθίλδπλεο αηέιεηεο. 

 

 Κινηηόρ Δξοπλιζμόρ 

Ο θηλεηόο εμνπιηζκόο ζα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε αζθαινύο ιεηηνπξγίαο. Η ιεηηνπξγία, 

επηζεώξεζε, επηζθεπή, ζπληήξεζε, θαη ηξνπνπνίεζε ζα εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 

πληήξεζε θαη επηζθεπή θηλεηνύ εμνπιηζκνύ ζα γίλεηαη κόλν όηαλ ν εμνπιηζκόο δελ είλαη ζε 

ιεηηνπξγία, εθηόο όπνπ ε ζπλερήο ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαδηθαζία 

ζπληήξεζεο θαη αθνύ παξέρνληαη αζθαιή κέζα γη’ απηό. 

Ο θηλεηόο εμνπιηζκόο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε: 

 Δπδηάθξηην  πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα 

 Σξόπν θσηηζκνύ ηεο δηαδξνκήο πνπ δηαλύεη, κπξνζηά θαη πίζσ, όηαλ ιεηηνπξγεί θαηά ηηο 

πεξηόδνπο αλεπαξθνύο θσηηζκνύ θαη δπζκελώλ αηκνζθαηξηθώλ ζπλζεθώλ 

 Πξόζζεηα θώηα όπνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ επαξθή θσηηζκό ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο 

γύξσ από ηνλ εηδηθό εμνπιηζκό 

 Έλαλ θαζξέπηε ή θαζξέπηεο, παξέρνληαο ζηνλ ρεηξηζηή κε παξαπνηεκέλε ζέα πίζσ από 

ην όρεκα ή ζύκπιεγκα νρεκάησλ. 

 Σν δάπεδν ηνπ θηλεηνύ εμνπιηζκνύ ζα δηαηεξείηαη ειεύζεξν από πιηθά, εξγαιεία ή 

αληηθείκελα ηα νπνία: 

 απνηεινύλ θίλδπλν γηα πηώζε 

 παξεκπνδίδνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο 

 απνηεινύλ θίλδπλν γηα ην ρεηξηζηή ή άιινπο επηβάηεο ζηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 



 

 

 

 Καλέλαο εξγαδόκελνο δελ ζα επηβηβάδεηαη, νύηε ζα εγθαηαιείπεη όρεκα, ελώ απηό 

βξίζθεηαη ζε θίλεζε, εθηόο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Καλέλαο εξγαδόκελνο δελ ζα ρεηξίδεηαη θηλεηό εμνπιηζκό, εθηόο αλ ν ρεηξηζηήο: 

 είλαη θάηνρνο άδεηαο νδήγεζεο θαηάιιειεο θαηεγνξίαο όπνπ απηό απαηηείηαη από 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο 

 γλσξίδεη ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο πνπ αθνξνύλ ην όρεκα θαη  

 έρεη εηδηθεπηεί λα ρεηξίδεηαη ηνλ εμνπιηζκό. 

 Όηαλ ν ρεηξηζηήο έρεη εύινγν ιόγν λα πηζηεύεη όηη ν εμνπιηζκόο ή ην θνξηίν είλαη 

επηθίλδπλν, πξέπεη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα. 

 

 Ανςτυηικά Μέζα και Μησανιζμοί 

Γενικέρ διαηάξειρ 

Οη εξγνδόηεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ έλα θαιά ζρεδηαζκέλν πξόγξακκα αζθάιεηαο πνπ λα εμαζθαιίδεη 

όηη όια ηα αλπςσηηθά κέζα θαη κεραληζκνί επηιέγνληαη, εγθαζίζηαληαη, εμεηάδνληαη, δνθηκάδνληαη, 

ζπληεξνύληαη, ιεηηνπξγνύλ θαη απνζπλαξκνινγνύληαη: 

 κε ζθνπό ηελ απνθπγή πηζαλνύ αηπρήκαηνο 

 ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εζληθώλ λόκσλ, θαλνληζκώλ θαη πξνδηαγξαθώλ. 

Κάζε αλπςσηηθό κέζν καδί κε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ, πξνζαξηήζεηο, αγθπξώζεηο θαη ππνζηεξίγκαηα 

ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη ζσζηά, λα είλαη από ζηαζεξό πιηθό θαη λα έρεη 

επαξθή αληνρή γηα ην ζθνπό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

Κάζε αλπςσηηθό κέζν θαη κεραληζκόο όηαλ αγνξάδεηαη ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από νδεγίεο 

ρξήζεο θαη πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ από αξκόδην πξόζσπν ή εγγύεζε ζπκθσλίαο κε ηνπο εζληθνύο 

λόκνπο θαη θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ: 

 ην κέγηζην θνξηίν αζθαινύο εξγαζίαο 

 ηα αζθαιή θνξηία εξγαζίαο γηα δηάθνξεο αθηίλεο, εάλ ε αλπςσηηθή κεραλή έρεη κεηαβιεηή 

αθηίλα 

 ηηο ζπλζήθεο ρξήζεο, ζηηο νπνίεο ην κέγηζην ή δηάθνξα θνξηία αζθαινύο εξγαζίαο κπνξνύλ λα 

κεηαθηλνύληαη. 

Κάζε αλπςσηηθό κέζν θαη κεραληζκόο πνπ έρεη έλα κνλαδηθό θνξηίν αζθαινύο εξγαζίαο πξέπεη λα 

ην αλαγξάθεη θαζαξά ζε εκθαλέο ζεκείν ζύκθσλα κε ηνπο εζληθνύο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο. 

