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ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΙΕΙΝΗ 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

ε οικόπεδο επιθάνειαρ 2.207,00 m2, ενηόρ ηος οικιζμού ηων Καηαπόλων Αμοπγού (θέζη 

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

Νηπιαγωγείο για ηην πεπιοσή ηων Καηαπόλων. 

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 Νηπιαγωγείος. 

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

νέο πποαύλιο σώπο, θα ππαγμαηοποιηθούν θςηεύζειρ, πλακοζηπώζειρ και ξύλινερ 

καηαζκεςέρ (πέπγκολερ). 

 

 

ηνηρεία ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ 

ΓΖΜΟ ΑΜΟΡΓΟΤ,  

Νήζνο Ακνξγνύ 

ηει: 22853 – 60200 , fax : 22850 - 71264 

 

 

 ηνηρεία ππόρξενπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ .Α.Τ. 

Ζ κειέηε ζπληάρζεθε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Ακνξγνύ θαη ζπγθεθξηκέλα από 

ηνπο: 

Υάιαξε Γεώξγην (Πνιηηηθόο Μεραληθόο) &  

Ρνύζζν Κωλζηαληίλν (Μεραλνιόγνο Μεραληθόο) 

 

Έδξα :       Υώξα Ακνξγνύ , ΣΚ 84008 

                Σει: 22853 – 60200 , fax : 22850 - 71264 
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ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

ην θεθάιαην απηό ηνπ ΦΑΤ, δίλνληαη ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο πνπ ζα πξέπεη λα 

ιεθζνύλ ππόςε θαηά ηηο ελδερόκελεο επεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ. 

Παξάιιεια, παξαηίζεληαη ζην επόκελν θεθάιαην ηνπ ΦΑΤ πίλαθεο «νδεγνί», ζηνπο 

νπνίνπο πξνδηαγξάθνληαη νη θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππόςε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.  

Δλδεηθηηθά, νη επηζεκάλζεηο απηέο αθνξνύλ ζηα εμήο ζηνηρεία ηνπ έξγνπ: 

 Θέζεηο Γηθηύνπ 

 Ηδηαηηεξόηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ησλ θαηαζθεπώλ 

 Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ  

 Πεξηνρέο εθπνκπήο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο 

 Υώξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε 

 Άιιεο δώλεο θηλδύλνπ 

 Υξήζε Κηλεηνύ θαη Με Κηλεηνύ Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ 

 Θέζεηο Δηθηύνπ 

Σν λέν θηίξην ζα ζπλδεζεί κε ην ππάξρνλ δίθηπν ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηνπ 

Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ. 

Οη εξγαζίεο ζύλδεζεο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από αλαιπηηθό ζρέδην απεηθόληζεο ηνπ 

πθηζηάκελνπ δηθηύνπ ζην ρώξν, γηα ηελ απνθπγή εξγαζηαθώλ αηπρεκάησλ, θαζώο 

επίζεο θαη αλεπηζύκεησλ θαηαζηξνθώλ ζε άιια δίθηπα ή ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. 

Ζ ζύλδεζε ζηα ππάξρνληα δίθηπα απαηηεί ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο (ρεηξνλαθηηθέο θαη 

κεραληθέο), ειεθηξνινγηθέο-κεραλνινγηθέο, πδξαπιηθέο θαη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ. Γηα 

αζθαιή εθπόλεζε ησλ εξγαζηώλ ζα πξέπεη νη εξγαδόκελνη λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο 

θαλνληζκνύο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ δηέπνπλ ηηο εξγαζίεο απηέο σο πξνο ηελ 

κεζνδνινγία εθπόλεζεο ηεο εξγαζίαο, ηελ ρξήζε ηνπ απαξαίηεηνπ θηλεηνύ θαη αθίλεηνπ 

εμνπιηζκνύ, θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ θαηάιιειν αηνκηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό. 

(βι. Καλόλεο Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο ζην Παξάξηεκα).  

 

 Ιδηαηηεξόηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ηωλ θαηαζθεπώλ 

Γελ ππάξρνπλ ηδηαηηεξόηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ησλ θαηαζθεπώλ 

πνπ λα πξέπεη λα επηζεκαλζνύλ ηδηαίηεξα γηα ιόγνπο αθαιείαο θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο 

ηνπ έξγνπ. 
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Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ  

Ο ρώξνο ηνπ έξγνπ είλαη ειεύζεξνο από όιεο ηηο πιεπξέο θαη δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

επηζήκαλζε νδώλ δηαθπγήο αη εμόδσλ θηλδύλνπ. 

 

Πεξηνρέο εθπνκπήο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο 

Γελ ππάξρνπλ ζην παξόλ έξγν. 

 

Υώξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε 

Γελ ππάξρνπλ ζην παξόλ έξγν. 

 

Άιιεο δώλεο θηλδύλνπ 

Γελ εληνπίδνληαη. 

 

 Υξήζε Κηλεηνύ θαη Με Κηλεηνύ Μεραλνινγηθνύ Εμνπιηζκνύ 

 Σα θηλνύκελα ηκήκαηα ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ απνηεινύλ 

θίλδπλν ζε πεξίπησζε επαθήο ησλ εξγαδνκέλσλ απηά, γη’ απηό θξίλεηαη 

αλαγθαίν κεραλήκαηα θη εμνπιηζκόο λα θέξνπλ θαηάιιειε πξνζηαζία. 

Δπίζεο, λα απνθεύγεηαη ε 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. 

 ηνπο ηξνρνύο ιείαλζεο ζα ηνπνζεηείηαη πξναζηαηεπηηθό θάιπκκα επαξθνύο 

αληνρήο. 

 ε εξγαζίεο ηξνρίζκαηνο-κνληαξίζκαηνο ζσιήλσλ επηβάιιεηαη ε ρξήζε 

εηδηθώλ γαληηώλ θαη καζθώλ. 

 Ζ 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. 
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 Ο θηλεηόο εμνπιηζκόο ζα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε αζθαινύο ιεηηνπξγίαο. Ζ 

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, ν 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.  
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 ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

 Εξγαζίεο ζην εξγν 

ην ζεκείν απηό θαηαγξάθνληαη νη νδεγίεο θαη ηα ρξήζηκα ζηνηρεία γηα κειινληηθέο 

εξγαζίεο ζην έξγν, όπσο π.ρ. εξγαζίεο ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ 

θιπ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εμήο εηδηθέο πεξηπηώζεηο πνπ αθνξνύλ ζην έξγν θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζην ηκήκα απηό ηνπ ΦΑΤ: 

Σσληήρεζε θαη επηζθεσή εγθαηαζηάζεφλ: 

 πληήξεζε θαη επηζθεπή εγθαηαζηάζεσλ αληιηνζηαζίσλ  

 ζπληήξεζε αληιηώλ 

 θαζαξηζκόο ζσιελώζεσλ / βαλώλ 

 θαζαξηζκόο δεμακελώλ 

 απνθαηάζηαζε δηαβξώζεσλ  

 πληήξεζε θαη επηζθεπή δηθηύσλ απνρέηεπζεο  

 θαζαξηζκόο ζσιελώζεσλ / βαλώλ 

 θαζαξηζκόο θξεαηίσλ 

 αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ ζσιήλσλ 

 

Αληηκεηώπηζε Εθηάθηφλ Περηζηαηηθώλ 

 Δθδήισζε ππξθαγηάο ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

  Έληνλε βξνρόπησζε  

Καηεγορηοποίεζε εργαζηώλ 

Οη παξαπάλσ νκάδεο εξγαζηώλ ελέρνπλ θηλδύλνπο νη νπνίνη είλαη πνηθίινη. Πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζδηνξηζηνύλ νη θίλδπλνη απηνί, γίλεηαη κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ 

εξγαζηώλ ζηηο εμήο γεληθέο βαζηθέο θαηεγνξίεο ελεξγεηώλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ : 

  Αζθάιεηα εξγαζίαο ζε πξνζσξηλέο ζηαζεξέο θιίκαθεο 

  Αζθάιεηα εξγαζίαο κε θνξεηέο ζθάιεο 

  Αζθάιεηα εξγαζίαο κε θνξεηέο κεραληθέο ζθάιεο 

  Αζθάιεηα εξγαζίαο κε ζθάιεο από ζρνηλί 

  Αζθάιεηα εξγαζίαο κε θάζεηεο (θαηαθόξπθεο) ζθάιεο 

  Μέηξα πξνζηαζίαο έλαληη πηώζεσλ αηόκσλ θαη αληηθεηκέλσλ  

   Αζθάιεηα εξγαζίαο κε κεραλήκαηα θαη εηδηθά νρήκαηα 

  Πξόιεςε ειεθηξηθώλ αηπρεκάησλ 

  Φσηηζκόο γηα αζθαιή εξγαζία 
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  Έθζεζε ζε εηδηθνύο θηλδύλνπο: Φπζηθνί παξάγνληεο 

  Έθζεζε ζε εηδηθνύο θηλδύλνπο : Υεκηθνί παξάγνληεο 

  Έθζεζε ζε εηδηθνύο θηλδύλνπο : Βηνινγηθνί Παξάγνληεο 

  Πξόιεςε – αληηκεηώπηζε ππξθαγηώλ ζε εξγνηάμηα 

  Δξγαζία ζε θιεηζηνύο ρώξνπο, ζηεγαλά αζθαιείαο - θηβσηνεηδή 

 

. Καλόλεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο 

ε όηη αθνξά ηελ Τγεία, Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ηνπ έξγνπ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, νη 

θαλόλεο ιεηηνπξγίαο ηίζεληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηα 

πξόηππα. Ζ λνκνζεζία θαζνξίδεη επίζεο θαη ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ θαλόλσλ. 

 Πξνζδηνξηζκόο δηαδηθαζίαο (θαηαζθεπήο – ιεηηνπξγίαο) 

 Γεκηνπξγία ζπλζεθώλ πνπ επεξεάδνπλ ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν  

 

Προζδηορηζκός δηαδηθαζίας (θαηαζθεσής) 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο απαηηείηαη θαζνξηζκόο ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε 

δηαδηθαζία θαη πνπ είλαη : 

 ν άλζξσπνο 

 ηα πιηθά 

 ε ηερληθή ππνζηήξημε (θηίξηα, κεραλέο, εξγαιεία) 

 ην ζύζηεκα νξγάλσζεο θαη δηεύζπλζεο ηεο εξγαζίαο (ξόινη & επζύλεο, 

θαηακεξηζκόο εξγαζίαο θ.ι.π) 

Δεκηοσργία ζσλζεθώλ ποσ επερεάδοσλ ζηολ εργαζηαθό τώρο  

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ εξγαζηαθό ρώξν είλαη: 

 θπζηθνί 

 ηνμηθνί 

 βηνινγηθνί 

 ςπρνινγηθνί 

Οη ζπλέπεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δεκηνπξγία ησλ παξαπάλσ ζπλζεθώλ είλαη: 

 επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο 

 δπζαξέζθεηα θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα 

 αηπρήκαηα θαη ηξαπκαηηζκνί 

Όκσο πέξα από ηνλ επεξεαζκό ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα ζπλέπεηεο κπνξεί λα 

ππνζηεί θαη ην πεξηβάιινλ κε ηηο εμήο κνξθέο: 

 παξαγσγή απνβιήησλ (ζηεξεά, πγξά, αέξηα) 

 ζθόλεο 

 ζόξπβνο 
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 θξαδαζκνί 

Οη ζπλέπεηεο ησλ παξαπάλσ κπνξεί λα είλαη : 

 νηθνινγηθή θαηαζηξνθή 

 ελόριεζε 

 κόιπλζε 

Γηα λα ζεσξεζεί ε δηαδηθαζία πεξάησζεο κίαο εξγαζίαο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ 

αζθαιήο πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζνύλ, αλ όρη λα εμαιεηθζνύλ,  νη δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο 

πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ηόζν γηα ηνλ εξγαδόκελν όζν θαη γηα ην πεξηβάιινλ. 

 

Αζθάλεια Εργαζίας ζε Προζφρινές Σηαθερές Κλίμακες 

1 

Ζ θιίκαθα πξέπεη λα είλαη ζηέξεε θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

 βαζκηδνθόξνο θαη βαζκίδεο λα είλαη κειεηεκέλεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο λα 

θέξνπλ ηα θνξηία ρσξίο λα παξακνξθσζεί κέινο ηεο θαηαζθεπήο 

 ε θιίκαθα λα είλαη ζηαζεξά πξνζαξκνζκέλε θαη ζηεξεσκέλε ζηα άθξα 

2 

Ζ θιίκαθα πξέπεη λα είλαη βαηή αζθαιώο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 νη βαζκίδεο λα έρνπλ πιάηνο αλάινγν πξνο ηα εμππεξεηνύκελα άηνκα θαη ην 

ελδερόκελν αλάγθεο άκεζεο εθθέλσζεο 

 νη βαζκίδεο ηεο λα είλαη ηνπ ίδηνπ πιάηνπο, ύςνπο θαη παηήκαηνο 

 λα έρεη αλά 10m ύςνπο ελδηάκεζα πιαηύζθαια αλάπαπζεο (πιάηνπο ίζνπ κε 

ηελ θιίκαθα θαη ηελ θνππαζηή αζθαιείαο) 

 ζε θιίκαθεο κε πεξηζζόηεξεο από πέληε βαζκίδεο, λα εμαζθαιίδνληαη νη 

εξγαδόκελνη από πηώζε, κε θνππαζηή αζθαιείαο πνπ πεξηβάιιεη όιεο ηηο 

αθάιππηεο πιεπξέο ηεο θιίκαθαο 

 ν ρεηξνιηζζήξαο πξέπεη λα ζπλερίδεηαη ζε ύςνο 1κ. Πάλσ από ην δάπεδν ζην 

νπνίν νδεγεί ε θιίκαθα 

 ην δάπεδν λα είλαη από πιηθό αληηνιηζζεξό 

3 Ζ θιίκαθα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ή επελδεδπκέλε κε άθιεθην πιηθό 

4  Ζ θιίκαθα πξέπεη λα είλαη θσηηζκέλε επαξθώο κε θπζηθό ή ηερλεηό θσηηζκό 

5 Ζ θιίκαθα πξέπεη λα είλαη ειεύζεξε από ζπζζσξεπκέλα ή απνζεθεπκέλα πιηθά, 

εξγαιεία θ.ι.π. 

