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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) 

(Π.∆. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 

 

ΤΜΗΜΑ  Α.- ΓΕΝΙΚΑ 
  

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:  
Νέα µονώροφη οικοδοµή για χρήση Νηπιαγωγείου 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:  
Ο.Τ. 145 του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης στην περιοχή Βουβής, εντός της πόλης των 

Τρικάλων. 

 

3. Αριθµός αδείας:  
       /2016 

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου: ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

  

Ονοµατεπώνυµο ∆ιεύθυνση  Ηµερ/νία 
κτήσεως 

Τµήµα του έργου όπου υπάρχει 
ιδιοκτησία 

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ                                 
 

    100% 

  

5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ:  

ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ 

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενηµέρωσης /αναπροσαρµογής του ΦΑΥ: 
 

 ΤΜΗΜΑ Β.- ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. Τεχνική περιγραφή του έργου: ΄ 

Ι. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ  

Θέση του έργου-οικόπεδο 

Ο.Τ. 145 του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης στην περιοχή Βουβής, εντός της πόλης των 

Τρικάλων. 

ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Το κτίριο µελετήθηκε σύµφωνα µε τον κτιριοδοµικό κανονισµό σχολικών κτιρίων του 

Υπουργείου Παιδείας τηρουµένων όλων των προδιαγραφών. Θα είναι χωρητικότητας 50 

νηπίων και θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο εµβαδού 1.800,37 µ2. 

Το κτίριο θα είναι ισόγειο, εµβαδού 306,21 τ.µ.  και θα περιλαµβάνει δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας, µια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (ενοποίηση αίθουσας διδασκαλίας & χώρου 

αναµονής), χώρο αναµονής, γραφεία διοίκησης,  χώρο ανάπαυσης νηπίων, τραπεζαρια-
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κουζινα, αποθήκη,  λεβητοστάσιο και χώρους υγιεινής.  

Η προσπέλαση στο κτίριο γίνεται από δυο εισόδους ενώ  η πρόσβαση των Α.Μ.Ε.Α. 

επιτυγχάνεται µε την κατασκευή ραµπών στις δυο κεντρικές εισόδους.  Αναλυτικότερα  

προβλέπονται τα παρακάτω: 

Ο φέρων οργανισµός θα γίνει από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25. Οι εξωτερικές 

τοιχοποιίες του κτιρίου θα είναι διπλές δροµικές µε πλίνθους τύπου και µε εσωτερική µόνωση 

από πλάκες εξηλασµένης πολυστηρόλης πάχους 0,05µ. Οι εσωτερικές τοιχοποιίες του ισογείου 

θα είναι απλές δροµικές και µπατικές ενός πλίνθου. Τα επιχρίσµατα θα είναι τριπτά τριβιδιστά 

(σε τρεις στρώσεις) από τσιµεντοκονίαµα, συνολικού πάχους 0,025 µ. Στην οροφή θα 

κατασκευαστούν ξύλινες στέγες µε επικεράµωση από κεράµους ρωµαϊκού τύπου, θα έχουν 

στεγάνωση από µεµβράνη PVC και θερµοµόνωση µε πλάκες εξηλασµένης πολυστηρόλης 

πάχους 0,05 µ..  

Οι επιστρώσεις των δαπέδων θα γίνουν από αντιστατικό οικολογικό τάπητα Linoleum 

πάχους 2,50 mm. Τα δάπεδα των χώρων υγιεινής θα επιστρωθούν µε κολλητά έγχρωµα 

κεραµικά πλακίδια, αντοχής group IV, διαστάσεων 0,40 χ 0,40 µ., πάχους 0,01µ. , µε 

ακρυλικούς αρµούς 2-3 χλστ., όµοια και στους τοίχους, µέχρι ύψους 2,20µ. 

Τα εξωτερικά κουφώµατα του κτιρίου θα είναι έγχρωµα αλουµινίου µε µόνωση 

θερµοδιακοπής και διπλά υαλοστάσια (4-8-4 χλστ. Και θα έχουν προστατευτικό κιγκλίδωµα 

παραθύρων και σίτες αερισµού). Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι ξύλινες δροµικές µε 

αρµοκάλυπτρα. Τα κιγκλιδώµατα θα είναι σιδηρά ενώ οι κατακόρυφες & οριζόντιες υδρορροές 

ι θα είναι από γαλβανισµενη λαµαρινα παχους 6 mm.. 

Οι χρωµατισµοί του κτιρίου θα γίνουν µε πλαστικά χρώµατα εσωτερικά και ακρυλικά 

εξωτερικά, εκτός από τις οροφές όπου θα χρησιµοποιηθεί υδρόχρωµα και τα εµφανή 

σκυροδέµατα θα βαφούν µε τσιµεντόχρωµα.  

Θα γίνουν οι εγκαταστάσεις των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και κεντρικής 

θέρµανσης µε µονοσωλήνιο σύστηµα, καθώς και η ηλεκτρική εγκατάσταση 

(συµπεριλαµβάνονται και τα ασθενή ρεύµατα) και η πυρόσβεση (φορητοί πυροσβεστήρες, 

πυροσβεστικές φωλιές και σύστηµα πυρανίχνευσης) , σύµφωνα µε τους ισχύοντες 

κανονισµούς , τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της Επίβλεψης, όπου αυτό απαιτείται.  

Στον Περιβάλλοντα χώρο θα γίνουν διάδροµοι κυκλοφορίας και θα επιστρωθούν µε 

πλάκες τσιµέντου άνω των 30cm, σε υπόστρωµα οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα σκυροδέµατος 

C 12-15  πάχους 0,10 µ. O αύλειος χώρος θα περιφραχθεί πιο µέσα για λόγους ασφάλειας των 

παιδιών στα σηµεία που φαίνονται στο διάγραµµα δόµησης..  

 

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Το κτίριο κατασκευάζεται µε σκελετό από οπλισµένο σκυρόδεµα και τοιχοποιία από τούβλο  . 
Οι  χώροι υγιεινής επικαλύπτονται µε πλακίδια πορσελάνης. Τα δάπεδα καλύπτονται από 
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µάρµαρο, Linoleum και κεραµικά πλακίδια. Οι εσωτερικοί τοίχοι βάφονται µε πλαστικό 
σπατουλαριστό, οι οροφές µε υδρόχρωµα, οι εξωτερικοί τοίχοι µε τσιµεντόχρωµα. 

2. Παραδοχές µελέτης  

Α. ΥΛΙΚΑ 

2.Α.1  Κατηγορία σκυροδέµατος C20/25 

2.Α.2 Κατηγορία χάλυβα S500  

2.Α.3 Κατηγορία χάλυβα συνδετήρων S500  

2.Α.4 Συντ. Ασφαλείας σκυροδέµατος Υ/c   1,50 

2.Α.5 Συντ. Ασφαλείας σιδήρου Υ/s  1,15 

   

 Β. Ε∆ΑΦΟΣ 

2.Β.1 Επιτρεπόµενη τάση εδάφους Μρα 0,15 

2.Β.2 Κατηγορία εδάφους κατά ΕΑΚ Β 

 

  Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.Γ.1 Σεισµικότητα περιοχής Ι 

2.Γ.2 Σεισµική επιτάχυνση εδάφους α:  0,16 

2.Γ.3 Σπουδαιότητα κτιρίου  Σ3 

2.Γ.4 Συντελεστής σπουδαιότητος  Υ1: 1,15  

2.Γ.5 Κατηγορία εδάφους  Α 

2.Γ.6 Συντελεστής σεισµικής συµπεριφοράς Q: 1,50 

2.Γ.7 Συντελεστής θεµελίωσης  Θ: 1,00 

2.Γ.8 Συντελεστής φασµατικής ενίσχυσης  Βο: 2,50  

2.Γ.9 Συντελεστής συνδυασµού δράσεων  Ψ2: 0,50  

2.Γ.10 Χαρακτηριστικές περίοδοι T1: 0,10    T2: 0,40 

  

  ∆. ΦΟΡΤΙΑ 

2.∆.1  Ίδιο βάρος οπλισµένου σκυροδέµατος 25,00 ΚΝ/m2  

2.∆.2 Ίδιο βάρος γαιών  18,00 ΚΝ/m2 

2.∆.3 Ίδιο βάρος δροµικής οπτοπλινθοδοµής                                   - 

2.∆.4 Ίδιο βάρος µπατικής οπτοπλινθοδοµής                   - 

2.∆.5 Επικάλυψη δαπέδων 0,80  ΚΝ/ m2  

2.∆.6 Επικάλυψη κλιµάκων 1,80  ΚΝ/ m2 

2.∆.7 Επικάλυψη δώµατος  2,50 ΚΝ/ m2 

2.∆.8 Ωφέλιµα δαπέδων 3,50 ΚΝ/m2 

2.∆.9 Ωφέλιµα διαδρόµων 5,00 ΚΝ/m2 

2.∆.10 Ωφέλιµα δώµατος 2,00 ΚΝ/m2 

2.∆.11 Ωφέλιµα κλιµάκων 3,50 ΚΝ/m2 

2.∆.12 Χιόνι 1,00 ΚΝ/m2 

 
3. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ , ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ 
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 ΤΜΗΜΑ  Γ.- ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  
  
 Οι επισηµάνσεις αναφέρονται στα µέτρα που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη καθ’ όλη την διάρκεια 
της ζωής του έργου και απευθύνεται στους µεταγενέστερους χρήστες και στους συντηρητές και 
επισκευαστές του. 
Οι επισηµάνσεις αφορούν  κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία: 
 

1. Θέσεις δικτύων 

 1.1 Ύδρευσης 
Τα δίκτυα Ύδρευσης φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν το έργο 
και οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται βάσει αυτών 
ώστε αυτές να γίνονται: 

- Άµεσα 
- Με ασφάλεια 
- Οικονοµικά 
- Χωρίς πιθανούς τραυµατισµούς άλλων δικτύων 

 1.2 Αποχέτευσης 
Τα δίκτυα Αποχέτευσης φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν το έργο 
και οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται βάσει αυτών 
ώστε αυτές να γίνονται: 

- Άµεσα 
- Με ασφάλεια 
- Οικονοµικά 

Χωρίς πιθανούς τραυµατισµούς άλλων δικτύων 

 1.3 Ηλεκτροδότησης  
Τα δίκτυα Ηλεκτροδότησης (Ισχυρών-Ασθενών) φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που 
συνοδεύουν το έργο και οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να 
γίνεται βάσει αυτών ώστε αυτές να γίνονται: 

- Άµεσα 
- Με ασφάλεια 
- Οικονοµικά 

Χωρίς πιθανούς τραυµατισµούς άλλων δικτύων 

 1.4 Παροχής Φυσικού Αερίου 
Τα δίκτυα Φυσικού αερίου φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν το έργο 
και οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται βάσει αυτών ώστε 
αυτές να γίνονται: 

- Άµεσα 
- Με ασφάλεια 
- Οικονοµικά 

Χωρίς πιθανούς τραυµατισµούς άλλων δικτύων 

 1.5 Ανίχνευσης πυρκαγιάς 
Τα δίκτυα Ανίχνευσης Πυρκαϊάς φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν το 
έργο και οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται βάσει αυτών 
ώστε αυτές να γίνονται: 

- Άµεσα 
- Με ασφάλεια 
- Οικονοµικά 

Χωρίς πιθανούς τραυµατισµούς άλλων δικτύων 

 1.6 Πυρόσβεσης 
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Τα δίκτυα Πυρόσβεσης  φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν το έργο 
και οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται βάσει αυτών 
ώστε αυτές να γίνονται: 

- Άµεσα 
- Με ασφάλεια 
- Οικονοµικά 

Χωρίς πιθανούς τραυµατισµούς άλλων δικτύων 

 1.7 Θέρµανσης 
Τα δίκτυα Θέρµανσης φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν το έργο 
και οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται βάσει αυτών 
ώστε αυτές να γίνονται: 

- Άµεσα 
- Με ασφάλεια 
- Οικονοµικά 

Χωρίς πιθανούς τραυµατισµούς άλλων δικτύων 

 1.8 Αντικεραυνικής Προστασίας 
Τα δίκτυα Αντικεραυνικής Προστασίας φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που 
συνοδεύουν το έργο και οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να 
γίνεται βάσει αυτών ώστε αυτές να γίνονται: 

- Άµεσα 
- Με ασφάλεια 
- Οικονοµικά 

Χωρίς πιθανούς τραυµατισµούς άλλων δικτύων 

 1.9 Λοιπών δικτύων εντός των δοµικών στοιχείων του έργου (µη ορατών) 
∆ίκτυα µη ορατά εντός των ∆οµικών στοιχείων φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που 
συνοδεύουν το έργο και οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να 
γίνεται βάσει αυτών. 
Τα δίκτυα αυτά µπορεί να αφορούν: 

- Ύδρευσης 
- Αποχέτευσης 
- Θέρµανσης  
- Φυσικού αερίου 
- Ηλεκτρικά 

      -     Θεµελιακής Γείωσης 

 1.9 Λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή µε 
οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιµάται ότι θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη κατά ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες 
Τα δίκτυα αυτά µπορεί να αφορούν: 

- Ύδρευσης 
- Αποχέτευσης 
- Θέρµανσης (ενδοδαπέδια) 
- Φυσικού αερίου 
- Ηλεκτρικά 

     -    Αντικεραυνικής Προστασίας 

2. Σηµεία των κεντρικών διακοπτών 
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουµένης  
παραγράφου 1 
-Ύδρευσης (Ο Συλλέκτης ευρίσκεται εντός του Λεβητοστασίου) 
-Ηλεκτρικών  
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3. Θέσεις υλικών που υπό ορισµένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο  

 3.1 Αµίαντος και προϊόντα αυτού 

 3.2 Υαλοβάµβακας 

 3.3 Πολυουρεθάνη 

 3.4 Πολυστερίνη 

 3.5 Αλλά υλικά 

4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δοµή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου 
Σηµειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επί µέρους 
ρους στοιχεία του έργου. Η κατασκευή του φέροντα οργανισµού γίνεται µε τη µέθοδο 
της βαριάς  προκατασκευής. 