Κάζε αλπςσηηθό κέζν θαη κεραληζκόο πνπ έρεη κεηαβιεηό αζθαιέο θνξηίν εξγαζίαο πξέπεη λα 

εθνδηάδεηαη κε δείθηε θνξηίνπ θαη άιια κέζα, πνπ λα δείρλνπλ θαζαξά ζην ρεηξηζηή θάζε κέγηζην 

αζθαιέο θνξηίν εξγαζίαο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ απηό εθαξκόδεηαη. 

Όια ηα αλπςσηηθά κέζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη επαξθώο θαη αζθαιώο. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

αληνρήο βάξνπο ηνπ εδάθνπο, πάλσ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε αλπςσηηθή ζπζθεπή, πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη πξηλ ηε ρξήζε. 

 



 

 

 

Δγκαηάζηαζη 

ηαζεξά αλπςσηηθά κέζα πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη: 

 από αξκόδηα πξόζσπα 

 έηζη, ώζηε λα κελ κπνξεί λα κεηαθηλεζνύλ από θνξηίν, δόλεζε ή άιιεο επηδξάζεηο 

 έηζη ώζηε ν ρεηξηζηήο λα κελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν από θνξηία, ζπξκαηόζρνηλα ή ηύκπαλα 

 έηζη, ώζηε ν ρεηξηζηήο λα κπνξεί λα έρεη νξαηόηεηα ηεο δώλεο ησλ εξγαζηώλ ή λα 

επηθνηλσλεί κέζσ ηειεθώλνπ, ζεκάησλ ή άιισλ θαηάιιεισλ κέζσλ κε όια ηα ζεκεία θόξησζεο 

θαη εθθόξησζεο 

Αλάινγα κε ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ζα ππάξρεη απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 60cm ή 

πεξηζζόηεξν κεηαμύ ησλ θηλνπκέλσλ ηκεκάησλ ή ησλ θνξηίσλ ησλ αλπςσηηθώλ κέζσλ θαη 

ζηαζεξώλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν, όπσο ηνίρσλ θαη ζηύισλ ειεθηξηθώλ αγσγώλ. 

Η απόζηαζε από ειεθηξηθνύο αγσγνύο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε ζε πςειέο ηάζεηο ζύκθσλα κε 

ηνπο εζληθνύο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο. 

Η αληνρή θαη ε ζηαζεξόηεηα ησλ αλπςσηηθώλ κέζσλ πξέπεη λα πξνβιέπεη θαη ηελ επίδξαζε ησλ 

δπλάκεσλ ηνπ αλέκνπ, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εθηεζνύλ. 

Κακία κεηαβνιή ζηελ θαηαζθεπή ή επηζθεπή δελ κπνξεί λα γίλεη ζε ηκήκα ηνπ αλπςσηηθνύ κέζνπ, ε 

νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αζθάιεηά ηνπ, ρσξίο ηελ άδεηα θαη επίβιεςε αξκόδηνπ πξνζώπνπ. 

 

Έλεγσοι και δοκιμέρ 

Σα αλπςσηηθά κέζα θαη ηκήκαηα αλπςσηηθνύ κεραληζκνύ, όπσο νξίδεηαη ζηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, 

πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαη λα δνθηκάδνληαη από αξκόδην πξόζσπν: 

• πξηλ ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα πξώηε θνξά 

• κεηά ηελ αλέγεξζε ζε εξγνηάμην 

• ζε δηαζηήκαηα θαζνξηζκέλα από εζληθνύο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο 

• κεηά από θάζε ζεκαληηθή κεηαηξνπή ή επηζθεπή. 

Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα δηεμάγνληαη νη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο από ην αξκόδην πξόζσπν θαη 

ηα θνξηία δνθηκήο πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη γηα ηα δηάθνξα είδε αλπςσηηθώλ κέζσλ θαη 

κεραληζκώλ πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηνπο εζληθνύο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαη δνθηκώλ ζηα αλπςσηηθά κέζα θαη κεραληζκνύο πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη ζε θαζνξηζκέλε κνξθή θαη ζύκθσλα κε ηνπο εζληθνύο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο, λα 

είλαη δηαζέζηκα ζηελ αξκόδηα αξρή, ζηνπο εξγνδόηεο θαη ηνπο εξγαδόκελνπο ή ηνπο αληηπξνζώπνπο 

ηνπο. 

 

Υειπιζμόρ 

Καλέλα αλπςσηηθό κέζν δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη από εξγαδόκελν πνπ: 

• είλαη θάησ από 18 εηώλ 

• δελ ζεσξείηαη θαηάιιεινο από ηαηξηθήο άπνςεο 



 

 

 

• δελ έρεη εθπαηδεπηεί επαξθώο ζύκθσλα κε ηνπο εζληθνύο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο ή δελ έρεη ηα 

θαηάιιεια πξνζόληα. 

Σν αλπςσηηθό κέζν ή κεραληζκόο δελ πξέπεη λα επηβαξύλεηαη πάλσ από ην αζθαιέο θνξηίν 

εξγαζίαο ηνπ, εθηόο από ηελ πεξίπησζε ειέγρνπ, όπσο νξίδεηαη από αξκόδην πξόζσπν ή θάησ από 

ηελ θαζνδήγεζή ηνπ. 

Όπνπ απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα πηζαλό θίλδπλν, ηα αλπςσηηθά κέζα δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη ρσξίο ηελ πξόβιεςε θαηάιιειεο ζεκαηνδόηεζεο. 

Καλέλα άηνκν δελ πξέπεη λα κεηαθέξεηαη κε ηα αλπςσηηθά κέζα, εθηόο αλ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί, 

εγθαηαζηαζεί θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γη’ απηό ην ζθνπό, ζύκθσλα κε ηνπο εζληθνύο λόκνπο θαη 

θαλόλεο, εθηόο από ηελ πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο ζηελ νπνία κπνξεί αλ ζπκβεί ζνβαξόο ή 

ζαλάζηκνο ηξαπκαηηζκόο ην αλπςσηηθό κέζν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε αζθάιεηα. 