6 Ζ θιίκαθα πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη λα ζπληεξείηαη πεξηνδηθά από αξκόδην 

εξγαδόκελν πνπ απνθαζηζηά ηπρόλ θζνξέο, νμεηδώζεηο, παξακνξθώζεηο θ.ι.π 

7 Ζ θιίκαθα πξέπεη λα ειέγρεηαη πξηλ από θάζε ρξήζε όζνλ αθνξά ηελ νιηζζεξόηεηα, 

ηδίσο κεηά ηπραία έθρπζε πγξώλ ή κεηά από δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο 



 

 
ειίδα -10- 

 

Αζθάλεια Εργαζίας με Φορηηές Σκάλες 

1 Σα ζηνηρεία ησλ θιηκάθσλ λα είλαη αληνρήο ώζηε λα θέξνπλ ηα πξνβιεπόκελα 

θνξηία ρσξίο παξακόξθσζε 

2 

Δηδηθόηεξα γηα ηηο μύιηλεο ζθάιεο: 

 Οη νξζνζηάηεο λα είλαη από μύιν πγηέο, ζθιεξό θαη ειαθξύ, θαινδηαηεξεκέλν, 

αλζεθηηθό ζε θάκςε, ρσξίο ξεγκαηώζεηο θαη επηθίλδπλνπο ξόδνπο, ζθιήζξεο ή 

θαη δηάθνξεο θαθώζεηο, θαζαξνί θαη ιείνη 

 Σα ζθαινπάηηα επίζεο από πγηέο, ζθιεξό μύιν, ρσξίο ξόδνπο θαη λα 

ζπλδένληαη πξνο ηνπο νξζνζηάηεο ρσλεπηά, κε εηζαγσγή ηνπο ζε αληίζηνηρεο 

νπέο 

 Ζ ζπλνρή ηεο ζθάιαο λα εμαζθαιίδεηαη θαη κε ηδαβέηεο ηνπιάρηζηνλ δύν ζε 

θάζε ηκήκα αλά απνζηάζεηο 2 m. 

 Να είλαη ζπληεξεκέλεο ζε όια ηα ζηνηρεία ηνπο, ρσξίο ζηόθνπο ή ρξώκαηα 

απνθξύπηνληα ηπρόλ ειαηηώκαηα ηνπ μύινπ, αιιά κε επάιεηςε δηαθαλνύο 

βεξληθηνύ, ώζηε λα παξαθνινπζνύληαη άκεζα ε αζθάιεηα ηεο δνκήο ηνπο 

3 Οη κεηαιιηθέο ζθάιεο λα είλαη ειεγκέλεο θαη ζπληεξεκέλεο κε όια ηνπο ηα ζηνηρεία ζε 

θαιή θαηάζηαζε, ειεύζεξεο από ζθνπξηέο θαη βακέλεο 

4 

Καηά ηελ ρξήζε θνξεηώλ θιηκάθσλ πξέπεη: 

 Να ηνπνζεηνύληαη ζε ζέζεηο αζθαιείο όπνπ δελ θηλδπλεύνπλ από 

δηεξρόκελνπο, κεηαθηλνύκελα θνξηία, άλνηγκα θνπθσκάησλ 

 Να εδξάδνληαη ζε δάπεδα αζθαιή, ζηεξεά, κε νιηζζεξά θαη κέζσ εηδηθώλ 

πεδίισλ, ή λα αγθπξώλεηαη ε βάζε ηνπο κε εηδηθό πάζζαιν ή κε άιιν ηξόπν 

πνπ λα ζπγθξαηείηαη ε ζθάια θαη λα είλαη αζθαιήο ν εξγαδόκελνο 

 Ζ έδξαζε κπνξεί λα γίλεηαη κέζσ πιαθηδίσλ γηα θαιύηεξε έδξαζε ή επαύμεζε 

ηνπ κήθνπο ηεο 

 Ζ θνξπθή ηεο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη επίζεο ζε ζεκεία ζηέξεα θαη αζθαιή 

 Δπηπιένλ ε θνξπθή πξέπεη λα έρεη ζηεξεσζεί π.ρ. κε εηδηθά άγθηζηξα ή άιιε 

δηάηαμε πξόζδεζεο 

 Ζ θνξπθή πξέπεη λα εμέρεη ηνπιάρηζηνλ 80 εθαη. Από ηελ πάλσ ζηάζκε ηεο 

πξνζπέιαζεο 

 Σα ζθαινπάηηα ηεο πξέπεη λα κελ είλαη νιηζζεξά ή λα έρνπλ νιηζζεξέο 

επηθαζήζεηο 

 Σα ζθαινπάηηα πξέπεη λα είλαη ειεύζεξα  από εξγαιεία θαη πιηθά 

5 

Οη εξγαδόκελνη πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ζθάιεο ζα πξέπεη: 

 Να ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζθάια έλαο θάζε θνξά 

 Να αλεβαίλνπλ θαη λα θαηεβαίλνπλ ηε ζθάια κε κέησπν πξνο απηήλ 

 Να έρνπλ ηα ρέξηα ηνπο ειεύζεξα ώζηε λα αλεβνθαηεβαίλνπλ κε αζθάιεηα 

 Να κελ ζθύβνπλ εθηόο ζθάιαο 

 Να πέξλνπλ κέηξα ώζηε λα κελ θηλδπλεύνπλ ηξίηνη ή ν βνεζόο ηνπο από ηελ 

εξγαζία ζηε ζθάια (απαγόξεπζε ηεο πεξηνρήο ζηε βάζε ηεο) 

 Να κελ ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζθάια ζαλ γέθπξα 

 Να κελ ρξεζηκνπνηνύλ ζθάια θνληή ή κεγάιε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

 Να κελ ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζθάια θνληά ζε δίθηπα ή αλπςσηηθά θαη άιια 

κεραλήκαηα 

 Να κελ θάλνπλ αθξνβαηηθά ελώ ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζθάια 

 Να ρξεζηκνπνηνύλ ηα απαξαίηεηα ΜΑΠ θαηά πεξίπησζε θαη λα ηεξνύληαη νη 

απνζηάζεηο αζθαιείαο 
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Αζθάλεια εργαζίας με Φορηηές Μητανικές Σκάλες 

1 
Να εθαξκόδνληαη ζε απηέο νη γεληθέο αξρέο αζθαινύο ρξήζεο, ζπληήξεζεο γηα 

αζθαιή εξγαζία κε θνξεηέο ζθάιεο 

2 Ζ βάζε ηεο ζθάιαο λα εδξάδεηαη ζε 4 ζηεξεά ζεκεία 

3 
Ζ ζθάια ζα κπνξεί λα θιείλεη πξνο όιεο ηηο δηεπζύλζεηο κέζσ ξπζκνηξνρώλ θαη 

θνριησηώλ αμόλσλ 

4 Ζ θιίζε ηεο θιίκαθαο σο πξνο ην έδαθνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 60 κνίξεο 

5 
Καζώο αλαπηύζζεηαη ε ζθάια ζα πξέπεη ην θέληξν βάξνο ηεο λα πέθηεη κέζα ζηελ 

πεξηνρή πνπ νξίδεηαη από ηα 4 ζεκεία ζηήξημήο ηεο 

6 
Σπρόλ νπηζζνδξόκεζε ησλ ζθειώλ ηεο ζθάιαο πξέπεη λα πξνιακβάλεηαη κε ρξήζε 

αλαζηαιηηθήο θαζηάληαο 

7 
Ζ αλάπηπμε ηεο ζθάιαο λα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα επηςεπδαξγπξσκέλνπ 

ζπξκαηόζρνηλνπ κε ραιύβδηλε ςπρή 

8 Σν ζπξκαηόζρνηλν πξέπεη λα είλαη ειεγκέλν ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη ιηπαζκέλν 

9 
Σν ηύκπαλν πεξηέιημεο, πξέπεη λα είλαη δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 30 εθαη. Καη λα έρεη 

κεραληζκό θαζηάληαο 

 

 

Αζθάλεια Εργαζίας με Σκάλες από Στοινί 

1 
Πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζε απηέο νη γεληθέο αξρέο αζθαινύο θαηαζθεπήο θαη ρξήζεο 

ζπληήξεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ζε θνξεηέο ζθάιεο 

2 Να κελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θξέαηα θ.ι.π κε βάζνο πάλσ από 10m 

3 
Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηεο λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ρσξίο θζνξέο, καηίζκαηα 

θ.ι.π 

4 Να είλαη ζηεξεσκέλεο θαιά θαη ζηηο δύν άθξεο 

 

Αζθάλεια Εργαζίας με Κάθεηες (καηακόρσθες) Σκάλες 

1 
Πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζε απηέο νη γεληθέο αξρέο αζθαινύο θαηαζθεπήο θαη ρξήζεο 

ζπληήξεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ζε θνξεηέο ζθάιεο 

2 

Οη θιίκαθεο λα είλαη βαηέο κε αζθάιεηα θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Οη βαζκίδεο λα έρνπλ αξθεηό πιάηνο 

 Οη βαζκίδεο λα έρνπλ πίζσ ηνπο δηάζηεκα αξθεηό γηα ην ρξήζηε 

 Να ππάξρνπλ ρεηξνιαβέο θαη ζηηο δύν πιεπξέο 

 Γηα κεγάια ύςε λα ππάξρνπλ δηαηάμεηο αζθαιείαο (ηύπνπ δαθηπιίνπ, 

θξηλνιίλνπ) πνπ λα πεξηδώλνπλ ην ρξήζηε 

 Οη ρεηξνξνιηζζήξεο πξέπεη λα ζπλερίδνληαη ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 70cm πάλσ 

από ην δάπεδν 
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3 
Οη θιίκαθεο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από πιηθό άθαπζην ή ληπκέλεο κε 

άθιεθην πιηθό 

 

Μέηρα Προζηαζίας Ένανηι Πηώζεφν Αηόμφν και Ανηικειμένφν 

1 Σν ρέδην Αζθαιείαο θαη ν Φάθεινο Αζθαιείαο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη 

ζπζηεκαηηθά  γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ρώξνπ θαη ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο 

2 Καηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο εξγαζηώλ ζε ύςε, ε πεξηνρή γύξσ από ην έξγν 

πεξηθξάζζεηαη ζε αζθαιή απόζηαζε 

3 
Οη εξγαζίεο ζε ύςε (μπινηύπνπο, ζηέγεο, θαπλνδόρνπο θιπ) αλαιακβάλνληαη 

κόλν από ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ είλαη θπζηθά θαη ςπρνινγηθά πγηείο θαη έρνπλ 

ηελ αλαγθαία γλώζε θαη πείξα γηα απηό ην είδνο εξγαζίαο 

4 

Απαγνξεύεηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ εξγάδνληαη ζε ύςε: 

 Να ηνπνζεηνύλ εξγαιεία αλάκεζα ζηνλ εμνπιηζκό αζθαιείαο θαη ζην ζώκα 

ηνπο  ή ζε ηζέπεο πνπ δελ  πξννξίδνληαη γη απηό ην ζθνπό 

 Να κεηαθηλνύλ βαξηά πιηθά ή εμνπιηζκό πάλσ – θάησ κε ηα ρέξηα 

 Να αγθπξώλνπλ ηξνραιίεο ή ζθαισζηέο ζε ζεκεία ηεο θαηαζθεπήο, ρσξίο 

πξώηα λα επηβεβαησζεί ε ζηαζεξόηεηά ηνπο 

5 Όια ηα άηνκα πνπ θηλνύληαη ζην εξγνηάμην ζα είλαη εθνδηαζκέλα κε ηα θαηάιιεια 

κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (δώλεο αζθαιείαο, θξάλε, αληηνιηζζεξά ππνδήκαηα) 

6 
Απαγνξεύεηαη λα δηεμάγνληαη εξγαζίεο ζε κεγάια ύςε, όηαλ επηθξαηνύλ δπλαηνί 

άλεκνη, παγσληά, νκίριε ή  θαηά ηε δηάξθεηα θαηαηγίδαο, έζησ θαη κε ηε βνήζεηα 

γεξαλνύ 

7 
Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο θσηηζκόο (θπζηθόο ή ηερλεηόο) ζην ρώξν ηεο 

εξγαζίαο, ώζηε νη εξγαδόκελνη λα θηλνύληαη κε αζθάιεηα ζε θαζεζηώο πιήξνπο 

νξαηόηεηαο ησλ νξίσλ θαη ησλ εκπνδίσλ ηνπ ρώξνπ 

8 Πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη κε θαηάιιεια κέζα (πηλαθίδεο, αθνπζηηθά ή θσηεηλά 

ζήκαηα) νη πεξηνρέο απμεκέλνπ θηλδύλνπ από ηπρόλ πηώζε αηόκσλ ε πιηθώλ 

9 Οη θαηαζθεπέο κε εύζξαπζηεο ζηέγεο πξέπεη λα θέξνπλ πξνεηδνπνηεηηθέο 

πηλαθίδεο ηνπνζεηεκέλεο ζηηο πξνζβάζεηο ηεο ζηέγεο 

10 

Γεληθά ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα έρνπλ δηαζθαιηζηεί κε θαηάιιεια 

θηγθιηδώκαηα, ή άιια ηζνδύλακα κέηξα αζθαιείαο θαη ζήκαλζεο: 

 θάκκαηα, ραληάθηα, θξέαηα, εθζθαθέο, επηθίλδπλα ράζκαηα 

 Σηο δεμακελέο ή ηηο ηάθξνπο πνπ πεξηέρνπλ ζεξκέο, θαπζηηθέο ή δειεηεξηώδεηο 

νπζίεο θαη ηηο ηάθξνπο θύιαμεο άζβεζηνπ 

11 

Γεληθά ζην ππό θαηαζθεπή νηθνδόκεκα, πξέπεη λα έρεη δηαζθαιηζηεί κε θαηάιιεια 

θηγθιηδώκαηα, ή άιια ηζνδύλακα κέηξα αζθαιείαο, αλά όξνθν: 

 Ζ πεξίκεηξνο ηεο νηθνδνκήο θαη ηα όξηα ησλ μπινηύπσλ 

 Σα θξεάηηα ησλ αλειθπζηήξσλ, νη νπέο θαη ηα αλνίγκαηα ζηα δάπεδα, νη νπέο 

θαη ηα αλνίγκαηα ζηνπο ηνίρνπο 

 Σα θιηκαθνζηάζηα 

 Οη εξγαζίεο ζε ύςε (π.ρ. ζηέγεο) 

11 Οη πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο αζθάιεηαο ειέγρνληαη πεξηνδηθά σο πξνο ηελ αληνρή 

ηνπο 

12 

Σα δάπεδα εξγαζίαο θαη νη πξνζπειάζεηο ζηνπο αλσηέξσ ρώξνπο, πξέπεη λα 

είλαη θαζαξέο, απαιιαγκέλεο από ζθνππίδηα, νιηζζεξά πιηθά (ιάδηα, λεξά) 

δηάθνξα αληηθείκελα (πιηθά, εξγαιεία θιπ), παγεηό ρηόλη, πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ 

αληηθείκελν πξνζθόκκαηνο ή νιηζζήκαηνο 
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13 Σα δάπεδα εξγαζίαο θαη νη πξνζπειάζεηο ζε απηά πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα από αληηνιηζζεξά πιηθά 

14 Σα δάπεδα εξγαζίαο θαη νη πξνζπειάζεηο πξέπεη λα δηαζέηνπλ δάπεδν εξγαζίαο 

κε ην θαηάιιειν θαη αλάινγα ηε θύζε ηεο εξγαζίαο, πιάηνο θαη αληνρή 

15. 