5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 
Όπως φαίνονται στη µελέτη πυροπροστασίας αυτές είναι: 

 
1. Οι δύο έξοδοι του ∆ηµοτικού Σχολείου.                                     

6. Περιοχές εκποµπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

7. Χώροι µε υπερπίεση ή υποπίεση 

8. Άλλες ζώνες κινδύνου 

9. Καθορισµός συστηµάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία 
(για λόγους π.χ. εξαερισµού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, αποµάκρυνσης υδάτων, κλπ.) 

 

ΤΜΗΜΑ ∆.- Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  

(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις 
ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισµού, επισκευής, κλπ) καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 
Μπορούν εδώ να αναφερθούν - π.χ. - κατά πόσο το κτίσµα διαθέτει από κατασκευής µηχανισµό ή 
εγκατάσταση για την εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες, ή αν υπάρχουν προβλέψεις 
για την εγκατάσταση τέτοιου µηχανισµού, ποιες και σε ποια σηµεία, κλπ.) 

1. Εργασίες σε στέγες  
Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα πέρατα της 
στέγης ή διαµέσου αυτής, αν είναι κατασκευασµένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής.  
 Ισχύουν τα µέτρα που αναφέρονται στο Γ1.1.9 του ΣΑΥ 

2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς    
Ισχύουν τα µέτρα που αναφέρονται στο Γ1.1.5 και Γ1.1.6 του ΣΑΥ 

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου   
Ως ανωτέρω 

4. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
ασφυξίας, πνιγµού και έκθεσης σε χηµικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες    
 ∆εν υπάρχουν 
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5. Εργασίες σε περιβάλλον µε κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς   
∆εν υπάρχουν 

   

 

ΤΜΗΜΑ Ε.- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

 
1) Το έργο πρέπει να βάφεται εξωτερικά κάθε δέκα χρόνια. Αφήνεται στην κρίση του κυρίου του 
έργου το ενδεχόµενο συχνότερης βαφής αν, λόγω της ρύπανσης του περιβάλλοντος, διαπιστωθεί ότι 
αυτό είναι αναγκαίο. 
 
2) Οι εγκαταστάσεις πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κατά τακτά διαστήµατα  

• Οι Εγκαταστάσεις Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  δύο φορές το χρόνο, τους µήνες Μάρτιο και Σεπτέµβριο. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα καζανάκια των χώρων υγιεινής, για λόγους 
περιορισµού των διαρροών και αποφυγής σπατάλης νερού.  

• Οι Εγκαταστάσεις ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ µία φορά το χρόνο, κατά το µήνα Σεπτέµβριο  
• Οι Εγκαταστάσεις ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  µία φορά  τον χρόνο, 

τον  Σεπτέµβριο από τον συντηρητή του έργου.  Οι καυστήρες πρέπει να συντηρούνται κάθε 
Απρίλιο 

•  Οι Εγκαταστάσεις ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ  µία φορά  τον χρόνο, τον  
Σεπτέµβριο. 

• Οι ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ θα συντηρούνται µία φορά το µήνα από τον συντηρητή του έργου. 
• Οι εγκαταστάσεις ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  µία φορά το χρόνο, κατά το µήνα 

Σεπτέµβριο  
• Οι βλάβες που τυχόν διαπιστώνονται κατά την διάρκεια της σαιζόν σε εγκαταστάσεις πρέπει ν' 

αποκαθίστανται άµεσα από το συντηρητή ή άλλο ειδικευµένο συνεργείο.  

 

 

Τρίκαλα 21-11-2016 

  
Η Συντάξασα  
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 

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

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) 
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ΤΜΗΜΑ Α.- ΓΕΝΙΚΑ 

 

Το παρόν σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας συντάχθηκε από την ∆.Τ.Υ.Π. του ∆ήµου Τρικκαίων, και 

ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω Νόµοι, ∆ιατάγµατα, Κανονισµοί, Αποφάσεις κλπ. 

 

-Το Π.∆. 22/12/33(ΦΕΚ 406Α)  «Περί ασφαλείας εργατών και Υπαλλήλων εργαζοµένων επί 

φορητών κλιµάκων». 

-Το Π.∆.14/3/34(ΦΕΚ 112Α) «Περί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των 

πάσης φύσεως βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κ.λ.π.». 

-Ο Α.Ν. 1204/38 (ΦΕΚ 177Α) «Περί απαγορεύσεως της χρήσεως µολυβδούχων χρωµάτων». 

-Το Β.∆.16-3-50(ΦΕΚ 82Α) «Επίβλεψη µηχανολογικών εγκαταστάσεων». 

-Το Π.∆.435/73(ΦΕΚ 327Α) «Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως αντλιοστασίων». 

-Η Υ.∆.Γ1/9900/74 (ΦΕΚ 1266Β) «Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων». 

-Ο Ν. 447/75 (ΦΕΚ 142Α) «Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων 

µισθωτών». 

• -Ο Ν. 495/76(ΦΕΚ 337Α) «Περί όπλων και εκρηκτικών υλών». 

• -Το Π.∆. 212/76(ΦΕΚ 78Α) «Περί µέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζοµένων εις 

µεταφορικής ταινίας και προωθητάς εν γένει». 

-Το Π.∆. 413/77(ΦΕΚ 128Α) «Περί αγοράς, µεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών». 

-Το Π.∆. 17/78(ΦΕΚ 3Α) «Περί συµπληρώσεως του από 22/12/33 Π.∆. περί ασφάλειας εργατών και 

υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων». 

• -Το Π.∆. 95/78(ΦΕΚ 20Α) «Περί µέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας των απασχολουµένων εις 

εργασίας συγκολλήσεων». 

• -Την Υ. Α. 12-2-79 (ΦΕΚ 132/79) «Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 40 του Κανονισµού 

Ασθενείας του Ι.Κ.Α.».- 

• -Το Ν. 778/80(ΦΕΚ 193Α) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών 

εργασιών». 

• -Το Π.∆. 1073/81ΦΕΚ 260Α) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 

εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού» 

• -Ο Ν. 1396/83(ΦΕΚ 126Α) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις 

οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» 

• .-Το Π.∆. 329/83(ΦΕΚ 118Α & 140Α) 



∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 22ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

11 

-Ο Ν. 1430/84(ΦΕΚ 49Α) «Κύρωση της υπ.  αριθµ. 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης εργασίας που αφορά 

στις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία και τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε 

αυτή». 

-Η  Υ.Α. 130646/84(ΦΕΚ 154Β) «Ηµερολόγιο µέτρων Ασφαλείας». 

-Ο Ν. 1568/85(ΦΕΚ 177Α) «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων». 

-Το Π.∆. 307/86(ΦΕΚ135Α) «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε 

ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους (80/1107/ΕΟΚ)». 

• -Το Π.∆. 94/87(ΦΕΚ54Α) «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον µετ. µόλυβδο 

και τις ενώσεις των ιόντων του κατά την εργασία(82/605/ΕΟΚ)». 

-Το Π.∆. 315(ΦΕΚ 149Α /87) «Σύσταση επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας (ΕΥΑΕ) σε 

εργοτάξια οικοδοµών και εν γένει τεχνικών έργων». 

-Η Υ.Α. 131325(ΦΕΚ  467Β/87) «Σύσταση µεικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδοµές και 

εργοταξιακά έργα» 

-Το Π.∆. 70α/88(ΦΕΚ 31Α & 150Α) «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά 

την εργασία». 

• -Το Π.∆. 71/88(ΦΕΚ 32Α) «Κανονισµός Πυροπροστασίας κτιρίων». 

• -Το Π.∆. 294/88(ΦΕΚ 138Α) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφάλειας και – 

Γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα Τεχν. Ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, 

εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85». 

• -Ο Ν. 1767/88(ΦΕΚ  63Α) «Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις-κύρωση 

της 135 ∆ιεθνούς Σύµβασης εργασίας». 

-Η ΚΥΑ 7755/160/88(ΦΕΚ 241Β) «Λήψη µέτρων προστασίας στις βιοµηχανικές - βιοτεχνικές 

εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλέκτων και εκρηκτικών υλών». 

-Το Π.∆. 225/89(ΦΕΚ 106Α) «Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων στα υπόγεια έργα». 

• -Η ΚΥΑ 3329/89(ΦΕΚ 132Β) «Κανονισµός για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε 

κατανάλωση εκρηκτικών υλών».  

-Η Υ.Α. 3046/304/30.1.89(ΦΕΚ 59∆) «Κτιριοδοµικός Κανονισµός». 

• -Ο Ν. 1837/89(ΦΕΚ 79Α & ΦΕΚ 85Α) «Για την προστασία των ανηλίκων κατά την 

απασχόληση και άλλες διατάξεις». 

-Η Υ.Α. 130627/90(ΦΕΚ 620Β) «Καθορισµός επικίνδυνων, βαρειών ή ανθυγιεινών εργασιών για 

την απασχόληση ανηλίκων». 

-Το Π.∆. 31/90(ΦΕΚ 11Α) «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων 

εκτέλεσης τεχνικών έργων (Τροποπ. Π.∆. 49/991(ΦΕΚ 180Α)». 

• -Το Π.∆. 85/91(ΦΕΚ 38Α) «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που 

διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 

86/188 ΕΟΚ». 



∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 22ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

12 

-Η Υ.Α.Β. 15233/3.7.91(ΦΕΚ 487Β) «Σχετικά µε συσκευές αερίου». 

• -Το Π.∆. 49/91(ΦΕΚ 180Α) «Τροποπ. Π.∆. 31/90 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και 

συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων». 

-Η Υ.Α. 4373/1205/23-3-93(ΦΕΚ 187Β) «Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την 

89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών 

των κρατών-µελών σχετικά µε τα µέτρα ατοµικής προστασίας». 

-Η Υ.Α. 31245/93 ΥΠΕΧΩ∆Ε «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων». 

-Το Π.∆. 77/93(ΦΕΚ 34Α) «Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και 

βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆. 307/86(ΦΕΚ 135Α) σε 

συµµόρφωση προς την Οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ». 

-Το Π.∆. 377/93(ΦΕΚ 160Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις Οδηγίες 89/392 ΕΟΚ 

και 91/368 ΕΟΚ σχετικά µε τις µηχανές». 

• -Η Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93(ΦΕΚ 756Β) «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην 

αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών 

σκαλωσιών». 

-Το Π.∆. 395/94(ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για την 

χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους, σε συµµόρφωση 

µε την Οδηγία 89/655/ΕΟΚ». 

-Το Π.∆. 396/94(ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρήση απ 

τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία, σε 91/383/ΕΟΚ». 

-Το συµµόρφωση µε την οδηγία 89/656/ ΕΟΚ».  

• -Το Π.∆. 397/94(ΦΕΚ  221Α) «Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον 

χειρωνακτικό χειρισµό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής 

χώρας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 90/269/ΕΟΚ». 

-Το Π.∆. 399/94(ΦΕΚ 221Α) «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται 

µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 

90/340/ΕΟΚ». 

-Ο Ν. 2224/94(ΦΕΚ 112Α) «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων υγιεινής και 

ασφάλειας των εργαζοµένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευοµένων απ αυτό 

νοµικών προσώπων και άλλες διατάξεις». 

-Η Υ.Α. 378/94(ΦΕΚ 705Β)  «Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση αυτών 

σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

• -Το Π.∆.105/95(ΦΕΚ 67Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφαλείας ή και 

υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/58/ΕΟΚ». 

