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ΕΡΓΟ: 
 
 

ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ 
ΛΔΗΦΤΓΡΗΑ - 
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 
ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ Γ.Δ. 
ΥΔΡΟΤ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 
ΤΠΔ: ΑΔ 055 ζε βάπορ ηυν 
πιζηώζευν ηος έπγος: 
2001Δ05500002 
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ΟΣΑ ηηρ σώπαρ για ηην 
ανηιμεηώπιζη ηος θαινομένος 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
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3. ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 
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3.3 ΥΧΡΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
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5. ΟΓΖΓΗΔ ΑΦΑΛΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 

6. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 
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7.3 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

7.4 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ 

7.5 ΓΤΜΔΝΔΗ ΚΑΗΡΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ 

7.6 ΖΜΑΝΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

7.7 ΤΓΗΔΗΝΖ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΡΜΑΚΔΗΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2: 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σν παξόλ ΑΤ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 305/1996 «Διάρηζηεο 

πξνδηαγξαθέο γηα αζθάιεηα θαη πγεία πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά 

εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ.», ΦΔΚ 212Α, 29/8/1996 θαη απνζθνπεί ζηελ 

πξόιεςε ησλ θηλδύλσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

Οη πξνβιέςεηο ηνπ παξόληνο ΑΤ ζηεξίδνληαη: 

■ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ γεληθά, αιιά θαη Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Αζθάιεηα γηα ηα ηερληθά έξγα 

θαη ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη ζε απηά). 

■ ε πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνύ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

■ ε πξνδηαγξαθέο πιηθώλ πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζνύλ ζην έξγν. 

■ ηελ θαιή πξαθηηθή, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ, ηεο εκπεηξίαο θαη 

ηέρλεο. 

Με βάζε ηελ ηζρύνπζα αλαζεώξεζε ηνπ ΑΤ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ν πληνληζηήο Αζθάιεηαο 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πξέπεη λα ελεκεξώζεη ηνπο επηθεθαιήο ησλ ζπλεξγείσλ, ώζηε νη 

ηειεπηαίνη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ΑΤ από ηα ζπλεξγεία 

ηνπο. 

εκεηώλεηαη όηη ε εθαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ειέγρεηαη από ην αξκόδην Κέληξν Πξόιεςεο Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ. 

ΠΡΟΟΥΖ: Σν παξόλ ΑΤ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. 
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 
Τπόδειγμα: 
(Πνιηηηθή θαη δέζκεπζε ηεο εηαηξείαο καο είλαη ε επίηεπμε θαη δηαηήξεζε αζθαιψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζε φιεο 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

Γηα λα πινπνηήζνπκε ηελ πνιηηηθή καο πξνζπαζνχκε λα: 

■ αλαγλσξίδνπκε θαη πξνιακβάλνπκε φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εξγαζίεο ζηα πιαίζηα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο, 

■ ζπλεξγαδφκαζηε κε ην πξνζσπηθφ καο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο, 

■ παξέρνπκε θαη δηαηεξνχκε ηνλ εμνπιηζκφ καο αζθαιή, 

■ δηαζθαιίδνπκε ηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ ησλ πιηθψλ, 

■ ελεκεξψλνπκε, εθπαηδεχνπκε θαη επηβιέπνπκε ην πξνζσπηθφ καο, 

■ δηαζθαιίδνπκε φηη ην πξνζσπηθφ καο είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εξγαζία πνπ εθηειεί, 

■ αλαζεσξνχκε ηα αλαπνηειεζκαηηθά κέηξα αζθάιεηαο 

ψζηε λα πξνιακβάλνπκε ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη αζζέλεηεο θαη λα δηαηεξνχκε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

γηα ην πξνζσπηθφ καο. 

Η εηαηξεία καο πηζηεχεη φηη θαη ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζε απηή ζα ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε ηεο 

πνιηηηθήο ηεο αλαιακβάλνληαο κε ππεπζπλφηεηα ην κεξίδην ηεο επζχλεο πνπ ηνπ αληηζηνηρεί).
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1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΔΗΓΟ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ 
(Είδνο θαη ρξήζε ηνπ έξγνπ) 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΡΓΟΤ 
(Πεξηνρή φπνπ εθηειείηαη ην έξγνπ) 

ΠΡΟΒΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟ 
(Πεξηγξαθή ηξφπσλ πξφζβαζεο ζην έξγν) 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΓΔΗΑ 
(Άδεηα έξγνπ) 

ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
(ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ) 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 
(ηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαηά ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ) 

ΑΡΜΟΓΗΟ ΚΔΠΔΚ 
(Κέληξν Πξφιεςεο Επαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ πνπ ππάγεηαη ην έξγν) 
 
 
 
2. ΤΝΣΟΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Τπόδειγμα: 

(Η ηερληθή πεξηγξαθή πνπ αθνινπζεί είλαη ζχληνκε θαη παξαηίζεηαη γηα ηελ επθνιφηεξε θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ 

απφ ηνλ αλαγλψζηε ηνπ ΑΤ. Η ηερληθή πεξηγξαθή δελ ππνθαζηζηά θαη δελ ππεξηζρχεη ηεο ηερληθήο 

πεξηγξαθήο θάζε επηκέξνπο κειέηεο ηνπ έξγνπ). 

ΖΜΔΗΧΖ: ε πεξίπησζε πνπ αθνινπζήζνπλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο κειέηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ν 

πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ παξνχζα ζχληνκε ηερληθή 

πεξηγξαθή, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 
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3. ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 

3.1 ΓΗΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ (ΟΚΧ) 

Τπόδειγμα: 

(εκεηψλεηαη εάλ εληνπίζηεθαλ δίθηπα ΟΚΩ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ). 

3.2 ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ - ΦΤΛΑΞΖ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 

(Ο ρώξνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα είλαη πεξηθξαγκέλνο, ώζηε λα απνθιείεηαη ε 

πξόζβαζε ζε κε έρνληεο εξγαζία. 

Γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ κεηώπσλ ζα γίλεη ηνπνζέηεζε θξαγκάησλ ειαθξνύ ηύπνπ (πρ 

πξνθαηαζθεπαζκέλα από πιαζηηθό). Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθνύ πιέγκαηνο 

έληνλνπ ρξώκαηνο. 

Έιεγρνο ζηελ είζνδν - έμνδν 

Σα ζπλεξγεία ζα ειέγρνληαη κε επζύλε ησλ επηθεθαιήο ηνπο, θαηά ηελ είζνδν θαη απνρώξεζε από 

ηα κέησπα). 

3.3 ΥΧΡΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

Απνδπηήξηα θαη ηκαηηνθπιάθηα 

ηε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα ηίζεληαη επαξθείο ρώξνη γηα λα αιιάδνπλ ξνπρηζκό. Οη 

ρώξνη απηνί πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε ηκαηηνθπιάθηα θαη θαζίζκαηα. 

Νηνπο θαη ληπηήξεο 

Κνληά ζηα απνδπηήξηα πξέπεη λα ππάξρνπλ ληπηήξεο κε ηξερνύκελν λεξό. ηνπο ληπηήξεο 

ζπληζηάηαη λα ππάξρνπλ ζαπνύληα. Δθόζνλ επηβάιιεηαη γηα ιόγνπο πγηεηλήο πξέπεη λα 

εγθαηαζηαζνύλ ληνπο κε δεζηό θαη θξύν λεξό (ζπληζηάηαη ε εγθαηάζηαζε ελόο ληνπο αλά 10 

εξγαδόκελνπο). 

Απνρσξεηήξηα 

Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο επαξθή αξηζκό απνρσξεηεξίσλ, ηα νπνία ζα 

βξίζθνληαη θνληά ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ζηνπο ρώξνπο αλάπαπζεο θαη ζηα απνδπηήξηα (ζπληζηάηαη 

έλα WC αλά 40 εξγαδόκελνπο, εθόζνλ ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 200, ελώ 

έλα WC αλά 50 εξγαδόκελνπο, εθόζνλ ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ππεξβαίλεη ηνπο 200). 

Υώξνη εζηίαζεο - αλάπαπζεο 

ην εξγνηάμην πξέπεη λα πξνβιεθζνύλ ρώξνη εζηίαζεο θαη αλάπαπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ. Οη 

ζπγθεθξηκέλνη ρώξνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή αξηζκό θαζηζκάησλ θαη ρώξν δηαηήξεζεο 

θαγεηνύ (ππνρξεσηηθά εθόζνλ ν αξηζκόο εξγαδνκέλσλ ππεξβαίλεη ηνπο 70). 
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Υώξνο παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ - θαξκαθείν 

Ο ρώξνο παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ - θαξκαθείν πξέπεη λα είλαη θνληά ζην ρώξν εξγαζίαο. Δπίζεο 

πξέπεη λα είλαη πξνζπειάζηκνο κε θνξείν. Ο ρώξνο πξέπεη λα επηζεκαλζεί κε πηλαθίδεο, ζύκθσλα 

κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 105/1995. Ο ρώξνο παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ ζπληζηάηαη λα 

επνπηεύεηαη από ην γηαηξό εξγαζίαο ηνπ Αλαδόρνπ. 

Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ 

ε δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ θάδνη απνξξηκκάησλ. πληζηάηαη ε 

ηνπνζέηεζε θάδσλ ζε απνρσξεηήξηα, ρώξνπο εζηίαζεο, απνδπηήξηα θαη θνληά ζηνπο ρώξνπο 

εξγαζίαο. 

Γηα ηελ απνθνκηδή ησλ αρξήζησλ πιηθώλ πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε κεγάισλ θάδσλ (containers) 

ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 

3.4 ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΠΔΕΧΝ ΚΑΗ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 

Ζ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ αθνξά ζηε κεηαθνξά/ηξνθνδνζία θαη 

απνθνκηδή/απνκάθξπλζε πιηθώλ. Κάζε όρεκα πνπ ζα εηζέξρεηαη εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ νθείιεη λα 

ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ (επηπιένλ απηώλ ηνπ ΚΟΚ). 

Ζ δηαθίλεζε πιηθώλ (απόζεζε, παξαιαβή) ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ ηνπ 

εξγνηαμίνπ. 

Οη πεδνί δελ επηηξέπεηαη λα πιεζηάδνπλ θαη λα θηλνύληαη ζε ρώξνπο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ. 

3.5 ΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΟΤ ΥΧΡΟΤ 

Γηα ηελ νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηνπ εξγνηαμηαθνύ ρώξνπ απαηηείηαη θηλεηνπνίεζε θαη εθηέιεζε 

εξγαζηώλ. Δλδεηθηηθά ζεκεηώλνληαη νξηζκέλα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα πξνζερζνύλ θαηά ηελ 

νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηνπ εξγνηαμηαθνύ ρώξνπ. 