Σα δάπεδα εξγαζίαο θαη νη πξνζπειάζεηο ζ΄απηά πξέπεη λα θέξνπλ πεξηκεηξηθά 

θηγθιηδώκαηα αζθάιεηαο απνηεινύκελα: 

 από ρεηξνιηζζήξα (αλζεθηηθό θηγθιίδσκα ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1,00 κ. από ην 

δάπεδν 

 ξάβδν κεζνδηαζηήκαηνο 

 ζσξάθην (ζνβαηεπί) ύςνπο 0,15 κ 

16 Ζ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ δηαδξόκνπ πνπ δηακνξθώλεη ην ηθξίσκα, πξέπεη λα θέξεη 

πξνζηαηεπηηθά θξάγκαηα άθξσλ 

17 

Πξέπεη λα ππάξρεη θάιπςε θσηαγσγώλ, θξεαηίσλ, θξεάησλ αλειθπζηήξσλ θαη 

γεληθά αλνηγκάησλ ζηα δάπεδα: 

 είηε πεξηκεηξηθά κε θηγθηδώκαηα 

 είηε κε ηελ πιήξε θάιπςή ηνπο κε ακεηαθίλεην ζηεξεό ζαλίδσκα πάρνπο 0,025 

κ. πνπ θαξθώλεηαη ζε αλζεθηηθό μύιηλν πιαίζην από ιαηάθη 

 είηε κε ηελ ηνπνζέηεζε ζηδεξέληνπ πιέγκαηνο από νπιηζκό (ή δνκηθό πιέγκα) 

πνπ ζηεξεώλεηαη ζην κέξνο ηεο νπήο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο πιάθαο 

 είηε κε αλνίγκαηα, ζηε πεξίπησζε πνπ απηά πξέπεη λα αλνίγνπλ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα έηζη ώζηε λα παξέρνπλ αζθάιεηα 

18 Οη θαηαπαθηέο θαη ηα αλνίγκαηα θιηκάθσλ θ.ι.π. πνπ είλαη θαιπκκέλα κε θηλεηά 

θαιύκκαηα ή ζπξίδεο, πξέπεη λα δηαζέηνπλ επηπιένλ θαη πξνζηαηεπηηθό ζηεζαίν 

19 ε κηθξήο επηθαλείαο θαηαπαθηέο, (0,15 ηνπ ηεηξαγσληθνύ κέηξνπ) πξέπεη λα 

ηνπνζεηείηαη αλζεθηηθό θάιπκκα 

20 Σα θαιύκκαηα ησλ θαηαπαθηώλ θαη νη ζπξίδεο πξέπεη είλαη επίπεδεο 

21 
Σα θαιύκκαηα ησλ θαηαπαθηώλ θαη νη ζπξίδεο εθ΄ όζνλ δελ απνκαθξύλνληαη, 

όηαλ αθαηξνύληαη, πξέπεη λα ζηεξίδνληαη κε ζηδεξέο ξάβδνπο πξνζαξκνζκέλεο 

θαηάιιεια, έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδνληαη από αθνύζην θιείζηκν 

22 
Δπηβάιιεηαη λα αλπςώλνληαη ηα βαξηά θαιύκκαηα (θξεαηίσλ, επηζθέςηκσλ, 

αγσγώλ θιπ), κόλνλ κε εηδηθά εξγαιεία ή δηαηάμεηο γηα ηελ απνθπγή 

ηξαπκαηηζκνύ ησλ άθξσλ ηνπ εξγαδνκέλνπ 

23 
Φσηαγσγνί κε επηθάιπςε από θνηλνύο παινπίλαθεο (όρη νπιηζκέλνπο) πξέπεη λα 

έρνπλ ζην θάησ κέξνο, επαξθώο ηζρπξή πξνζηαζία από δηθηπσηό ζπξκάηηλν 

πιέγκα, κόληκν ή θηλεηό 

24 Σα αλνίγκαηα ησλ θαηαθόξπθσλ επηθαλεηώλ, πξέπεη λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθό 

ζηεζαίν ε πξνζσξηλό θηγθιίδσκα ηθαλήο αληνρήο 

25 
Όηαλ ιόγσ εξγαζηώλ αθαηξνύληαη ηα θηλεηά θηγθιηδώκαηα ή ηα πεξηθξάγκαηα ζε 

αλνίγκαηα θαηαθόξπθσλ επηθαλεηώλ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη άιια ηζνδύλακα 

κέηξα πνπ λα απνθιείνπλ ηελ πηώζε, ή λα ζπγθξαηνύλ ην άηνκν ζηελ πηώζε ηνπ 

26 
Μεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα επαλαηνπνζεηνύληαη ηα πξνβιεπόκελα 

θηγθιηδώκαηα ή πεξηθξάγκαηα πνπ ρξεηάζηεθε λα αθαηξεζνύλ ζηα αλσηέξσ 

αλνίγκαηα 

27 Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ ζηηο ζηέγεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

πξόλνηα ώζηε ην κεγαιύηεξν δπλαηό ηκήκα ηεο εξγαζίαο λα εθηειείηαη ζην έδαθνο 

28 Ζ αλύςσζε ησλ δεπθηώλ θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο πξέπεη λα εθηειείηαη κε κεραληθά 

κέζα από απόζηαζε 
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29 Δπηβάιιεηαη λα εθαξκόδνληαη νη ηξόπνη ηνπνζέηεζεο ησλ θύιισλ επηθάιπςεο 

πνπ πξνβιέπνληαη από ην νηθείν εξγνζηάζην παξαγσγήο ηνπο. 

30 Σα ππνζηεξίγκαηα ηεο ζηέγεο πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ κε ηελ θιίζε ηνπο θαη λα 

ζηεξίδνληαη κε αζθάιεηα 

31 πξόκελα θξάγκαηα, δηάδξνκνη θαη ζθάιεο νξνθήο πξέπεη λα ζηεξεώλνληαη κε 

αζθάιεηα ζε ζηαζεξή θαηαζθεπή 

32 Όια ηα θαιύκκαηα αλνηγκάησλ ζηε ζηέγε λα είλαη θαιήο θαηαζθεπήο θαη 

αζθαιηζκέλα ζηε ζέζε ηνπο 

33 
Θα επηηξέπεηε ε άλνδνο ζηηο ζηέγεο θσηαγσγώλ κε ειαθξά επηθάιπςε (παισηή, 

πιαζηηθή ακίαλην-ηζηκέληνπ θιπ.) κόλνλ όηαλ ππάξρνπλ αλζεθηηθνί δηάδξνκνη 

επίζθεςεο θαη αζθαιήο πξόζβαζε πξνο απηνύο 

34 

Όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξόζβαζε κηα πιεπξά ή ζηεζαίν κηαο εύζξαπζηεο 

ζηέγεο, γηα ηνλ θίλδπλν πηώζεο αηόκνπ κέζσ ηνπ επζξαύζηνπ πιηθνύ, πξέπεη λα 

θαιύπηεηαη ην εύζξαπζην απηό πιηθό ζε κηα ειάρηζηε απόζηαζε ελόο κέηξνπ 

πάλσ ζηε ζηέγε 

35 

Καηά ηελ εξγαζία ζε πςειέο θαπλνδόρνπο 

 Σν δάπεδν ηεο ζθαισζηάο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 65 εθαηνζηά θάησ από ηελ 

θνξπθή ηεο θαπλνδόρνπ 

 Σν ακέζσο ρακειόηεξν δάπεδν θάησ από ην δάπεδν ηεο ζθαισζηάο όπνπ 

εθηεινύληαη εξγαζίεο,  λα ιεηηνπξγεί σο πιαηθόξκα αζθαιείαο 

36 Απαγνξεύεηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα αλεβαίλνπλ ζε θαπλνδόρν πνπ δελ είλαη 

εθνδηαζκέλε κε επαξθώο αγθπξσκέλεο θηλεηέο ζθάιεο ή ζθαινπάηηα 

37 
Απαγνξεύεηαη ζην πξνζσπηθό ηνπ εξγνηαμίνπ λα εξγάδεηαη ζε θαπλνδόρνπο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ εθηόο εάλ έρνπλ ιεθζεί νη αλαγθαίεο πξνθπιάμεηο γηα ηελ απνθπγή 

ηνπ θηλδύλνπ από θαπλό θαη αέξηα 

38 

ε επηθίλδπλα ζεκεία ηνπ έξγα όπσο πρ θεθιηκέλα επίπεδα ζηέγεο ζε κεγάια 

ύςε, δπζπξόζηηα ζεκεία ηεο θαηαζθεπήο, ηκήκαηα έξγνπ κε πξνεμέρνληα 

νπιηζκό (ππνζηεισκάησλ, δνθώλ, πιαθώλ θιπ, όπνπ δελ είλαη εύθνιν λα 

ηνπνζεηεζνύλ θηγθιηδώκαηα ιόγσ ζέζεσο, ή δηακνξθώζεσο ηεο θαηαζθεπήο 

πξέπεη λα έρεη πξνβιεθζεί ε ύπαξμε άιισλ κέζσλ πξνζηαζίαο όπσο: 

 θξάγκαηα ή θηγθιηδώκαηα θαη θξάγκαηα άθξσλ γηα λα εκπνδίδνπλ ηελ πηώζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ 

 δίθηπα, πξνζηεγάζκαηα, πεηζώκαηα ή άιια κέζα γηα ηελ ζπγθξάηεζε αηόκσλ 

θαη πιηθώλ 

 θηλεηέο θαη ζηαζεξέο εμέδξεο 

 δώλεο αζθαιείαο κε θαηάιιειε αγθύξσζε 

 δηάδξνκνη εξγαζίαο πνπ λα επεθηείλνληαη  κε ηελ πξόνδν ηεο θαηαζθεπήο 

 θηλεηνί εμώζηεο εξγαζίαο αλεξηεκέλνη από αλπςσηηθό κεράλεκα 

 θαηαζθεπή αλεμαξηήηνπ ηθξηώκαηνο σο πξνο ηελ ζηάζκε εξγαζίαο (π.ρ. 

ζηέγε), κεηά δαπέδνπ εξγαζίαο, εηο ην ύςνο ηνπ ζεκείνπ απνιήμεσο ηεο 

ζηάζκεο εξγαζίαο παξαιιήισο πξνο απηήλ, θαη θαζ΄ όιν ην κήθνο ηεο 

39 

Γηα ηελ απνθπγή πηώζεσο δνκηθώλ πιηθώλ, εξγαιείσλ ή δηαθόξσλ άιισλ 

αληηθεηκέλσλ, από ππεξθείκελνπο νξόθνπο όπνπ εθηεινύληαη εξγαζίεο ζε 

ρακειόηεξεο ζηάζκεο όπνπ θπθινθνξνύλ εξγαδόκελνη, νρήκαηα, ή δηεξρόκελνη, 

πξέπεη λα έρεη πξνβιεθζεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

 ηνπνζέηεζε ζσξαθίσλ 

 θαηαζθεπή ζθάθεο  (ζπλήζσο μύιηλν επίπεδν κε θιίζε) 

 πξνζηαηεπηηθά πεηάζκαηα από πιαζηηθό ή ηζνπβάιη 

 ζηεγαζκέλε δηάβαζε πεδώλ ή νρεκάησλ 
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 θάιπςε ησλ νπώλ ή ησλ αλνηγκάησλ ζηα δάπεδα εξγαζίαο 

40 Καηά ηελ δηάξθεηα θαηεδάθηζεο επηβάιιεηαη λα έρεη εθθελσζεί ν ρώξνο ζε 

ηθαλνπνηεηηθή απόζηαζε γύξσ θαη θάησ από ηελ θαηεδάθηζε 

41 
Καηά ηελ απνθνκηδή πξντόλησλ απόξξηςεο (κπάδα) από ππεξθείκελνπο νξόθνπο 

ηεο νηθνδνκήο κε ειεύζεξε πηώζε κέζα ζε αγσγνύο, πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη θιεηζηνί αγσγνί πιαζηηθνί ή κεηαιιηθνί ηύπνπ ζσιήλα 

42 Πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο θαηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ώζηε λα κελ αθήλνληαη 

αησξνύκελα βάξε ζε αλπςσηηθά κεραλήκαηα 

43 
Δμέηαζε αλ θαηά ηελ κεηαθνξά ειαθξώλ κελ, αιιά νγθσδώλ αληηθεηκέλσλ, κε ηα 

ρέξηα από εξγάηεο, απηνί ιόγσ ηνπ θνξηίνπ, έρνπλ θαιή νξαηόηεηα ζην ρώξν πνπ 

θηλνύληαη 

44 Καηά ηελ εθθόξησζε πιηθώλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ώζηε λα κελ 

πξνμελεζνύλ αλεμέιεγθηεο πηώζεηο από ην θνξηίν 

45 
Καηά ηελ ζηνίβαζε ησλ πιηθώλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ώζηε λα γίλεηαη κε 

ηάμε θαη ζε ρώξνπο θαηάιιεινπο πνπ δελ ζα αθήζνπλ λα δηαξξεύζνπλ, λα 

θπιήζνπλ ή λα πέζνπλ ηα πιηθά 

46 

Καηά ηελ δηάζηξσζε λσπνύ ζθπξνδέκαηνο κε αληιία ζε θάπνηα ζηάζκε 

νηθνδνκήο πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα απνηξνπήο ηπραίαο αηθλίδηαο 

αλεμέιεγθηεο έθρπζεο πιηθνύ: 

 ε γεηηνληθνύο ρώξνπο 

 ε δηεξρόκελνπο 

 ην εξγαηηθό πξνζσπηθό 
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Μέηρα Προζηαζίας καηά ηη διάρκεια Εργαζιών Φόρηφζης -Εκθόρηφζης- 

Αποθήκεσζης- Σηοιβάγμαηος 

1 

Σν ρέδην θαη ν θάθεινο αζθάιεηαο λα ελεκεξώλνληαη ζπζηεκαηηθά γηα ηελ 

νξγάλσζε ησλ ρώξσλ θόξησζεο, εθθόξησζεο, απνζήθεπζεο θαη ζηνηβαζίαο ησλ 

πιηθώλ θαη ησλ κπαδώλ απόξξηςεο 

2 
Δπηβάιιεηαη λα έρνπλ πξνβιεθηεί θαηάιιειεο ζέζεηο εληόο εξγνηαμίνπ γηα ηελ 

απνζήθεπζε πιηθώλ, απνθνκηδή κπαδώλ, απνξξηκκάησλ θ.ι.π. 