• -Η Κ.Υ.Α. 5905/Φ15/839/95/(ΦΕΚ 611Β) 
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• -Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38935/95 

• -Το Π.∆.  6/95(FEK 6A) “∆ιορθώσεις σφαλµάτων στα Π.∆. 395/94(ΦEK 220A), 396/94(ΦEK 

220A), 397/94(ΦEK 221A), 398/94(ΦEK 221A), 399/94(ΦEK 221A)”. 

• -Το Π.∆. 16/96(ΦΕΚ 10Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 

εργασίας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/564/ΕΟΚ». 

• -Το Π.∆. 17/96(ΦΕΚ 11Α) «Εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της 

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/391/ΕΟΚ και  

• -Π.∆. 17/96(ΦΕΚ 11Α) «Εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής 

και ασφάλειας των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/391/ΕΟΚ και  91/383/ΕΟΚ». 

-Το Π.∆. 305/96(ΦΕΚ 212Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρµόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/57/ΕΟΚ». 

-Το Π.∆.   18/96 

-Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52206/97 

-Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 130159/97        

• -Το Π.∆. 175/ 97(ΦΕΚ 150Α) 

• -Το Π.∆.   62/98(ΦΕΚ 67Α) «Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε 

συµµόρφωση µε την οδηγία 94/33/ΕΟΚ». 

• -Το Π.∆. 159/99(ΦΕΚ 157Α) «Ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων-τροποποίηση του Π.∆. 

17/96». 

• -Το Π.∆. 219/00(ΦΕΚ 190Α) «Μέτρα για την προστασία των εργαζοµένων που 

αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής 

παροχής υπηρεσιών». 

• -Η Απόφ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/177 της 2/14.3.2001(ΦΕΚ 266Β) «Πρόληψη εργασιακού 

κινδύνου κατά την µελέτη έργου» 

• -Η Απόφ. ∆ΕΕΠ/ΟΙΚ/85 της 14.5/1.6.2001(ΦΕΚ 686Β) «Καθιέρωση του Σχεδίου 

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΪ), ως απαραιτήτων στοιχείων 

για την έγκριση µελέτης στο στάδιο της οριστικής ή και της µελέτης εφαρµογής σε κάθε ∆ηµόσιο 

Έργο». 

• - Ο Ν 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/2008) «Κωδικοποίηση ∆ηµοσίων Εργων (Κ∆Ε)» 

•  

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού 

Το έργο είναι  κτίριο εκπαίδευσης και πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την στέγαση του 22ου 

Νηπιαγωγείου Τρικάλων . 

 

2. Σύντοµη περιγραφή του έργου 

2.1 Οικοδοµικές Εργασίες 
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Το κτίριο θα είναι ισόγειο, εµβαδού 306,21 τ.µ.  και θα περιλαµβάνει δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας, µια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (ενοποίηση αίθουσας διδασκαλίας & χώρου αναµονής), 

χώρο αναµονής, γραφεία διοίκησης,  χώρο ανάπαυσης νηπίων, τραπεζαρια-κουζινα, αποθήκη,  

λεβητοστάσιο και χώρους υγιεινής.  

Η προσπέλαση στο κτίριο γίνεται από δυο εισόδους ενώ  η πρόσβαση των Α.Μ.Ε.Α. επιτυγχάνεται 

µε την κατασκευή ραµπών στις δυο κεντρικές εισόδους.  Αναλυτικότερα  προβλέπονται τα παρακάτω: 

Ο φέρων οργανισµός θα γίνει από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25. Οι εξωτερικές τοιχοποιίες του 

κτιρίου θα είναι διπλές δροµικές µε πλίνθους τύπου και µε εσωτερική µόνωση από πλάκες 

εξηλασµένης πολυστηρόλης πάχους 0,05µ. Οι εσωτερικές τοιχοποιίες του ισογείου θα είναι απλές 

δροµικές και µπατικές ενός πλίνθου. Τα επιχρίσµατα θα είναι τριπτά τριβιδιστά (σε τρεις στρώσεις) 

από τσιµεντοκονίαµα, συνολικού πάχους 0,025 µ. Στην οροφή θα κατασκευαστούν ξύλινες στέγες µε 

επικεράµωση από κεράµους ρωµαϊκού τύπου, θα έχουν στεγάνωση από µεµβράνη PVC και 

θερµοµόνωση µε πλάκες εξηλασµένης πολυστηρόλης πάχους 0,05 µ..  

Οι επιστρώσεις των δαπέδων θα γίνουν από αντιστατικό οικολογικό τάπητα Linoleum πάχους 2,50 

mm. Τα δάπεδα των χώρων υγιεινής θα επιστρωθούν µε κολλητά έγχρωµα κεραµικά πλακίδια, 

αντοχής group IV, διαστάσεων 0,40 χ 0,40 µ., πάχους 0,01µ. , µε ακρυλικούς αρµούς 2-3 χλστ., 

όµοια και στους τοίχους, µέχρι ύψους 2,20µ. 

Τα εξωτερικά κουφώµατα του κτιρίου θα είναι έγχρωµα αλουµινίου µε µόνωση θερµοδιακοπής 

και διπλά υαλοστάσια (4-8-4 χλστ. Και θα έχουν προστατευτικό κιγκλίδωµα παραθύρων και σίτες 

αερισµού). Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι ξύλινες δροµικές µε αρµοκάλυπτρα. Τα κιγκλιδώµατα θα 

είναι σιδηρά ενώ οι κατακόρυφες & οριζόντιες υδρορροές ι θα είναι από γαλβανισµενη λαµαρινα 

παχους 6 mm.. 

Οι χρωµατισµοί του κτιρίου θα γίνουν µε πλαστικά χρώµατα εσωτερικά και ακρυλικά εξωτερικά, 

εκτός από τις οροφές όπου θα χρησιµοποιηθεί υδρόχρωµα και τα εµφανή σκυροδέµατα θα βαφούν µε 

τσιµεντόχρωµα.  

Θα γίνουν οι εγκαταστάσεις των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και κεντρικής θέρµανσης µε 

µονοσωλήνιο σύστηµα, καθώς και η ηλεκτρική εγκατάσταση (συµπεριλαµβάνονται και τα ασθενή 

ρεύµατα) και η πυρόσβεση (φορητοί πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές και σύστηµα 

πυρανίχνευσης) , σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς , τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες 

της Επίβλεψης, όπου αυτό απαιτείται.  

Στον Περιβάλλοντα χώρο θα γίνουν διάδροµοι κυκλοφορίας και θα επιστρωθούν µε πλάκες 

τσιµέντου άνω των 30cm, σε υπόστρωµα οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα σκυροδέµατος C 12-15  

πάχους 0,10 µ. O αύλειος χώρος θα περιφραχθεί πιο µέσα για λόγους ασφάλειας των παιδιών στα 

σηµεία που φαίνονται στο διάγραµµα δόµησης..  

 

2.1 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις 

            Οι Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο παρόν Έργο    
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             είναι οι παρακάτω: 

-     Ύδρευση κτιρίου  

-     Αποχέτευση Κτιρίου  

- Ηλεκτρικά Ισχυρών Ρευµάτων  

- Ηλεκτρικά Ασθενών Ρευµάτων  

- Πυροπροστασίας  

- Κεντρικής Θέρµανσης  

- Καυσίµου Αερίου  

- Εξωτερικός Φωτισµός Κτιρίου 

- Άρδευση  και αποχέτευση  Αύλειου χώρου  

 

Οι Παραπάνω Εγκαταστάσεις περιγράφονται αναλυτικά στα παρακάτω Τεύχη της Μελέτης: 

- Tεχνική Περιγραφή 

- Τεχνικές Προδιαγραφές 

- Γενική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

- Σχέδια Λεπτοµερειών 

 

Ακριβής διεύθυνση του έργου:    

Ο.Τ. 145 του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης στην περιοχή Βουβής, εντός της πόλης των Τρικάλων. 

 

3. Στοιχεία του κυρίου του έργου 

Κύριος του έργου είναι ο ∆ήµος  Τρικκαίων   

 

5.  Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 

Συντονιστές σε θέµατα Ασφάλειας  και Υγείας είναι στην παρούσα φάση οι µελετητές του έργου 

1.- ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ 

 

    Αντικειµενικός σκοπός του Αναδόχου θα είναι να ολοκληρώσει το έργο χωρίς ατυχήµατα ή 

επιπτώσεις στην υγεία κανενός. Σε συνεργασία µε τους υπεργολάβους θα διασφαλίσει ότι θα γίνουν 

προβλέψεις για να επισηµανθούν οι πιθανοί κίνδυνοι, οι οποίοι πιθανόν να εµφανιστούν κατά την 

διάρκεια των εργασιών και συγχρόνως θα λάβει µέτρα για την απαλοιφή ή την ελαχιστοποίηση αυτών 

σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Σε συνεργασία µε τους εργαζόµενους ο Ανάδοχος θα καθιερώσει µαθήµατα 

εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό ως προς τις ρυθµίσεις ασφαλείας και τις µεθόδους αποφυγής 

ατυχηµάτων. Τα µέλη του προσωπικού που θα προσλαµβάνει ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχουν 

εκπαιδευθεί προ της ανάληψης των εργασιακών τους καθηκόντων ώστε να αποφευχθούν 

οποιασδήποτε ενέργειες που ίσως θέσουν σε κίνδυνο τα ίδια ή τρίτους.                                                                                                          
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    Κάθε εργαζόµενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, πρέπει να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα που θα δοθεί από τον Τεχνικό Ασφάλειας του έργου κατά την διάρκεια του οποίου θα 

γνωστοποιηθούν οι κανόνες ασφάλειας. Συγχρόνως θα υπάρχει διαθέσιµο στο εργοτάξιο το παρόν 

έγγραφο Σ.Α.Υ.  µε τους κανόνες ασφαλείας, που θα πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 

   Όταν πρόκειται να εκτελεστεί µία συγκεκριµένη εργασία µε ειδικές απαιτήσεις, ο εργοταξιάρχης θα 

συγκαλεί σύσκεψη στην οποία θα συµµετέχει όλο το κύριο προσωπικό του έργου, ώστε να 

ενηµερωθεί σχετικά µε τα προβλήµατα περί ασφάλειας. 

   Ο τεχνικός ασφάλειας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τις 

ρυθµίσεις περί ασφαλείας. Αν ο τεχνικός ασφάλειας παρατηρήσει οποιαδήποτε µη συµµόρφωση, θα 

συγκληθεί σύσκεψη µε την παρουσία όλων των µελών που εµπλέκονται. Το αντικείµενο της 

σύσκεψης θα είναι η εξέταση της µη συµµόρφωσης και η απόφαση για την διορθωτική ενέργεια που 

πρέπει να πραγµατοποιηθεί. Ακολούθως αν ο τεχνικός ασφάλειας διαπιστώσει κατόπιν επιθεώρησης 

ότι οι διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγµατοποιηθεί πρέπει να το αναφέρει άµεσα στον Ανάδοχο 

του έργου. 

    Από τον ανάδοχο θα ορισθεί η ηµεροµηνία µιας τουλάχιστον  µηνιαίας σύσκεψης για θέµατα 

ασφάλειας σύµφωνα µε το Π.∆. 17/96 άρθρο ΙΙ, στην οποία σύσκεψη θα συµµετέχουν όλοι οι 

εργαζόµενοι κατά τοµείς, οι οποίοι θα κάνουν ενυπόγραφα τις παρατηρήσεις τους σε θέµατα 

ασφάλειας. Τα θέµατα της σύσκεψης θα καθορίζονται από τον τεχνικό ασφάλειας µε την σύµφωνη 

γνώµη του εργοταξιάρχη. 

    Όταν διαπιστωθεί µία µη συµµόρφωση ως προς την ασφάλεια ο τεχνικός ασφάλειας περιγράφει 

την διαπιστωµένη κατάσταση και δίνει γραπτά τις απαιτούµενες εντολές σχετικά µε τις διορθωτικές  

ενέργειες που πρέπει να εκτελεσθούν. Ο παραλήπτης της προαναφερόµενης εντολής πρέπει να 

υλοποιήσει εντός καθορισµένου χρόνου τις υποδεικνυόµενες διορθωτικές ενέργειες. Ακολούθως ο 

τεχνικός ασφάλειας θα επιθεωρήσει και θα επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια. Τυχόν 

µη συµµόρφωση του υπευθύνου έχει σαν αποτέλεσµα την άµεση σύνταξη αναφοράς µη 

συµµόρφωσης από τον τεχνικό ασφαλείας προς τον Ανάδοχο του έργου. 

    Σε περίπτωση ατυχήµατος αυτό πρέπει να αναφερθεί αµέσως στον τεχνικό ασφάλειας. Η 

κοινοποίηση πρέπει να γίνει την ίδια την ηµέρα του ατυχήµατος, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες 

ενέργειες. 