Καηά ηη μεηαθοπά εξοπλιζμού 

■ Σήξεζε θαλόλσλ ΚΟΚ 

■ Αζθαιήο πξόζδεζε εμνπιηζκνύ ζηελ πιαηθόξκα 

■ Δπάξθεηα ρώξνπ γηα ειηγκνύο θαη μεθόξησκα 

■ Ξεθόξησκα ζε δηακνξθσκέλν ρώξν 

■ Απνδέζκεπζε θαη θαζνδήγεζε από έκπεηξν εξγαδόκελν 

■ Απνζηάζεηο αζθαιείαο από πιαηθόξκα θαη εμνπιηζκό 

■ Υξήζε αλαθιαζηηθνύ ξνπρηζκνύ έληνλνπ ρξώκαηνο (ΔΝ 471) 
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Καηά ηιρ ανςτυηικέρ επγαζίερ 

■ Έιεγρνο αλπςσηηθνύ 

■ Έιεγρνο παξειθόκελσλ 

■ Αδεηνύρνο ρεηξηζηήο (θαηάιιειεο άδεηαο γηα ην αλπςσηηθό πνπ ρεηξίδεηαη) 

■ Έκπεηξνο θνπκαληαδόξνο 

■ Έιεγρνο ρώξνπ, πνδαξηθώλ 

■ Έιεγρνο γηα ελαέξηα θαιώδηα 

■ Έιεγρνο θνξηίνπ πξηλ & κεηά 

■ Έιεγρνο Φνξηίνπ Αζθαινύο Λεηηνπξγίαο 

■ Έιεγρνο άιισλ δξαζηεξηνηήησλ 

■ Απνζηάζεηο αζθαιείαο 

■ Έιεγρνο επζηάζεηαο πξηλ ηε θόξησζε & κεηά ηελ απόζεζε 

■ Αλέγεξζε, ζπληήξεζε επηζεώξεζε από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό 

Καηά ηην εγκαηάζηαζη δικηύυν 

■ Υξήζε θαηάιιεινπ εξγαιείνπ γηα ηελ εξγαζία (θαη ην ζθνπό πνπ θαηαζθεπάζηεθε) 

■ Έιεγρνο ησλ εξγαιείσλ πξηλ ηε ρξήζε 

■ Υξήζε γπαιηώλ θαη γαληηώλ (ΔΝ 388, ΔΝ 149) 

■ Αζθαιήο δηαδξνκή θαισδίνπ 

■ Καζεκεξηλόο έιεγρνο θαισδίνπ θαη θηο 

■ Απνκάθξπλζε εύθιεθησλ από ην ρώξν εξγαζίαο 

■ Ύπαξμε ππξνζβεζηήξα θνληά ζηνλ επξύηεξν ρώξν εξγαζίαο 

■ Πεξηνξηζκόο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε κεραληθή 

■ Πξηλ ηε δηαθίλεζε ειέγρνληαη: 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ 

ζσκαηηθή πξνζπάζεηα ρώξν 

εξγαζίαο δηαδηθαζία 

■ Δλεκέξσζε εξγαδνκέλσλ γηα νξζέο πξαθηηθέο 

■ Υξήζε θνπκαληαδόξνπ γηα κεηαθνξά κε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο εξγαδόκελνπο 

■ Μειέηε δηθηύνπ από αδεηνύρν κεραληθό 

■ Δπίβιεςε εξγαζηώλ από αδεηνύρν ειεθηξνιόγν κεραληθό 

■ Αδεηνύρνη ειεθηξνιόγνη γηα ζπλδέζεηο - δνθηκέο 

■ Απελεξγνπνίεζε δηθηύσλ 

Καηά ηη σπήζη μησανημάηυν (διαμοπθώζειρ, εκζκαθέρ, επισώζειρ) 

■ Υεηξηζκόο κεραλήκαηνο από αδεηνύρν ρεηξηζηή αληίζηνηρεο άδεηαο 

■ Καζνδήγεζε από έκπεηξν βνεζό 

■ Απνζηάζεηο αζθαιείαο από πξαλή θαη κεραλήκαηα 

■ Υξήζε αλαθιαζηηθνύ ξνπρηζκνύ έληνλνπ ρξώκαηνο (ΔΝ 471) 
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■ Απελεξγνπνίεζε ππνγείσλ δηθηύσλ 

■ Απνζηάζεηο αζθαιείαο από δίθηπα ζε ιεηηνπξγία 

■ Γηακόξθσζε πξαλώλ κε θιίζε 

■ Οπηηθόο έιεγρνο πξαλώλ ζε θαζεκεξηλή βάζε 

■ Απνθπγή κεηαθνξάο εξγαδνκέλσλ κε κεράλεκα 

■ πληήξεζε - αλεθνδηαζκόο από εληεηαικέλν εξγαδόκελν 

■ Σήξεζε νδεγηώλ πξνκεζεπηή θαηά ηε ζπληήξεζε - αλεθνδηαζκό 

■ Απνθπγή θαπλίζκαηνο θαη ιεηηνπξγίαο ΜΔ θαηά ηνλ αλεθνδηαζκό 

■ Απνθπγή ιεηηνπξγίαο ΜΔ θαηά ηε ζπληήξεζε 

■ Απνθπγή επαθήο κε θηλνύκελα ή ζεξκά κέξε 

■ Απνζηάζεηο αζθαιείαο από πδξαπιηθά κέξε ππό πίεζε 

■ Ύπαξμε ππξνζβεζηήξσλ ζην ρώξν 

■ Γηαβξνρή 

Καηά ηιρ ηοπογπαθικέρ επγαζίερ 

■ Απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα θαη νρήκαηα 

■ Υξήζε αλαθιαζηηθνύ ξνπρηζκνύ έληνλνπ ρξώκαηνο (ΔΝ 471) 

■ Απνθπγή απεπζείαο έθζεζεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία 

■ Σήξεζε νδεγηώλ πξνκεζεπηή νξγάλνπ 

■ Απνθπγή παξακνλήο πίζσ από ηε ζηαδία 
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5. ΟΓΖΓΗΔ ΑΦΑΛΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 

Με βάζε ηελ αλάιπζε εξγαζηώλ ζε θάζεηο πνπ πξνεγήζεθε παξαηίζεληαη νη Οδεγίεο Αζθαινύο 

Δξγαζίαο γηα ηα επηκέξνπο ζπλεξγεία πνπ αλακέλεηαη λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζην εξγνηάμην. 

Κάζε Οδεγία Αζθαινύο Δξγαζίαο πεξηέρεη: 

■ Αλάιπζε ηεο εξγαζίαο ζε επηκέξνπο 

■ Πξνζδηνξηζκό ησλ θηλδύλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο θαη ελδεηθηηθή 

αμηνιόγεζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο ηνπο 

■ Πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλόκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ 

■ Αλαθνξά ησλ απαξαίηεησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη από 

ην πξνζσπηθό πνπ εθηίζεηαη ζηνπο πξνζδηνξηζζέληεο θηλδύλνπο. 

ΖΜΔΗΧΖ: Ο πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα αλαπξνζαξκόζεη ηα 

πεξηερόκελα ησλ Οδεγηώλ Αζθαινύο Δξγαζίαο, ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο θαηαζθεπήο. Με βάζε 

ηα πεξηερόκελα θάζε Οδεγίαο Αζθαινύο Δξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξώζεη ηνπο επηθεθαιήο ησλ 

αληίζηνηρσλ ζπλεξγείσλ, ώζηε ηειεπηαίνη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ 

ΑΤ από ηα ζπλεξγεία ηνπο. 

Ο Σερληθόο Αζθάιεηαο ηνπ ζπλεξγείνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο νθείιεη λα 

ζπληάμεη Δθηίκεζε Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ θαη λα ηελ ππνβάιιεη ζηνλ εξγνδόηε ηνπ. Ο 

επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ ηα πεξηερόκελα ηεο Δθηίκεζεο 

Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ. 

Ηδηαίηεξα ρξήζηκε θξίλεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπ πληνληζηή Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ, ηνπ Σερληθνύ Αζθάιεηαο θαη ηνπ επηθεθαιήο θάζε ζπλεξγείνπ ώζηε λα ιακβάλνληαη ππόςε 

όιεο νη ηδηαηηεξόηεηεο ησλ εξγαζηώλ (δηαζέζηκν πξνζσπηθό, κεζνδνινγία, εμνπιηζκόο, πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο). 

ην παξόλ ΑΤ γίλεηαη αμηνιόγεζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο ησλ θηλδύλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

επηκέξνπο εξγαζίεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Ζ αμηνιόγεζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε θιίκαθαο ηξηώλ 

βαζκηδώλ σο εμήο: 

3=ΤΦΖΛΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ: Πξέπεη λα ιεθζνύλ άκεζα κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ή ηνλ 
έιεγρν ηνπ θηλδύλνπ 

2=ΜΔΣΡΗΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ: Δίλαη απαξαίηεηνο ν πξνγξακκαηηζκόο θαη ε ιήςε κέηξσλ 
πξόιεςεο 

1=ΥΑΜΖΛΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ: Γεληθώο απνδεθηή επηθηλδπλόηεηα, εθόζνλ ιεθζνύλ νξηζκέλα 
κέηξα ειέγρνπ 

Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κπνξεί λα αλαζεσξήζεη ηηο ηηκέο ηεο 

επηθηλδπλόηεηαο θαζώο θαη ηε κεζνδνινγία αμηνιόγεζεο ηνπο, εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην. 

Αλάινγε δηεξγαζία κπνξεί λα γίλεη από ηνλ ηερληθό αζθαιείαο ζπλεξγείνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο Δθηίκεζεο Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ. 
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6. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 

Οη θαλόλεο αζθάιεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ είλαη γεληθνί θαη ηζρύνπλ αλεμαξηήησο 

θάζεσο. ε πεξίπησζε αληίζεζεο κε ηηο Οδεγίεο Αζθαινύο Δξγαζίαο πνπ αλαπηύρζεθαλ 

παξαπάλσ ηζρύ έρνπλ νη νδεγίεο. 

■ Κάζε άηνκν ζην εξγνηάμην πξέπεη λα ηεξεί ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο θαη πγείαο ζην έξγν πνπ ην 

αθνξνύλ. 

■ Γελ ζα αλαηίζεηαη κία δνπιεηά ζε θαλέλα άηνκν αλ δελ είλαη ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά θαηάιιειν 

γη’ απηήλ. 

■ Όια ηα άηνκα ζην εξγνηάμην πξέπεη λα θνξνύλ θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό θξάλνο. Δμαηξνύληαη νη 

ρώξνη ησλ γξαθείσλ, πγηεηλήο θαη αλάπαπζεο. 

■ Όια ηα άηνκα ζην εξγνηάμην πξέπεη λα θνξνύλ θαηάιιεια ππνδήκαηα. Ζ ειάρηζηε απαίηεζε 

αζθάιεηαο γηα ηα ππνδήκαηα είλαη λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθή κεηαιιηθή επέλδπζε γηα ηα δάρηπια 

θαη ζηε ζόια. 

■ Ζ αζθαιήο πξνζέγγηζε θαη έμνδνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζε όιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίεο θαη 

ρώξνπο. 

■ Όια ηα άηνκα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηεο ζήκαλζεο αζθάιεηαο ηνπ 

εξγνηαμίνπ. 

■ Φσηηέο κε ζθνπό ηελ ζέξκαλζε δελ επηηξέπνληαη ζην εξγνηάμην. 

■ Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε αιθνόι ζηνπο ρώξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

■ Καλέλα άηνκν δελ ζα μεθηλά ηελ εξγαζία ηνπ εάλ δελ είλαη θαηάιιεια ληπκέλν. Οη εξγαδόκελνη 

δελ επηηξέπεηαη λα θνξνύλ θαξδηά μεθνύκπσηα ξνύρα, ζνξηο θαη λα είλαη γπκλνί από ηε κέζε 

θαη πάλσ. 

■ Καλέλα άηνκν δελ επηηξέπεηαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη, απνκαθξύλεη, ηξνπνπνηήζεη, ραιάζεη, 

θαηαζηξέςεη νπνηνδήπνηε ζήκαλζε ή εμνπιηζκό αζθάιεηαο. 

■ Όινη νη εξγαδόκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπλ νπνηαδήπνηε αλαζθαιή θαηάζηαζε 

εξγαζίαο θαη λα απεπζπλζνύλ γηα βνήζεηα αλ δελ κπνξνύλ λα ηελ ειέγμνπλ κόλνη ηνπο. 

■ Σν εξγνηάμην πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξό. 

■ Μόλν εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα λα ρεηξίδνληαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ εξγνηαμίνπ. 

■ Όινη νη επηζθέπηεο ζην εξγνηάμην πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από άηνκν πνπ γλσξίδεη ηνπο ρώξνπο 

ηνπ εξγνηαμίνπ θαη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ. 

7. ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηε ιήςε ησλ απαηηνύκελσλ κέηξσλ 

αζθάιεηαο πξνηείλεηαη ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ζε όιε ηελ ηεξαξρία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, όπσο 

θαζνξίδεηαη ζην Πξόγξακκα Πνηόηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ). ρεκαηηθά: 
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ΑΝΑΓΟΥΟ 

■ ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

■ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

■ ΓΗΑΣΡΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

■ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΑΠΛΧΝ Α ΒΟΖΘΔΗΧΝ 

ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΟ 

■ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 

■ ΓΗΑΣΡΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 

■ ΔΚΠΡΟΧΠΟ 

ύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα θάζε εκπιεθόκελνο ζηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έρεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηόηεηεο, αλαιόγσο ησλ γεληθόηεξσλ θαζεθόλησλ ηνπ. 