3 

ηελ πεξίπησζε ζηελόηεηαο ρώξνπ εληόο ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ζηελ 

πεξίπησζε θαηάιεςεο ηκήκαηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ή θαη ηνπ νδνζηξώκαηνο (γηα 

ζύληνκν δηάζηεκα, ή παξαηεηακέλν ρξόλν) πξέπεη λα έρεη γίλεη: 

 ελεκέξσζε ησλ δεκνζίσλ αξρώλ (ηξνραίαο, δήκνπ, θι.π.) θαη ιήςε ζρεηηθήο 

άδείαο 

 ζήκαλζε ηνπ ρώξνπ πνπ θαηαιακβάλεηαη 

 εγθαηάζηαζε λπθηεξηλνύ θσηηζκνύ αζθαιείαο εθηξνπήο θπθινθνξίαο πεδώλ 

θαη νρεκάησλ 

4 
Οη ρώξνη θόξησζεο – εθθόξησζεο θαη νη ξάκπεο πνπ νδεγνύλ ζ΄ απηνύο πξέπεη 

λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ κεηαθεξόκελνπ θνξηίνπ 

5 

Οη ρώξνη θόξησζεο- εθθόξησζεο θαη νη ξάκπεο πνπ νδεγνύλ ζ΄ απηνύο, πξέπεη 

λα δηαζέηνπλ εύθνιε άκεζε πξόζβαζε κε ην ηνπηθό νδηθό δίθηπν ρσξίο άζθνπεο 

δηαδξνκέο κέζα ζηνπο ρώξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ 

6 
Οη ξάκπεο θόξησζεο – εθθόξησζεο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ αζθάιεηα ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο έλαληη πηώζεο 

7 
Καηά ηελ απνζήθεπζε θαη ζηνηβάγκαηνο πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη θξνληίδα, ώζηε 

λα κελ θηλδπλεύεη θαλείο από θαηάξξεπζε ή πηώζε αληηθεηκέλσλ 

8 

Γηα ηελ απνζήθεπζε ή ζηνηβάγκαηνο αληηθεηκέλσλ όηαλ γεηηνλεύεη κε πεξηνρέο 

εξγαζίαο ή θπθινθνξίαο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο 

(όπσο π.ρ πεξηθξάγκαηα, ζαληδώκαηα, πξνζηαηεπηηθά δίθηπα θιπ) 

9 

Ζ θόξησζε, εθθόξησζε θαη κεηαθνξά πιηθώλ ή αληηθεηκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη 

θαηά ηξόπν ώζηε λα κελ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν πξόζσπα ιόγσ πηώζεο, θύιηζεο, 

αλαηξνπήο, θαηάξξεπζεο ή ζξαύζεο αληηθεηκέλσλ 

10 
ε εξγαζίεο θόξησζεο θαη εθθόξησζεο απαγνξεύεηαη ε παξακνλή πξνζώπσλ 

ζηηο πεξηνρέο δηαθίλεζεο ηνπ πιηθνύ 

11 

Πξηλ ηε θόξησζε θαη εθθόξησζε ησλ νρεκάησλ κε επζύλε ηνπ νδεγνύ, 

εμαζθαιίδνληαη ηα νρήκαηα από ηπραία θίλεζε (ρεηξόθξελν, εκπόδηα ζηηο ξόδεο 

θ.ι.π.) 

12 Πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ζηελ πιεξόηεηα ησλ απεξρνκέλσλ θνξηεγώλ κε πιηθό 
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απόξξηςεο (κπάδα), ώζηε λα κε δηαξξέεη θαηά ηε κεηαθνξά θαη ξππαίλεη ηνπο 

δξόκνπο, κέξνο από ην πιενλάδνλ θνξηίν 

13 

Πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή, ώζηε ζε πεξίπησζε απόιεςεο ζπζζσξεπκέλνπ 

πιηθνύ, ππνθεηκέλνπ ζε θαηνιίζζεζε (ρώκα, άκκνο θ.ι.) λα κελ δεκηνπξγνύληαη 

απόηνκα πξαλή ή λα κελ ππνλνκεύεηαη ηνύην 

14 
Όηαλ θπιάζζεηαη ζην ύπαηζξν άζβεζηνο θνληνπνηεκέλε, πξέπεη λα θαιύπηεηαη κε 

ζηξώκα άκκνπ γηα λα παξεκπνδίδεηαη δηαζθνξπηζκόο ηεο από ηνλ πλένληα άλεκν  

15 

Απαγνξεύεηαη ε άλνδνο ζε ζσξνύο εθηόο αλ: 

 δελ ππάξρεη θίλδπλνο θαηάξξεπζεο, νιίζζεζεο ή θύιηζεο ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ 

πιηθνύ 

 εμαζθαιίδεηαη ζηαζεξή έδξαζε ζηνλ εξγαδόκελν 

16 Απαγνξεύεηαη ε απόιεςε ζσιήλσλ, μπιείαο θιπ από ηα πιάγηα ζσξώλ 

17 

Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ζηδεξνδνθώλ ζε πεξηζζόηεξεο επάιιειεο ζηξώζεηο, 

πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη εγθάξζηα σο ππόζηξσκα θαη πξηλ από ηελ ηνπνζέηεζε 

ηεο ππεξθείκελεο ζηξώζεο ηεκάρηα ζαλίδσλ ή θαδξνληώλ 

18 

Οη ζσξνί μπιείαο ζηνηβάδνληαη κόλνλ επάλσ ζε επίπεδε θαη ζηαζεξή βάζε, θαηά 

ην δπλαηόλ θαηαθόξπθα, κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε θαλνληθά ηεκαρηζκέλσλ μύισλ 

ζηνηβάγκαηνο θαη ζύλδεζεο 

19 
Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ζηξνγγπιώλ θνξκώλ μπιείαο ή ζσιήλσλ λα ιακβάλνληαη 

κέηξα γηα ηελ απνθπγή θύιηζεο 

20 
Καηά ηελ επηζώξεπζε γεληθά επηκεθώλ ξάβδσλ θαηαθόξπθα, λα ιακβάλεηε 

κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή θαηνιίζζεζεο ή πηώζεο 

21 

Δπηηξέπεηε ηε ξίςε αληηθεηκέλσλ από ύςνο κόλνλ: 

 Όηαλ ν επηθίλδπλνο ρώξνο θπιάζζεηαη από επηηεξεηή θαη θξάζζεηαη αζθαιώο 

 Αθνύ πξνεγεζεί εηδνπνίεζε από ηνλ επηηεξεηή ν νπνίνο πξέπεη λα έρεη 

βεβαησζεί όηη ε ζέζε απόξξηςεο είλαη ειεύζεξε θαη απξόζηηε θαη δελ πθίζηαηαη 

θίλδπλνο αλαπήδεζεο πιηθνύ 

 Όηαλ ν επηηεξεηήο δελ αζρνιείηαη κε άιιεο εξγαζίεο 

22 

Ζ έμνδνο θεθιηκέλσλ επηπέδσλ, αλνηθηώλ ή θιεηζηώλ αγσγώλ εθθόξησζεο, νη 

θεθιηκέλεο ηξνρηέο θαη θνξησηήξεο πξέπεη λα αζθαιίδνληαη έλαληη εθηξνρηαζκώλ, 

πιαγίσλ κεηαηνπίζεσλ θαη θαηαπηώζεσλ 

23 ε πεξίπησζε αλάγθεο πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη θαηάιιεια 

24 

Όηαλ κεηαθέξνληαη επηκήθε αληηθείκελα (π.ρ. ξάβδνη, ζηδεξνί νπιηζκνί θιπ) από 

έλα άηνκν επηβάιιεηαη : 

 Να κεηαθέξνληαη κε θιίζε ησλ αληηθεηκέλσλ απηώλ πξνο ηα άλσ 

 Ζ δηάβαζε ζηηο γσλίεο θηηζκάησλ ή άιισλ εκπνδίσλ πνπ κεηώλνπλ ηελ 
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νξαηόηεηα λα γίλεηαη ζε αλνηθηή θακπύιε 

25 

Δπεηδή θαηά ηελ κεηαθνξά βαξέσλ αληηθεηκέλσλ από θάπνηνλ εξγαδόκελν ηίζεηαη 

ζε έληνλε θαηαπόλεζε ε ξάρε θαη ε νζθπτθή ρώξα ηνπ,  λα  εμεηάδεηαη κήπσο: 

 Ζ πξνζπάζεηα είλαη πνιύ θνπηώδεο 

 Πξαγκαηνπνηείηαη κόλν κε ζηξνθή ηνπ θνξκνύ 

 πλεπάγεηαη απόηνκε κεηαθίλεζε ηνπ θνξηίνπ 

 Καηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα κε ην ζώκα ζε αζηαζή ζέζε 

 Σν αληηθείκελν είλαη ππεξβνιηθά βαξύ 

 Σν αληηθείκελν είλαη ππεξβνιηθά νγθώδεο 

 Σν αληηθείκελν επξίζθεηαη ζε αζηαζή ηζνξξνπία 

 Σν αληηθείκελν έρεη πεξηερόκελν πνπ είλαη  δπλαηό λα κεηαηνπηζηεί 

 Σν εμσηεξηθό ζρήκα (ή θαη ε ζύζηαζήο ηνπ) δύλαηαη λα πξνθαιέζεη θαθώζεηο 

ζηνλ εξγαδόκελν από πξόζθξνπζε ή θαηά ηελ αλάιεςε ηνπ θνξηίνπ 

 Καηαβάιινληαη ππεξβνιηθά ζπρλέο ή ππεξβνιηθά παξαηεηακέλεο ζσκαηηθέο 

πξνζπάζεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηδηαίηεξα ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε 

 Πξνζθέξεηαη αλεπαξθήο ρξόλνο ζσκαηηθήο αλάπαπζεο ή αλάθηεζεο 

δπλάκεσλ  

 Γηαλύνληαη ππεξβνιηθέο απνζηάζεηο αλύςσζεο θαηαβίβαζεο ή κεηαθνξάο 

 Ο ξπζκόο εξγαζίαο επηβάιιεηαη από δηαδηθαζία πνπ δελ κπνξεί λα ειέγμεη θαη 

κεηαβάιιεη ν εξγαδόκελνο θαηά ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ 

 Ο ειεύζεξνο ρώξνο, ηδίσο θαηά ηελ θαηαθόξπθε έλλνηα, είλαη αλεπαξθήο γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο 

 Σν δάπεδν είλαη νιηζζεξό γηα ηα ππνδήκαηα ηνπ εξγαδόκελνπ 

 Ο ρώξνο εξγαζίαο ή ην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ δελ επηηξέπεη ζηνλ εξγαδόκελν 

λα δηαθηλήζεη ρεηξσλαθηηθά ην θνξηίν ζε αζθαιέο ύςνο ή κε θαιή ζηάζε ηνπ 

ζώκαηόο ηνπ 

 Σν δάπεδν εξγαζίαο ή ε επηθάλεηα πάλσ ζηελ νπνία εθηειείηαη ε εξγαζία 

παξνπζηάδνπλ δηαθπκάλζεηο θαζ΄ ύςνο, γεγνλόο πνπ ζπλεπάγεηαη ην ρεηξηζκό 

ηνπ θνξηίνπ ζε δηάθνξα επίπεδα 

 Σν δάπεδν ή ε έδξαζε ησλ πνδηώλ ηνπ εξγαδόκελνπ είλαη αζηαζή 

 Ζ ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία, ε θπθινθνξία ηνπ αέξα θαη ν θσηηζκόο είλαη 

αθαηάιιεια ή αλεπαξθή ή νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο είλαη δπζκελείο 

 Δξγαδόκελνο έρεη θαηάζηαζε πγείαο αζύκβαηε (ή θαη αθαηάιιειε ζσκαηηθή 

δηάπιαζε ) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ 

 Φέξεη αθαηάιιεια ελδύκαηα, ππνδήκαηα ή άιια πξνζσπηθά είδε 

 Γελ δηαζέηεη επαξθείο γλώζεηο ή δελ έρεη εθπαηδεπηεί θαηάιιεια 
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26 

Καηά ηε ζπληνληζκέλε κεηαθνξά βαξέσο αληηθεηκέλνπ από πεξηζζόηεξα άηνκα 

πξέπεη λα εμεηάδεηε αληίζηνηρα αλ: 

 Ο αξηζκόο ησλ κεηαθνξέσλ είλαη αλάινγνο ηνπ πξνο κεηαθνξά αληηθεηκέλνπ 

 Ζ δηάηαμε ησλ κεηαθνξέσλ γίλεηαη θαη΄ αλάζηεκα, ιακβαλνκέλεο ππόςε θαη 

ηεο ηπρόλ θιίζεο ηνπ εδάθνπο 

 Ζ δηεύζπλζε (θνπκάλην) έρεη αλαηεζεί ζε θαηάιιειν πξόζσπν, ην νπνίν 

πξέπεη λα έρεη δηαξθή νπηηθή επνπηεία ηεο εξγαζίαο 

 Οη εθηεινύληεο ηε κεηαθνξά ζπκκνξθώλνληαη πξνο ηηο εληνιέο ηνπ 

δηεπζύλνληνο ηελ /κεηαθνξά 

 Οη εθηεινύληεο ηε κεηαθνξά επξίζθνληαη από ηελ ίδηα πιεπξά θαηά ηελ 

απόζεζε ή απόξξηςε επηκεθώλ αληηθεηκέλσλ 

 Ζ απόζεζε ή  απόξξηςε πξέπεη λα γίλεηαη ηαπηόρξνλα από όινπο, κεηά από 

ζρεηηθό κεγαιόθσλν παξάγγεικα 

 

Αζθάλεια Εργαζίας με Μητανήμαηα, Ειδικά Οτήμαηα 

 

Γεληθές Προβιέυεης 

1 

Σα ρξεζηκνπνηνύκελα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο εξγαιεία θιπ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη πξνο ηηο πξνβιέςεηο ηεο Μειέηεο Αζθάιεηαο ηηο εληνιέο ηνπ 

πληνληζηή Αζθαιείαο ζην έξγν θαη λα έρνπλ ηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο πνπ 

πξνβιέπνπλ νη Νόκνη  θαη Καλνληζκνί 

2 
ηα ίδηα, νη ελδείμεηο ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηα 

ειιεληθά 

3 
Δπίζεο πξέπεη λα έρνπλ πηλαθίδεο κε πιήξε ηερληθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία, 