    Καθ όλη την διάρκεια του έργου, ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να είναι ενήµερος σχετικά µε την 

συνολική εργασία που έχει εκτελεσθεί και το συνολικό αριθµό των ατυχηµάτων που συνέβησαν και τις 

ώρες εργασίας που χάθηκαν. Στο τέλος κάθε έτους ο τεχνικός ασφαλείας θα συντάσσει µία στατιστική 

ετήσια αναφορά σχετικά µε τα ατυχήµατα που συνέβησαν στο έργο κατά το διανυθέν έτος. Ο 

Ανάδοχος θα λαµβάνει ένα αντίγραφο της προαναφερόµενης αναφοράς. 
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Όλα τα έγγραφα σχετικά µε θέµατα ασφάλειας αρχειοθετούνται, όλα τα ατυχήµατα εξετάζονται και 

αναλύονται και υποβάλλεται αναφορά στον Ανάδοχο για περαιτέρω µελέτη πρόληψης και λήψη 

αποφάσεων. 

 

6. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρµοζοµένων κατά φάση 

µεθόδων εργασίας. 

Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του έργου οι φάσεις κατασκευής του είναι οι εξής 

 

1ο ΣΤΑ∆ΙΟ  

   Μετά την υπογραφή της σύµβασης συντάσσεται το χωροσταθµικό του οικοπέδου και µετά την 

έγκριση του γίνονται οι γενικές εκσκαφές, η θεµελίωση του κτιρίου, η θεµελιακή γείωση και οι 

εγκιβωτισµένες Η/Μ εγκαταστάσεις, επίσης γίνονται οι απαραίτητες επιχώσεις µέχρι την απαιτούµενη 

στάθµη εντός του κτιρίου. 

 

2ο ΣΤΑ∆ΙΟ  

   Εκτελούνται οι εργασίες σκυροδεµάτων για την κατασκευή του σκελετού του κτιρίου. Στη συνέχεια 

κατασκευάζονται οι τοιχοποιίες , µόνωση-επίστρωση δωµάτων και κατασκευή στεγών και η 

κατασκευή καπνοδόχου. Κατασκευή των αγωγών για σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης. 

Εκτελούνται µαρµαρικές εργασίες καθώς και οι λοιπές χωµατουργικές εργασίες για την ολοκλήρωση 

του περιβάλλοντα χώρου. Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης καθώς και σκυροδετήσεις των τοιχίων 

περίφραξης του περιβάλλοντος χώρου 

 

 

3ο ΣΤΑ∆ΙΟ  

   Ξεκινούν οι ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες, δηλαδή κεντρική θέρµανση και εγκατάσταση 

πυρόσβεσης καθώς και η εγκατάσταση του αλεξικέραυνου, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις καθώς και 

ο κλιµατισµός. Επιστρώσεις δαπέδων και ψευδοροφές, σκιάστρα παραθύρων-σιδεριές ασφαλείας 

παραθύρων και τοποθέτηση κουφωµάτων. Ερµάρια πάσης φύσεως και οι λοιπές µαρµαρικές εργασίες. 

Τέλος εξοπλίζονται το λεβητοστάσιο / δεξαµενή καυσίµων. Στον περιβάλλοντα χώρο γίνονται οι 

τοποθετήσεις κρασπέδων-κρασπεδόρειθρων, ενώ ξεκινάν και οι προετοιµασίες των χρωµατισµών.  

 

 

4ο ΣΤΑ∆ΙΟ  

   Γίνονται οι εργασίες τοποθέτησης ειδών υγιεινής-εξαρτηµάτων, επενδύσεις τοίχων πάσης φύσεως 

και χρωµατισµοί. Τοποθέτηση υαλοπινάκων κουφωµάτων και τελική επεξεργασία δαπέδων και 

αποπεράτωση των χρωµατισµών. Τοποθέτηση ηλεκτρικών εξαρτηµάτων φωτιστικά κλπ, πλήρης 
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αποπεράτωση ενεργητικής πυροπροστασίας, εξοπλισµοί και µηχανήµατα κλιµατισµού.  Πλήρης 

αποπεράτωση όλων των κτιρίων. 

 

 

5ο ΣΤΑ∆ΙΟ  

   Στο τελευταίο στάδιο γίνεται η εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού αυλείου χώρου και τα επιχρίσµατα 

πάσης φύσεως. Τοποθετούνται τα κιγκλιδώµατα περίφραξης και οι αυλόπορτες,  σκυροδετούνται και 

επιστρώνονται τα δάπεδα και τα πεζοδρόµια και γίνονται οι συνδέσεις µε τα δίκτυα Ο.Κ.Ω. Έκδοση και 

παράδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Αποπεράτωση ποτίσµατος αυλείου χώρού και 

τοποθέτηση ηλεκτρικών εξαρτηµάτων φωτιστικά κλπ. Πλήρης αποπεράτωση όλου του έργου και 

παράδοση έτοιµου για λειτουργία και πλήρης καθαρισµός όλων των χώρων. ∆οκιµές και ρυθµίσεις 

Η/Μ εγκαταστάσεων. 

 

1. ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 

1.1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ ΣΕ ΚΑΝΑΒΟ 5 Χ 5 

1.2. 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΤΙΡΙΩΝ, ΜΑΝ∆ΡΟΤΟΙΧΩΝ 

Κ.Λ.Π.) - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ 

1.3. 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Ε∆ΑΦΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ, ΓΗΠΕ∆ΩΝ, 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ, ΘΕΜΕΛΙΩΝ Κ.Λ.Π.) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ. 

1.4. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, 

ΌΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

1.5. 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ) ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΙΣΟΓΕΙΩΝ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ. 

1.6. 

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΑΠΕ∆Α 

ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ. 

1.7. 

ΕΠΙΧΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΣΤΑΘΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 

ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ 

ΑΥΛΗΣ. 

    

2 ∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 

2.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

2.2. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ (ΣΚΕΛΕΤΟΙ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ) 
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ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ. 

2.3. 
ΜΟΝΩΣΗ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ Κ.Λ.Π. ∆ΩΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ, ΜΟΝΩΣΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΩΝ. 

2.4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΩΝ. 

2.5. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΕΆΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ). 

2.6. ΜΑΡΜΑΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΑΤΩΦΛΙΑ - ΠΟ∆ΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ Κ.Λ.Π.). 

2.7. 

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ (ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΘΕΜΕΛΙΩΝ, ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΕΙΣ). 

2.8. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΟΙΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ 

ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ. 

    

3. ΤΡΙΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 

3.1. 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ). 

3.2. 
ΣΥΡΜΑΤΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Κ.Λ.Π. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

ΟΡΓΑΝΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. 

3.3. 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ (ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ) 

ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΕΞΟΧΩΝ ΤΟΥΣ 

ΕΠΙ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ). 

3.4. 
ΚΆΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ (∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ, 

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ Κ.Λ.Π.) 

3.5. 
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 

(ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΕΞΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ). 

3.6. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ. ∆ΕΞΑΜΕΝΗ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ. ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ. 

3.7. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ. 

3.8. 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

3.9. 

ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΣΙ∆ΕΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ & 

ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ - ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ. 

3.10. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΑΘΟ∆ΩΝ). 
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3.11. 

ΚΡΑΣΠΕ∆Α, ΚΡΑΣΠΕ∆ΟΡΕΙΘΡΑ, ΤΟΙΧΙΣΚΟΙ, ΤΟΙΧΟΙ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΥΛΕΙΟΥ 

ΧΩΡΟΥ. 

3.12. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ (ΑΣΤΑΡΩΜΑΤΑ, ΜΙΝΙΑΡΙΣΜΑΤΑ, 

ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΑ, ΒΕΛΑΤΟΥΡΕΣ Κ.Λ.Π.) 

    

4. ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 

4.1. 
ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

(ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ, ΜΑΡΜΑΡΑ), ΚΆΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ. 

4.2. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

4.3. 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

(ΣΤΙΛΒΩΣΗ Κ.Λ.Π.) - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ. 

4.4. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ. 

4.5. 

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

(ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ), ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ, ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ. 

4.6. 

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

    

5. ΠΕΜΠΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 

5.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 

5.2. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ (ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ) ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ 

5.3. ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ 

5.4. 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΑΥΛΗΣ, ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΕΞΩ 

ΑΠΌ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ. 

5.5. 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ∆ΕΗ, ΟΤΕ, Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΜΕ ΚΆΘΕ ∆ΥΝΑΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ) 

5.6. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ. 

5.7. ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ. 

5.8. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ. 

5.9. 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ 

ΤΩΝ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΩΝ). 

5.10. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ 
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ΕΤΟΙΜΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ. 

5.11. 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ, ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 

5.12. 
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΧΡΗΣΤΩΝ Ή ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΝ, 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ. 

 

ΤΜΗΜΑ Β.-  ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

 

Παρουσιάζονται οµαδοποιηµένοι οι βασικότεροι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά την 

εκτέλεση του έργου. 

 

1ο ΣΤΑ∆ΙΟ.  

Κατά την φάση της εκσκαφής, οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιασθούν είναι αυτοί που 

αναφέρονται στην αποκοµιδή των προϊόντων και επιπλέον 

• Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 

• Ο κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης 

• Ο κίνδυνος πτώσης εξ αιτίας µη προσπελάσιµου χώρου. 

• Ο κίνδυνος πτώσης από ύψος 1,50 µ.. 

 

Κατά την τοποθέτηση του σιδηρού οπλισµού και την σκυροδέτηση οι επιπλέον κίνδυνοι που 

ενδεχοµένως να παρουσιασθούν είναι οι εξής 

• Ο κίνδυνος εµπλοκής µε µηχάνηµα. 

• Ο κίνδυνος τραυµατισµού από αφύλακτες αναµονές του οπλισµού. 

• Ο κίνδυνος απώλειας ακοής. 

• Ο κίνδυνος από αποκόλληση τσιµέντου. 

 

2ο ΣΤΑ∆ΙΟ.  

Κατά την κατασκευή του κυρίως κτίσµατος οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιασθούν είναι 

• Ο κίνδυνος πτώσης εξ αιτίας µη προσπελάσιµου  χώρου. 

• Ο κίνδυνος πτώσης στο κενό. 

• Ο κίνδυνος ολίσθησης λόγω άσχηµων καιρικών συνθηκών. 

 

3ο ΣΤΑ∆ΙΟ.  
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Εκτός των παραπάνω κινδύνων ειδικά κατά την κατασκευή των Η-Μ εγκαταστάσεων οι κίνδυνοι που 

ενδεχοµένως να παρουσιασθούν είναι οι εξής. 

• Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από την χρήση εργαλείων και µηχανηµάτων 

• Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 

• Ο κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης. 

• Ο κίνδυνος πτώσης εξ αιτίας µη προσπελάσιµου  χώρου. 

 

Κατά την εκτέλεση των τελειωµάτων οι κίνδυνοι που ενδεχοµένως να παρουσιασθούν είναι οι εξής. 

• Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 

• Ο κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης 

• Ο κίνδυνος πτώσης εξ αιτίας µη προσπελάσιµου  χώρου. 

• Ο κίνδυνος ολίσθησης λόγω άσχηµων καιρικών συνθηκών. 

 

4ο ΣΤΑ∆ΙΟ.  

Εκτός των παραπάνω κινδύνων ειδικά κατά την κατασκευή των Η-Μ εγκαταστάσεων οι κίνδυνοι που 

ενδεχοµένως να παρουσιασθούν είναι οι εξής. 

• Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από την χρήση εργαλείων και µηχανηµάτων 

• Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 

• Ο κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης. 

• Ο κίνδυνος πτώσης εξ αιτίας µη προσπελάσιµου  χώρου. 

• Ο κίνδυνος πτώσης στο κενό. 

•  

5ο ΣΤΑ∆ΙΟ.  

• Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από την χρήση εργαλείων και µηχανηµάτων 

• Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 

•  

Κίνδυνοι   Πηγές κινδύνων Φ 

1.

1 

Φ 

1.

2 

Φ 

1.

3 

Φ 

1.

4 

Φ 

2.

1 

Φ 

2.

2 

Φ 

2.

3 

Φ 

2.

4 

Φ 

2.

5 

Φ 

3.

1 

Φ 

3.

2 

Φ 

3.

3 

Φ 

3.

4 

Φ 

4.

1 

Φ 

4.

2 

Φ 

4.

3 

Φ 

4.

4 

Φ 

4.

5 

01000. 

Αστοχίες 

εδάφους 

                                        

01100. 

Φυσικά 

011

01 

Κατολίσθηση. Απουσία/ 

/ανεπάρκεια υποστήριξης 

   2                                 
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011

02 

Αποκολλήσεις. Απουσία/ 

/ανεπάρκεια προστασίας 

   2                                 

011

03 

Στατική επιφόρτιση. 

Εγκαταστάσεις 

/εξοπλισµός 

                                    

011

04 

∆υναµική επιφόρτιση. 

Φυσική αιτία  

                                    

011

05 

∆υναµική επιφόρτιση. 

Ανατινάξεις 

                                    

πρανή 

011

06 

∆υναµική επιφόρτιση. 