πγθεθξηκέλα: 

Ο εξγνηαμηάξρεο, σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Αλαδόρνπ, είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

κέηξσλ αζθαιείαο πνπ αθνξνύλ νιόθιεξν ην έξγν. πγθεθξηκέλα έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο: 

■ Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκόδηα επηζεώξεζε εξγαζίαο πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηελ εθ 

ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

■ Να κεξηκλήζεη γηα ηελ εθπόλεζε ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο θαη γηα ηελ θαηάξηηζε Φαθέινπ 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηα νπνία πξέπεη λα ηεξνύληαη ζην εξγνηάμην. 

■ Να ηεξεί Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθαιείαο. 

■ Να ηεξεί, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο, ηηο νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληνο 

κεραληθνύ. 

■ Να ιακβάλεη ππόςε ηηο ππνδείμεηο ησλ ζπληνληζηώλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη λα 

κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ΑΤ. 

Ο εξγνηαμηάξρεο, σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Αλαδόρνπ, έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο όζνλ 

αθνξά ζην πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο ηνπ: 

■ Να εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο όιεο ηηο πηπρέο ηεο 

εξγαζίαο, θαη λα ιακβάλεη κέηξα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ ηξίησλ. 

■ Να έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γξαπηή εθηίκεζε ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδύλσλ γηα ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πγεία. Ζ εθηίκεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη από ηνπο ηερληθό αζθάιεηαο, ηαηξό 

εξγαζίαο. 

■ Να ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηερληθνύ αζθάιεηαο (θαη ηαηξνύ εξγαζίαο γηα επηρεηξήζεηο πνπ 

απαζρνινύλ πεξηζζόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο). Οη ππνρξεώζεηο ηνπ ηερληθνύ αζθάιεηαο 

ή/θαη ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο δελ ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο επζύλεο ηνπ εξγνδόηε. 

■ Να εμαζθαιίδεη ζε θάζε εξγαδόκελν θαηάιιειε θαη επαξθή εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο. 
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■ Να κεξηκλεί γηα ηε ρνξήγεζε ζην πξνζσπηθό ηνπ, όισλ ησλ αλαγθαίσλ Μέζσλ Αηνκηθήο 

Πξνζηαζίαο γηα ηε δνπιεηά πνπ εθηειεί. 

■ Να εμαζθαιίδεη όηη νη εξγαδόκελνη ζε εμσηεξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινύλ εξγαζίεο ζηελ 

επηρείξεζή ηνπ έρνπλ ιάβεη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία. 

■ Να αλαγγέιιεη όια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα ζηηο αξκόδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο θαη ζηηο 

αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν ηξαπκαηίαο εληόο 24 

σξώλ. Δθόζνλ πξόθεηηαη πεξί ζνβαξνύ ηξαπκαηηζκνύ ή ζαλάηνπ, πξέπεη λα ηεξνύληαη 

ακεηάβιεηα όια ηα ζηνηρεία πνπ δύλαληαη λα ρξεζηκεύζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ 

αηπρήκαηνο. Να ηεξεί εηδηθό βηβιίν αηπρεκάησλ θαη θαηάινγν ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ πνπ 

είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδόκελν αληθαλόηεηα εξγαζίαο κεγαιύηεξε ησλ ηξηώλ εξγάζηκσλ 

εκεξώλ. 

Ο εξγνηαμηάξρεο, σο εξγαδόκελνο, έρεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία γηα 

ηνλ εξγαδόκελν. 

Κάζε αξκόδηνο κεραληθόο ηνπ Αλαδόρνπ, έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο: 

■ Να δίλεη νδεγίεο θαηαζθεπήο, ζύκθσλεο κε ηνπο θαλόλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο, γηα ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηώλ ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη. 

■ Να επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ησλ νδεγηώλ ηνπ πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ θαη πεξηνδηθά 

θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο (θαη’ ειάρηζηνλ θάζε εβδνκάδα θαη ύζηεξα από ζενκελία). 

■ Να εθαξκόδεη ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζην ηκήκα 

ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη. 

■ Να ηεξεί ην Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθαιείαο ηνπ έξγνπ (ππνρξεσηηθέο αλαγξαθέο πνπ ηνπ 

αληηζηνηρνύλ). 

Κάζε αξκόδηνο κεραληθόο ηνπ Αλαδόρνπ, σο εξγαδόκελνο, έρεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

από ηε λνκνζεζία γηα ηνλ εξγαδόκελν. 

Κάζε ππεξγνιάβνο έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο: 

■ Να ιακβάλεη θαη λα ηεξεί όια ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ αθνξνύλ ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη 

αλαιάβεη. 

■ Να ηεξεί, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο, ηηο νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληνο. 

■ Να εθαξκόδεη ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζην ηκήκα 

ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη. 

■ Να ιακβάλεη ππόςε ηηο ππνδείμεηο ησλ ζπληνληζηώλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

Ο ππεξγνιάβνο έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο, σο εξγνδόηεο, όζνλ αθνξά ζην πξνζσπηθό ηεο 

εηαηξίαο ηνπ: 

■ Να εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο όιεο ηηο πηπρέο ηεο 

εξγαζίαο, θαη λα ιακβάλεη κέηξα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ ηξίησλ. 

■ Να έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γξαπηή εθηίκεζε ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδύλσλ γηα ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πγεία. Ζ εθηίκεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη από ηνπο ηερληθό αζθάιεηαο, ηαηξό 
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εξγαζίαο. 

■ Να ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηερληθνύ αζθάιεηαο (θαη ηαηξνύ εξγαζίαο γηα επηρεηξήζεηο πνπ 

απαζρνινύλ πεξηζζόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο). Οη ππνρξεώζεηο ηνπ ηερληθνύ αζθάιεηαο 

ή/θαη ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο δελ ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο επζύλεο ηνπ εξγνδόηε. 

■ Να εμαζθαιίδεη ζε θάζε εξγαδόκελν θαηάιιειε θαη επαξθή εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο. 

■ Να ρνξεγεί ζην πξνζσπηθό ηνπ, όια ηα αλαγθαία Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηε δνπιεηά πνπ 

εθηειεί. 

■ Να εμαζθαιίδεη όηη νη εξγαδόκελνη ζε εμσηεξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινύλ εξγαζίεο ζηελ 

επηρείξεζή ηνπ έρνπλ ιάβεη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία. 

■ Να αλαγγέιιεη ζηηο αξκόδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο θαη ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδόκελνο εληόο 24 σξώλ όια ηα εξγαηηθά 

αηπρήκαηα θαη εθόζνλ πξόθεηηαη πεξί ζνβαξνύ ηξαπκαηηζκνύ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα 

όια ηα ζηνηρεία πνπ δύλαληαη λα ρξεζηκεύζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο. Να 

ηεξεί εηδηθό βηβιίν αηπρεκάησλ θαη θαηάινγν ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα 

γηα ηνλ εξγαδόκελν αληθαλόηεηα εξγαζίαο κεγαιύηεξε ησλ ηξηώλ εξγάζηκσλ εκεξώλ. 

Ο ππεξγνιάβνο, σο εξγαδόκελνο, έρεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία γηα 

ηνλ εξγαδόκελν. 

Κάζε εξγνδεγόο, σο εθπξόζσπνο ηνπ εξγνδόηε, έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο: 

■ Να θαζνδεγεί ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ απαηηνύκελσλ κέηξσλ 

αζθαιείαο ζε θάζε θάζε εξγαζίαο. 

■ Να επηζεσξεί ην πξνζσπηθό ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εκέξα, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζηώζεη ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο από απηνύο. 

■ Να εθαξκόδεη ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζην ηκήκα 

ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη. 

■ Να ιακβάλεη ππόςε ηηο ππνδείμεηο ησλ ζπληνληζηώλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

Κάζε εξγνδεγόο, σο εξγαδόκελνο, έρεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία γηα 

ηνλ εξγαδόκελν. 

Κάζε εξγαδόκελνο έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο: 

■ Να εθαξκόδεη ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη λα θξνληίδεη αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηέο 

ηνπ, γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπ θαζώο θαη ησλ άιισλ αηόκσλ πνπ επεξεάδνληαη από ηηο 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ θαηά ηελ εξγαζία, ζύκθσλα κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπ θαη ηηο 

θαηάιιειεο νδεγίεο ηνπ εξγνδόηε ηνπ. 

■ Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηώλ ησλ ζηόρσλ, νθείιεη εηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηελ εθπαίδεπζή 

ηνπ θαη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο ηνπ εξγνδόηε ηνπ: 

α) Να ρξεζηκνπνηεί ζσζηά ηηο κεραλέο, ηηο ζπζθεπέο, ηα εξγαιεία, ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο, ηα 
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κεηαθνξηθά θαη άιια κέζα. 

β) Να ρξεζηκνπνηεί ζσζηά ηνλ αηνκηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό πνπ ηίζεηαη ζηε δηάζεζή 

ηνπ θαη κεηά ηε ρξήζε λα ηνλ ηαθηνπνηεί ζηε ζέζε ηνπ.  

γ) Να κε ζέηεη εθηόο ιεηηνπξγίαο, αιιάδεη ή κεηαηνπίδεη απζαίξεηα ηνπο κεραληζκνύο 

αζθάιεηαο ησλ κεραλώλ, εξγαιείσλ, ζπζθεπώλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη θηηξίσλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ζσζηά απηνύο ηνπο κεραληζκνύο αζθαιείαο,  

δ) Να αλαθέξεη ακέζσο ζηνλ εξγνδόηε (ή/θαη ζε όζνπο αζθνύλ αξκνδηόηεηεο ηερληθνύ 

αζθάιεηαο θαη ηαηξνύ εξγαζίαο), όιεο ηηο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί εύινγα όηη 

παξνπζηάδνπλ άκεζν θαη ζνβαξό θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, θαζώο θαη θάζε 

έιιεηςε πνπ δηαπηζηώλεηαη ζηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο,  

ε) Να ζπληξέρεη ηνλ εξγνδόηε (θαη όζνπο αζθνύλ αξκνδηόηεηεο ηερληθνύ αζθάιεηαο θαη 

ηαηξνύ εξγαζίαο), όζνλ θαηξό ρξεηαζηεί, ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εθπιήξσζε όισλ ησλ 

θαζεθόλησλ ή απαηηήζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά 

ηελ εξγαζία. 

ζη) Να ζπληξέρεη ηνλ εξγνδόηε (θαη όζνπο αζθνύλ αξκνδηόηεηεο ηερληθνύ αζθάιεηαο θαη ηαηξνύ 

εξγαζίαο), όζνλ θαηξό ρξεηαζηεί, ώζηε ν εξγνδόηεο λα κπνξεί λα εγγπεζεί όηη ην πεξηβάιινλ θαη νη 

ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη αζθαιείο θαη ρσξίο θηλδύλνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία εληόο ηνπ 

πεδίνπ δξαζηεξηόηεηάο ηνπ. 

■ Να παξαθνινπζεί ηα ζρεηηθά ζεκηλάξηα ή άιια επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζέκαηα πγηεηλήο 

θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα εθπιεξώζεη ηελ παξαπάλσ 

ππνρξέσζε, έρεη δηθαίσκα λα ιάβεη επαξθή απαιιαγή από ηελ εξγαζία ρσξίο απώιεηα 

απνδνρώλ, θαζώο θαη λα ηνπ παξαζρεζνύλ ηα αλαγθαία κέζα. 

■ Να θνξά θξάλνο πξνζηαζίαο ηεο θεθαιήο θαη ππνδήκαηα αζθαιείαο, ηα νπνία ρνξεγνύληαη από 

ηνλ εξγνδόηε ηνπ. 