πξνεηδνπνηεηηθέο ζεκάλζεηο θιπ ζηα ειιεληθά 

4 
Σα ίδηα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από Δγρεηξίδην Οδεγηώλ ιεηηνπξγίαο ζπληήξεζεο 

θαη αζθαιείαο ζηα ειιεληθά 

5 

Ο ρεηξηζκόο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη  από άηνκα ελήιηθα, πγεηά, κε θαιή 

όξαζε θαη αθνή, εθπαηδεπκέλα, έκπεηξα, κε Άδεηα Υεηξηζηνύ – όπνπ απαηηείηαη 

από ην Νόκν 

6 
Ο ρεηξηζηήο πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ θαη ηα άιια άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζην 

εξγνηάμην 

7 

Όηαλ έλα κεράλεκα παίξλεη θαύζηκα πξέπεη λα ζηακαηάεη 

 Ο θηλεηήξαο ηνπ 

 Κάζε εξγαζία αλνηθηήο θιόγαο θαη ην θάπληζκα ζηελ πεξηνρή 

8 Σν κεηαιιηθό άθξν ηνπ ζσιήλα ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα εθάπηεηαη θαιά ζην 
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ζηόκην ηεο δεμακελήο 

9 

Ο ρεηξηζηήο πξέπεη λα αλεβνθαηεβαίλεη ζην κεράλεκα θαη λα ην νδεγεί κόλν κε 

παπνύηζηα θαζαξά (πνηέ ιαδσκέλα, ιαζπσκέλα θηι) θαη κε ρξήζε ζθαινπαηηώλ 

θαη ρεηξνιαβήο 

10 
Ο ρεηξηζηήο πξέπεη λα έρεη θαιή νξαηόηεηα ηεο δώλεο εξγαζίαο ή έζησ λα 

βνεζείηαη γη΄ απηό από θαηάιιειν βνεζό 

11 

Ο ζάιακνο νδήγεζεο πξέπεη λα είλαη επηθάλεηαο επαξθνύο, λα έρεη γεληθά 

αζθαιή πξνζπέιαζε, λα πξνζηαηεύεη ηνπο ρεηξηζηέο  από θαηξηθέο ζπλζήθεο θ.α. 

ρσξίο λα πεξηνξίδεη ην νπηηθό πεδίν ή λα δπζθνιεύεη πεξηνδηθό έιεγρν ησλ 

ηκεκάησλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ή θνληά ζηνλ ζάιακν 

12 

Να ειέγρεηαη ε θαιή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ θιπ θαη ε ζπληήξεζε 

λα πξαγκαηνπνηείηαη κόλν από εμεηδηθεπκέλν, εμνπζηνδνηεκέλν έκπεηξν 

αδεηνδνηεκέλν άηνκν, ζπζηεκαηηθά θαη εθηάθησο όπνηε απαηηείηαη 

13 

Πξνηνύ ιεηηνπξγήζεη κεράλεκα ζε θαηλνύξγην έξγν θαη αθόκα κεηά από 

πιεκκύξεο, πξνζθξνύζεηο, αλαηξνπέο θιπ, λα ειέγρεηαη ιεπηνκεξώο θαη λα 

ζπληεξείηαη 

14 
Καηά ηελ ζπληήξεζή ηνπο ηα κεραλήκαηα θαη ηα εξγαιεία δελ κεηαθηλνύληαη θαη ηα 

ειεθηξνθίλεηα κπαίλνπλ εθηόο ηάζεο 

15 

ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο – ζπληήξεζεο θεξαίεο κεραλεκάησλ, θάδνη 

θόξησζεο θαη θηλεηά ζηνηρεία πξέπεη λα θαηαβηβάδνληαη ή λα ζηεξεώλνληαη 

αζθαιώο (ηαθάξηζκα θιπ) 

16 
Δθ΄ όζνλ δηαπηζησζεί θαηάζηαζε αλαζθάιεηαο από βιάβε ή θαθή ιεηηνπξγία ζε 

κεράλεκα, απηό ζηακαηάεη ακέζσο γηα επηζθεπή 

17 

Αθόκα θαη κηθξά π.ρ θνξηεγά ειεθηξηθά εξγαιεία πξνηνύ ρξεζηκνπνηεζνύλ, 

πξέπεη λα ειέγρνληαη ηδηαίηεξα γηα ηελ θαιή κόλσζε ησλ ίδησλ θαη ησλ θαισδίσλ 

ηξνθνδνζίαο ηνπο 

18 Μεραλήκαηα θηλνύκελα κε ειεθηξηζκό πξέπεη λα είλαη γεησκέλα θαιά 

19 

Μεηά ηελ εξγαζία, ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα αθήλνληαη ρσξίο θνξηίν, κε όια ηα 

ζηνηρεία ηνπο ηειείσο αθηλεηνπνηεκέλα (ζπζηήκαηα αθηλεηνπνίεζεο ζε ζέζε 

ΔΝΣΟ, θηλεηήξεο ζε ζέζε ΔΚΣΟ, θάδνη ηξνθνδνζίαο, ηζηνί θιπ ζε ζέζεηο 

αζθαιείο, ρεηξηζηήξηα καλδαισκέλα), θαη λα έρνπλ δε αθαηξεζεί ηα θιεηδηά 

20 
Οδνλησηνί ηξνρνί, άμνλεο, θαδέλεο, ηξνραιίεο, ηκάληεο θιπ., λα έρνπλ 

πξνζηαηεπηηθά πιέγκαηα θιπ 

21 

Μεηά από θάζε επηζεώξεζε ή /θαη ζπληήξεζε πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζηηο 

ζέζεηο ηνπο νη ζρεηηθνί πξνθπιαθηήξεο ή λα αληηθαζηζηώληαη ειιείπνληεο 

ζπαζκέλνη θιπ 
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22 Πξέπεη λα ππάξρεη Βηβιίν πληήξεζεο θάζε κεραλήκαηνο 

23 

Σα κεραλήκαηα πεπηεζκέλνπ αέξα: 

 Να ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν από άηνκα πγηή θαη ειηθίαο πάλσ από 18 εηώλ 

 Οη ζρεηηθνί αεξνζπκπηεζηέο θαη αεξόζθπξεο  λα είλαη ηύπνπ αληηζνξπβηθνύ 

 Οη ρεηξνιαβέο ησλ αεξνζθπξώλ λα έρνπλ κόλσζε απόζβεζεο θξαδαζκώλ θαη 

κνλσηηθή 

24 
Ο πεπηεζκέλνο αέξαο λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαζαξηζκνύο αηνκηθνύο ή γηα 

ρώξνπο θιπ ή γηα αζηετζκνύο 

25 
Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνύκελα Μέζα 

Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (Εώλε Αζθαιείαο, Κξάλνο, Γάληηα θα) 

26 

Σα ρξεζηκνπνηνύκελα ζπξκαηόζρνηλα πξέπεη λα είλαη  

 Γλσζηήο θαη επαξθνύο γηα ηελ εξγαζία αληνρήο 

 Να ηνπνζεηνύληαη, επηζεσξνύληαη θαη ζπληεξνύληαη θαηάιιεια, ζύκθσλα κε 

ηνπο Καλνληζκνύο θαη ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ 

27 
ε ζηξαηεγηθέο ζέζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ, πξέπεη λα ππάξρνπλ ζήκαηα 

πξνεηδνπνηεηηθά, απαγνξεπηηθά ή άιια γηα ηελ κε έθζεζε  ζε θίλδπλν 

28 

Μεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ηνπο 

απαηηνύκελνπο ππξνζβεζηήξεο θαη ην πξνζσπηθό λα έρεη εθπαηδεπηεί ζηελ ρξήζε 

ηνπο 

29 

Σα ίδηα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε θηβώηηα Πξώησλ Βνεζεηώλ, λα ππάξρεη 

ζην έξγν άηνκν εθπαηδεπκέλν ζηελ ρξήζε ηνπο θαη ππάξρνπλ αλαξηεκέλα ηα 

ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο 

30 

ηελ ζπληήξεζε πξέπεη : 

 Σα κεραλήκαηα ή θηλεηά ηκήκαηα ηνπο λα εμαζθαιίδνληαο κε ηάθνπο 

 Όηαλ μεβηδώλνληαη ηάπεο ςπγείσλ ή απνζηξάγγηζεο ή πδξαπιηθήο πίεζεο, 

επίζεο καζηνί ιίπαλζεο θιπ. ε εξγαζία λα γίλεηαη πξνζεθηηθά θαη κε ρξήζε 

Μέζσλ Αηνκηθήο  Πξνζηαζίαο (γπαιηά, γάληηα πξνζηαζίαο θιπ.) 

 Σα βαξηά εμαξηήκαηα λα ζεθώλνληαη κε γεξαλό 

 Να πξαγκαηνπνηνύληαη νη έιεγρνη πνπ πξνβιέπνπλ Καλνληζκνί θαη 

Καηαζθεπαζηέο 

31 

Να ππάξρεη δηεμνδηθόο έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ ώζηε λα κελ 

παξνπζηάδνληαη δηαξξνέο ζε θαύζηκα, ιηπαληηθά, θξέλα, ή άιια πξνβιήκαηα ζην 

πδξαπιηθό ζύζηεκα 

32 
ε ζέζεηο όπνπ θπθινθνξνύλ ή θαη ζπληεξνύληαη κεραλήκαηα απαγνξεύεηαη γεληθά ε 

θπθινθνξία ηξίησλ θαη άιισλ εξγαδνκέλσλ 

 



 

 
ειίδα -22- 

 

Ανσυφηικά Μητανήμαηα 

1 
Πξέπεη λα ππάξρνπλ θνληά ζην ρεηξηζηήξην νξαηέο ελδείμεηο ησλ νξίσλ αζθαινύο 

ρξήζεο 

2 

ε γεξαλνύο κεηαβιεηήο αθηίλαο δξάζεο λα ζεκεηώλνληαη ζε ζέζε νξαηή από ην 

ρεηξηζηήξην ηα θνξηία αζθαιείαο γηα ηηο δηάθνξεο αθηίλεο ιεηηνπξγίαο θαη δείθηεο ηεο 

αθηίλαο ηεο θεξαίαο 

3 
Καλέλα κεράλεκα δελ πξέπεη λα ππεξθνξηώλεηαη έζησ θαη γηα κηθξό ρξνληθό 

δηάζηεκα 

4 Ζ επηθάλεηα έδξαζεο ηνπ αλπςσηηθνύ πξέπεη λα είλαη επαξθνύο αληνρήο 

5 

Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιή έδξαζε (κε θνξέα, ζηξσηήξεο ή άιιν) θαη ζηεξέσζε 

( κε αληίβαξα ή αγθύξσζε) αθόκα θαη κηθξώλ γεξαλώλ ηνπνζεηεκέλσλ πάλσ ζε 

πιάθεο θιπ 

6 
Ζ επζηάζεηα ησλ αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα είλαη γεληθά  εμαζθαιηζκέλε 

αθόκα θαη όηαλ δελ ιεηηνπξγνύλ 

7 
Πξέπεη λα ππάξρεη κέξηκλα πξνζηαζίαο ησλ ίδησλ ησλ κεραλεκάησλ θαη γεηηνληθώλ 

ηνπο ζηνηρείσλ από θξαδαζκνύο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο 

8 

Γελ πξέπεη λα  ρξεζηκνπνηνύληαη ή εγθαζηζηώληαη γεξαλνί ππό θαηξηθέο ζπλζήθεο νη 

νπνίεο είλαη δπλαηόλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα επζηάζεηαο θαη γεληθόηεξα 

αηπρεκάησλ 

9 
ε αλπςσηηθά κεραλήκαηα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε κε θπθινθνξία αηόκσλ θάησ 

από απηά /ή θαη αλπςνύκελα θνξηία, θαη ε κε πεξηθνξά θνξηίσλ πάλσ από άηνκα 

10 
ε αλπςσηηθά ή άιια κεραλήκαηα εμαζθαιίδεηαη ε κε πξνζέγγηζε ησλ ίδησλ, 

ηκήκαηόο ηνπο ή θαη θνξηίνπ ηνπο ζε ειεθηξηθνύο αγσγνύο, δίθηπα θηι 

11 

ε αλπςσηηθά κεραλήκαηα θηλνύκελα ζε ηξνρηέο, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη όηη νη 

ηξνρηέο 

 Δίλαη ζε έλα επίπεδν θαη ζηεξεσκέλεο θαιά ζε ζηξσηήξεο ή ζηνλ θνξέα ηνπο 

 Δίλαη επαξθνύο δηαηνκήο 

 Έρνπλ ζηηο άθξεο ηεο δηαδξνκήο αλαζηνιείο ηεο θίλεζεο 

 Σα ππάξρνληα κέζα ηξνρνπέδεζεο, πξόζδεζεο, ππνζηήξημεο θιπ είλαη 

επαξθή γηα πιήξε αθηλεηνπνίεζε, αθόκα θαη κε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

12 

Μεηαμύ κεραλεκάησλ ηα νπνία θπθινθνξνύλ ή πεξηζηξέθνληαη θαη ζηαζεξώλ 

εκπνδίσλ πξέπεη :  

 Να ππάξρεη ρώξνο πιάηνπο, ηνπιάρηζηνλ 60 εθ. γηα αζθαιή θπθινθνξία 

πεδώλ 

 Δάλ όρη , λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ αζθαιή θαηαθύγηα ζε απνζηάζεηο 10 κ 

13 Όξγαλα θαη εμαξηήκαηα ησλ αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη 
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πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ Δζληθώλ Καλνληζκώλ (όπσο ΠΓ 1037/89, ΦΔΚ 260 Α/81) 

14 
Υεηξηζηέο πνπ αλεβαίλνπλ ζε κεραλήκαηα  πνιύ πςειά, πξέπεη λα έρνπλ επηιεγεί 

εηδηθά γηα ην ζθνπό απηό 

15 Σα αλπςσηηθά κεραλήκαηα δελ πξέπεη λα κεηαθέξνπλ άηνκα 

16 

Σα ζακπάληα αλύςσζεο θνξηίσλ πξέπεη : 

 Να είλαη ζσζηά γηα ηα αλπςνύκελα θνξηία 

 Να έρνπλ ην ζσζηό κήθνο (γσλία θνξπθήο νμεία, πνηέ ακβιεία) 

 Να είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε 

17 Οη πεξηνδηθνί έιεγρνη πξέπεη λα εθηεινύληαη από δηαπηζηεπκέλν Φνξέα 

 

Χφμαηοσργικά Μητανήμαηα 

1 

Οη ρεηξηζηέο πξέπεη λα έρνπλ εμνηθεησζεί κε : 