Κινητός εξοπλισµός 

                                    

012

01 

Κατάρρευση. Απουσία/ 

/ανεπάρκεια υποστήριξης 

                                    

012

02 

Αποκολλήσεις. Απουσία/ 

/ανεπάρκεια προστασίας 

                                    

012

03 

Στατική επιφόρτιση. 

Υπερύψωση 

                                    

012

04 

Στατική επιφόρτιση. 

Εγκαταστάσεις 

/εξοπλισµός 

                                    

012

05 

∆υναµική επιφόρτιση. 

Φυσική αιτία  

                                    

012

06 

∆υναµική επιφόρτιση. 

Ανατινάξεις 

                                    

01200. 

Τεχνητά 

πρανή & 

Εκσκαφές 

012

07 

∆υναµική επιφόρτιση. 

Κινητός εξοπλισµός 

                                    

01300. 

Υπόγειες 

εκσκαφές 

013

01 

Καταπτώσεις οροφής/ 

/παρειών. Ανυποστήλωτα 

τµήµατα 

   1                                 
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013

02 

Καταπτώσεις οροφής/ 

/παρειών. Ανεπαρκής 

υποστύλωση 

                                    

013

03 

Καταπτώσεις οροφής/  

/παρειών. 

Καθυστερηµένη 

υποστύλωση 

   1                                 

013

04 

Κατάρρευση µετώπου 

προσβολής 

                                    

014

01 

Ανυποστήρικτες 

παρακείµενες εκσκαφές 

                                    

014

02 

Προϋπάρχουσα υπόγεια 

κατασκευή 

                                    

014

03 

∆ιάνοιξη υπογείου έργου                                     

014

04 

Ερπυσµός                                     

014

05 

Γεωλογικές /γεωχηµικές 

µεταβολές 

                                    

014

06 

Μεταβολές υδροφόρου 

ορίζοντα 

                                    

014

07 

Υποσκαφή /απόπλυση                                     

014

08 

Στατική επιφόρτιση                                     

014

09 

∆υναµική καταπόνηση-

φυσική αιτία 

                                    

01400. 

Καθιζήσεις 

014

10 

∆υναµική καταπόνηση-

ανθρωπογενής αιτία 
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015

01 

                                      01500. Άλλη 

πηγή 

015

02 

                                      

02000. 

Κίνδυνοι από 

εργοταξιακό 

εξοπλισµό 

                                        

021

01 

Συγκρούσεις οχήµατος-

οχήµατος 

                                    

021

02 

Συγκρούσεις οχήµατος-

προσώπων 

                                    

021

03 

Συγκρούσεις οχήµατος-

σταθερού εµποδίου 

                                    

021

04 

Συνθλίψεις µεταξύ 

οχήµατος-οχήµατος 

                                    

021

05 

Συνθλίψεις µεταξύ 

οχήµατος-σταθερού 

εµποδίου 

                                    

021

06 

Ανεξέλεγκτη κίνηση. 

Βλάβες συστηµάτων 

  1                                  

021

07 

Ανεξέλεγκτη κίνηση. 

Ελλιπής ακινητοποίηση 

   1                                 

021

08 

Μέσα σταθερής τροχιάς. 

Ανεπαρκής προστασία 

                                    

02100. 

Κίνηση 

οχηµάτων και 

µηχανηµάτω

ν 

021

09 

Μέσα σταθερής τροχιάς.-

Εκτροχιασµός 

                                    

02200. 

Ανατροπή 

022

01 

Ασταθής έδραση    3                                 
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022

02 

Υποχώρηση εδάφους/ 

/δαπέδου 

   2                                 

022

03 

Έκκεντρη φόρτωση    3                                 

022

04 

Εργασία σε πρανές                                     

022

05 

Υπερφόρτωση                                     

οχηµάτων και 

µηχανηµάτω

ν 

022

06 

Μεγάλες ταχύτητες                                     

023

01 

Στενότητα χώρου          2                           

023

02 

Βλάβη συστηµάτων 

κίνησης 

        2                            

023

03 

Ανεπαρκής κάλυψη 

κινουµένων τµηµάτων-

πτώσεις 

                                    

023

04 

Ανεπαρκής κάλυψη κιν. 

τµηµάτων-παγιδεύσεις 

µελών 

                                    

02300. 

Μηχανήµατα 

µε κινητά 

µέρη 

023

05 

Τηλεχειριζόµενα 

µηχανήµατα & τµήµατά 

τους 

                                    

024

01 

   1  1                                 

024

02 

                                      

02400. 

Εργαλεία 

χειρός 

024

03 
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025

01 

                                      02500. Άλλη 

πηγή 

025

02 

                                      

03000. 

Πτώσεις από 

ύψος 

                                       

031

01 

Κατεδαφίσεις                                     

031

02 

Κενά τοίχων                                     

031

03 

Κλιµακοστάσια                                     

03100. 

Οικοδοµές-

κτίσµατα 

031

04 

Εργασία σε στέγες          3        3                   

032

01 

Κενά δαπέδων          3 3  3   3                     

032

02 

Πέρατα δαπέδων          3                           

032

03 

Επικλινή δάπεδα                                      

032

04 

Ολισθηρά δάπεδα          3   2                         

032

05 

Ανώµαλα δάπεδα                                      

03200. 

∆άπεδα 

εργασίας – 

προσπελάσει

ς 

032

06 

Αστοχία υλικού δαπέδου                                     
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032

07 

Υπερυψωµένες δίοδοι και 

πεζογέφυρες 

                                    

032

08 

Κινητές σκάλες και 

ανεµόσκαλες 

     1    2  2  2  2                     

032

09 

Αναρτηµένα δάπεδα. 

Αστοχία ανάρτησης 

         3  3  3  2                     

032

10 

Κινητά δάπεδα. Αστοχία 

µηχανισµού 

                                    

032

11 

Κινητά δάπεδα. 

Πρόσκρουση 

                                    

033

01 

Κενά ικριωµάτων            3  3  1                     

033

02 

Ανατροπή. Αστοχία 

συναρµολόγησης 

     1    1  1  1  1                     

033

03 

Ανατροπή. Αστοχία 

έδρασης 

    1                                

033

04 

Κατάρρευση. Αστοχία 

υλικού ικριώµατος 

         1  1  1  1                     

03300. 

Ικριώµατα 

033

05 

Κατάρρευση. Ανεµοπίεση                                     

034

01 

           3 3  3                        03400. 

Τάφροι/φρέα

τα 

034

02 

                                      

03500. Άλλη 

πηγή 
035

01 
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035

02 

                                      

035

03 

                                      

04000. 

Εκρήξεις . 

Εκτοξευόµεν

α υλικά-

θραύσµατα 

                                        

041

01 

Ανατινάξεις βράχων                                     

041

02 

Ανατινάξεις κατασκευών                                     

041

03 

Ατελής ανατίναξη 

υπονόµων 

                                    

041

04 

Αποθήκες εκρηκτικών                                     

041

05 

Χώροι αποθήκευσης 

πυροµαχικών 

                                    

04100. 

Εκρηκτικά – 

Ανατινάξεις 

041

06 

∆ιαφυγή-έκλυση 

εκρηκτικών αερίων & 

µιγµάτων 

                                    

042

01 

Φιάλες ασετιλίνης 

/οξυγόνου 

                                    

042

02 

Υγραέριο                                     

04200. 

∆οχεία και 

δίκτυα υπό 

πίεση 

042

03 

Υγρό άζωτο                                     
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042

04 

Αέριο πόλης                                     

042

05 

Πεπιεσµένος αέρας                                     

042

07 

∆ίκτυα ύδρευσης                                     

042

08 

Ελαιοδοχεία /υδραυλικά 

συστήµατα 

                                    

043

01 

Βραχώδη υλικά σε θλίψη                                     

043

02 

Προεντάσεις 

οπλισµού/αγκυρίων 

                                    

043

03 

Κατεδάφιση 

προεντεταµένων 

στοιχείων 

                                    

043

04 

Συρµατόσχοινα                                      

043

05 

Εξολκεύσεις                                     

04300. 

Αστοχία 

υλικών υπό 

ένταση 

043

06 

Λαξεύσεις /τεµαχισµός 

λίθων 

                                    

044

01 

Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα 3  3  3  3  3  3  3 3   3 3   3  3  3  3 3  3   3  3 

044

02 

Αµµοβολές                                     

04400. 

Εκτοξευόµεν

α υλικά 

044

03 

Τροχίσεις /λειάνσεις                2                     
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045

01 

                    04500. Άλλη 

πηγή 

045

02 

                                      

05000. 

Πτώσεις-

µετατοπίσεις 

υλικών & 

αντικειµένων 

                                        

051

01 

Αστοχία. Γήρανση 1                                   

051

02 

Αστοχία. Στατική 

επιφόρτιση 

                                    

051

03 

Αστοχία. Φυσική 

δυναµική καταπόνηση 

                                    

051

04 

Αστοχία. Ανθρωπογενής 

δυναµική καταπόνηση 

                                    

051

05 

Κατεδάφιση                                      

05100. 

Κτίσµατα - 

φέρων 

οργανισµός 

051

06 

Κατεδάφιση 

παρακειµένων 

                                    

052

01 

Γήρανση πληρωτικών 

στοιχείων 

                                    

052

02 

∆ιαστολή-συστολή 

υλικών 

                                    

05200. 

Οικοδοµικά 

στοιχεία 

052

03 

Αποξήλωση δοµικών 

στοιχείων 
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052

04 

Αναρτηµένα στοιχεία & 

εξαρτήµατα 

                                    

052

05 

Φυσική δυναµική 

καταπόνηση 

                                    

052

06 

Ανθρωπογενής δυναµική 

καταπόνηση 

                                    

052

07 

Κατεδάφιση                                      

052

08 

Αρµολόγηση 

/απαρµολόγηση 

προκατασκ. στοιχείων 

                                    

053

01 

Μεταφορικό µηχάνηµα. 

Ακαταλληλότητα 

/ανεπάρκεια 

                                    

053

02 

Μεταφορικό µηχάνηµα. 

Βλάβη 

    1                                

053

03 

Μεταφορικό µηχάνηµα. 

Υπερφόρτωση 

                                    

053

04 

Απόκλιση µηχανήµατος. 

Ανεπαρκής έδραση 

                                    

053

05 

Ατελής /έκκεντρη 

φόρτωση 

    1                                

053

06 

Αστοχία συσκευασίας 

φορτίου 

                                    

053

07 

Πρόσκρουση φορτίου                                     

05300. 

Μεταφερόµε

να υλικά - 

Εκφορτώσεις 

053

08 

∆ιακίνηση αντικειµένων 

µεγάλου µήκους 
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053

09 

Χειρωνακτική µεταφορά 

βαρέων φορτίων 

 1        1  1  1        2    1      2  1   

053

10 

Απόλυση χύδην υλικών. 

Υπερφόρτωση 

                                    

053

11 

Εργασία κάτω από σιλό                                     

054

01 

Υπερστοίβαση                        1             

054

02 

Ανεπάρκεια πλευρικού 

περιορισµού σωρού 

       1  1                           

05400. 

Στοιβασµένα 

υλικά 

054

03 

Ανορθολογική απόληψη                        1    1    1     

055

01 

                                      05500. Άλλη 

πηγή 

055

02 

                                      

06000. 

Πυρκαϊές 

                                        

061

01 

Έκλυση /διαφυγή 

εύφλεκτων αερίων 

                                    

061

02 

∆εξαµενές /αντλίες 

καυσίµων 

                                    

061

03 

Μονωτικά, διαλύτες, PVC 

κλπ. εύφλεκτα 

                 1                   

06100. 

Εύφλεκτα 

υλικά 

061

04 

Ασφαλτοστρώσεις /χρήση 

πίσσας 

                 1                   
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061

05 

Αυτανάφλεξη-εδαφικά 

υλικά 

                                    

061

06 

Αυτανάφλεξη-

απορρίµµατα 

                                    

061

07 

Επέκταση εξωγενούς 

εστίας. Ανεπαρκής 

προστασία 

                                    

062

01 

Εναέριοι αγωγοί υπό τάση          3                           

062

02 

Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση  1                                   

062

03 

Εντοιχισµένοι αγωγοί υπό 

τάση 

                                    

06200. 

Σπινθήρες & 

βραχυκυκλώ

µατα 

062

04 

Εργαλεία που παράγουν 

εξωτερικό σπινθήρα 

                                    

063

01 

Χρήση φλόγας-

οξυγονοκολλήσεις 

                                    

063

02 

Χρήση φλόγας-

κασσιτεροκολλήσεις 

                                    

063

03 

Χρήση φλόγας-χυτεύσεις                                     

063

04 

Ηλεκτροσυγκολλήσεις                                     

06300. 

Υψηλές 

θερµοκρασίε

ς 

063

05 

Πυρακτώσεις υλικών                                     

06400. Άλλη 

πηγή 
064

01 
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064

02 

                                      

064

03 

                                      

07000. 