Ο Σερληθόο Αζθάιεηαο θάζε επηρείξεζεο έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο: 

■ Να παξέρεη ζηνλ εξγνδόηε ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε ζέκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξόιεςε ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ. Σηο 

γξαπηέο ππνδείμεηο ν ηερληθόο αζθάιεηαο θαηαρσξεί ζε εηδηθό βηβιίν ηεο επηρείξεζεο (ΒΤΣΑ). 

■ Να ζπκβνπιεύεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνύ, πξνγξακκαηηζκνύ, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, εηζαγσγήο λέσλ παξαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ, πξνκήζεηαο κέζσλ θαη 

εμνπιηζκνύ, επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ αηνκηθώλ κέζσλ πξνζηαζίαο, 

θαζώο θαη δηακόξθσζεο θαη δηεπζέηεζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη 

γεληθά νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

■ Να ειέγρεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηερληθώλ κέζσλ, πξηλ από ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο, θαζώο θαη ησλ παξαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη κεζόδσλ εξγαζίαο πξηλ από ηελ εθαξκνγή 

ηνπο θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη πξόιεςεο 

ησλ αηπρεκάησλ, ελεκεξώλνληαο ζρεηηθά ηνπο αξκόδηνπο πξντζηάκελνπο ησλ ηκεκάησλ ή ηε 

δηεύζπλζε ηεο επηρείξεζεο. 
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■ Να επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο από πιεπξάο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, 

λα αλαθέξεη ζηνλ εξγνδόηε νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, λα 

πξνηείλεη κέηξα αληηκεηώπηζήο ηεο θαη λα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

■ Να επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ αηνκηθώλ κέζσλ πξνζηαζίαο, 

■ Να εξεπλά ηα αίηηα ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ, λα αλαιύεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλώλ ηνπ θαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ απνηξνπή παξόκνησλ αηπρεκάησλ 

■ Να επνπηεύεη ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξκνύ γηα ηε δηαπίζησζε 

εηνηκόηεηαο πξνο αληηκεηώπηζε αηπρεκάησλ. 

■ Να κεξηκλά ώζηε νη εξγαδόκελνη ζηελ επηρείξεζε λα ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

ηεο εξγαζίαο θαη λα ηνπο ελεκεξώλεη θαη θαζνδεγεί γηα ηελ απνηξνπή ηνπ επαγγεικαηηθνύ 

θηλδύλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ηνπο 

■ Να ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. 

■ Να ηεξεί ην επηρεηξεζηαθό απόξξεην. 

■ Να ζπλεξγάδεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ κε ηνλ ηαηξό εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηώληαο κε 

απηόλ θνηλνύο ειέγρνπο ησλ ρώξσλ εξγαζίαο. 

■ Οθείιεη λα δηαζέζεη ζηνλ εξγνδόηε κηα γξαπηή εθηίκεζε ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία 

θηλδύλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνύλ νκάδεο 

εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδύλνπο. Ζ εθηίκεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ηαηξό εξγαζίαο, ΔΤΠΠ ή ΔΞΤΠΠ, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Ο Σερληθόο Αζθάιεηαο, σο εξγαδόκελνο, έρεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία 

γηα ηνλ εξγαδόκελν 

Ζ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Σερληθνύ Αζθάιεηαο δελ απνθιείεη ηελ αλάζεζε ζ’ απηόλ από ηνλ εξγνδόηε 

θαη άιισλ θαζεθόλησλ, πέξα από ην ειάρηζην όξην σξώλ απαζρόιεζήο ηνπ σο ηερληθνύ αζθάιεηαο. 

Ο Σερληθόο Αζθάιεηαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ εξγνδόηε θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Σπρόλ δηαθσλία ηνπ 

κε ηνλ εξγνδόηε, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιόγν θαηαγγειίαο ηεο 

ζύκβαζεο ηνπ. 

Ο Ηαηξόο Δξγαζίαο θάζε επηρείξεζεο έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο: 

■ Να παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδόηε, ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζηνπο 

εθπξνζώπνπο ηνπο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα 

ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ηηο θαηαρσξεί ζην εηδηθό 

βηβιίν ππνδείμεσλ. Ο εξγνδόηεο ιακβάλεη γλώζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ 

θαηαρσξνύληαη ζ’ απηό ην βηβιίν. 

■ Να πξνβαίλεη ζε ηαηξηθό έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθό κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, κεηά ηελ 

πξόζιεςή ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζώο θαη ζε πεξηνδηθό ηαηξηθό έιεγρν θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ επηζεσξεηή εξγαζίαο ύζηεξα από αίηεκα ηεο επηηξνπήο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ 
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εξγαδνκέλσλ, όηαλ ηνύην δελ νξίδεηαη από ην λόκν. Να κεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθώλ 

εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγόλησλ ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ πνπ ηζρύνπλ θάζε θνξά. Να εθηηκά ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, λα αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, εθδίδεη 

βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδόηε. Σν πεξηερόκελν ηεο 

βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθό απόξξεην ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη κπνξεί λα 

ειεγρζεί από ηνπο πγεηνλνκηθνύο επηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, γηα ηελ θαηνρύξσζε 

ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ εξγνδόηε. 

■ Να επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξόιεςεο 

ησλ αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπό απηό: 

■ Να ηεξεί ην ηαηξηθό θαη επηρεηξεζηαθό απόξξεην. 

■ Να αλαγγέιιεη κέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο αζζέλεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία. 

■ Να ελεκεξώλεηαη από ηνλ εξγνδόηε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα νπνηνδήπνηε παξάγνληα ζην 

ρώξν εξγαζίαο θαη έρεη επίπησζε ζηελ πγεία. 

■ Να ζπλεξγάδεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ κε ηνλ ηερληθό αζθάιεηαο, πξαγκαηνπνηώληαο 

κε απηόλ θνηλνύο ειέγρνπο ησλ ρώξσλ εξγαζίαο. 

Ο Ηαηξόο Δξγαζίαο, σο εξγαδόκελνο, έρεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία γηα 

ηνλ εξγαδόκελν: 

Ο Ηαηξόο Δξγαζίαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ εξγνδόηε θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Σπρόλ δηαθσλία ηνπ 

κε ηνλ εξγνδόηε, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιόγν θαηαγγειίαο ηεο 

ζύκβαζεο ηνπ. 

Ο πληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο: 

 Να ζπληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ γεληθώλ αξρώλ πξόιεςεο θαη αζθάιεηαο ζηηο ηερληθέο ή/θαη 

νξγαλσηηθέο επηινγέο, πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηίδνληαη νη δηάθνξεο εξγαζίεο ή θάζεηο 

εξγαζίαο πνπ δηεμάγνληαη ηαπηόρξνλα ή δηαδνρηθά θαη ζηελ πξόβιεςε ηεο δηάξθεηαο εθηέιεζεο 

ησλ δηαθόξσλ απηώλ εξγαζηώλ ή θάζεσλ εξγαζίαο. 

■ πληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ κεξηκλώληαο ώζηε ν Αλάδνρνο θαη νη 

ππεξγνιάβνη θαη, εάλ απηό είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, νη 

απηναπαζρνινύκελνη λα εθαξκόδνπλ κε ζπλέπεηα ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ηνπο αληηζηνηρνύλ θαη 

λα εθαξκόδνπλ ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ. 

■ Να αλαπξνζαξκόδεη ή λα κεξηκλά ώζηε λα αλαπξνζαξκνζηεί ην ρέδην θαη ν Φάθεινο 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο. 

■ Να νξγαλώλεη καδί κε ηνπο Σερληθνύο Αζθάιεηαο θαη ηνπο Ηαηξνύο Δξγαζίαο ηε ζπλεξγαζία, 

κεηαμύ ηνπ Αλαδόρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ 

δηαδέρνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ ζην εξγνηάμην, θαη ην ζπληνληζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ 
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πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ πξόιεςε ησλ αηπρεκάησλ θαη ησλ επαγγεικαηηθώλ 

αζζελεηώλ, θαζώο θαη ηελ ακνηβαία ελεκέξσζε ηνπο, όηαλ πνιιέο επηρεηξήζεηο κνηξάδνληαη ηνλ 

ίδην ρώξν εξγαζίαο, κεξηκλώληαο γηα ηε ζπκκεηνρή εθόζνλ ππάξρεη αλάγθε ησλ 

απηναπαζρνινπκέλσλ. 

■ Να ζπληνλίδεη ηελ επνπηεία γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ εξγαζηαθώλ δηαδηθαζηώλ. 

■ Να ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα ώζηε λα επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζην εξγνηάμην κόλν ζηα 

πξόζσπα πνπ έρνπλ ηε ζρεηηθή άδεηα. 

■ Να ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο Σερληθνύο Αζθάιεηαο θαη ηνπο Ηαηξνύο Δξγαζίαο θαζ' όιε ηε δηάξθεηα 

απαζρόιεζεο ζην εξγνηάμην θαη λα δεηά ηε γλώκε ηνπο θάζε θνξά πνπ θξίλεη απαξαίηεην. 

Ο πληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, σο εξγαδόκελνο, έρεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία γηα ηνλ εξγαδόκελν. 

ην πληνληζηή Αζθάιεηαο θαη Τγείαο είλαη δπλαηόλ λα αλαηεζεί ην έξγν θαη νη αξκνδηόηεηεο ηνπ 

Σερληθνύ Αζθάιεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή ν ρξόλνο απαζρόιεζεο δελ ζπκςεθίδεηαη, αιιά 

ππνινγίδεηαη θαη εθηειείηαη αλεμάξηεηα. 

πλνπηηθά νη αξκνδηόηεηεο θάζε εκπιεθόκελνπ είλαη: 

ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΡΥΖ 

■ Αλαγγειία ηνπ έξγνπ ζηηο αξκόδηεο αξρέο 

■ Μέξηκλα γηα εθπόλεζε ΑΤ, ΦΑΤ θαη ηήξεζε ηνπο ζην εξγνηάμην 

■ Μέξηκλα γηα ηήξεζε Ζκεξνινγίνπ Μέηξσλ αζθαιείαο 

■ Μέξηκλα γηα ηήξεζε βηβιίνπ θαη θαηαιόγνπ αηπρεκάησλ 

■ Σήξεζε ησλ νδεγηώλ ηνπ επηβιέπνληα θαη ησλ αξκόδησλ αξρώλ 

■ Αλαγγειία εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 

■ Δθπόλεζε εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ 

■ Παξνρή ππνδείμεσλ θαη ζπκβνπιώλ ζηνλ εξγνδόηε κε βηβιίν ππνδείμεσλ 

■ Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ 

■ Έιεγρνο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

■ Δπίβιεςε ηεο νξζήο ρξήζεο ησλ ΜΑΠ 

■ Γηεξεύλεζε αηηηώλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ 

ΓΗΑΣΡΟ ΔΡΓΑΗΑ 

■ Τινπνίεζε ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ 

■ Οξγάλσζε πξώησλ βνεζεηώλ 

■ Παξνρή ππνδείμεσλ θαη ζπκβνπιώλ ζηνλ εξγνδόηε κε βηβιίν ππνδείμεσλ 

■ Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ 
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■ Έιεγρνο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

■ Οξγάλσζε, ζπληνληζκόο θαη ακνηβαία ελεκέξσζε ππεξγνιάβσλ 

■ πληνληζκόο ππεξγνιάβσλ γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ΑΤ 

■ Αλαπξνζαξκνγή ηνπ ΑΤ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΔΡΓΟΤ 

■ Δθαξκνγή ηνπ ΑΤ ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ αλαιάβεη 

■ Έιεγρνο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη θαηαγξαθή ζην Ζκεξνιόγην 