 Σνλ ρώξν εξγαζίαο 

 Σν κεράλεκά ηνπο 

 Σνπο θαλόλεο θπθινθνξίαο ζην εξγνηάμην, ηα ζρεηηθά πξνεηδνπνηεηηθά, 

ξπζκηζηηθά, απαγνξεπηηθά θαη άιια ζήκαηα 

2 
Πξνθπιαθηήξεο ξάβδνη αζθαιείαο (από αλαηξνπή,) ζηέγαζηξα, πξνζηαηεπηηθέο 

δηαηάμεηο πξέπεη λα είλαη ζηηο ζέζεηο ηνπο 

3 Πξέπεη λα ειέγρεηαη κήπσο ην κεράλεκα έρεη ζπαζκέλα ή ιαζθαξηζκέλα εμαξηήκαηα 

4 

Πξνηνύ ιεηηνπξγήζεη ην κεράλεκα πξέπεη : 

 Να εμεηάδνληαη νη ζηάζκεο πεηξειαίνπ, λεξνύ, πδξαπιηθώλ πγξώλ 

 Να αζθαιίδνληαη ηάπεο θαη πώκαηα 

 Να έρεη θαζαξηζζεί ην δάπεδν ηνπ ρώξνπ ρεηξηζκνύ θαη ηα ζθαινπάηηα από 

ιάδηα, γξάζζα, ιάζπεο, πεηξέιαηα θ.α νιηζζεξά ζηνηρεία 

 Δάλ έρεη ρηόλη ή ε παγσληά λα έρνπλ  θαζαξηζζεί δάπεδα θαη ζθαινπάηηα 

 Δξγαιεία, αιπζίδεο θαη αληηθείκελα πάλσ ζην κεράλεκα λα έρνπλ αζθαιηζζεί 

ζε ζέζεηο πνπ δελ δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο ζηνλ ρεηξηζηή 

 Να πξνεηδνπνηείηαη ην πξνζσπηθό όηη πξόθεηηαη λα μεθηλήζεη ην κεράλεκα 

 ε θιεηζηό ρώξν πξηλ μεθηλήζεη ην κεράλεκα, λα εμαζθαιίδεηαη αεξηζκόο 

 Πξηλ μεθηλήζεη κεράλεκα, λα γίλεηαη έιεγρνο γηα ηπρόλ επηθίλδπλεο ζπλζήθεο 

5 Ο ρεηξηζηήο πξέπεη λα θάζεηαη θαλνληθά ζηε ζέζε νδήγεζεο 

6 
Μόιηο μεθηλήζεη ην κεράλεκα ν ρεηξηζηήο πξέπεη λα ειέγρεη όηη όια ηα ζπζηήκαηα 

ιεηηνπξγνύλ ζσζηά 

7 
Κάζε ζηάζκεπζε κεραλήκαηνο πξνζσξηλή ή κνληκόηεξε πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζέζε 

αζθαιή ώζηε λα κελ εκπνδίδεη ηελ θπθινθνξία ή άιιε εξγαζία 

10 ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο ζηάζκεπζεο κε ηνλ θηλεηήξα ζε ιεηηνπξγία, ν ρεηξηζηήο 



 

 
ειίδα -24- 

 

πξέπεη λα δέλεη θαη λα αζθαιίδεη πάληα ην ρεηξόθξελν, ηνλ κνριό ηαΥΤΣΑήησλ ζην 

νπδέηεξν θαη λα ρακειώλεη θάζε εμάξηεκα ζην έδαθνο 

11 Γελ επηηξέπεηαη λα αλεβαίλνπλ ζην κεράλεκα ηξίηνη  

12 
Σπρόλ κεηαθνξά πξνζώπσλ ηξίησλ γίλεηαη κόλνλ ζηα κέζα πνπ πξνβιέπνληαη από 

ηνλ θαηαζθεπαζηή 

13 Ο ρεηξηζηήο πξέπεη λα εξγάδεηαη πξνζεθηηθά, ηδίσο όηαλ εθηειεί επηθίλδπλε εξγαζία 

14 
Όηαλ εξγάδεηαη ζε έδαθνο κε θιίζε ην κεράλεκα πξέπεη λα θηλείηαη πάληα θαηά 

κήθνο ηεο πιαγηάο, πξνο ηα πάλσ ή θάησ θαη πνηέ πεξηθεξεηαθά 

15 
Όηαλ κεράλεκα εξγάδεηαη ζηε βάζε πςειήο ή θαηαθόξπθεο πιαγηάο δελ πξέπεη λα 

ππνζθάπηεη 

16 
Καηά ηελ κεηαθνξά θνξηίνπ, ν θάδνο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηόλ ρακειά (πνηέ 

πςσκέλνο) 

17 

ηελ πεξίπησζε απηή ην κεράλεκα πξέπεη: 

 Να θηλείηαη κε θαλνληθή ηαρύηεηα 

 Να κελ ππεξθνξηώλεηαη 

 Να κελ ζηακαηάεη απόηνκα 

18 
Ζ θίλεζε ηνπ κεραλήκαηνο λα κελ γίλεηαη ζε πεξηνρή επηθίλδπλε (ζαζξά ρώκαηα, 

θνληά ζε γθξεκνύο ή βαζηέο ηάθξνπο ή κε θηλδύλνπο θαηαπηώζεσλ) 

19 

Πξνθεηκέλνπ λα ξπκνπιθήζεη θνξηίν πξέπεη:  

 Να ζηεξεώλεηαη θαιά ην ζπξκαηόζρνηλν 

 Να ηεληώλεηαη απηό ζηγά ζηγά 

 Ζ εθθίλεζε λα γίλεηαη επίζεο νκαιά 

20 
Ζ ζπληήξεζε κεραλήκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη ζε θαιά αεξηδόκελν θαη θσηηδόκελν 

ρώξν 

21 
Πξηλ μεθηλήζεη ε ζπληήξεζε κεραλήκαηνο όπσο εθζθαθέα, θνξησηή θιπ πξέπεη λα 

ρακειώλεη ε εμάξηεζε ή απηή λα ηαθάξεηαη  

22 
ηε ζπληήξεζε ζε έδαθνο επηθιηλέο ην κεράλεκα πξέπεη λα αζθαιίδεηαη θαη κε 

ηάθνπο 

23 
Μεηά ηε δύζε ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ θώηα 

 

24 

ε πεξηπηώζεηο ιαζηηρνθόξσλ νρεκάησλ γηα λα γίλεη επέκβαζε ζε ειαζηηθό πξέπεη : 

 Να έρεη ηνπνζεηεζεί ηάθνο γηα αθηλεηνπνίεζε ηνπ ηξνρνύ ηεο άιιεο πιεπξάο 

 Να αθαηξείηαη πνιύ πξνζεθηηθά ε βειόλα ηεο βαιβίδαο γηα άδεηαζκα ηνπ αέξα 

 Να βεβαηώλεηαη κε ζπξκαηάθη όηη ην ζσιελάθη ηεο βαιβίδαο δελ είλαη 

βνπισκέλν 

 Πξνηνύ αθαηξεζεί ε ζηεθάλε αζθαιείαο λα ρξεζηκνπνηνύληαη αιπζίδεο ή 
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ζπξκαηόζρνηλα αζθαιείαο 

 Πξηλ από θάζε θνύζθσκα λα έρεη ηνπνζεηεζεί ε ζηεθάλε θαη πεξόλε 

αζθαιείαο ηα νπνία πξνεγνύκελα έρνπλ θαζαξηζζεί 

 ην θνύζθσκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πάληα καθξύο ζσιήλαο κε 

απηνζπγθξαηνύκελν ηζόθ αέξα 

 ην θνύζθσκα, ν εξγαδόκελνο λα ζηέθεηαη ζην πιάη, καθξηά από ην ιάζηηρν 

 

Ειδικά Οτήμαηα 

1 
Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα εμεηάδνπλ θάζε θνξά πνιύ πξνζεθηηθά ηνλ ηξόπν 

εξγαζίαο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ 

2 
Αθνύ ην όρεκα πάξεη ηε ζσζηή ζέζε πξέπεη λα απιώλεη ηα πέικαηα 

ζηαζεξνπνίεζεο (ζε έδαθνο καιαθό ρξήζε θαη ζηξσηήξσλ) 

3 
Ζ θεξαία ηνπ κεραλήκαηνο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπγθξάηεζε – 

αλύςσζε θνξηίσλ 
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Πρόιευε Ηιεθηρηθώλ Αηστεκάηφλ 

1 
Σα ειεθηξηθά δίθηπα θαη νη εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηηο πξνβιέςεηο 

Γηαηάμεσλ όπσο ν ΚΔΖΔ  

2 
Σα ειεθηξηθά κεραλήκαηα θαη νη ζπζθεπέο θνξεηά ή κε λα αληαπνθξίλνληαη πξνο ηηο 

απαηηήζεηο ηζρύνο, ηελ εξγαζία θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΚΔΖΔ 

3 
Σπρόλ κεηαθεξόκελεο θαισδηώζεηο (κεηά ηνλ ειεθηξηθό πίλαθα ) λα έρνπλ απμεκέλε 

κεραληθή αληνρή θαη επαξθείο κνλώζεηο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο θαηαλαιώζεηο 

4 

Γίθηπα, θπθιώκαηα, ειεθηξηθνί πίλαθεο εγθαηαζηάζεηο ζπζθεπέο εξγαιεία θαη 

κεραλήκαηα γεληθά πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, λα είλαη γεησκέλα θαη λα 

ζπληεξνύληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη εθηάθησο ζε πεξίπησζε βιάβεο 

5 Κάζε θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε λα γίλεηαη ππεύζπλα από Αδεηνύρν Ζιεθηξνιόγν 

6 Οη Ζιεθηξηθνί Πίλαθεο λα είλαη ηύπνπ ζηεγαλνύ θαη λα θιεηδώλνπλ 

7 Οη Ζιεθηξηθνί Πίλαθεο λα γεηώλνληαη κε κόληκε ζηαζεξή γείσζε 

8 
Οη Ζιεθηξηθνί Πίλαθεο λα έρνπλ Απηόκαην Γηαθόπηε Γηαθπγήο (Γηαθνξηθήο 

Πξνζηαζίαο – Αληηειεθηξνπιεμηαθό) 

9 
Να έρνπλ ιεθζεί όια ηα κέηξα πνπ απνθιείνπλ πξνζέγγηζε εξγαδνκέλσλ ζε 

ειεθηξνθόξνπο αγσγνύο- ελαέξηνπο ή θαη ππόγεηνπο – ή άιια ειεθηξνθόξνη αγσγνί 

10 

Οη κεηαθνξέο πιηθώλ θαη ε δηέιεπζε πςειώλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ λα 

πξαγκαηνπνηνύληαη καθξηά από ζέζεηο όπνπ ππάξρνπλ δίθηπα ή άιινη ειεθηξνθόξνη 

αγσγνί 

11 
ε πεξηπηώζεηο πνπ ην παξαπάλσ είλαη αδύλαην, λα ιακβάλνληαη εηδηθά κέηξα 

αζθαιείαο ζε ζπλελλόεζε κε ηελ ΓΔΖ 

12 

Να ιακβάλνληαη εηδηθά πξνζηαηεπηηθά κέηξα, όπσο ε θαηαζθεπή πεηζσκάησλ, 

πιαηζίσλ θαη άιισλ πξνθπιαθηήξσλ θηι., γηα απνθπγή επαθήο ή πξνζέγγηζεο 

αηόκσλ, νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ ζε δίθηπα, παξνρέο θαη άιια επηθίλδπλα ζεκεία 

13 
Σπρόλ επεκβάζεηο ζε δίθηπα (αθόκα θαη κία απιή αλύςσζε) λα πξαγκαηνπνηνύληαη 

από ηελ ΓΔΖ ή αξκόδην Αδεηνύρν Ζιεθηξνιόγν ηνπ θπξίνπ ησλ δηθηύσλ 

14 
Πξηλ θάζε εθζθαθή λα έρεη δηεξεπλεζεί ελδερόκελν ύπαξμεο ζηελ πεξηνρή, ππόγεησλ 

θαισδίσλ θαη λα έρνπλ εληνπηζζεί απηά 

15 

Δθζθαθέο ζε πεξηνρή έδξαζεο θνιώλσλ ή πύξγσλ θαη επίρσζε κε απνηέιεζκα 

κεηαβνιή ηεο ζηάζκεο ζε πεξηνρή δηθηύσλ λα γίλεηαη κόλνλ κεηά από ζπλελλόεζε 

θαη έγθξηζε κε ηε ΓΔΖ 

16 
ε πεξίπησζε ρξήζεο εθξεθηηθώλ, λα ιακβάλνληαη έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο 

γεηηνληθώλ δηθηύσλ 

17 
Τπόγεηα ειεθηξηθά δίθηπα πνπ εγθαζηζηώληαη ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνληαη θαη λα επηζεκαίλνληαη επθξηλώο 
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18 
Να απνθιείνληαη πξόρεηξεο ή αλνξζόδνμεο ιύζεηο πνπ εμππεξεηνύλ αιιά ηειηθά 

εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο 

19 
Σα θνξεηά θαιώδηα ηξνθνδνζίαο λα αθνινπζνύλ δηαδξνκέο πνπ δελ δεκηνπξγνύλ 

θηλδύλνπο. Δπίζεο απηά πξέπεη λα  έρνπλ επηζεκαλζεί 

20 

Πξέπεη λα απνθιείνληαη ηα έζησ πξνζσξηλά πεξάζκαηα θαισδίσλ από επηθίλδπλεο 

ζέζεηο (από θνπθώκαηα δάπεδα δηαδξόκσλ ή θνληά ζε ζεξκαληηθά ζώκαηα ή ρεκηθά 

θηι) 

21 

Οη θνξεηέο ιπρλίεο (κπαιαληέδεο) πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα 

ηξνθνδνηνύληαη κε πνιύ Υακειή Σάζε (42 ή 36 V) κέζσ κεηαζρεκαηηζηή (πνηέ 

απηνκεηαζρεκαηηζηή) 

22 
Οη ρξεζηκνπνηνύκελνη ξεπκαηνδόηεο θαη ξεπκαηνιήπηεο πξέπεη λα είλαη ζηεγαλνύ 

ηύπνπ.  