Κάζε ηκήκα ηνπ θνξηίνπ γηα λα αλπςσζεί ή λα θαηέβεη ζσζηά ζα πξέπεη λα αλαξηάηαη ή λα 

ππνζηεξίδεηαη θαηάιιεια, γηα ηελ απνθπγή θηλδύλσλ. 

Οη πιαηθόξκεο ή νη ππνδνρείο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα αλύςσζε πιίλζσλ, πιαθηδίσλ, πιαθώλ ή 

άιισλ ειεύζεξσλ πιηθώλ πξέπεη λα θαιύπηνληαη έηζη, ώζηε λα εκπνδίδεηαη ε πηώζε πιηθώλ. 

Φνξησκέλα θαξόηζηα ηνπνζεηεκέλα απεπζείαο ζε πιαηθόξκα γηα αλύςσζε ή θάζνδν πξέπεη λα 

αζθαιίδνληαη, ώζηε λα κελ κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ θαη ε πιαηθόξκα πξέπεη λα θαιύπηεηαη 

θαηάιιεια, γηα λα απνθεύγεηαη ε πηώζε ησλ πεξηερόκελσλ πιηθώλ. 

Αλπςώλνληαο θαξόηζη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν ηξνρόο ζαλ κέζν αλύςσζεο, εθηόο εάλ 

ιεθζνύλ κέηξα πνπ λα εκπνδίδνπλ ηνλ άμνλα λα νιηζζήζεη έμσ από ην έδξαλν. 

Γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδύλνπ, καθξηά αληηθείκελα, όπσο δνθάξηα, πξέπεη λα θαζνδεγνύληαη κε 

ζπξκαηόζρνηλν θαηά ηελ αλύςσζε θαη ηελ θάζνδν. 

Οη ρώξνη επί ηνπ εδάθνπο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα ξπζκίδνληαη έηζη, ώζηε νη εξγαδόκελνη λα 

κελ ππνρξενύληαη λα ζθύβνπλ ζε θελό ρώξν γηα θόξησκα ή μεθόξησκα. 

Η αλύςσζε θνξηίσλ ζε κέξε θαλνληθήο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, πξέπεη λα γίλεηαη ζε πεξηθξαγκέλν 

ρώξν, ή όηαλ απηό δελ είλαη εθηθηό (π.ρ. νγθώδε αληηθείκελα), λα ιακβάλνληαη κέηξα πξνζσξηλήο 

δηαθνπήο ή εθηξνπήο ηεο θπθινθνξίαο, γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα ρξεηαζηεί. 

 

. ςζηήμαηα Οξςγόνος 

Απαγνξεύεηαη νη εξγαδόκελνη: 

• Να επηηξέπνπλ ιάδη ή πεηξέιαην λα έξζεη ζε επαθή κε θηάιεο νμπγόλνπ, βάλεο, ξπζκηζηέο ή άιια 

εμαξηήκαηα ή 

• Να ρεηξίδνληαη θηάιεο ή εμαξηήκαηα νμπγόλνπ κε ιαδσκέλα ρέξηα ή γάληηα. 

Ομπγόλν δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη: 

• ε αεξνθίλεηα εξγαιεία 

• Γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαύζεο 

• Γηα ηνλ θαζαξηζκό ξνπρηζκνύ ή εμνπιηζκνύ 



 

 

 

• Γηα ηε δεκηνπξγία πίεζεο 

• Γηα ηνλ εμαεξηζκό ησλ ρώξσλ εξγαζίαο. 

 

. Μεηαθοπά Τλικών 

Όπνπ κεηαθέξνληαη πιηθά θαη εμνπιηζκόο, ζα θνξηώλνληαη θαη αζθαιίδνληαη θαηά ηξόπν ώζηε λα 

απνθεύγεηαη ε νπνηαδήπνηε θίλεζε ηνπ θνξηίνπ, δεκηνπξγώληαο θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

Σα κέζα πξόζδεζεο ηνπ θνξηίνπ ζα είλαη ηθαλά λα απνηξέπνπλ ηε κεηαηόπηζε ηνπ θνξηίνπ ζε ζρέζε 

κε ην κεηαθνξέα ππό ζπλζήθεο θξελαξίζκαηνο ή έθηαθηεο αλάγθεο. 

Όπνπ έλα θνξηίν κεηαθέξεηαη κε ηε βνήζεηα αλπςσηηθνύ νρήκαηνο, ην θνξηίν δελ ζα εμέρεη 

απόζηαζε κεγαιύηεξε από ην κηζό ύςνο ηνπ από ηε βάζε ηνπ νρήκαηνο θαη ηελ πίζσ έδξαζή ηνπ. 

Κάζε θνξηίν ην νπνίν ππόθεηηαη ζε κεηαηόπηζε θαηά ηε κεηαθνξά ζα πξνζδέλεηαη αλ ε νπνηαδήπνηε 

κεηαηόπηζή ηνπ ζα ζπληεινύζε ζηελ αζηάζεηά ηνπ. 

 

 Γιαδικαζίερ Καηαζκεςήρ 

Καηά ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ ή θαηαζθεπώλ ζα παξέρνληαη αζθαιείο ρώξνη εξγαζίαο θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο αλέγεξζεο.  Απηνί  νη ρώξνη κπνξεί λα είλαη δάπεδα, θαηαζηξώκαηα ή μπιόηππνη. 

Πξνζσξηλά δάπεδα, θαηαζηξώκαηα ή μπιόηππνη ζα ηνπνζεηνύληαη ζην επίπεδν όπνπ εθηειείηαη ε 

εξγαζία. Αλ δελ είλαη εθηθηό, έλα πξνζσξηλό δάπεδν ζα ηνπνζεηεζεί ζε επίπεδν όζν ην δπλαηόλ 

πιεζηέζηεξν ζην επίπεδν εξγαζίαο. 