ΔΡΓΟΓΖΓΟΗ 

■ Δθαξκνγή ηνπ ΑΤ ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ αλαιάβεη 

■ Οξγάλσζε εξγαζίαο ζύκθσλα κε ηα πξναπαηηνύκελα κέηξα αζθαιείαο 

■ Έιεγρνο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο 

■ Έιεγρνο ρξήζεο ησλ ΜΑΠ από ηνπ εξγαδόκελνπο 

■ Σ ήξεζε ησλ ππνδείμεσλ ηνπ πληνληζηή αζθαιείαο 

ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΟΗ 

■ Δθαξκνγή ηνπ ΑΤ ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ αλαιάβεη 

■ Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ ηνπο γηα ζέκαηα αζθαιείαο 

■ Υνξήγεζε ΜΑΠ ζην πξνζσπηθό ηνπο 

■ Υξήζε ππεξεζηώλ ηερληθνύ αζθαιείαο θαη γηαηξνύ εξγαζίαο 

■ Γξαπηή εθηίκεζε επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ 

■ Σήξεζε βηβιίνπ ππνδείμεσλ, βηβιίνπ θαη θαηαιόγνπ αηπρεκάησλ 

■ Αλαγγειία εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

■ Δθαξκνγή ησλ θαλόλσλ αζθαιείαο θαη πγείαο 

■ Αζθαιήο ρξήζε εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ 

■ Υξήζε ΜΑΠ 

■ Απνθπγή θαηάξγεζεο ή κεηαηξνπήο ησλ δηαηάμεσλ θαη κεραληζκώλ αζθαιείαο 

■ Αλαθνξά επηθηλδύλσλ θαηαζηάζεσλ 

■ πκκεηνρή ζε εθπαηδεύζεηο αζθαιείαο  

 

7.1 ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΧΝ 

ύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 17/1996 θαη ΠΓ 305/1996, κε επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ, πξέπεη λα 

ζπληνλίδνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Δπίζεο πξέπεη λα γίλεηαη ακνηβαία 

ελεκέξσζε κεηαμύ ησλ ππεξγνιάβσλ, κέζσ ηνπ Αλαδόρνπ, γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλεπάγνληαη 
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νη εξγαζίεο θαζώο θαη ηα κέηξα πξόιεςεο ηνπο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπληνληζκνύ κεηαμύ ηνπ 

Αλαδόρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

ε θάζε ππεξγνιάβν, πξηλ ηελ ππνγξαθή Ηδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ, αλαιύνληαη νη Ννκνζεηηθέο 

ππνρξεώζεηο ηνπ, όπσο θαηαγξάθνληαη ζην ΑΤ ηνπ έξγνπ. Ζ ηήξεζε ησλ Ννκνζεηηθώλ 

ππνρξεώζεσλ απνηειεί θαη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ ππεξγνιάβνπ. 

■ Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ππεξγνιάβνπ ζην έξγν απηόο ελεκεξώλεη ηνλ Αλάδνρν γηα ηα ζηνηρεία 

ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ ζην έξγν, ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο ηνπ (θαη ηνπ γηαηξνύ εξγαζίαο, εθόζνλ 

απαζρνιεί). 

■ Οη παξαπάλσ αξκόδηνη ηνπ ππεξγνιάβνπ παξαιακβάλνπλ ηηο Δθηηκήζεηο Δπαγγεικαηηθνύ 

Κηλδύλνπ ηνπ ΑΤ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ. Κάζε Δθηίκεζε 

Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ πξέπεη λα αλαζεσξεζεί από ην Σερληθό Αζθάιεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

■ Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ππεξγνιάβνπ ζην έξγν γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ από 

ηνλ Αλάδνρν ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ. 

■ ηε ζπλέρεηα ν εθπξόζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ ελεκεξώλεη ην πξνζσπηθό ηνπ γηα ηνπο 

θηλδύλνπο θαη ηα κέηξα πξόιεςεο ηνπο. 

■ Δθόζνλ θξηζεί ζθόπηκν, ν Αλάδνρνο ελεκεξώλεη ηνπο ήδε εγθαηεζηεκέλνπο ππεξγνιάβνπο γηα 

ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ λένπ ππεξγνιάβνπ. 

■ Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα εξγαζηώλ ηνπ ππεξγνιάβνπ ζην έξγν πξέπεη λα εθαξκόδνληαη κέηξα 

πξόιεςεο ησλ θηλδύλσλ. Γηα ηελ ακνηβαία ελεκέξσζε ησλ ππεξγνιάβσλ θαη ηνπ Αλαδόρνπ 

πξνβιέπεηαη ε δηελέξγεηα ζπζθέςεσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ζα θαζνξηζηνύλ από 

ηνλ Αλάδνρν. Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε δηελέξγεηα έθηαθησλ ζπζθέςεσλ, όηαλ πξνθύπηνπλ 

ζρεηηθά ζέκαηα. 

πλνπηηθά: 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΧΝ 

■ Αλάιπζε λνκνζεηηθώλ ππνρξεώζεσλ 

■ Καζνξηζκόο ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ζύκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο 

ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

■ Δλεκέξσζε γηα ζηειέρσζε ζην έξγν 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟ 

■ Παξαιαβή νδεγηώλ αζθαινύο εξγαζίαο 

■ Δλεκέξσζε εθπξνζώπνπ 

■ Δλεκέξσζε πξνζσπηθνύ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΖΖ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΧΝ 

■ Δθαξκνγή κέηξσλ αζθαιείαο 
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7.2 ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

ύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 17/1996 θαη ΠΓ 305/1996 θάζε ππεξγνιάβνο πξέπεη λα 

ελεκεξώλεη ην πξνζσπηθό ηνπ γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλεπάγνληαη νη εξγαζίεο ηνπ ζπλεξγείνπ, 

θαζώο θαη ησλ άιισλ ζπλεξγείσλ, ζην εξγνηάμην. Δπίζεο πξέπεη λα ελεκεξώλεη ην πξνζσπηθό γηα 

όια ηα ζρεηηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ιακβάλνληαη, ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία θαη ην ΑΤ ηνπ 

έξγνπ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελεκέξσζεο πξνζσπηθνύ αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

■ Με ηελ εγθαηάζηαζε ζην εξγνηάμην, εθπξόζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ, αθνύ ελεκεξσζεί ζρεηηθά 

από ηνλ Αλάδνρν, ελεκεξώλεη ην ζπλεξγείν ηνπ. 

■ Μεηά από θάζε ζύζθεςε γηα ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ δηελεξγείηαη ζην έξγν αθνινπζεί ελεκέξσζε 

ηνπ πξνζσπηθνύ, εθόζνλ πξνθύπηνπλ ζρεηηθά ζέκαηα. 

Αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηζρύνπλ θαη γηα ηα ζπλεξγεία ηνπ Αλαδόρνπ. 

7.3 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

ύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 17/1996 θάζε εξγνδόηεο (Αλάδνρνο θαη ππεξγνιάβνη) πξέπεη 

λα εμαζθαιίδεη ζε θάζε εξγαδόκελν επαξθή εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο κε ηελ 

επθαηξία: 

■ Σεο πξόζιεςεο ηνπ 

■ Σπρόλ κεηάζεζεο ή αιιαγήο θαζεθόλησλ 

■ Δηζαγσγήο ή αιιαγήο εμνπιηζκνύ εξγαζίαο θαη γεληθόηεξα λέαο ηερλνινγίαο πνπ αθνξά ζηελ 

εξγαζία ηνπ. 

Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη εθόζνλ πξνθύπηνπλ λένη θίλδπλνη θαη λα 

επαλαιακβάλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

■ Ο εθπξόζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ, κε ηε ζπλδξνκή ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο, εθπαηδεύεη ην 

πξνζσπηθό ηνπ κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ππεξγνιάβνπ ζην εξγνηάμην. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

εθπαίδεπζε ζπληζηάηαη λα ζπλδπαζηεί κε ηελ ελεκέξσζε πνπ πξνβιέπεηαη. 

■ Ο εθπξόζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ εθπαηδεύεη θάζε λενεηζεξρόκελν ζην έξγν εξγαδόκελν ηνπ 

ζπλεξγείνπ ηνπ. 

■ Ζ παξαπάλσ εθπαίδεπζε επαλαιακβάλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηε 

δηάξθεηα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ ππεξγνιάβνπ, ηελ εκθάληζε λέσλ θηλδύλσλ θαη ηελ αύμεζε ηεο 

επηθηλδπλόηεηαο ησλ ήδε ππαξρόλησλ. 

Αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηζρύνπλ θαη γηα ηα ζπλεξγεία ηνπ Αλαδόρνπ. πλνπηηθά: 
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ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ 

■ Δλεκέξσζε εθπξνζώπνπ ζπλεξγείνπ 

■ Δλεκέξσζε - εθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ ζπλεξγείνπ 

ΠΡΟΛΖΦΖ ΝΔΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ 

■ Δλεκέξσζε - εθαπίδεπζε λενεηζεξρόκελνπ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΖΖ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ 

■ Δπαλάιεςε εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ 

 

1. Βαζηθέο αξρέο αζθαιείαο 

2. Γηαρείξηζε αζθαιείαο 

3. Ννκνζεηηθέο ππνρξεώζεηο 

4. Οδεγίεο αζθαιείαο εξγαζίαο 

5. Πξώηεο βνήζεηεο 

6. Ππξαζθάιεηα 

7. Έθηαθηε αλάγθε 

7.4 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ 

ύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ ΠΓ 17/1996, ΠΓ 305/1996 θαη ΠΓ 1073/1981 θάζε εξγνδόηεο 

(Αλάδνρνο θαη ππεξγνιάβνη) νθείιεη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο λα εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή πξώησλ 

βνεζεηώλ ζηνλ παζόληα. Δπίζεο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αζθαιή δηαθνκηδή ηνπ παζόληα ζε 

λνζνθνκεηαθή κνλάδα (εθόζνλ ππάξρεη ζρεηηθή αλάγθε). Δπίζεο πξέπεη λα ελεκεξώζεη ηηο 

αξκόδηεο Αξρέο εληόο 24 σξώλ. ε πεξίπησζε ζνβαξνύ ζπκβάληνο πξέπεη λα δηαηεξνύληαη 

ακεηάβιεηα όια ηα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκεύζνπλ ζηελ εμαθξίβσζε ησλ αηηηώλ ηνπ 

αηπρήκαηνο. Σέινο ηα ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηεξεύλεζε ηνπ αηπρήκαηνο πξέπεη λα 

θαηαρσξνύληαη ζηα αληίζηνηρα αξρεία (Βηβιίν Αηπρεκάησλ, Βηβιίν Τπνδείμεσλ ηερληθνύ αζθαιείαο - 

γηαηξνύ εξγαζίαο, Καηάινγνο Δξγαηηθώλ Αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδόκελν 

αληθαλόηεηα εξγαζίαο κεγαιύηεξε ησλ ηξηώλ εκεξώλ). Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αηπρεκάησλ 

αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

■ Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδόρνπ ζην εξγνηάμην δηεξεπλάηαη ε ύπαξμε (θαη ζηνηρεία όπσο 

ηειέθσλα θαη δηεπζύλζεηο) λνζνθνκεηαθώλ κνλάδσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην εξγνηάμην. 

■ Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδόρνπ ζην εξγνηάμην νξγαλώλεηαη θαξκαθείν, νπνίν πεξηέρεη θαη’ 

ειάρηζηνλ ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1 ηνπ ΑΤ, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ έξγνπ 

θαη ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηό. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Γηεπζπληήο έξγνπ X X X 
    

Δξγνηαμηάξρεο X X X X 
  

X 
Μεραληθνί έξγνπ 

 

X X X 
  

X 
πληνληζηήο ΣΑ X X X X 

  
X 

Τπεξγνιάβνη 
  

X X 
  

X 
Δξγνδεγνί 

  
X X X X X 

Δξγαδόκελνη 
  

X X X X X 
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■ Καηά ηελ εγθαηάζηαζε θάζε ππεξγνιάβνπ ζην εξγνηάμην γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ γηα ζέκαηα 

νξγάλσζεο πξώησλ βνεζεηώλ. 

ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο: 

■ Όπνηνο αληηιεθζεί ην ζπκβάλ πξέπεη λα πξνζθέξεη πξώηεο βνήζεηεο ζηνλ παζόληα, εθόζνλ 

γλσξίδεη, θαη λα δεηήζεη βνήζεηα (από άιινπο εξγαδόκελνπο πνπ γλσξίδνπλ). Δπίζεο πξέπεη 

άκεζα λα ελεκεξσζεί ν εθπξόζσπνο ηνπ εξγνδόηε ηνπ παζόληα. 