23 
Ζ όια εγθαηάζηαζε θαη ηα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο επηβάιιεηαη λα πεξηιακβάλνπλ 

αγσγό γείσζεο 

24 

ε πεξηβάιινλ εύθιεθην, όπσο απνζήθεο επθιέθησλ, εθξεθηηθώλ θηι., λα έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί εγθαηαζηάζεηο θαη θσηηζηηθά ζηεγαλά ή όπσο πξνβιέπνπλ νη εηδηθνί 

Καλνληζκνί 

25 

ε επίθαηξα ζεκεία πξέπεη λα ππάξρνπλ πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο πνπ λα 

απαγνξεύνπλ ηελ είζνδν  θαη ηνλ ρεηξηζκό ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα ή/θαη λα 

παξέρνπλ νδεγίεο γηα δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνύ ή δηάζσζεο 

 

Φφηιζμός για αζθαλή εργαζία 

1 ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο θπζηθόο θσηηζκόο 

2 

Δάλ όρη, λα δηαηίζεηαη ηθαλνπνηεηηθόο ηερλεηόο θσηηζκόο (ζηαζεξόο θαη θνξεηόο) 

νκνηόκνξθνο, αλάινγνο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο θπθινθνξίαο ζην 

έξγν 

3 Ο ηερλεηόο θσηηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα είλαη δηάΥΤΣΑνο (κε ζακβσηηθόο) 

4 Οη εξγαδόκελνη λα κελ ελνρινύληαη από ηνλ θσηηζκό γεηηνληθώλ ζέζεσλ 

5 

Πξέπεη λα δηαηίζεηαη θσηηζκόο γηα ηελ αζθαιή θίλεζε ζε ζθνηεηλνύο δηαδξόκνπο θαη 

άιιεο ζέζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη θσηηζκόο έθηαθηεο αλάγθεο (εθθέλσζεο ηνπ έξγνπ) 

γηα ηελ πεξίπησζε γεληθήο δηαθνπήο 

6 

Οη δηαδξνκέο ησλ θνξεηώλ, ηδίσο θαισδίσλ ζην εξγνηάμην λα είλαη κήθνπο 

πεξηνξηζκέλνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο, θαη πάλησο λα είλαη ειεύζεξεο από 

θηλδύλνπο κεραληθώλ, ζεξκηθώλ ρεκηθώλ θ.α. θζνξώλ ησλ θαισδίσλ. 

 

Πρόληυη – Ανηιμεηώπιζη πσρκαγιών 
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1 

Ο πληνληζηήο θαηαζθεπήο, νη Σερληθνί Αζθάιεηαο, νη Δξγνιάβνη, νη Τπεξγνιάβνη νη 

εξγαδόκελνη θαη άιινη ζπληειεζηέο ηνπ έξγνπ λα είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη γηα ηνπο 

θηλδύλνπο ππξθαγηάο ζην έξγν, λα έρνπλ ιάβεη ηα κέηξα πξόιεςεο – αληηκεηώπηζεο 

θαη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηελ ππξνζβεζηηθή 

2 Κηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο λα είλαη πξνζεγγίζεκα ζηα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα 

3 

Πξέπεη λα έρεη γίλεη εληνπηζκόο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ηπρόλ αγσγώλ θσηαεξίνπ, 

θπζηθνύ αεξίνπ, ππνγείσλ ειεθηξηθώλ δηθηύσλ θαη άιια θαη λα έρνπλ ιεθζεί κέηξα 

αζθαιείαο 

4 
Ζ πεξηνρή ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη από δαζώδεηο ή ζακλώδεηο 

γεηηνληθέο πεξηνρέο κε απνςηισκέλεο δώλεο 

5 

Σα ελαέξηα ειεθηξηθά δίθηπα ζην εξγνηάμην πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ ΚΔΖΔ θαη επηπιένλ: 

 Να έρνπλ δηαηνκέο αληίζηνηρεο πξνο ηα αλακελόκελα θνξηία 

 Να έρνπλ εμαζθαιηζζεί από ελδερόκελε επαθή ή θαη πξνζέγγηζε πνιύ 

πςειώλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ, θνξηίσλ ή/θαη εξγαδνκέλσλ 

 Αθόκα θαη αλ είλαη πξνζσξηλά λα βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε 

 Να ζπληεξνύληαη ππεύζπλα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη έθηαθηα ζε 

πεξίπησζε βιάβεο 

6 
Να εμαζθαιηζζνύλ από επαθή κεραλεκάησλ πξνζσπηθνύ θαη ηα γεηηνληθά πξνο ην 

έξγν δίθηπα 

7 Πξηλ ρξεζηκνπνηεζνύλ εθξεθηηθά ζε κία ζέζε, λα απνςηιώλεηαη ε γύξσ πεξηνρή 

8 

Σν εξγνηάμην λα ηεξείηαη ζρνιαζηηθά θαζαξό θαη λα είλαη ειεύζεξν από 

ζπζζσξεύζεηο εύθιεθησλ θαη άρξεζησλ. Πνζόηεηεο εύθιεθησλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο ζην εξγνηάμην, λα είλαη πνζνηηθά πεξηνξηζκέλεο θαη λα βξίζθνληαη ζε 

ζέζεηο αθίλδπλεο 

9 
Να κελ εθαξκόδνληαη από ηνπο εξγαδόκελνπο επηθίλδπλεο κέζνδνη ζέξκαλζεο(ησλ 

ίδησλ ή θαγεηνύ ηνπο) 

10 
Να κελ γίλεηαη θαθή απνζήθεπζε ή άζηνρε ρξήζε εύθιεθησλ πγξώλ, ιηπαληηθώλ, 

ρξσκάησλ, δηαιπηηθώλ , θηαιώλ αεξίσλ θηι 

11 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηώλ αλνηθηήο θιόγαο θαη άιισλ ζεξκώλ εξγαζηώλ 

(θνιιήζεσλ, θνπώλ, ρπηεύζεσλ, ππξαθηώζεσλ θα) λα γίλεηαη ζην έξγν: 

 Μόλν κεηά από εηδηθή άδεηα ηνπ πληνληζηή Αζθάιεηαο, ζε ζπλελλόεζε θαη κε 

άιινπο αξκόδηνπο θαη ζεηξάο κέηξσλ ππξαζθάιεηαο γηα πξόιεςε θαη 

αληηκεηώπηζε ηπρόλ θσηηάο (όπσο π.ρ. απνκάθξπλζε εύθιεθησλ πιηθώλ, 

ηνπνζέηεζε άθαπζησλ πεηαζκάησλ γηα ζηακάηεκα εθηνμεύζεσλ ζπλερή 

παξαθνινύζεζε πεξηνρήο εξγαζίαο αθόκα θαη κεηά ηε ιήμε εξγαζίαο, 
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ελίζρπζε δηαηηζέκελσλ ππξνζβεζηηθώλ θα) 

 ε πεξηβάιινλ όπνπ ζα ήηαλ δπλαηή ε ζπγθέληξσζε επηθίλδπλσλ αεξίσλ, κε 

ζπλερείο ειέγρνπο (γηα ηελ πξόιεςε επηθίλδπλσλ ζπγθεληξώζεσλ) 

12 

Να ππάξρνπλ ζε επίθαηξεο ζέζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ νη θαηάιιεινη θαη απαηηνύκελνη 

από ηηο Γηαηάμεηο ππξνζβεζηήξεο ιήςεηο λεξνύ κε επαξθή πίεζε θαη παξνρή, 

εμνπιηζκέλεο κε θνξεηνύο ζσιήλεο θαη άιια κέζα, όια νξαηά, ειεύζεξα από 

εκπόδηα, ζπληεξεκέλα, έηνηκα γηα άκεζε ρξήζε 

13 
Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο ζέζεηο ησλ ππξνζβεζηηθώλ, λα έρνπλ 

εθπαηδεπηεί  ζηε ρξήζε ηνπο θαη λα αζθνύληαη πεξηνδηθά 

14 
Να ππάξρεη ζην εξγνηάμην ηθαλνπνηεηηθό ζύζηεκα αλαγγειίαο θαη άκεζεο ζήκαλζεο 

ζπλαγεξκνύ 

15 
Οη απνζέζεηο πιηθώλ αιιά θαη νη εγθαηαζηάζεηο λα εμαζθαιίδνληαη θαηά ην δπλαηόλ 

από εκπξεζκό 

16 

Θέζεηο επηθίλδπλεο γηα ππξθαγηά ή έθξεμε λα έρνπλ εληνπηζζεί θαη εθηόο από ηε 

ιήςε κέηξσλ πξόιεςεο λα έρνπλ επηζεκαλζεί κε θαηάιιεια πξνεηδνπνηεηηθά θαη 

απαγνξεπηηθά αλαξηήκαηα 

17 
Να αλαξηώληαη ζε επίθαηξεο ζέζεηο, νδεγίεο γηα ηελ πεξίπησζε ππξθαγηάο θαη ηα 

ηειέθσλα Άκεζεο Αλάγθεο (Ππξνζβεζηηθή, Ννζνθνκεία, Πξντζηάκελνη θηι) 

18 
Πξέπεη λα ππάξρνπλ νδνί δηαθπγήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα είλαη ειεύζεξεο, 

επηζεκαζκέλεο θαη θσηηζκέλεο 

19 

ε εηδηθά εξγνηάμηα αιιά θαη ζε ζέζεηο όπνπ ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ εύθιεθηα  ή 

εθξεθηηθά αέξηα, λα δηελεξγείηαη ζρεηηθόο έιεγρνο πξηλ από θάζε εξγαζία, θαη ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε εηδηθνύο αληρλεπηέο 

20 Να ππάξρεη επαξθήο αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ζε πεξηπηώζεηο πνπ απηή απαηηείηαη 

 

Εξγαζία ζε θιεηζηνύο ρώξνπο-ζηεγαλά αζθαιείαο -θηβωηνεηδή  

1 

Σα ζηεγαλά αζθάιεηαο θαη θηβσηνεηδή λα είλαη θαιήο θαηαζθεπήο θαη από θαηάιιεια 

πιηθά ώζηε λα έρνπλ επαξθή αληνρή 

 Να είλαη εθνδηαζκέλα κε επαξθή κέζα δηάζσζεο 

 Να είλαη εθνδηαζκέλα κε αζθαιή ζεκεία πξόζβαζεο  

2 
Ζ θαηαζθεπή θαη ε ηνπνζέηεζε, λα γίλεηαη θάησ από ηελ επίβιεςε ηνπ ζπληνληζηή 

αζθάιεηαο, ε ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνύ ή ηνπ ηερληθνύ αζθάιεηαο 

3 
Πξέπεη λα επηζεσξνύληαη ηα ζηεγαλά αζθάιεηαο θαη ηα θηβσηνεηδή ζηνηρεία πεξηνδηθά 

από ηνπ .Α. ή ην Δ.Μ. ή ηνπ Σ.Α. 

4 
Πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ απηώλ ζην ΖΜΑ ή 

ζην βηβιίν επηζεώξεζεο 
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5 Σα θηβσηνεηδή ζηνηρεία πξέπεη λα έρνπλ ζηεξηρζεί επαξθώο  

6 Πξηλ ηε ρξήζε ηνπο λα έρνπλ ππνβιεζεί ζε πδξνζηαηηθή δνθηκή 

7 Σα θηβσηνεηδή ζηνηρεία, ζηεγαλά αζθάιεηαο θιπ λα έρνπλ ειάρηζην ύςνο 1.80 κ. 

8 

Δάλ ην θηβσηνεηδέο ζηνηρείν θιπ, πεξηέρεη εύθιεθηα πιηθά λα είλαη εθνδηαζκέλν 

 Με ζσιήλα λεξνύ 

 Με ζπλδέζεηο αγσγώλ 

 Ζ ππξνζβεζηήξεο 

9 Ο ζάιακνο εξγαζίαο πξέπεη λα πεξηέρεη πγξό ζεξκόκεηξν 

10 
Οη εξγαζίεο ππό πίεζε πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη όηαλ ην πγξό ζεξκόκεηξν ππεξβαίλεη 

ηνπο 28 βαζκνύο Κειζίνπ 

11 
Ζ πόξηα κεηαμύ ζαιάκνπ εξγαζίαο θαη ζαιάκνπ αζθαιείαο πξέπεη λα παξακέλεη 

θαηά ην δπλαηόλ αλνηθηή, εάλ ν ζάιακνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

12 Ο ζάιακνο αζθαιείαο αηόκσλ πξέπεη λα έρεη θαηάιιειεο δηαζηάζεηο 

13 

Πξέπεη λα είλαη  εθνδηαζκέλνο κε:  

 Μεηξεηέο πίεζεο πνπ δείρλνπλ ηελ πίεζε ζην ζάιακν αζθάιεηαο θαη ζε θάζε 

ζάιακν εξγαζίαο ζηνλ νπνίν ππάξρεη άκεζε ή έκκεζε πξόζβαζε 

 Ρνιόγηα ώζηε νη εξγαδόκελνη λα πιεξνθνξνύληαη ηελ ώξα 

 Απνηειεζκαηηθά κέζα πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηνπ ζαιάκνπ 

αζθάιεηαο θαη ηνπ ή ησλ ζαιάκσλ  εξγαζίαο  

 Μέζα γηα νπηηθή επηθνηλσλία 

 Απνηειεζκαηηθά κέζα ειάηησζεο ή παξνρήο ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα ζηνλ 

ζάιακν από ζεκείν εθηόο απηνύ 

 Σα άηνκα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ζάιακν αζθάιεηαο κπνξνύλ λα κεηώζνπλ 

ηελ πίεζε ηνπ αέξα κόλν ππό ηνλ έιεγρν ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ ζαιάκνπ θαη κόλν 

ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο 

14 
ε θάζε ζάιακν αζθάιεηαο πξέπεη λα ππάξρνπλ νδεγίεο θαη πξνθπιάμεηο γηα ηελ 

ζπκπίεζε, απνζπκπίεζε θαη κεηά ηελ απνζπκπίεζε 

15 

Κάζε ζάιακνο αζθάιεηαο ή εξγαζίαο πξέπεη λα έρεη ππεύζπλν άηνκν πνπ λα 

κπνξεί λα ειέγρεη ηελ ζπκπίεζε θαη ηελ απνζπκπίεζε 

 Δάλ ε πίεζε ππεξβαίλεη ην 1bar δηαηεξεί αξρείν γηα ηελ θαηαγξαθή 

 ην αξρείν θαηαγξάθνληαη νη ρξόλνη πνπ εηζέξρεηαη θαη εμέξρεηαη θάζε 

εξγαδόκελνο από ην ζάιακν 

 Καηαγξάθνληαη επίζεο νη πηέζεηο εηζόδνπ - εμόδνπ θαη νη ρξόλνη απνζπκπίεζεο 

γηα θάζε εξγαδόκελν 

16 
Οη εγθαηαζηάζεηο πεπηεζκέλνπ αέξα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε κεραλήκαηα 