Καηά ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ ή θαηαζθεπώλ, νη εξγαδόκελνη ζα πξνζηαηεύνληαη από ηξαπκαηηζκό 

ιόγσ πηώζεο από κε πξνθπιαγκέλα αλνίγκαηα ησλ θαηαζθεπώλ ζε θάζε επίπεδν 3m ή 

πεξηζζόηεξν πάλσ από ην έδαθνο. Η πξνζηαζία απηή παξέρεηαη κε θηγθιηδώκαηα, δώλεο αζθαιείαο 

θαη άιια κέζα. 

Κάζε άλνηγκα δαπέδνπ ή νξνθήο πνπ απνηειεί θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζα θαιύπηεηαη ή ζα 

έρεη πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδώκαηα. 

Όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο πηώζεο πιηθώλ ζε ρώξνπο εξγαζίαο, ζα παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο ζε 

απηνύο ηνπο ρώξνπο θαη ζα ππάξρνπλ πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο. Οη εξγαδόκελνη πνπ εηζέξρνληαη 

ζε ρώξνπο όπνπ γίλνληαη εξγαζίεο θαηαζθεπήο, επηζθεπήο, θαηεδάθηζεο ή εθζθαθέο, ζα θέξνπλ 

πξνζηαηεπηηθά θξάλε θαη δελ ζα ηα βγάδνπλ ελόζσ βξίζθνληαη ζε ρώξνπο όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο 

από πηώζε αληηθεηκέλσλ. 



 

 

 

 Δκζκαθέρ, Φπέαηα, Υυμαηοςπγικά  

Γενικέρ διαηάξειρ 

Πξέπεη λα ιακβάλνληαη επαξθείο πξνθπιάμεηο ζε θάζε εξγαζία εθζθαθήο, θξέαηνο, ρσκαηνπξγηθώλ 

όπσο: 

• θαηάιιειε αληηζηήξημε ή άιινο ηξόπνο, γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδύλνπ ηεο πηώζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ή κεηαθίλεζεο εδάθνπο, βξάρσλ ή άιινπ πιηθνύ 

• απνθπγή θηλδύλσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πηώζε αηόκσλ, πιηθώλ ή αληηθεηκέλσλ ή ηελ εηζξνή 

λεξνύ ζηελ εθζθαθή, ην θξέαξ, ηα ρσκαηνπξγηθά. 

Η αληηζηήξημε ή άιιε ζηήξημε γηα θάζε ηκήκα εθζθαθήο, θξέαηνο ή ρσκαηνπξγηθώλ, δελ πξέπεη λα 

αλεγείξεηαη, λα κεηαηξέπεηαη ή λα απνζπλαξκνινγείηαη, παξά κόλν θάησ από ηελ επίβιεςε 

αξκόδηνπ πξνζώπνπ. 

Οη εξγαζίεο δελ πξέπεη λα μεθηλνύλ, αλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί επηζεώξεζε ηνπ ρώξνπ ηεο 

εξγαζίαο από αξκόδην άηνκν, όπσο θαζνξίδεηαη από ηνπο εζληθνύο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο θαη αλ 

δελ έρεη ζεσξεζεί αζθαιέο γηα εξγαζία ην ηκήκα ηεο εθζθαθήο, ηνπ θξέαηνο θαη ησλ 

ρσκαηνπξγηθώλ. 

 

Δκζκαθέρ 

Πξηλ αξρίζεη ε εθζθαθή ζην εξγνηάμην πξέπεη: 

 όιε ε εξγαζία εθζθαθήο λα έρεη ζρεδηαζζεί θαη λα έρεη απνθαζηζζεί ε κέζνδνο ηεο 

εθζθαθήο θαη ην είδνο ηεο απαηηνύκελεο εξγαζίαο ππνζηήξημεο, 

 λα έρεη επαιεζεπζεί ε ζηαζεξόηεηα ηνπ εδάθνπο από αξκόδην πξόζσπν, 

 λα έρεη ειεγρζεί από αξκόδην πξόζσπν όηη ηα εθαπηόκελα θηίξηα, νη θαηαζθεπέο ή νη 

δξόκνη δελ ζα επεξεαζζνύλ από ηελ εθζθαθή, 

 ν εξγνδόηεο ζα επαιεζεύζεη ηε ζέζε όισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο σθέιεηαο, όπσο 

ππόγεηνη απνρεηεπηηθνί αγσγνί, αγσγνί αεξίνπ, λεξνύ θαη ειεθηξηθνί αγσγνί, πνπ είλαη δπλαηόλ λα 

πξνθαιέζνπλ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, 

 εθόζνλ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ απνθπγή θηλδύλσλ, λα δηαθνπεί ή λα απνζπλδεζεί ε 

παξνρή αεξίνπ, λεξνύ, ειεθηξηζκνύ, 

 αλ νη ππόγεηνη αγσγνί, νη θαισδηώζεηο δελ είλαη δπλαηόλ λα αθαηξεζνύλ ή λα 

απνζπλδεζνύλ, λα πεξηθξαρζνύλ, λα απνκνλσζνύλ θαη λα ζεκεησζνύλ θαηάιιεια ή λα 

πξνζηαηεπζνύλ κε άιιν ηξόπν, 

 λα θαζνξηζζεί ε ζέζε ησλ γεθπξώλ, πξνζσξηλώλ δξόκσλ θαη ησλ ζσξώλ πνπ έρνπλ 

εθζθαθζεί, 

 αλ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ απνθπγή θηλδύλνπ, ην έδαθνο λα θαζαξίδεηαη από δέληξα, 

νγθόιηζνπο θαη άιια εκπόδηα, 

 ν εξγνδόηεο λα δηαπηζηώζεη όηη ε γε πνπ ζα εθζθαθζεί δελ είλαη κνιπζκέλε από βιαβεξά 

ρεκηθά ή αέξηα ή θάπνηα άιιε επηθίλδπλε ρεκηθή νπζία, όπσο ν ακίαληνο, 



 

 

 

 Όιεο νη εξγαζίεο εθζθαθώλ πξέπεη λα επηβιέπνληαη από αξκόδην πξόζσπν θαη πξέπεη λα 

δίλνληαη ζαθείο νδεγίεο ζηνπο ρεηξηζηέο πνπ εθηεινύλ ηελ εξγαζία. 