■ Ο εθπξόζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ, εθόζνλ θξίλεη απαξαίηεην, πξέπεη λα δεηήζεη βνήζεηα από 

εηδηθεπκέλν άηνκν (εληόο ή εθηόο εξγνηαμίνπ). Σαπηόρξνλα πξέπεη λα ελεκεξώζεη ηνλ Αλάδνρν 

γηα ην ζπκβάλ. Δθόζνλ ππάξρεη αλάγθε, ν παζώλ πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζε λνζνθνκεηαθή 

κνλάδα. 

■ Ο εθπξόζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ πξέπεη λα ελεκεξώζεη ηηο αξκόδηεο αξρέο (ΚΔΠΔΚ, 

Αζηπλνκία) εληόο 24 σξώλ. 

Μεηά ην αηύρεκα: 

■ Ο ηερληθόο αζθαιείαο ηνπ ππεξγνιάβνπ (θαη ν γηαηξόο εξγαζίαο, εθόζνλ απαζρνιείηαη), ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπξόζσπν ηνπ ζην εξγνηάμην, δηεξεπλά ηα αίηηα ηνπ ζπκβάληνο θαη 

πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςεο ζην κέιινλ. Ζ παξαπάλσ δηεξεύλεζε 

θαηαγξάθεηαη ζην Βηβιίν Αηπρεκάησλ ή/θαη ζην Βηβιίν Τπνδείμεσλ ηερληθνύ αζθαιείαο - 

γηαηξνύ εξγαζίαο. Δπίζεο πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν Καηάινγνο Δξγαηηθώλ Αηπρεκάησλ πνπ 

είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδόκελν αληθαλόηεηα εξγαζίαο κεγαιύηεξε ησλ ηξηώλ εκεξώλ. 

■ Δθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην, πξνβιέπεηαη ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ζπλεξγείνπ, ζρεηηθά 

κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςεο παξόκνηνπ αηπρήκαηνο ζην 

κέιινλ. 

Αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηζρύνπλ θαη γηα ηα ζπλεξγεία ηνπ Αλαδόρνπ. 

ε πεξίπησζε ζνβαξνύ ζπκβάληνο πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ακεηάβιεηα όια ηα ζηνηρεία πνπ κπνξεί 

λα ρξεζηκεύζνπλ ζηελ εμαθξίβσζε ησλ αηηηώλ ηνπ αηπρήκαηνο. 

πλνπηηθά: 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ 

■ Γηεξεύλεζε ύπαξμεο λνζνθνκεηαθώλ κνλάδσλ θνληά ζην εξγνηάμην 

■ Οξγάλσζε θαξκαθείνπ θαη παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ 

■ Δλεκέξσζε ζπλεξγείσλ γηα πξώηεο βνήζεηεο 

Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ 

■ Παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ θαη ελεκέξσζε αξκνδίσλ 

■ Δλεκέξσζε ΔΚΑΒ θαη κεηαθνξά ζε λνζνθνκεηαθή κνλάδα 

■ Δλεκέξσζε αξκνδίσλ αξρώλ εληόο 24 σξώλ 
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ΜΔΣΑ ΣΟ ΑΣΤΥΖΜΑ 

■ Γηεξεύλεζε ησλ αηηηώλ ηνπ ζπκβάληνο θαη θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ 

■ Δλεκέξσζε πξνζσπηθνύ γηα απνθπγή επαλάιεςεο ηνπ ζπκβάληνο 

7.5 ΓΤΜΔΝΔΗ ΚΑΗΡΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ 

ην εξγνηάμην ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ ζπλζήθεο θαύζσλα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο 

θαη ςύρνπο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηέηνησλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ 

πξνβιέπνληαη (εθόζνλ επεξεάδνπλ ηηο εξγαζίεο): 

■ Καζνξηζκόο δηαιεηκκάησλ δηάξθεηαο θαη ζπρλόηεηαο αλαιόγσο ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ πνπ 

επηθξαηνύλ. 

■ Μεηαθύιηζε ηνπ σξαξίνπ (απνθπγή εξγαζίαο ζηηο πξσηλέο ώξεο ην ρεηκώλα θαη ζηηο 

κεζεκεξηαλέο ην θαινθαίξη). 

■ Γηαθνπή ησλ εξγαζηώλ όηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη δπζκελείο (θαύζσλαο, ςύρνο, 

ζπειιώδεηο άλεκνη, έληνλεο βξνρνπηώζεηο). 

■ Παξνρή ζηνπο εξγαδόκελνπο πόζηκνπ δξνζεξνύ λεξνύ (10°-15° C) ζε ζπλζήθεο θαύζσλα θαη 

δεζηώλ ξνθεκάησλ ζε ζπλζήθεο ςύρνπο. 

■ Πξνγξακκαηηζκόο ησλ εξγαζηώλ πνπ ζπλεπάγνληαη πςειή ζεξκηθή θαηαπόλεζε εθηόο 

ζεξκνθξαζηαθώλ αηρκώλ, από ηνλ ππεύζπλν ηνπ ζπλεξγείνπ, θαη κεηαθύιεζε ή ελίζρπζε ηνπ 

σξαξίνπ ώζηε λα πινπνηνύληαη θαλνληθά ηα δηαιείκκαηα. 

7.6 ΖΜΑΝΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

ύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 105/1995 πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζήκαλζε αζθάιεηαο όηαλ νη 

ππαξθηνί ή πηζαλνί θίλδπλνη δελ κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ ή λα κεησζνύλ επαξθώο κε ηερληθά κέζα 

ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο ή κε κέηξα, κεζόδνπο ή δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο. 

Ζ ζεκαηνδόηεζε αζθάιεηαο ησλ ρώξσλ εξγαζίαο ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ή πεξηνξίδεη 

ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ εθάζηνηε κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ζ ζπκκόξθσζε κε ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο είλαη ππνρξεσηηθή θαη θαλείο κε εμνπζηνδνηεκέλνο δελ 

επηηξέπεηαη λα ηε κεηαθηλεί ή θαηαζηξέθεη. 

ην Παξάξηεκα 5 ηνπ ΑΤ παξαηίζεληαη ζπλήζε ζήκαηα αζθάιεηαο. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ειίδα 24 από 40 
 

7.7 ΤΓΗΔΗΝΖ 

Ζ ηήξεζε ηεο πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ ειέγρεηαη από ηνπο επηθεθαιήο ησλ ηκεκάησλ (εξγνδεγνί, 

εθπξόζσπνη ππεξγνιάβσλ, γηαηξνί εξγαζίαο). πγθεθξηκέλα πξέπεη νη εξγαδόκελνη λα κελ ηξώλε ή 

πίλνπλ ζην ρώξν εξγαζίαο, παξά κόλν ζηνπο ρώξνπο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ εζηίαζή ηνπο. 

Δπίζεο, κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη γηα ηελ ηήξεζε ηεο πγηεηλήο πξηλ ην θαγεηό θαη ηελ 

αλαρώξεζε από ην εξγνηάμην. Σα απνξξίκκαηα από ηα θαγεηά πξέπεη λα ελαπνηίζεληαη ζηνπο 

θάδνπο απνξξηκκάησλ. Οη θάδνη απνξξηκκάησλ πξέπεη λα αδεηάδνληαη θαη ηα απνξξίκκαηα λα 

απνκαθξύλνληαη από ην εξγνηάμην ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαηάιιεια επηιεγκέλα, ώζηε λα 

δηαζθαιίδνληαη άξηζηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο ζην εξγνηάμην.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΡΜΑΚΔΗΟΤ 

Γηα ηα εξγνηάμηα εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ ηα παξαθάησ είδε είλαη απαξαίηεην λα πεξηέρνληαη 
ζην θαξκαθείν ηνπ εξγνηαμίνπ αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ: 

 

Γηα εξγνηάμηα εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ, ην θαξκαθείν ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα πεξηέρεη 
επηπιένλ: 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2: ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ 

Σν Υξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ επηζπλάπηεηαη κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη ελεκεξψλεηαη θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΗΚΡΗΧΜΑΣΧΝ 

Η Μειέηε Καηαζθεπήο Ιθξησκάησλ ζα επηζπλαθζεί ζε κεηαγελέζηεξε θάζε ηνπ έξγνπ. Η Μειέηε Καηαζθεπήο 

Ιθξησκάησλ ζα εθπνλεζεί ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο θαη ηα αλακελφκελα θνξηία 

(ΚΤΑ 16440/1993). 

 

 

ΑΙΑ ΔΗΓΟ 1-25 25-50 51-100 

1 Αληηζεπηηθό δηάιπκα ησδίνπ 1 1 1 

2 θεύαζκα γηα θάςηκν 1 2 3 

3 Οηλόπλεπκα 1 1 1 
4 Ομπδελέ 1 1 1 
5 Δηζπλεύζηκε ακκσλία 1 2 2 

6 Απνζηεηξσκέλεο γάδεο 1 2 3 

7 Δπίδεζκνη γάδαο 2 4 6 

8 Σξηγσληθνί επίδεζκνη 1 1 1 
9 Διαζηηθόο επίδεζκνο 1 1 1 

10 Λεπθνπιάζη ξνιιό 2 2 2 

11 Ύθαζκα θαζαξηζκνύ 1 1 1 

12 Τγξό ζαπνύλη 1 1 1 
13 Φαιίδη 1 1 1 
14 Σζηκπίδα 1 1 1 
15 Βακβάθη 1 1 1 

16 Αληηζηακηληθή αινηθή 1 1 1 
17 παζκνιπηηθό 1 1 1 

18 Γάληηα κηαο ρξήζεο 1 1 1 
19 Φπιιάδην πξώησλ βνεζεηώλ 1 1 1 
 

Α/Α ΔΗΓΟ 1-25 25-50 51-100 

20 Δλέζηκν θνξηηδνλνύρν 1 1 1 

21 ύξηγγεο πιαζηηθέο 6 6 6 

22 Γηζθία αληηδηαξξνηθά 1 1 1 
23 Γηζθία αληηόμηλα 1 1 1 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4: ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

■ Ν4030/2011, «Νένο ηξφπνο έθδνζεο αδεηψλ δφκεζεο, ειέγρνπ θαηαζθεπψλ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο», ΦΔΚ 249Α/11 
■ Ν3850/2010 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», 

ΦΔΚ 84Α, ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ην Ν1568/1985 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», 
ΦΔΚ 117Α/85 θαη ην ΠΓ17/1996 «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΕΟΚ θαη 91/383/ΕΟΚ», ΦΔΚ 11Α/96, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ159/1999 (ΦΔΚ 157Α/99) 

■  Ν3669/08 «Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκφζησλ έξγσλ», ΦΔΚ 
116, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην Ν4070/12 «Ρπζκίζεηο Ηιεθηξνληθψλ Επηθνηλσληψλ, 
Μεηαθνξψλ, Δεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ΦΔΚ 82Α/08 

■ Ν2696/1999 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο», ΦΔΚ 57Α, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
Ν3542/07 «Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο», ΦΔΚ 50Α/99 

■ Ν2224/1994 «Ρχζκηζε ζεκάησλ εξγαζίαο, ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ, Τγηεηλήο - Αζθάιεηαο 
θιπ», ΦΔΚ 112Α/94, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ ΤΑ 25231/10 «Καηεγνξηνπνίεζε 
παξαβάζεσλ θαη θαζνξηζκφο χςνπο πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο Επηζεσξεηέο 
Εξγαζίαο ηνπ ψκαηνο Επηζεψξεζεο Εξγαζίαο (ΕΠΕ)», ΦΔΚ 2150Β/94 

■ Ν1430/1984 «Κχξσζε ηεο αξηζκ. 62 Δηεζλνχο πκβάζεηο Εξγαζίαο, πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο 
αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία θαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηή», ΦΔΚ 
49Α/84 

■ Ν1396/1983 «Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά 
ηδησηηθά ηερληθά έξγα», ΦΔΚ 126Α/83 