Ηλεκτροπληξ

ία 

                                        

071

01 

Προϋπάρχοντα εναέρια 

δίκτυα 

         3                           

071

02 

Προϋπάρχοντα υπόγεια 

δίκτυα 

 1                                   

071

03 

Προϋπάρχοντα 

εντοιχισµένα δίκτυα 

                                    

071

04 

Προϋπάρχοντα επίτοιχα 

δίκτυα 

                                    

071

05 

∆ίκτυο ηλεκτροδότησης 

έργου 

         1      1        1    1      1  1 

07100. 

∆ίκτυα-

εγκαταστάσει

ς 

071

06 

Ανεπαρκής αντικεραυνική 

προστασία-γειώσεις 

 

 

 

                                    

072

01 

Ηλεκτροκίνητα 

µηχανήµατα 

 1        1  1  1  1  1      1  1  1    1  1  1 07200. 

Εργαλεία-

µηχανήµατα 

072

02 

Ηλεκτροκίνητα εργαλεία  1        1  1  1  1        1  1  1    1  1  1 

07300. Άλλη 

πηγή 
073

01 

                                      



∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 22ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

36 

073

02 

                                      

073

03 

                                      

08000. 

Πνιγµός/ 

/Ασφυξία 

                                        

081

01 

Υποβρύχιες εργασίες                                     

081

02 

Εργασίες εν πλω-πτώση                                     

081

03 

Βύθιση /ανατροπή 

πλωτού µέσου 

                                    

081

04 

Παρόχθιες /παράλιες 

εργασίες. Πτώση 

                                    

081

05 

Παρόχθιες /παράλιες 

εργασίες. Ανατροπή 

µηχανήµατος 

                                    

081

06 

Υπαίθριες λεκάνες 

/∆εξαµενές. Πτώση 

                                    

081

07 

Υπαίθριες λεκάνες 

/∆εξαµενές. Ανατροπή 

µηχανήµατος 

                                    

08100. Νερό 

081

08 

Πληµµύρα /Κατάκλυση 

έργου 

                                    

082

01 

Βάλτοι, ιλείς, κινούµενες 

άµµοι 

                                    08200. 

Ασφυκτικό 

περιβάλλον 

082

02 

Υπόνοµοι, βόθροι, 

βιολογικοί καθαρισµοί 
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082

03 

Βύθιση σε σκυρόδεµα, 

ασβέστη ,κλπ 

                                    

082

04 

Εργασία σε κλειστό χώρο-

ανεπάρκεια οξυγόνου 

                                    

083

01 

                                      

083

02 

                                      

08300. Άλλη 

πηγή 

083

03 

                                      

09000. 

Εγκαύµατα 

                                        

091

01 

Συγκολλήσεις /συντήξεις                            1    1  1   

091

02 

Υπέρθερµα ρευστά                                      

091

03 

Πυρακτωµένα στερεά                                     

091

04 

Τήγµατα µετάλλων                            1    1     

091

05 

Άσφαλτος /πίσσα                  2                   

091

06 

Καυστήρες                                2     

09100. 

Υψηλές 

θερµοκρασίε

ς 

091

07 

Υπερθερµαινόµενα 

τµήµατα µηχανών 
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092

01 

Ασβέστης            1  2                       

092

02 

Οξέα                1          1  1         

09200. 

Καυστικά 

υλικά 

092

03 

                                      

093

01 

                                      09300. Άλλη 

πηγή 

093

02 

                                      

10000. 

Έκθεση σε 

βλαπτικούς 

παράγοντες 

                                        

101

01 

Ακτινοβολίες                                     

101

02 

Θόρυβος /δονήσεις      1          1                     

101

03 

Σκόνη  1    1      1  1                       

101

04 

Υπαίθρια εργασία. 

Παγετός 

                                    

101

05 

Υπαίθρια εργασία. 

Καύσωνας 

     1    1  1  1                       

101

06 

Χαµηλή θερµοκρασία 

χώρου εργασίας 

                                    

10100. 

Φυσικοί 

Παράγοντες 

101

07 

Υψηλή θερµοκρασία 

χώρου εργασίας 
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101

08 

Υγρασία χώρου εργασίας                                     

101

09 

Υπερπίεση / υποπίεση                                     

101

10 

                                      

101

11 

                                      

102

01 

∆ηλητηριώδη αέρια                            1    1     

102

02 

Χρήση τοξικών υλικών                                     

102

03 

Αµίαντος                                     

102

04 

Ατµοί τηγµάτων                            1    1     

102

05 

Αναθυµιάσεις υγρών/ 

/βερνίκια, κόλλες, 

µονωτικά, διαλύτες 

                 1        1           

102

06 

Καπναέρια ανατινάξεων                                     

102

07 

Καυσαέρια µηχανών 

εσωτ. καύσης 

 1    1    1  1  1                       

102

08 

Συγκολλήσεις                            1    1     

10200. 

Χηµικοί 

Παράγοντες 

102

09 

Καρκινογόνοι παράγοντες                                     



∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 22ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

40 

102

10 

                                      

102

11 

                                      

103

01 

Μολυσµένα εδάφη                                     

103

02 

Μολυσµένα κτίρια                                     

103

03 

Εργασία σε υπονόµους, 

βόθρους, βιολογικούς 

καθαρισµούς 

                                    

103

04 

Χώροι υγιεινής                                     

103

05 

                                      

103

06 

                                      

10300. 

Βιολογικοί 

Παράγοντες 

103

07 

                                     

  

ΤΜΗΜΑ Γ.-  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Κάθε εργαζόµενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει. 

Που ευρίσκονται και πως χρησιµοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τοµέα του. 

 

 

1.1  Κανόνες ασφάλειας γενικοί 

Παρουσιάζονται τα βασικότερα γενικά µέτρα ανεξαρτήτως του είδους της εργασίας. Αναλυτική 

παρουσίαση της σχετικής νοµοθεσίας βρίσκεται στο Ε’ µέρος του παρόντος. 
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Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα µέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, άρβυλα (παπούτσια ασφαλείας) και 

φόρµα  

Απαγορεύεται το κάπνισµα στα µέτωπα εργασίας και τις αποθήκες του εργοταξίου. 

Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών στο εργοτάξιο ή η είσοδος σ αυτό προσώπων 

σε κατάσταση µέθης. 

Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίξει οποιαδήποτε συσκευή ή µηχάνηµα, εάν δεν του έχει ανατεθεί 

οποιαδήποτε αρµοδιότητα από τον προϊστάµενό του. 

Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων, τα οποία ευρίσκονται σε κακή κατάσταση. 

Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή µηχανήµατος εάν δεν έχει τοποθετηθεί όλος ο 

προστατευτικός εξοπλισµός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει αποµακρυνθεί όλο το αναρµόδιο προσωπικό. 

Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτοµο να θέσει σε κίνηση µία µηχανή πριν βεβαιωθεί ότι κανένα άλλο 

άτοµο δεν κάνει επισκευή, καθαρισµό ή λίπανση, ρύθµιση στη µηχανή ή εργάζεται κοντά σ αυτή ή σε 

επικίνδυνη απόσταση. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα καταβάλλεται για την αποφυγή ηλεκτροπληξιών από επαφή ή γειτονία µε 

ηλεκτροφόρα καλώδια, οπλισµούς, στοιχεία ξυλοτύπων, σωλήνων, αναβατωρίων, µηχανηµάτων, 

αυτοκινήτων, πρέσας σκυροδέµατος κ.λ.π. 

Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση πεπιεσµένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για καθαρισµούς εδάφους κ.λ.π. 

Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κ.λ.π. σε δρόµους  διαφυγής γιατί πρέπει να τηρούνται 

καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχηµάτων. 

Απαγορεύεται η παραµονή προσωπικού κάτω από αιωρούµενα  ή µετακινούµενα φορτία (γερανούς, 

µπούµα αντλίας κ.λ.π.) 

Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόµων στα µέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί συνεννόηση µε τον 

αρµόδιο προϊστάµενο ή εργοδηγό. 

Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών κατά την νύχτα ή µε ανεπαρκή φωτισµό. 

Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών µε δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες επαναλαµβάνονται 

µόνο µετά την αποκατάσταση ασφαλών συνθηκών και κατόπιν εγκρίσεως του επιβλέποντος 

µηχανικού  αναγραφόµενης στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας. 

Κατά την ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών, θα παρέχονται ασφαλείς χώροι καθ ύψος, οι οποίοι µπορεί 

να είναι δάπεδα ( τα οποία θα προστατεύονται µε κιγκλιδώµατα), καταστρώµατα ή ξυλότυποι. 

Όλα τα κατακόρυφα και οριζόντια ανοίγµατα  που µπορούν να οδηγήσουν σε πτώση (φρεάτια 

ανελκυστήρων, κλίµακες, αίθρια, καταπακτές, φωταγωγοί κ.λ.π.) θα καλύπτονται ή θα 

περιφράσσονται επιµελώς και ασφαλώς. Η περιµετρική περίφραξη θα έχει ύψος 1,00 µ. τουλάχιστον 

και θα διαθέτει ανθεκτική κουπαστή, θωράκιο(σοβατεπί) και παράλληλη σανίδα στο µεσοδιάστηµα. 

Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι υπεργολάβοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. Κατά 

την διάρκεια επικίνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό θα προειδοποιείται για κάθε ενδεχόµενο 

κίνδυνο και θα του δίνονται όλες οι απαιτούµενες συστάσεις και οδηγίες ασφάλειας από τον 

επιβλέποντα µηχανικό του έργου. Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή υπεργολάβος κατά την 
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διάρκεια των εργασιών του µέσα στον εργοταξιακό χώρο παραβαίνει τους κανονισµούς ασφαλείας του 

εργοταξίου και τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας, θα γίνεται παρέµβαση αµέσως από 

τον επιβλέποντα µηχανικό  και τον Ανάδοχο µε σκοπό την συµµόρφωση του συνεργείου ή του 

υπεργολάβου µε τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας. 

 

1.1.1 Ασφάλεια εργαζοµένων σε εργασίες κατεδάφισης 

Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε εργασίες κατεδάφισης. 

Αναλυτική παρουσίαση της σχετικής νοµοθεσίας βρίσκεται στο Ε’ µέρος του παρόντος. 

Οι εργασίες κατεδαφίσεων αποτελούν συνήθως και την έναρξη της λειτουργίας του εργοταξίου. Κατά 

την φάση αυτή της έναρξης των εργασιών γίνεται η αναγνώριση του χώρου του εργοταξίου, επί 

τόπου µε την βοήθεια του τοπογραφικού διαγράµµατος, και των πληροφοριών του τµήµατος ∆ του 

παρόντος ΣΑΥ, που έχει αποτυπωµένα τα κτίρια που θα κατεδαφιστούν, µε διαχωρισµό των χρήσεων 

και των υλικών κατασκευής, όσον αφορά την κατάσταση των κτισµάτων, που πρόκειται να 

κατεδαφιστούν.  Επίσης γίνεται από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον Ανάδοχο εκτίµηση της 

κατάστασης και της χρήσης των γειτονικών κτισµάτων ώστε να αποφευχθούν βλάβες. 

Ο υπεργολάβος κατεδαφίσεων και οι µεµονωµένοι εργάτες δεν πρέπει να αναλαµβάνουν κατά την 

κατεδάφιση πρωτοβουλία σχετικά µε τους επιλεγόµενους τρόπους πρόσβασης και τις επιλεγόµενες 

µεθόδους εργασίας χωρίς πλήρη πληροφόρηση για όλους τους κινδύνους που προβλέπονται από το 

παρόν ΣΑΥ, καθόσον έχει αποδειχθεί στατιστικά ότι ένα ατύχηµα στις κατεδαφίσεις είναι πολύ πιο 

πιθανό να είναι θανατηφόρο από ότι στις άλλες κατασκευαστικές εργασίες. 

Πριν αρχίσει οποιαδήποτε εργασία πρέπει οι αρµόδιοι Οργανισµοί κοινής Ωφελείας  να διακόψουν τις 

παροχές ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού, φωταερίου κ.λ.π. όπως εµφανίζονται αυτά τα δίκτυα στο 

τοπογραφικό διάγραµµα και στο τµήµα ∆ του παρόντος ΣΑΥ ή όπως ευρεθούν επί τόπου, και να 

δώσουν προσωρινή παροχή νερού σε µία βρύση για τα καταβρέγµατα. 

Οι εργαζόµενοι σε κατεδαφίσεις πρέπει να έχουν κατάλληλες  γνώσεις και εµπειρία. 

Ο επιβλέπων µηχανικός και ο Ανάδοχος πρέπει να εκτιµήσει µε προσεκτική αυτοψία την αντοχή και 

την ευστάθεια κάθε τµήµατος του έργου και των γειτονικών κατασκευών κατά τα διάφορα στάδια 

των εργασιών κατεδάφισης, και να οργανώσει τις κατάλληλες υποστυλώσεις και αντιστηρίξεις που 

πιθανώς θα απαιτηθούν και να προγραµµατίσει την πορεία των εργασιών. 