Οη πιεπξέο ηεο εθζθαθήο πξέπεη λα επηζεσξνύληαη πξνζεθηηθά: 

 θαζεκεξηλά, πξηλ από θάζε βάξδηα θαη κεηά από δηαθνπή εξγαζίαο γηα δηάζηεκα κεγαιύηεξν 

ηεο κηαο εκέξαο, 

 κεηά από θάζε αλαηίλαμε (όηαλ εθαξκόδεηαη), 

 κεηά από απξνζδόθεηε θαηαθξήκληζε εδάθνπο, 

 κεηά από ζεκαληηθή βιάβε ησλ ππνζηεξηγκάησλ, 

 κεηά από δπλαηή βξνρόπησζε, παγεηό ή ρηόλη, 

 όηαλ απαληώληαη ζρεκαηηζκνί βξάρσλ. 

Γελ πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ή λα κεηαθηλνύληαη θνξηία, εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκόο θνληά ζηα 

άθξα ηεο εθζθαθήο, όπνπ είλαη πηζαλόλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ θαηάξξεπζή ηεο, ζέηνληαο έηζη ζε 

θίλδπλν θάπνηα άηνκα, εθηόο εάλ έρνπλ ιεθζεί κέηξα, όπσο αληηζηήξημε ή παζζάισζε, γηα λα κελ 

ππνρσξνύλ νη πιεπξέο. 

Οη πιεπξέο ηεο εθζθαθήο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε αγθπξσκέλνπο πξνζθξνπζηήξεο θαη 

θξάγκαηα γηα λα εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν ησλ νρεκάησλ ζηελ εθζθαθή. Γελ επηηξέπνληαη βαξηά 

νρήκαηα θνληά ζηελ εθζθαθή εθηόο θαη αλ νη εξγαζίεο ζηήξημεο ην επηηξέπνπλ. 

Δάλ κηα εθζθαθή είλαη πηζαλόλ λα επεξεάδεη ηελ αζθάιεηα κηαο θαηαζθεπήο, ζηελ νπνία βξίζθνληαη 

εξγαδόκελνη, πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θαηαζθεπήο από θαηάξξεπζε. 

Οη πιεπξέο εθζθαθώλ, όπνπ νη εξγαδόκελνη είλαη εθηεζεηκέλνη ζε θίλδπλν από θηλνύκελν έδαθνο, 

πξέπεη λα αζθαιίδνληαη κέζσ θιίζεο, αληηζηήξημεο, θνξεηήο πεξίθξαμεο ή άιισλ απνηειεζκαηηθώλ 

κέζσλ. 

Όιε ε εξγαζία ππνζηήξημεο πξέπεη λα ειέγρεηαη ηαθηηθά, γηα λα εμαζθαιίδεηαη όηη ηα ππνζηεξίγκαηα, 

ζθήλεο θιπ είλαη ζηαζεξά θαη δελ παξαηεξείηαη ππεξβνιηθή θάκςε ή παξακόξθσζε. 

Όιε ε μπιεία πνπ ππόθεηηαη ζε κεηαβαιιόκελεο θαηξηθέο ζπλζήθεο πξέπεη λα ειέγρεηαη ηαθηηθά γηα 

μεξαζία, ζπξξίθλσζε θαη ζάπηζκα. 

 



 

 

 

 Γομικοί κελεηοί,  Ξςλόηςποι και Δπγαζίερ κςποδέμαηορ  

Γενικέρ διαηάξειρ 

Η αλέγεξζε, ε θαηεδάθηζε ή απνζπλαξκνιόγεζε θηηξίσλ, θαηαζθεπώλ, έξγσλ πνιηηηθνύ κεραληθνύ, 

μπινηύπσλ, ςεπδνθαηαζθεπώλ, ππνζηεξίμεσλ πξέπεη λα γίλεηαη από εμεηδηθεπκέλνπο εξγαδόκελνπο 

θαη κόλν θάησ από ηελ επίβιεςε αξκόδηνπ πξνζώπνπ. 

Πξέπεη λα ιακβάλνληαη επαξθείο πξνθπιάμεηο έλαληη ηνπ θηλδύλνπ πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο από θάζε πξνζσξηλή θαηάζηαζε εμαζζέληζεο ή αζηάζεηαο κηαο θαηαζθεπήο. 

Ξπιόηππνη, ςεπδνθαηαζθεπέο θαη ππνζηεξίμεηο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα 

ζπληεξνύληαη κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα ππνζηεξίδνπλ κε αζθάιεηα όια ηα θνξηία πνπ κπνξνύλ λα 

εθαξκνζζνύλ ζε απηά. 

Οη μπιόηππνη πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλνη θαη θαηαζθεπαζκέλνη, ώζηε νη πιαηθόξκεο εξγαζίαο, 

ηα κέζα πξόζβαζεο, νη εληζρύζεηο θαη ηα κέζα ρεηξηζκνύ θαη ζηαζεξνπνίεζεο λα εθαξκόδνληαη 

εύθνια ζηελ θαηαζθεπή μπινηύπσλ. 