■  ΠΓ115/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκηδψλ γηα ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: (α) 
ηεο εθηέιεζεο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη επηηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο κεραλνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζε βηνκεραλίεο θαη άιιεο κνλάδεο, (β) ηνπ ρεηξηζκνχ θαη ηεο επηηήξεζεο 
αηκνιεβήησλ θαη (γ) ηεο εθηέιεζεο ηερληθνχ έξγνπ θαη ηεο παξνρήο ηερληθήο ππεξεζίαο γηα 
εξγαζίεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο θαη νμπγνλνθφιιεζεο, θαζνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 
θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ απφ θπζηθά πξφζσπα θαη άιιεο 
ξπζκίζεηο», ΦΔΚ 200Α/12 

■ ΠΓ114/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκηδψλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γηα ηελ 
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη επηηήξεζεο ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαχζεο πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ 
λεξνχ, θαζνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο απηήο απφ θπζηθά πξφζσπα θαη άιιεο ξπζκίζεηο», ΦΔΚ 199Α/12 

■ ΠΓ113/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ρεηξηζκνχ 
κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ, θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ κεραλεκάησλ ζε 
εηδηθφηεηεο θαη νκάδεο, θαζνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο απηήο δξαζηεξηφηεηαο απφ θπζηθά πξφζσπα θαη άιιεο ξπζκίζεηο», 
ΦΔΚ 198Α/12 

■ ΠΓ112/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκηδψλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γηα ηελ 
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πδξαπιηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο απφ θπζηθά 
πξφζσπα», ΦΔΚ 197Α/12 

■ ΠΓ82/2010 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ζηελ έθζεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (ηερλεηή νπηηθή 
αθηηλνβνιία), ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 2006/25/ΕΚ», ΦΔΚ 145Α/10 

■ ΠΓ57/2010 «Πξνζαξκνγή ηεο Ειιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 2006/42/ΕΚ ηνπ 
Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα θαη ηελ ηξνπνπνίεζε 
ηεο νδεγίαο 95/16/ΕΚ» θαη θαηάξγεζε ησλ Π.Δ. 18/96 θαη 377/93», ΦΔΚ 97Α όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ81/2011, ΦΔΚ 197Α/10 

■ ΠΓ162/2007 «Πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο 
παξάγνληεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, θαηά ηξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 307/1986 φπσο 
ηζρχεη, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 2006/15/ΕΚ», ΦΔΚ 202Α/07 
ΠΓ212/2006 «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία, ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 83/477/ΕΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 
νδεγία 91/382/ΕΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ νδεγία 2003/18/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη πκβνπιίνπ'», ΦΔΚ 212Α/06 
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ΠΓ149/2006 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ηελ έθζεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (ζφξπβνο) ζε 
ελαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2003/10/ΕΚ», ΦΔΚ 159Α/06 
ΠΓ 176/2005 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ζηελ έθζεζε 
εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (θξαδαζκνχο), ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 2002/44/ΕΚ», ΦΔΚ 227Α/05 
ΠΓ305/1996 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα 
πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΔΚ 212Α/96 
ΠΓ105/1995 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΔΚ 67Α/95 
ΠΓ397/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε 
θνξηίσλ πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρψξα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/269/ΕΟΚ», ΦΔΚ 221Α/94 
ΠΓ396/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε απφ ηνπο 
εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ 
νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/ΕΟΚ», ΦΔΚ 220Α/94 
ΠΓ395/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ 
εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ 
πκβνπιίνπ 89/655/ΕΟΚ», ΦΔΚ 220Α/94, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα ΠΓ89/1999 (ΦΔΚ 
94Α/99) θαη ΠΓ304/2000 (ΦΔΚ 241Α/00) θαη ΠΓ155/2004 (ΦΔΚ 121Α/04). 
ΠΓ77/1993 «πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο. 
Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ 88/642/ΕΟΚ», ΦΔΚ 34Α/93 
ΠΓ31/1990 «Επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 
ηερληθψλ έξγσλ» ΦΔΚ 11Α/90, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ49/1991 (ΦΔΚ 180Α/91) 

ΠΓ225/1989 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηα ππφγεηα ηερληθά έξγα» ΦΔΚ 106Α/89 ΠΓ307/1986 

«Πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο παξάγνληεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο», ΦΔΚ 135Α, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ12/2012, ΦΔΚ 

19Α ' ' ' 
ΠΓ1073/1981 «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη 
πφζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ», ΦΔΚ 260Α/81 
ΠΓ778/1980 «Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ», ΦΔΚ 
193Α/80 
ΠΓ95/1978 «Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο 
ζπγθνιιήζεσλ» ΦΔΚ 20Α/78 

ΤΑ6690/2012 «Πξντφληα Δνκηθψλ Καηαζθεπψλ: ραξαθηεξηζηηθά, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο θαη ζήκαλζε ζπκκφξθσζεο «CE», ΦΔΚ 1914Β/12 

ΤΑ2223/2011 «Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Εξγαζηψλ (ΚΜΛΕ)», ΦΔΚ 1227Β/11 

ΤΑ6952/2011 « Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία 

πεδψλ», ΦΔΚ 420Β/11 
ΤΑ210172009 «Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηηο 
εξγαζίεο θαηεδάθηζεο θαη αθαίξεζεο ακηάληνπ ή/θαη πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην απφ θηίξηα, 
θαηαζθεπέο, ζπζθεπέο, εγθαηαζηάζεηο θαη πινία, θαζψο επίζεο θαη κε ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, 
επηθάιπςεο θαη εγθιεηζκνχ ακηάληνπ ή/θαη πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην», ΦΔΚ 1287Β/09 
ΤΑ 502/2003 «Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Εθηεινχκελσλ Οδηθψλ Εξγσλ εληφο 
θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ σο ειάρηζηα φξηα», ΦΔΚ 946/03 
ΑΠ. ΓΗΠΑΓ/νηθ 889/2002 «Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ 
θαηαζθεπή Δεκνζίσλ Έξγσλ», ΦΔΚ 16Β/03 
ΑΠ. ΓΗΠΑΓ/νηθ 177/2001 «Πξφιεςε εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηε κειέηε ηνπ έξγνπ», ΦΔΚ 
266Β/01 
ΑΠ.ΓΔΔΠΠ/νηθ 85/2001 «Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαη ηνπ Φαθέινπ 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο ζην ζηάδην ηεο 
νξηζηηθήο κειέηεο ή/θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε θάζε Δεκφζην Έξγν», ΦΔΚ 686Β/01 
  
ΑΠ. νηθ 433/2000 «Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεηνπ 
ζηνηρείνπ γηα ηε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Δεκφζηνπ Έξγνπ», ΦΔΚ 1176Β/00 
ΚΤΑ16440/1993 «Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπλαξκνινγνχκελψλ 
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κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ ζθαισζηψλ», ΦΔΚ 
756Β/93  ....................  
ΤΑ130646/1984 «Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο», ΦΔΚ 154Β/84 

ΔΚΓ27/ΓΗΠΑΓ/νηθ/369 «Έληαμε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε (ΕΤ) ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ, 

άξζξνπ ζρεηηθνχ κε ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηα εξγνηάμηα» 15/10/2012 

ΔΓΚ10201/ΔΠΔ «Θεψξεζε ρεδίνπ θαη Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο», 27/03/2012 
ΔΓΚ6/ΓΗΠΑΓ/νηθ/215 «Δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ΑΤ θαη ΦΑΤ ησλ Δεκνζίσλ 
Έξγσλ» 31/03/2008 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5: ΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ

Γευμεηπικό ζσήμα ημαζία 

Θ 
ήμαηα 

απαγόπεςζηρ 

• 
ήμαηα 

ςποσπέυζηρ 

Γ ήμαηα πποειδοποίηζηρ 

■ ■ 
ήμαηα διάζυζηρ ή βοήθειαρ 

■ ■ 

ήμαηα πος αθοπούν ηο πςποζβεζηικό ςλικό ή εξοπλιζμό 
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Δύθλεκηερ ύλερ Δκπηκηικέρ ύλερ Σαξικέρ ύλερ Γιαβπυηικέρ ύλερ Ραδιενεπγά ςλικά 

ή/και ςτηλή 

θεπμοκπαζία 

Αυπο ύ μένα 

θοπηία 

Οσήμαηα Κίνδςνορ Γενικόρ κίνδςνορ Κίνδςνορ 

διακίνηζηρ ηλεκηποπληξίαρ παπαπαηήμαηορ 

θοπηίυν 

ήμαηα 

διάζυζηρ ή 

βοήθειαρ 

 

θάλαμορ 

καηαιονιζμού 

αζθαλείαρ 

 

Πλύζη μαηιών 
 

Σηλέθυνο για 

διάζυζη και 

ππώηερ βοήθειερ 

Οηαλ πξέπα λα δείμνπκε ηελ θαηεχζπλζε πνπ πξέπα λα αθνινπζήζνπκε γηα λα θηάζνπκε 

ζηα κέζα βνήζααο ή δηάζσζεο ηφηε ηα αληίζηνηρα ζήκαηα ζπλδπάδνληαη αλάινγα κε ηα 

παξαθάησ ζήκαηα θαηεχζπλζεο 

ήμαηα πος 

αθοπούν ηο 

πςποζβεζηικό 

ςλικό ή 

εξοπλιζμό 

 

Πςποζβεζηήπ
αρ 

 

Σηλέθυνο για ηην 

καηαπολέμηζη 

πςπκαγιών 

Οηαλ πξέπεη λα δείμνπκε ηελ θαηεχζπλζε πνπ πξέπα λα αθνινπζήζνπκε γηα λα ςήζνπκε 

ζηνλ ππξνζβεζηηθφ εμνπιηζκφ ηφηε ηα αληίζηνηρα ζήκαηα ζπλδπάδνληαη αλάινγα κε ηα 

παξαθάησ ζήκαηα θαηεχζπλζεο 
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ΕΡΓΟ: 
 
 

ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ 
ΛΔΗΦΤΓΡΗΑ - 
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 
ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ Γ.Δ. 
ΥΔΡΟΤ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 
ΤΠΔ: ΑΔ 055 ζε βάπορ ηυν 
πιζηώζευν ηος έπγος: 
2001Δ05500002 
«Δπισοπήγηζη ηυν ΟΣΑ για 
εκηέλεζη επγαζιών από ηοςρ 
ΟΣΑ ηηρ σώπαρ για ηην 
ανηιμεηώπιζη ηος θαινομένος 
ηηρ λειτςδπίαρ – ΚΧΓΗΚΟ 
ΓΔΤΑΚ: 11.02.01.05 
 
 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ (ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ) 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ: 22/2019 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 59.916,98 € (πλέον ΦΠΑ 24%) 

 

 

 

 

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) 
 

 

 

 

 

 

 
Ο ΜΔΛΔΣΖΣΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΓΗΟΒΑΝΟΤΓΖ ΥΡΖΣΟ – MSc ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

 

 

 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

10/06/2019 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

2. ΤΝΣΟΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

3. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

4. ΠΑΡΑΓΟΥΔ 

5. ΤΛΗΚΑ 

6. ΥΡΖΗΜΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 

7. ΟΓΖΓΗΔ ΑΦΑΛΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: ΜΔΛΔΣΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΥΔΓΗΑ «AS BUILT» 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2: ΜΖΣΡΧΟ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΣΟ ΔΡΓΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3: 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4: 

ΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ο παξώλ ΦΑΤ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 305/1996 «Διάρηζηεο 

πξνδηαγξαθέο γηα αζθάιεηα θαη πγεία πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά 

εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ.», ΦΔΚ 212Α, 29/8/1996 θαη απνζθνπεί ζηελ 

πξόιεςε ησλ θηλδύλσλ θαηά ηηο ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ' όιε ηε δηάξθεηα δσήο 

ηνπ έξγνπ 

Οη πξνβιέςεηο ηνπ παξόληνο ΦΑΤ ζηεξίδνληαη: 

■ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ γεληθά, αιιά θαη Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Αζθάιεηα γηα ηα ηερληθά έξγα 

θαη ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη ζε απηά). 

■ ε πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνύ πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζεί ζην έξγν. 

■ ε πξνδηαγξαθέο πιηθώλ πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζνύλ ζην έξγν. 

■ ηελ θαιή πξαθηηθή, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ, ηεο εκπεηξίαο θαη 

ηέρλεο. 