παξνρήο ηθαλά λα εθνδηάζνπ θάζε ζάιακν εξγαζίαο κε αξθεηό θξέζθν αέξα ζηελ 
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πίεζε ηνπ ζαιάκνπ 

17 
Ζ παξνρή πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1θ.κ./ιεπηό γηα θάζε εξγαδόκελν πνπ 

βξίζθεηαη ζην ζάιακν 

18 
Πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα απνθπγήο ηεο κόιπλζεο ηνπ αέξα πνπ παξέρεηαη 

από αεξνζπκπηεζηή ζε θηβσηνεηδέο ζηνηρείν 

19 
Όινη νη αγσγνί παξνρήο πξέπεη λα είλαη δηπινί θαη εθνδηαζκέλνη κε 

αληεπίζηξνθεο βαιβίδεο 

20 
Πξέπεη λα ππάξρεη ζε εηνηκόηεηα άιινο αεξνζπκπηεζηήο γηα πεξηπηώζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο 

21 
Γηα θάζε αεξνζπκπηεζηή πξέπεη λα παξέρνληαη δύν κνλάδεο ηζρύνο πνπ λα 

ηξνθνδνηνύληαη από αλεμάξηεηεο πεγέο 

22 Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο ζεκαηνδόηεζε 

 

23 

Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο ειεθηξηθόο θσηηζκόο 

24 
Ο θσηηζκόο πξέπεη λα παξέρεηαη από δύν μερσξηζηά θπθιώκαηα πνπ ζα 

ηξνθνδνηνύληαη από αλεμάξηεηεο πεγέο 

 

Έθζεζε ζε Εηδηθνύο Κηλδύλνπο – Φπζηθνί Παξάγνληεο 

1 Έιεγρνο ησλ επηπέδσλ ζνξύβνπ ζηα νπνία εθηίζεηνληαη νη εξγαδόκελνη 

2 Καηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ θαη αμηνιόγεζε 

3 

Λήςε ησλ θαηάιιεισλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζηάζκεο ηνπ 

ζνξύβνπ ζε έλα ρώξν θαη γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο, εηδηθόηεξα: 

 

 Σα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία πξέπεη λα θέξνπλ από ηελ θαηαζθεπή ηνπο 

ζπζηήκαηα ή κέζα πεξηνξηζκνύ ηνπ παξαγόκελνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

ζνξύβνπ ζηα επηηξεπόκελα επίπεδα (όπσο ζηγαζηήξεο, ερνκνλσηηθέο 

επελδύζεηο θ.α) 

 Θα ππάξρεη ερεηηθή κόλσζε ησλ ζνξπβσδώλ κεραλεκάησλ ή εξγαζηώλ κε 

θαηάιιεια ερνκνλσηηθά κέζα 

 Θα γίλεηαη θαηάιιειε εθαξκνγή κέζσλ θαη κεζόδσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηνλ 

ρεηξηζκό ησλ ζνξπβσδώλ κεραλεκάησλ από ρώξνπο ή ζέζεηο εξγαζίαο  

ερεηηθά κνλσκέλνπο 

 Θα ππάξρεη πξόλνηα ηαθηηθήο ζπζηήξεζεο ησλ ζνξπβσδώλ κεραλεκάησλ θαη 

ζπρλόο έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ή κέζσλ 

πεξηνξηζκνύ ηνπ ζνξύβνπ 

 Θα γίλεηαη θαηάιιειε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ώζηε ε έθζεζε ησλ 
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εξγαδνκέλσλ ζην ζόξπβν λα πεξηνξίδεηαη ζηα επηηξεπόκελα επίπεδα 

 Ζ έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζόξπβν (ερνέθζεζε), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκεξήζηαο εξγαζίαο ηνπο λα κελ μεπεξλά ηα πξνβιεπόκελα όξηα 

4 

Όηαλ ε εκεξήζηα αηνκηθή ερνέθζεζε ελόο εξγαδνκέλνπ ή ε κέγηζηε ηηκή ηεο 

ζηηγκηαίαο κε ζηαζκηζκέλεο ερεηηθήο πίεζεο ππεξβαίλνπλ ηα 90 db (Α) θαη ηα 200 

Ρα αληίζηνηρα, επηβάιιεηαη ε ρξήζε αθννπξνζηαηεηπηθώλ κέζσλ 

5 

Όηαλ ε ερνέθζεζε είλαη ελδερόκελν λα ππεξβεί ηα 85 db (Α) ιαν ηα 200 Ρα 

αληίζηνηρα, ζα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ αηνκηθά αθννπξνζηαηεπηηθά 

κέζα 

6 
Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ κέζσλ αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο 

7. 
Σα αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε εξγαδόκελνπ θαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ 

8 
Έιεγρνο γηα ην αλ ε ρξήζε ησλ αηνκηθώλ κέζσλ πξνζηαζίαο ηεο αθνήο νδεγεί ζε 

αύμεζε ηνπ ζπλνιηθνύ θηλδύλνπ γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ από άιιεο αηηίεο 

9 Λήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ κείσζε ηνπ ζνξύβνπ 

10 
Λήςε νξγαλσηηθώλ ή ηερληθώλ κέηξσλ γηα ηηο πεξηπηώζεηο πςειώλ ή ρακειώλ 

ζεξκνθξαζηώλ 

 



 

 

 

 
ειίδα -33- 
 

Εκθεζη ζε Ειδικούς Κινδύνοσς – Χημικοί Παράγονηες 

1 
Γλώζε ησλ βιαπηηθώλ ηδηνηήησλ ησλ νηθνδνκηθώλ θαη άιισλ πιηθώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη 

2 
Γξαπηέο πιεξνθνξίεο από ηνλ εηζαγσγέα ή ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηε δξάζε ησλ 

παξαγόλησλ ή/θαη ησλ πιηθώλ ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

3 
Γλώζε θαη θαηαγξαθή ησλ θηλδύλσλ πνπ ζπλεπάγνληαη γηα ηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

4 Δθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ 

5 
Δμέηαζε ηξόπσλ ώζηε λα κεησζεί ε επαθή ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνπο ρεκηθνύο 

παξάγνληεο 

6 Δμέηαζε ρξήζεο άιισλ ιηγόηεξν επηθηλδύλσλ πιηθώλ 

7 
Σα πιηθά πξέπεη λα εηζάγνληαη θαη λα δηαθηλνύληαη κε θαηάιιειεο ζπζθεπαζίεο θαη 

επηζήκαλζε 

8 
Μεηξήζεηο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ παξαγόλησλ ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη 

ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηηο νξηαθέο ηηκέο 

9. 
Μέξηκλα γηα ηελ απαγσγή ησλ παξαγόλησλ όζν ην δπλαηό εγγύηεξα ζηελ πεγή 

πνπ δεκηνπξγνύληαη 

10 
Γηεξεύλεζε πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ζηε ζέζε εξγαζίαο, γηα ην αλ ε πγεία ηνπ 

εξγαδόκελνπ είλαη ζπκβαηή κε ηελ πξνο εθηέιεζε εξγαζία 

11 
Όηαλ πξνβιέπεηαη από ηε λνκνζεζία, πξέπεη λα επηβάιιεηαη ζηνπο εξγαδόκελνπο 

ηαηξηθόο έιεγρνο 

12 
Πιεξνθόξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο θηλδύλνπο ησλ ρεκηθώλ  νπζηώλ πνπ 

ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη γηα ηνπο ηξόπνπο πξνθύιαμεο 

13 
Παξνρή ζηνπο εξγαδόκελνπο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη πιεξνθόξεζε γηα 

ηελ ρξεζηκόηεηα απηώλ ησλ κέζσλ 

14 πληήξεζε, θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

15 Λήςε εθηάθησλ κέηξσλ ζε πεξηπηώζεηο ππεξβάζεσλ ησλ νξηαθώλ ηηκώλ 

16 
Δλεκέξσζε  θαη εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

πεξηζηαηηθώλ 

 



 

 
ειίδα -34- 

 

Εκθεζη ζε Ειδικούς Κινδύνοσς – Βιολογικοί Παράγονηες 

1 
Γλώζε ησλ κηθξνβίσλ θαη ινηπώλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ αλαηπύζζνληαη ζηα 

απνξξίκκαηα 

2 
Γλώζε θαη θαηαγξαθή ησλ θηλδύλσλ πνπ ζπλεπάγνληαη γηα ηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

3 Δθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ 

4 
Δμέηαζε ηξόπσλ ώζηε λα κεησζεί ε επαθή ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνπο βηνινγηθνύο 

παξάγνληεο 

5 
Μεηξήζεηο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ παξαγόλησλ ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη 

ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηηο νξηαθέο ηηκέο 

6 
Γηεξεύλεζε πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ζηε ζέζε εξγαζίαο, γηα ην αλ ε πγεία ηνπ 

εξγαδόκελνπ είλαη ζπκβαηή κε ηελ πξνο εθηέιεζε εξγαζία 

7 

Πξέπεη λα ππνβάιινληαη νη εξγαδόκελνη ζε ηαηξηθό έιεγρν θαη θαζνξηζκέλεο 

ηαηξηθέο εμεηάζεηο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζύκθσλα κε ηηο εξγαζίεο ηνπ 

ηαηξνύ εξγαζίαο 

8 
Πιεξνθόξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο θηλδύλνπο από ηνπο βηνινγηθνύο 

παξάγνληεο θαη γηα ηνπο ηξόπνπο πξνθύιαμεο 

9 
Παξνρή ζηνπο εξγαδόκελνπο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη πιεξνθόξεζε γηα 

ηελ ρξεζηκόηεηα απηώλ ησλ κέζσλ 

10 πληήξεζε, θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

11 Λήςε εθηάθησλ κέηξσλ ζε πεξηπηώζεηο ππεξβάζεσλ ησλ νξηαθώλ ηηκώλ 

12 
Δλεκέξσζε  θαη εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

πεξηζηαηηθώλ 

 



 

 

 

 
ειίδα -35- 
 

Κανόνες ποσ αθορούν ζηοσς τώροσς-εγκαηαζηάζεις σγιεινής, ανάπασζης, 

εζηίαζης 

1 

Πξόβιεςε ησλ απαξαίηεησλ ρώξσλ πγηεηλήο όπσο: 

 Σνπαιέηεο πξνζσπηθνύ 

 Δπαξθείο θαη θαηάιιεινη ρώξνη κε δπλαηόηεηα πιπζίκαηνο θαη θαζαξηζκνύ κε 

θαηαηνληζκό (ληνπο) 

 Αηνκηθά Ηκαηηνθπιάθηα γηα ηελ αιιαγή ελδπκαζίαο, ηε θύιαμε ησλ ελδπκάησλ 

 Δπαξθείο θαη θαηάιιεινη ρώξνη κε δπλαηόηεηα πιπζίκαηνο θαη θαζαξηζκνύ ή 

θαη απνιύκαλζεο ησλ ζηνιώλ εξγαζίαο 

2 

Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζεκαζία ηεο αηνκηθήο θαζαξηόηεηαο θαη ηεο 

αθαίξεζεο ησλ ελδπκάησλ εξγαζίαο πξηλ ην θαγεηό θαη πξηλ ηελ αλαρώξεζε 

από ηελ εξγαζία 

3 

Δθαξκνγή ησλ Τγεηνλνκηθώλ Γηαηάμεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πξόλνηαο θαη 

Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 

 ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο 

 ην λεξό (πόζηκν θαη θαζαξηόηεηαο) 

4 

Μέζα ζην εξγνηάμην πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιεινο ζηεγαζκέλνο ρώξνο  

δηαιείκκαηνο (ή άιιεο ηζνδύλακεο δηεπθνιύλζεηο), όπνπ νη εξγαδόκελνη λα  

κπνξνύλ λα αλαπαπζνύλ ή λα γεπκαηίζνπλ θαη λα παξέρεη ηα εμήο: 

 Να πξνθπιάζζεη ηνπο εξγαδόκελνπο από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

 Να έρεη νπηηθή επαθή κε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ 

 Να δηαζέηεη ηξαπέδηα, θαζίζκαηα, δνρεία απνξξηκκάησλ, κέζα γηα ζέξκαλζε 

θαη ςύμε ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, εμνπιηζκό γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ ηξνθώλ (αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

παξεπξίζθνληαη ηαπηόρξνλα ζε απηόλ) 

5 
Να ππάξρεη κέξηκλα γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη ηε ζπγθέληξσζε θαη απνθνκηδή ησλ 

απνξξηκκάησλ θαγεηώλ 

6 
Γηαρσξηζκόο θαη επηζήκαλζε ηνπ λεξνύ ρξήζεο θαη ηνπ πόζηκνπ λεξνύ πξνο 

απνθπγή ζύγρπζεο 

 



 

 
ειίδα -36- 

 

Εηδηθνί Καλόλεο θαη Σξόπνη Πξνζηαζίαο ηωλ Εξγαδνκέλωλ  

 

Οη εξγαδόκελνη ζην ρώξν ζα πξέπεη : 

 Να ρξεζηκνπνηνύλ ζσζηά ηηο κεραλέο, ηηο ζπζθεπέο, ηα εξγαιεία, ηηο 

επηθίλδπλεο νπζίεο θαη ηα ππάξρνληα κεηαθνξηθά κέζα 

 Να ρξεζηκνπνηνύλ ζσζηά ηνλ αηνκηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό, 

αληίζηνηρν ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαη ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο 

 Να κε ζέηνπλ εθηόο ιεηηνπξγίαο ηνπο κεραληζκνύο αζθαιείαο ησλ 

κεραλώλ, εξγαιείσλ, ζπζθεπώλ 

 Να ρξεζηκνπνηνύλ εμνπιηζκό πνπ δελ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηε ρξήζε ηνπο 

θαη δελ είλαη αξκόδηνη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο 

 Να κελ παξακέλνπλ ζε ρώξνπο πςεινύ θηλδύλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

κεγαιύηεξν από ην άθξσο απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ 

ηνπο έρεη αλαηεζεί 

 Να θξνληίδνπλ επηκειώο ηελ αηνκηθή ηνπο θαζαξηόηεηα όπσο επίζεο θαη 

ηελ θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ εξγαζίαο 

 Να απνδέρνληαη πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη εκβνιηαζκώλ 

όπσο επίζεο θαη λα ελεκεξώλνπλ άκεζα ην γηαηξό εξγαζίαο γηα θάζε 

πξόβιεκα πνπ είλαη πηζαλόλ λα πξνέξρεηαη από ην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ 

 Να αλαθέξνπλ άκεζα ζηνλ πξντζηάκελό ηνπο θάζε γεγνλόο πνπ είλαη 

πηζαλόλ λα πξνθαιέζεη άκεζν ή ζνβαξό θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

Αμοργός, Μάρτιος 2020 
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