 

Καηαζκεςέρ με Δπιηόπος Ρίτη Υςηού κςποδέμαηορ 

Η θαηαζθεπή θξεαηίσλ κε επί ηόπνπ ξίςε ρπηνύ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζρέδηα ηα 

νπνία: 

 πεξηιακβάλνπλ πξνδηαγξαθέο γηα ην ράιπβα, ην ζθπξόδεκα θαη ηα άιια ρξεζηκνπνηνύκελα 

πιηθά, όπσο θαη γηα ηερληθέο κεζόδνπο γηα ηελ αζθαιή ηνπνζέηεζε θαη ρεηξηζκό 

 δείρλνπλ θαζαξά ηε ζέζε θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νπιηζκώλ ζηα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο 

 παξέρνπλ, αλ είλαη αλαγθαίν, ηνπο ππνινγηζκνύο γηα ηε θέξνπζα ηθαλόηεηα ηεο θαηαζθεπήο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ απηώλ πξέπεη λα γίλεηαη θαζεκεξηλή αλαθνξά ηεο 

πξνόδνπ ησλ εξγαζηώλ, πεξηιακβάλνληαο ηηο ελδείμεηο όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηε ζθιήξπλζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλεο αθξηβείο δηαδηθαζίεο γηα όια ηα ζηάδηα ηεο αλέγεξζεο θαη λα 

νξηζζεί αξκόδην άηνκν γηα λα ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία θαη λα ειέγρεη ηηο δηαδηθαζίεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο νη μπιόηππνη θαη ηα ππνζηεξίγκαηά ηνπο πξέπεη ζπλερώο λα 

παξαθνινπζνύληαη γηα ηπρόλ αηέιεηεο. 

Σα θνξηία δελ πξέπεη λα μεθνξηώλνληαη κε αλαηξνπή ή λα ηνπνζεηνύληαη ζε ζθπξόδεκα ππό πήμε. 

 

Ξςλόηςποι 

 Όινη νη μπιόηππνη πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηάιιεια. 

 Πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηαλνεηέο θαη ζύληνκεο δηαδηθαζίεο πνπ λα θαιύπηνπλ όια ηα ζηάδηα 

εξγαζίαο. 

 Πξέπεη λα νξηζζεί έλα αξκόδην πξόζσπν γηα ην ζπληνληζκό ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ έιεγρν 

εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηώλ. 

 Γελ πξέπεη λα γίλεηαη θακηά αιιαγή ρσξίο ζπλελλόεζε κε ην ζπληνληζηή. 



 

 

 

 Όια ηα πιηθά θαη νη ζθαισζηέο πξέπεη λα εμεηάδνληαη πξνζεθηηθά θαη λα ειέγρνληαη  κε βάζε ηα 

ζρέδηα πξηλ ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

 Σα ζεκέιηα πξέπεη λα ειέγρνληαη, γηα λα δηαπηζησζεί όηη ε θαηάζηαζε ηνπ εθζθακκέλνπ 

εδάθνπο ζπκθσλεί κε ηελ αξρηθή αλαθνξά εδάθνπο. 

 Ο μπιόηππνο πξέπεη λα εμεηάδεηαη, λα αλεγείξεηαη θαη λα απνζπλαξκνινγείηαη θάησ από ηελ 

επίβιεςε ηθαλώλ θαη έκπεηξσλ αηόκσλ θαη εθόζνλ είλαη δπλαηό, από εξγαδνκέλνπο, πνπ 

γλσξίδνπλ ηελ εξγαζία. 

 Οη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ μπινηύπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ιεπηνκεξεηώλ ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ θιηκαθνθόξσλ θαη ησλ ππνζηεξηγκάησλ ηνπο, πξέπεη λα 

παξέρνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ππό κνξθή ζθίηζσλ ή ζρεδίσλ ππό θιίκαθα. 

 Η μπιεία θαη ηα ζηεξίγκαηα γηα ηνλ μπιόηππν πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια, ιακβάλνληαο ππόςε 

ηα θέξνληα θνξηία, ηα αλνίγκαηα, ηε ζεξκνθξαζία ηνπνζέηεζεο θαη ηελ ηαρύηεηα έγρπζεο. 

Όπνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνθπγή θηλδύλσλ, πξέπεη λα παξέρεηαη επαξθήο αληηζηήξημε γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ πιαθώλ θαη δνθώλ ζαλ πξνζηαζία από ηα ππεξθείκελα θνξηία. 

 Η αληηζηήξημε πξέπεη λα αζθαιίδεηαη ζηε ζέζε ηεο κεηά ηε ξύζκηζε. 

 Η αληηζηήξημε πξέπεη λα είλαη έηζη ηνπνζεηεκέλε, ώζηε όηαλ αθαηξεζεί, λα κπνξνύλ λα 

παξακείλνπλ επαξθή ππνζηεξίγκαηα ζηε ζέζε ηνπο γηα λα παξέρνπλ ηελ αλαγθαία ζηήξημε γηα 

ηελ απνθπγή ηνπ θηλδύλνπ. 

 Η αληηζηήξημε πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη επαξθώο από θηλνύκελα νρήκαηα, αησξνύκελα θνξηία 

θιπ. 

 Η αληηζηήξημε πξέπεη λα παξακέλεη ζηε ζέζε ηεο κέρξη λα απνθηήζεη ην ζθπξόδεκα αξθεηή 

αληνρή γηα λα ζηεξίδεη κε αζθάιεηα όρη κόλν ην δηθό ηνπ βάξνο, αιιά θαη θάζε εθαξκνδόκελν 

θνξηίν. Γελ πξέπεη λα αθαηξείηαη παξά κόλν όηαλ δνζεί έγθξηζε από αξκόδην πξόζσπν. 