ΖΜΔΗΧΖ: Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν αλαζεσξεκέλνο ΦΑΤ πξέπεη λα παξαδνζεί ζηνλ Κύξην 

ηνπ έξγνπ. εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε δηαρσξηζκνύ ηνπ έξγνπ ζε επηκέξνπο ηδηνθηήηεο, θάζε 
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ηδηνθηήηεο πξέπεη λα ιάβεη αληίγξαθν ηνπ ΦΑΤ. 

Ο ΦΑΤ πεξηέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ αζθαιή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαζώο θαη εξγαζίεο 

κεηαηξνπήο ηνπ. πλεπώο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε θάζε θνξά πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην από 

ηνπο εκπιεθόκελνπο θαη λα ελεκεξώλεηαη εθόζνλ πξνθύπηνπλ ζηνηρεία. 

εκεηώλεηαη όηη ε εθαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ειέγρεηαη από ην αξκόδην Κέληξν Πξόιεςεο Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ. 

ΠΡΟΟΥΖ: Ο παξώλ ΦΑΤ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.
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1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΔΗΓΟ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ 
(Είδνο θαη ρξήζε ηνπ έξγνπ) 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΡΓΟΤ 
(Πεξηνρή φπνπ εθηειείηαη ην έξγνπ) 

ΠΡΟΒΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟ 
(Πεξηγξαθή ηξφπσλ πξφζβαζεο ζην έξγν) 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΓΔΗΑ 
(Άδεηα έξγνπ) 

ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
(ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ) 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 
(ηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαηά ηελ εθπφλεζε ηνπ ΦΑΤ) 

ΑΡΜΟΓΗΟ ΚΔΠΔΚ 
(Κέληξν Πξφιεςεο Επαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ πνπ ππάγεηαη ην έξγν) 
 
 
 
 
 
 
 



 

ειίδα 34 από 40 
 

2. ΤΝΣΟΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

(Η ηερληθή πεξηγξαθή πνπ αθνινπζεί είλαη ζχληνκε θαη παξαηίζεηαη γηα ηελ επθνιφηεξε θαηαλλφεζε ηνπ έξγνπ 

απφ ηνλ αλαγλψζηε ηνπ ΑΤ. Η ηερληθή πεξηγξαθή δελ ππνθαζηζηά θαη δελ ππεξηζρχεη ηεο ηερληθήο 

πεξηγξαθήο θάζε επηκέξνπο κειέηεο ηνπ έξγνπ). 

ΖΜΔΗΧΖ: ε πεξίπησζε πνπ αθνινπζήζνπλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο κειέηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ν 

πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ παξνχζα ζχληνκε ηερληθή 

πεξηγξαθή, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

3. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 
(Οη Καλνληζκνί κε βάζε ηνπ νπνίνπο ζπληάρζεθε ε κειέηε αλαθέξνληαη παξαθάησ). 

ΖΜΔΗΧΖ: ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο ν θαηάινγνο ησλ Καλνληζκψλ πξέπεη λα 

ελεκεξψλεηαη, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

4. ΠΑΡΑΓΟΥΔ 

(Οη παξαδνρέο πνπ αθνινπζνχλ πξνέξρνληαη απφ ηε κειέηε. Οη παξαδνρέο δελ ππνθαζηζηνχλ θαη δελ 

ππεξηζρχνπλ ησλ αληίζηνηρσλ ηεο κειέηεο). 

ΖΜΔΗΧΖ: (ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο, ν θαηάινγνο ησλ παξαδνρψλ πξέπεη λα 

ελεκεξψλεηαη, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα). 

5. ΤΛΗΚΑ 

(Σα πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ). 

ΖΜΔΗΧΖ: (Σν παξφλ θεθάιαην ηνπ ΦΑΤ πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη, ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Τιηθψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν. Ιδηαίηεξα ρξήζηκε θξίλεηαη ε απεπζείαο παξαπνκπή ζην Πξφγξακκα 

Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΠΠΕ)). 

6. ΥΡΖΗΜΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 

(Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαζψο θαη κειινληηθέο επεκβάζεηο ζην έξγν θξίλεηαη ρξήζηκν λα ιεθζνχλ ππφςε 

νη επηζεκάλζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ). 

ΖΜΔΗΧΖ: ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο, νη παξαθάησ επηζεκάλζεηο πξέπεη λα 

ελεκεξψλνληαη, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα.
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7. ΟΓΖΓΗΔ ΑΦΑΛΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ 

Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ αλακέλνληαη, θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ, παξαηίζεληαη νη 

Οδεγίεο Αζθαινύο Δξγαζίαο. 

Κάζε Οδεγία Αζθαινύο Δξγαζίαο πεξηέρεη: 

■ Πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλόκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ 

■ Αλαθνξά ησλ απαξαίηεησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη από 

ην πξνζσπηθό 

ΖΜΔΗΧΖ: Ο Σερληθόο Αζθάιεηαο ηνπ ζπλεξγείνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο 

νθείιεη λα ζπληάμεη Δθηίκεζε Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ θαη λα ηελ ππνβάιιεη ζηνλ εξγνδόηε ηνπ. Ο 

επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ ηα πεξηερόκελα ηόζν ηεο Οδεγίαο Αζθαινύο 

Δξγαζίαο όζν θαη ηεο Δθηίκεζεο Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: ΜΔΛΔΣΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΥΔΓΗΑ «AS BUILT» 

Ο πληνληζηήο Αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ζπκπεξηιάβεη ζην παξφλ θεθάιαην ηνπ ΦΑΤ 

θαηάινγν ησλ κειεηψλ εθαξκνγήο θαη ησλ "as built" ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ. 

AS BUILT 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2: ΜΖΣΡΧΟ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην κεηξψν επεκβάζεσλ ζην έξγν. Σν κεηξψν επεκβάζεσλ ζην έξγν πξέπεη λα 

ελεκεξψλεηαη κεηά απφ θάζε λέα επέκβαζε ζε απηφ, κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχπηνπλ θάζε θνξά. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3: ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

■ Ν4030/2011, «Νένο ηξφπνο έθδνζεο αδεηψλ δφκεζεο, ειέγρνπ θαηαζθεπψλ θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο», ΦΔΚ 249Α/11 

■ Ν3850/2010 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», 
ΦΔΚ 84Α, ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ην Ν1568/1985 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», 
ΦΔΚ 117Α/85 θαη ην ΠΓ17/1996 «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΕΟΚ θαη 91/383/ΕΟΚ», ΦΔΚ 11Α/96, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ159/1999 (ΦΔΚ 157Α/99) 

■ Ν3669/08 «Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκφζησλ έξγσλ», ΦΔΚ 
116, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην Ν4070/12 «Ρπζκίζεηο Ηιεθηξνληθψλ Επηθνηλσληψλ, 
Μεηαθνξψλ, Δεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ΦΔΚ 82Α/08 

■ Ν2696/1999 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο», ΦΔΚ 57Α, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
Ν3542/07 «Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο», ΦΔΚ 50Α/99 

■ Ν2224/1994 «Ρχζκηζε ζεκάησλ εξγαζίαο, ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ, Τγηεηλήο - Αζθάιεηαο 
θιπ», ΦΔΚ 112Α/94, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ ΤΑ 25231/10 «Καηεγνξηνπνίεζε 
παξαβάζεσλ θαη θαζνξηζκφο χςνπο πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο Επηζεσξεηέο 
Εξγαζίαο ηνπ ψκαηνο Επηζεψξεζεο Εξγαζίαο (ΕΠΕ)», ΦΔΚ 2150Β/94 

■ Ν1430/1984 «Κχξσζε ηεο αξηζκ. 62 Δηεζλνχο πκβάζεηο Εξγαζίαο, πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο 
αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία θαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηή», ΦΔΚ 
49Α/84 

■ Ν1396/1983 «Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά 
ηδησηηθά ηερληθά έξγα», ΦΔΚ 126Α/83 

■ ΠΓ115/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκηδψλ γηα ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: (α) 
ηεο εθηέιεζεο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη επηηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο κεραλνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζε βηνκεραλίεο θαη άιιεο κνλάδεο, (β) ηνπ ρεηξηζκνχ θαη ηεο επηηήξεζεο 
αηκνιεβήησλ θαη (γ) ηεο εθηέιεζεο ηερληθνχ έξγνπ θαη ηεο παξνρήο ηερληθήο ππεξεζίαο γηα 
εξγαζίεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο θαη νμπγνλνθφιιεζεο, θαζνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 
θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ απφ θπζηθά πξφζσπα θαη άιιεο 
ξπζκίζεηο», ΦΔΚ 200Α/12 

■ ΠΓ114/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκηδψλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γηα ηελ 
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη επηηήξεζεο ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαχζεο πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ 
λεξνχ, θαζνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο απηήο απφ θπζηθά πξφζσπα θαη άιιεο ξπζκίζεηο», ΦΔΚ 199Α/12 ΠΓ113/2012 

«Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ρεηξηζκνχ κεραλεκάησλ 
ηερληθψλ έξγσλ, θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ κεραλεκάησλ ζε εηδηθφηεηεο θαη 

νκάδεο, θαζνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο 
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198Α/12 
ΠΓ112/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκηδψλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γηα ηελ 
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πδξαπιηθψλ 
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ΠΓ212/2006 «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία, ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 83/477/ΕΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 
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επηθάιπςεο θαη εγθιεηζκνχ ακηάληνπ ή/θαη πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην», ΦΔΚ 1287Β/09 
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266Β/01 
ΑΠ.ΓΔΔΠΠ/νηθ 85/2001 «Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαη ηνπ Φαθέινπ 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο ζην ζηάδην ηεο 
νξηζηηθήο κειέηεο ή/θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε θάζε Δεκφζην Έξγν», ΦΔΚ 686Β/01 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4: ΖΜΑΝΖ

Γευμεηπικό ζσήμα ημαζία 

Θ 
ήμαηα 

απαγόπεςζηρ 

• 
ήμαηα 

ςποσπέυζηρ 

Γ ήμαηα πποειδοποίηζηρ 

■ ■ 
ήμαηα διάζυζηρ ή βοήθειαρ 

■ ■ 

ήμαηα πος αθοπούν ηο πςποζβεζηικό ςλικό ή εξοπλιζμό 
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Δύθλεκηερ ύλερ Δκπηκηικέρ ύλερ Σαξικέρ ύλερ Γιαβπυηικέρ ύλερ Ραδιενεπγά ςλικά 

ή/και ςτηλή 

θεπμοκπαζία 

Αυπο ύ μένα 

θοπηία 

Οσήμαηα Κίνδςνορ Γενικόρ κίνδςνορ Κίνδςνορ 

διακίνηζηρ ηλεκηποπληξίαρ παπαπαηήμαηορ 

θοπηίυν 

ήμαηα 

διάζυζηρ ή 

βοήθειαρ 

 

θάλαμορ 

καηαιονιζμού 

αζθαλείαρ 

 

Πλύζη μαηιών 
 

Σηλέθυνο για 

διάζυζη και 

ππώηερ βοήθειερ 

Οηαλ πξέπα λα δείμνπκε ηελ θαηεχζπλζε πνπ πξέπα λα αθνινπζήζνπκε γηα λα θηάζνπκε 

ζηα κέζα βνήζααο ή δηάζσζεο ηφηε ηα αληίζηνηρα ζήκαηα ζπλδπάδνληαη αλάινγα κε ηα 

παξαθάησ ζήκαηα θαηεχζπλζεο 

ήμαηα πος 

αθοπούν ηο 

πςποζβεζηικό 

ςλικό ή 

εξοπλιζμό 

 

Πςποζβεζηήπ
αρ 

 

Σηλέθυνο για ηην 

καηαπολέμηζη 

πςπκαγιών 

Οηαλ πξέπεη λα δείμνπκε ηελ θαηεχζπλζε πνπ πξέπα λα αθνινπζήζνπκε γηα λα ςήζνπκε 

ζηνλ ππξνζβεζηηθφ εμνπιηζκφ ηφηε ηα αληίζηνηρα ζήκαηα ζπλδπάδνληαη αλάινγα κε ηα 

παξαθάησ ζήκαηα θαηεχζπλζεο 