Πριν από τις κύριες εργασίες κατεδάφισης, πρέπει να αφαιρεθούν τα στοιχεία που µπορεί να πέσουν, 

να σπάσουν, να εκτιναχθούν κ.λ.π. όπως τζάµια, σιδεριές, κιγκλιδώµατα  κ.λ.π.  Όπου απαιτείται 

πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες υποστυλώσεις και αντιστηρίξεις, κατά την κρίση του επιβλέποντος 

µηχανικού . (Π.∆. 1073/81 άρθρο. 18 & 20) 

Τα ικριώµατα που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι ανθεκτικά και σε πυκνότητα που να 

ανταποκρίνεται στον σκοπό της χρήσης τους κατά την κρίση µετά από έλεγχο του επιβλέποντος 

µηχανικού . 
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Τα συνεργεία κατεδάφισης πρέπει να έχουν ανά 10 άτοµα έναν προϊστάµενο. Όταν υπάρχουν πολλά 

άτοµα πρέπει οι προϊστάµενοι να συνεργάζονται µε έναν επικεφαλής συντονιστή. (Π.∆. 1073/81 

άρθρο25α) 

Η κατεδάφιση πρέπει να γίνεται πάντα από πάνω προς τα κάτω. (Π.∆. 1073/81 άρθρο. 22) 

Τα δηµιουργούµενα ανοίγµατα πρέπει να φράσσονται προσωρινά, αλλά µε ανθεκτικό τρόπο.(Π.∆. 

1073/81 άρθρο 25β) 

Τα ανοίγµατα των δαπέδων στο δάπεδο του υπό κατεδάφιση ορόφου πρέπει να φράσσονται. 

Τα ανοίγµατα που χρησιµοποιούνται για την αποµάκρυνση υλικών κατεδάφισης πρέπει να 

αποκαλύπτονται µόνον κατά την διάρκεια της εργασίας αποµάκρυνσης. Η προσπέλαση σε ορόφους ή 

θέσεις µε ανοίγµατα απροστάτευτα πρέπει να εµποδίζεται κατάλληλα. 

Οι χώροι που πέφτουν τα υλικά κατεδάφισης πρέπει να περιφράσσονται κατάλληλα και να 

επισηµαίνονται µε φράγµατα, σχοινιά κ.λ.π. ώστε να απαγορεύεται η διέλευση άλλων ατόµων, κατά 

τις οδηγίες του επιβλέποντος µηχανικού  .(Π.∆. 1073/81 άρθρο. 25στ) 

Ιδιαίτερα µέτρα για την προστασία της υγείας πρέπει να ληφθούν µε µέριµνα του επιβλέποντος 

µηχανικού και του Αναδόχου όταν γίνεται αποξήλωση τµηµάτων που περιέχουν αµίαντο. Η εισπνοή 

της σκόνης είναι επικίνδυνη, γι αυτό τα τµήµατα αυτά πρέπει να διαβρέχονται καλά, και να 

αποµακρύνονται προσεκτικά και εάν δεν γίνεται εµποτισµός πρέπει οι εργαζόµενοι να φορούν 

κατάλληλη µάσκα. Επίσης τα µπάζα πρέπει πριν στεγνώσουν να µπαίνουν σε στεγανούς σάκους και να 

θάβονται. (Π.∆. 1073/81 άρθρο. 30). 

Κίνδυνο για την υγεία αποτελούν και διάφορες ουσίες που περιέχουν µόλυβδο, τα µολύβδινα 

κοµµάτια σε στέγες και σιφώνια, όπως και παλαιές δεξαµενές καυσίµων όταν καταστρέφονται, επειδή 

η εισπνοή αναθυµιάσεων ή σκόνης µολύβδου, καθώς και η επαφή του δέρµατος µε τον µόλυβδο 

µπορεί να προκαλέσει διάφορες ασθένειες (π.χ. στοµαχικές διαταραχές, δυσλειτουργία του εγκεφάλου 

κ.λ.π.) λόγω της τοξικότητάς του.     

Εάν εκτιµάται ότι υπάρχουν σηµαντικές ποσότητες µολύβδου στο εργοτάξιο θα πρέπει να ληφθούν 

ειδικά µέτρα από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον Ανάδοχο για την προστασία των εργαζοµένων και 

άλλων παρευρισκοµένων όπως 

Όπου κατεδαφίζονται υλικά που περιέχουν µόλυβδο, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους, θα πρέπει να 

υπάρχουν απορροφητήρες  για την αποµάκρυνση των ατµών και της σκόνης µολύβδου, οι 

εργαζόµενοι θα πρέπει να φοράνε ειδικά προστατευτικά ρούχα και σωστό αναπνευστικό εξοπλισµό, 

θα πρέπει να πλένονται και να αλλάζουν τα ρούχα  της δουλειάς µε τα προσωπικά, που πρέπει να είναι 

αποθηκευµένα ξεχωριστά ώστε να µην µολύνει το ένα το άλλο και τέλος θα πρέπει να αποφεύγουν το 

φαγητά και το κάπνισµα. 

Οι τεχνίτες δεν επιτρέπεται να εργάζονται σε διαφορετικά καθ ύψος επίπεδα ( ο ένας πάνω από τον 

άλλον ) παρά µόνον εφ όσον ληφθούν µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα κατώτερα 

επίπεδα µε κατασκευή κιγκλιδωµάτων µε σανίδες µεσοδιαστήµατος και θωρακίου (σοβατεπί) ή µε 

δίχτυα. 
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Απαγορεύεται η κατεδάφιση των στοιχείων του σκελετού του κτιρίου, είτε αυτός  είναι από µέταλλο 

είτε από οπλισµένο σκυρόδεµα, όταν εργάζεται εργαζόµενος πάνω σ αυτά. 

Πρέπει ο επιβλέπων µηχανικός  να δώσει οδηγίες υποστήριξης εξωστών, µαρκιζών, και γενικά 

προβόλων κατά την διάρκεια κατεδάφισης των τµηµάτων πάνω στα οποία στηρίζονται. Τα στοιχεία 

αυτά πρέπει να αφαιρούνται και να µεταφέρονται µε µηχανικά µέσα ή να πραγµατοποιείται, εάν είναι  

δυνατόν, επί τόπου κατατεµαχισµός  τους. 

Εάν η κατεδάφιση επιχειρείται µε έλξη  συρµατόσχοινων ή  σχοινιών, να προσδιορίζεται και να 

αποκλείεται η περιοχή στην οποία τα στοιχεία αυτά θα πέσουν. 

Οι εργαζόµενοι πρέπει να προσέχουν ιδιαιτέρως να µην πλησιάζουν µε µακριά µεταλλικά αντικείµενα 

αγωγούς της ∆.Ε.Η. 

Ειδικά έργα (π.χ. από προεντεταµένο σκυρόδεµα, αψιδωτά κ.λ.π. πρέπει να κατεδαφίζονται υπό την 

διεύθυνση προσώπων που έχουν πείρα στη συγκεκριµένη τεχνική. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 26) αφού 

έχουν επισηµανθεί στο ∆ τµήµα του παρόντος ΣΑΥ. 

 

1.1.2 Ασφάλεια εργαζοµένων σε εργασίες εκσκαφών 

Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε εργασίες εκσκαφών. 

Αναλυτική παρουσίαση της σχετικής νοµοθεσίας βρίσκεται στο Ε’ µέρος του παρόντος. 

Οι εκσκαφές γίνονται µε εκσκαφείς (τσάπες) και φορτηγά µεταφοράς που είναι εφοδιασµένα µε 

καµπίνα τύπου ROBS  και  µε ηχητικό και φωτεινό σήµα κατά την οπισθοδρόµηση καθώς και µε 

πυροσβεστήρα και η οδήγησή τους θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα άτοµα.   

Πριν ακόµη αρχίσουν οι εργασίες εκσκαφής πρέπει να εντοπισθούν και αποµονωθούν, µε µέριµνα του 

επιβλέποντος µηχανικού και του Αναδόχου, τυχόν υπάρχοντα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, 

φωταερίου, τηλεφώνου. (Π.∆. 1073/81 άρθρο. 2) 

Πρέπει να προβλεφθεί από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον Ανάδοχο σύστηµα για την αποµάκρυνση 

των νερών µέσα από την εκσκαφή (Π.∆. 1073/81 άρθρ.6) 

Πρέπει µε οδηγίες του επιβλέποντος µηχανικού  και του Αναδόχου να γίνουν οι κατάλληλες 

αντιστηρίξεις των πρανών εκσκαφής (σε βάθος µεγαλύτερο από 2,00 µ. η αντιστήριξη είναι 

υποχρεωτική) και να προστατευθούν οι εκσκαφές περιµετρικά µε ασφαλή τρόπο. Ο επιβλέπων 

µηχανικός  και ο Ανάδοχος οφείλει να λάβουν υπόψη τους την φύση του εδάφους, τις διαστάσεις του 

σκάµµατος, τις δονήσεις  από την κυκλοφορία οχηµάτων, την στάθµη του υπόγειου ορίζοντα, τις 

πιθανές αντλήσεις, την κατάσταση και την χρήση των γειτονικών κτισµάτων και την πιθανότητα 

βλάβης τους από υποχωρήσεις πρανών ή κραδασµούς κ.λ.π. (Π.∆. 1073/81 άρθρο. 2,6,9,10). 

Ο επιβλέπων µηχανικός  και ο Ανάδοχος πρέπει να φροντίσει να αντιστηριχτούν κατάλληλα στύλοι, 

δένδρα, µαντρότοιχοι, παρακείµενες οικοδοµές και οτιδήποτε άλλο κινδυνεύει να κλονισθεί κατά τις 

εργασίες εκσκαφής.(Π.∆. 1073/81 άρθρο. 5). 
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Ο επιβλέπων µηχανικός  πρέπει να επιθεωρεί συχνά τα πρανή των εκσκαφών και τις αντιστηρίξεις 

τους. Οι παρατηρήσεις και οι οδηγίες του πρέπει να καταχωρούνται στο Ηµερολόγιο Μέτρων 

Ασφαλείας (Π.∆. 1073/81 άρθρο 13,113, Ν. 1396/83 άρθρ.7,8). 

Ο επιβλέπων µηχανικός και ο Ανάδοχος  δεν πρέπει να επιτρέπει κοντά στα χείλη της εκσκαφής 

συγκέντρωση φορτίων, µπαζών,  µηχανηµάτων κ.λ.π. χωρίς να πάρει τα κατάλληλα µέτρα. 

Οι εργαζόµενοι σε επικίνδυνες θέσεις (φρέατα, ελώδη εδάφη, γέφυρες κ.λ.π.) πρέπει να προσδένονται 

από σταθερό σηµείο, ώστε σε περίπτωση κινδύνου να ανασύρονται αµέσως. (Π.∆. 1073/81 άρθρ.14) 

Ο επιβλέπων µηχανικός  πρέπει να φροντίσει σε εργασίες σε φρέατα να υπάρχουν µέτρα για επαρκή 

αερισµό και προστασία από αναθυµιάσεις καθώς και για φωτισµό. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 17). 

 

1.1.3  Ασφάλεια εργαζοµένων σε διακίνηση υλικού. 

Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε διακίνηση υλικού. 

Αναλυτική παρουσίαση της σχετικής νοµοθεσίας βρίσκεται στο Ε’ µέρος του παρόντος. 

Η φόρτωση,  εκφόρτωση, στοίβαση και µεταφορά υλικού πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να µην 

κινδυνεύουν άτοµα από ανατροπή, κατάρρευση ή σπάσιµο αντικειµένων.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 85 

παρ. 1) 

Πριν τη φόρτωση και εκφόρτωση οχηµάτων οι οδηγοί τους πρέπει να τα έχουν ασφαλίσει, ώστε να 

µην κινηθούν τυχαία. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 85 παρ. 4). 

Κατά την  οριζόντια στοίβαση ράβδων (π.χ. σωλήνες, ξυλεία  κ.λ.π.) πρέπει να λαµβάνονται µέτρα 

ώστε να µην κυλήσουν (Π.∆. 1073/81 άρθρο 87 παρ. 2) 

Όταν µακριές ράβδοι στοιβάζονται κατακόρυφα, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε να µην 

γλιστρήσουν και πέσουν. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 87 παρ. 3). 

Ποτέ δεν πρέπει να αφαιρούνται υλικά (σωλήνες, ξυλεία κ.λ.π.) από τα πλάγια της ντάνας. (Π.∆. 

1073/81 άρθρο 89 παρ. 2). 

Όταν πολλά άτοµα µεταφέρουν βαριά αντικείµενα, πρέπει να υπάρχει κατάλληλο άτοµο που κάνει 

κουµάντο. Η διάταξη των µεταφορέων πρέπει να γίνεται πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το ανάστηµά 

τους και την κλίση του εδάφους. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 90). 

Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός αν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να φράσσεται 

ο επικίνδυνος χώρος, να προσέχει µην πλησιάσει κανείς και να κανονίζει πότε θα αρχίσει η ρίψη. (Π.∆. 