 Η αληηζηήξημε πξέπεη λα είλαη επαξθώο ζηεξηγκέλε ή δεκέλε γηα ηελ απνθπγή παξακόξθσζεο 

ή κεηαηόπηζεο. 

 Γηα ηελ απνθπγή θηλδύλσλ ιόγσ πηώζεο ηεκαρίσλ θαηά ηελ αθαίξεζε ηνπ μπινηύπνπ, πξέπεη 

εθόζνλ είλαη εθηθηό, απηόο λα αθαηξείηαη ζπλνιηθά ή αιιηώο ηα παξακέλνληα ηκήκαηα λα 

ζηεξίδνληαη. 

 Μεραληθέο, πδξαπιηθέο ή ζπζθεπέο αλύςσζεο πεπηεζκέλνπ αέξα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

μπινηύπσλ, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε απηόκαηεο ζπζθεπέο ζπγθξάηεζεο γηα ηελ 

απνθπγή θηλδύλσλ, εάλ δηαθνπεί ε παξνρή ηζρύνο ηνπ αλπςσηηθνύ κεραληζκνύ 

 Οη αλπςσηηθέο ζπζθεπέο θελνύ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ζε ιείεο, θαζαξέο επηθάλεηεο 

 Οη αλπςσηήξεο θελνύ πξέπεη λα εθνδηάδνληαη κε απηόκαην δηαθόπηε γηα ηελ απνθπγή 

απώιεηαο ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ηεο ηζρύνο ή ηνπ εμνπιηζκνύ. 

 



 

 

 

 Δπισπίζμαηα και Δπικαλύτειρ 

Όπνπ πιηθά ζπγθόιιεζεο, επηθάιπςεο, επηρξίζκαηα, δηαιπηηθά θαη παξόκνηεο νπζίεο πεξηέρνπλ 

εύθιεθηα ζπζηαηηθά ή ζπζηαηηθά ηα νπνία πηζαλώο λα απνηεινύλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ζα εμαζθαιίδεηαη αζθαιή ηξόπνο ρεηξηζκνύ θαη ρξήζεο ησλ πιηθώλ απηώλ, θαζώο θαη 

πιεξνθόξεζε πξνο όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζρεηηθά κε ηε βιαβεξή θύζε ησλ πιηθώλ. 

Οη εξγαδόκελνη ζα θέξνπλ θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό γηα κάηηα θαη δέξκα. Βιαβεξά ή 

εύθιεθηα πξνσζεηηθά δελ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα επηθάιπςε κε ςεθαζκό. 

 

 Ηλεκηπολογικέρ Δγκαηαζηάζειρ 

ε ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκό ζα απαζρνινύληαη κόλν εηδηθεπκέλνη εξγαδόκελνη. 

Οη επηδηνξζώζεηο γελλεηξηώλ ξεύκαηνο θαη θάζε κεραληζκνύ κε ειεθηξηθά πξνβιήκαηα, ζα γίλνληαη 

κόλν από ππεύζπλνπο ειεθηξνιόγνπο ηνπ έξγνπ. 

Πξηλ ηελ εξγαζία ζε απελεξγνπνηεκέλν ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο, ν ππεύζπλνο εξγαδόκελνο ζα 

θξνληίζεη ώζηε όινη νη εξγαδόκελνη λα πξνζηαηεύνληαη από ηελ επαλελεξγνπνίεζε. 

Γελ ζα απνζεθεύνληαη ή ηνπνζεηνύληαη εύθιεθηα πιηθά θνληά ζε ειεθηξνινγηθό εμνπιηζκό. 

Σα θνξεηά εξγαιεία ζα θνξηίδνληαη κε ειεθηξηθή ελέξγεηα ηάζεο 48 Volts. 

 

ςγκολλήζειρ 

Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ, ζπγθνιιήζεσλ αεξίνπ θαη θνπηηθώλ 

εξγαιείσλ ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ θαη ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

Θα εθηεινύληαη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο κόλν εάλ όινη νη εθηεζεηκέλνη ζε αθηηλνβνιία, εξγαδόκελνη, 

θέξνπλ θαηάιιειν εμνπιηζκό πξνζηαζίαο καηηώλ ή αλ πξνζηαηεύνληαη από ρσξίζκαηα ή 

πξνπεηάζκαηα. Απηά ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ή ζα έρνπλ επηθάιπςε ππξνπξνζηαζίαο. 

Οη εξγαδόκελνη ζα θέξνπλ πξνζηαζία γηα ηα κάηηα θαηά ηνλ θαζαξηζκό ησλ ζπγθνιιήζεσλ. 

Οη ρώξνη εθηέιεζεο ζπγθνιιήζεσλ ζα είλαη θαζαξνί από ππνιείκκαηα ειεθηξνδίσλ, κεηαιιηθά 

ππνιείκκαηα θαη άιινπο θηλδύλνπο νιίζζεζεο. Σα θαιώδηα θαη ιάζηηρα ζπγθόιιεζεο ζα 

ηαθηνπνηνύληαη, ώζηε λα απνθεύγεηαη ν θίλδπλνο πηώζεο ή νιίζζεζεο. 

Όινη νη εξγαδόκελνη πνπ αζρνινύληαη κε εξγαζίεο ζπγθόιιεζεο ζα θέξνπλ: 

 θινγνεπηβξαδπληηθά ξνύρα εξγαζίαο. Ρνύρα εξγαζίαο από πνιπεζηεξηθέο, αθξπιηθέο ή κίγκα 

ηλώλ κε βακβάθη ή καιιί δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη 

 δεξκάηηλα γάληηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ 

 δεξκάηηλε πνδηά ή άιιν θαηάιιειν πιηθό γηα βαξηέο εξγαζίεο θαη δεξκάηηλεο πεξηθλεκίδεο 

 πξνζηαζία ησλ καηηώλ θαη ηνπ πξνζώπνπ από επηθίλδπλε αθηηλνβνιία ή κεηαιιηθά αληηθείκελα 

 πξνζηαηεπηηθά ππνδήκαηα από δέξκα ή άιιν παξεκθεξέο πιηθό. 

 



 

 

 

 Έλεγσορ Κςκλοθοπίαρ 

ηα ζεκεία όπνπ ε αθαλόληζηε θίλεζε νρεκάησλ απνηειεί θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, ζα 

ππάξρεη έιεγρνο θπθινθνξίαο. Απηό ζπκπεξηιακβάλεη νρήκαηα ηξνραίαο, ζεκαηνδόηεο, πηλαθίδεο, 

θώλνπο, θξάγκαηα, παξαθάκςεηο, ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο ή άιιεο ηερληθέο ή όξγαλα ζύκθσλα κε ηηο 

πεξηζηάζεηο. 

Φξάγκαηα, θώλνη ή άιια εμαξηήκαηα ζα ηνπνζεηνύληαη ζε θαλνληθά δηαζηήκαηα ζηελ άκεζε πεξηνρή 

ησλ εξγαζηώλ θαη ζε ζέζε ηέηνηα ώζηε λα δίλνπλ επαξθή πξνεηδνπνίεζε ζηνπο νδεγνύο γηα λα 

απνθεύγεηαη ε αλάγθε απόηνκνπ θξελαξίζκαηνο. Δξγαζίεο ή εμνπιηζκόο πνπ βξίζθνληαη ζην δξόκν 

ζα πξνζηαηεύνληαη κε θαηάιιειεο πηλαθίδεο, θώηα, θξάγκαηα, ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο ή άιινπο 

ηξόπνπο.  Σα όξγαλα ειέγρνπ ζα ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ θαη ζα 

απνκαθξύλνληαη όηαλ δελ ππάξρεη αλάγθε πξνζηαζίαο. 

Οη εξγαδόκελνη σο ξπζκηζηέο θπθινθνξίαο ζα απαζρνινύληαη ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 

 όηαλ απαηηείηαη λα πεξάζνπλ απηνθίλεηα ζε πεξηνρέο όπνπ ππάξρνπλ νρήκαηα εξγαζίαο ή 

εμνπιηζκόο πνπ ίζσο θξάδνπλ κεξηθώο ή νιηθώο ην δξόκν 

 όηαλ ππάξρεη αλάγθε κνλνδξόκεζεο ζηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο, όπνπ νη όγθνη θπθινθνξίαο είλαη 

κεγάινη, νη ηαρύηεηεο πξνζέγγηζεο είλαη κεγάιεο θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζύζηεκα ζεκαηνδόηεζεο 

 όηαλ δελ κπνξεί λα γίλεη ζπληνληζκόο ηεο θπθινθνξίαο κε ην ππάξρνλ ζύζηεκα θπθινθνξίαο, 

όηαλ δελ επαξθεί ην ππάξρνλ ζύζηεκα ζεκαηνδόηεζεο γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ή όηαλ πιηθά 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή θαηαζθεπέο, πξνεμέρνπλ ζε κία δηαζηαύξσζε θαη 

έηζη παξεκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία 

 όηαλ εξγαδόκελνη ή εμνπιηζκόο απαζρνινύληαη ζην ξεύκα θπθινθνξίαο ζε νπνηαδήπνηε ζέζε 

όπνπ επεξρόκελα νρήκαηα δελ έρνπλ επαξθή πξνεηδνπνίεζε 

 ζε πεξηνρέο κεγάισλ ηαρπηήησλ θαη όγθνπ θπθινθνξίαο, όπνπ απαηηείηαη πξνζσξηλή πξνζηαζία 

ελόζσ όξγαλα ξύζκηζεο θπθινθνξίαο δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκα 

 ζε θάζε πεξίπησζε όπνπ δελ παξέρεηαη επαξθήο πξνζηαζία ζε εξγαδνκέλνπο, εμνπιηζκό θαη 

θπθινθνξία κέζσ άιισλ ηξόπσλ ξύζκηζεο θπθινθνξίαο. 

Κάζε ξπζκηζηήο θπθινθνξίαο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο θαη ζα ρξεζηκνπνηεί: 

 θαηάιιειε έλδπζε κε θσζθνξίδνπζα ηαηλία 

 θξάλνο κε θσζθνξίδνπζα ηαηλία 

 ηξόπν επηθνηλσλίαο κε άιινπο ξπζκηζηέο θπθινθνξίαο ηεο νκάδαο όπνπ δελ είλαη νξαηνί κεηαμύ 

ηνπο 

 θαθό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο. 

 

Φύλαξη ηος Δπγοηαξίος 

Μεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ν ρώξνο εξγαζηώλ ζα πεξηθξάζζεηαη από ηνλ ππεύζπλν εξγνδεγό κε 

αλαθιαζηηθό θόθθηλν πιέγκα θαη ζα ηνπνζεηνύληαη νη θαηάιιειεο ζεκάλζεηο γηα ηελ θπθινθνξία 



 

 

 

ζηελ πεξηνρή, αλ απαηηείηαη. Θα εμαζθαιίδεηαη ν πεξηνξηζκόο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ 

θαη γεληθόηεξα ησλ πιηθώλ ηνπ έξγνπ ζε αζθαιείαο ρώξνπο εληόο ηνπ θόθθηλνπ πιέγκαηνο. 

                                                             Αμοργός, Μάρτιος 2020 

 

 

                        Οι σσντάξαντες                                                    Θεωρήθηκε 

                                                                                                     Ο πξντζηάκελνο ηεο Σ.Τ.                                                                              

                                                                                                        ηνπ Δήκνπ Ακνξγνύ 
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