1073/81 άρθρο 90). 

 

1.1.4 Ασφάλεια εργαζοµένων σε εργοταξιακά - ανυψωτικά µηχανήµατα. 

Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε εργοταξιακά- ανυψωτικά 

µηχανήµατα. Αναλυτική παρουσίαση της σχετικής  νοµοθεσίας βρίσκεται στο Ε’ µέρος του παρόντος. 
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Τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται είναι εκσκαφείς, φορτωτές, προωθητήρες γαιών, 

οδοστρωτήρες, ισοπεδωτές, ανατρεπόµενα φορτηγά αυτοκίνητα, µπετονιέρες, αντλίες εκτόξευσης 

υγρού σκυροδέµατος, γερανοί, ηλεκτροσυγκολλήσεις κ.α. 

Πριν από την έναρξη εργασιών 

Ο τεχνικός ασφάλειας του έργου µε τον επιβλέποντα µηχανολόγο µηχανικό  πρέπει να φροντίζουν 

ώστε οι ενδείξεις λειτουργίας και ασφάλειας όλων των µηχανηµάτων, συσκευών, εργαλείων κ.λ.π.  να 

είναι στα Ελληνικά. Στα Ελληνικά επίσης φροντίζουν  να υπάρχουν οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης 

και ασφάλειας.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 45). 

Ο τεχνικός ασφάλειας του έργου µε τον επιβλέποντα Πολιτικό µηχανικό  πρέπει να φροντίζουν ώστε 

να υπάρχουν πινακίδες κοντά στο χειριστήριο των ανυψωτικών µηχανηµάτων που να γράφουν τα 

διάφορα όρια ασφάλειας του µηχανήµατος, όπως µέγιστο φορτίο, κλίση της κεραίας, αντίβαρο, 

µέγιστη ροπή κ.λ.π. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 53). 

Ο τεχνικός ασφάλειας του έργου µε τον επιβλέποντα µηχανολόγο µηχανικό   πρέπει να λαµβάνουν 

ειδικά µέτρα προστασίας από τα εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα που τυχόν υπάρχουν στην περιοχή που 

δουλεύουν ανυψωτικά µηχανήµατα  (π.χ. µακρινή θέση µηχανήµατος, κατέβασµα µπούµας, 

προστατευτικά σανιδώµατα, διακοπή ρεύµατος κ.λ.π.)  Πρέπει  να κληθεί η ∆ΕΗ, πριν ακόµη αρχίσουν 

τα έργα, για να εξετάσει µαζί µε τον Ανάδοχο και τον επιβλέποντα Ηλεκτροµηχανολόγο µηχανικό της 

∆ΤΥΝΑΘ και τον Επιβλέποντα Ηλεκτροµηχανολόγο µηχανικό του Αναδόχου  τι ενέργειες πρέπει να 

γίνουν.(Π.∆. 1073/81 άρθρα 56, 78, 79). 

Ο τεχνικός ασφάλειας του έργου µε τον επιβλέποντα Πολιτικό µηχανικό  πρέπει να ελέγξουν ότι 

εξασφαλίζεται η ευστάθεια των ανυψωτικών µηχανηµάτων είτε είναι σε λειτουργία είτε όχι. Επίσης 

πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα ανυψωτικά µηχανήµατα  στηρίζονται σε ανθεκτική επιφάνεια. (Π.∆. 

1073/81 άρθρο 54). 

Πριν από την έναρξη  της εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας του έργου µε τον επιβλέποντα Πολιτικό 

µηχανικό  πρέπει να ελέγξουν τα άγκιστρα, συρµατόσχοινα, αλυσίδες κ.λ.π. Επίσης πρέπει να 

ελέγξουν αν ο δείκτης επιτρεποµένου φορτίου , τα φρένα, οι αυτόµατοι διακόπτες κ.λ.π. λειτουργούν 

σωστά.  

Εκτός των ανωτέρω γενικών απαιτήσεων οι εκσκαφείς, φορτωτές, οι προωθητήρες γαιών, οι 

ισοπεδωτές, τα φορτηγά αυτοκίνητα, οι αυτοκινούµενες µπετονιέρες, οι «βαρέλες», οι φορτωτές, οι 

γερανοί και οι αντλίες σκυροδέµατος  πρέπει να φέρουν άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισµένα, 

να έχουν περάσει από τον περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ, να φέρουν κιβώτιο Α’ Βοηθειών, πυροσβεστήρα 

και να είναι εφοδιασµένα µε καµπίνα προστασίας, ηχητική κόρνα και φωτεινό σήµα για όπισθεν. 

 

Χειρισµός –Λειτουργία 

Ο χειρισµός των µηχανηµάτων πρέπει πάντα να γίνεται από άτοµα άνω των 18 ετών που να έχουν 

εµπειρία ή και άδεια, αν το προβλέπει η σχετική νοµοθεσία (Π.∆. 1073/81 άρθρο 46α). 
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Οι χειριστές πρέπει να έχουν σε κάθε στιγµή πλήρη ορατότητα και εποπτεία της φόρτωσης, 

εκφόρτωσης, ανύψωσης και µεταφοράς. Αν αυτό είναι αδύνατο, τότε πρέπει να υπάρχει έµπειρος 

κουµανταδόρος, που θα βρίσκεται σε  θέση τέτοια, που και ο χειριστής να διακρίνει καθαρά τις 

κινήσεις του, και ο ίδιος δεν θα κινδυνεύει από τυχόν πτώση του φορτίου. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 64). 

Όταν το µηχάνηµα τελειώσει την δουλειά της ηµέρας, πρέπει να αφήνεται εντελώς ακινητοποιηµένο 

και χωρίς φορτίο. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 50). 

Απαγορεύεται να κυκλοφορούν φορτία πάνω από τις θέσεις εργασίας ή συγκέντρωσης προσωπικού. 

Επίσης οι χειριστές, όταν φεύγουν από το µηχάνηµα, απαγορεύεται να αφήνουν το φορτίο 

ανυψωµένο.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 66) 

Απαγορεύεται να αφήνονται τα φορτία να πέφτουν ελεύθερα ή να µένουν αιωρούµενα πάνω από το 

άγκιστρο ανάρτησης. 

Το βάρος του προς ανύψωση φορτίου δεν πρέπει να ξεπερνάει το επιτρεπόµενο όριο ασφαλείας. Το 

φορτίο πρέπει να κατανέµεται οµοιόµορφα και η ανάρτηση να είναι ασφαλής. 

 

Συντήρηση-έλεγχοι. 

Τα ανυψωτικά µηχανήµατα κάθε φορά που αλλάζουν θέση και πριν ακόµη αρχίσουν να δουλεύουν 

πρέπει να ελέγχονται. Πρέπει επίσης να περνούν από γενικό έλεγχο µία φορά τουλάχιστον τον χρόνο. 

Οι παραπάνω έλεγχοι πρέπει να καταχωρούνται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας.(Π.∆. 1073/81 

άρθρο 67). 

Όταν κάποιο µηχάνηµα πρόκειται να επισκευασθεί, καθαρισθεί ή ρυθµισθεί  πρέπει να βγαίνει εκτός 

λειτουργίας και να εξασφαλίζεται η ακινησία του. Κεραίες, κάδοι κ.λ.π. πρέπει να κατεβάζονται και 

στερεώνονται. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 48). 

Τα  συρµατόσχοινα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά και να καταχωρούνται οι έλεγχοι στο 

Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Π.∆. 1073/81 άρθρα 60ιε , 60ιζ και 113). 

 

1.1.5 Ασφάλεια εργαζοµένων σε ικριώµατα-ξυλοτύπους κ.λ.π. 

Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε ικριώµατα-ξυλοτύπους 

κ.λ.π.. Αναλυτική παρουσίαση της σχετικής νοµοθεσίας βρίσκεται στο Ε’ µέρος του παρόντος. 

Ο επιβλέπων του έργου θα µεριµνά ώστε τα ικριώµατα του έργου και οι ξυλότυποι να 

κατασκευάζονται από ειδικευµένους τεχνίτες και µε υλικά ανθεκτικά και καλά συντηρηµένα. Τα 

µεταλλικά ικριώµατα θα γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες και προδιαγραφές του εργοστασίου 

κατασκευής τους. (Π.∆. 778/80 άρθρο 4, 5, 7, 9, 13, 15). 

Ο επιβλέπων  µηχανικός και ο Ανάδοχος πρέπει να ελέγχουν τα σταθερά ικριώµατα πριν ακόµη 

αρχίσουν οι εργασίες σ αυτά και να εκδίδουν σχετική βεβαίωση. Η βεβαίωση αυτή θεωρείται από την 

Επιθεώρηση Εργασίας και ο αριθµός της γράφεται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. (Π.∆. 778/80 

άρθρο 3 παρ. 2 & Π.∆. 1073/81 άρθρο 113). 
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Τα ικριώµατα πρέπει καθ όλη την διάρκεια των εργασιών να είναι πλήρη. ∆ηλαδή απαγορεύεται η 

µερική αποσυναρµολόγηση τους (π.χ. αφαίρεση µαδεριών δαπέδου ή κουπαστών κ.λ.π.) (Π.∆. 778/80 

άρθρο 3 παρ. 4). 

Κάθε σταθερή σκαλωσιά πρέπει να «δένεται» µε την οικοδοµή µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση 

συστήµατα και υλικά. Έτσι εξασφαλίζεται από τυχόν οριζόντιες µετακινήσεις.(Π.∆. 778/80 άρθρο 10 & 

13 παρ. 4). 

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στα σηµεία έδρασης των ορθοστατών, ιδιαίτερα όταν η έδραση 

γίνεται στο έδαφος ή σε κατασκευή επιδεκτική παραµόρφωσης. Πρόχειρες εδράσεις σε πέτρες, 

τσιµεντόλιθους, µπάζα, κεκλιµένες επιφάνειες κ.λ.π. απαγορεύονται. Οι θέσεις έδρασης θα 

προστατεύονται από απότοµη εκφόρτωση υλικών πλησίον τους.(Π.∆. 778/80 άρθρο 5). 

Το υγρό σκυρόδεµα µπορεί να εξασκήσει πολύ µεγάλες οριζόντιες δυνάµεις, εάν ριχθεί πολύ γρήγορα, 

κυρίως σε τοιχώµατα και κολώνες, που γίνονται ακόµη µεγαλύτερες όταν το σκυρόδεµα δονείται, 

οπότε υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν τα δεσίµατα των καλουπιών. Γι αυτό ο σκελετός των ικριωµάτων 

και των ξυλοτύπων θα είναι ισχυρός και άκαµπτος, ανθεκτικός τόσο στα κατακόρυφα φορτία όσο και 

σε οριζόντιες ωθήσεις. Η σύνδεση των οριζόντιων  και κατακόρυφων στοιχείων θα γίνεται µε τον 

τρόπο που περιγράφεται στο Π.∆. 778/80 άρθρα 4 µέχρι και 16 και θα ενισχύεται µε πυκνή διάταξη 

διαγωνίων ράβδων «χιαστί» (τιραντών). 

Τα πέρατα των ξυλοτύπων και πλακών, τα ανοίγµατα και τα δάπεδα εργασίας των ικριωµάτων θα 

ασφαλίζονται µε προσωρινό, αλλά ανθεκτικό τρόπο, για προστασία των εργαζοµένων από πτώσεις. Τα 

στοιχεία του περιφράγµατος (διπλοσανίδα κουπαστής, θωράκιο και σανίδα µεσοδιαστήµατος) θα 

στηρίζονται ασφαλώς π.χ. στους ορθοστάτες του ξυλοτύπου και τον ξυλότυπο των περιµετρικών 

στύλων. (Π.∆. 778/80 άρθρο 9, 13, 15, 20 & Π.∆. 1073/81 άρθρο 40). 

Το δάπεδο εργασίας των ικριωµάτων πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 60 εκ. Το πλάτος αυτό όµως 

αυξάνεται ανάλογα µε την χρήση του δαπέδου και µπορεί να φθάσει και το 1,50 µ. (Π.∆. 1073/81 

άρθρο 34). 

Απαγορεύεται η υπερφόρτωση των δαπέδων εργασίας των ικριωµάτων. Γι αυτό πρέπει να υπάρχει 

συνεχής επίβλεψη από τον Ανάδοχο ή τον υπεργολάβο.(Π.∆. 778/80 άρθρο 9 παρ. 1θ). 

Τα µαδέρια που αποτελούν το δάπεδο εργασίας δεν πρέπει να αφήνουν κενά µεταξύ τους.  Επίσης το 

κενό µεταξύ δαπέδου και οικοδοµής δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 30 εκ. (Π.∆. 778/80 άρθρο 9 

παρ. 1γ & ε). 

Όλα τα κατακόρυφα και οριζόντια ανοίγµατα που µπορούν να οδηγήσουν σε πτώση (φρεάτια 

ανελκυστήρων, κλίµακες, αίθρια, καταπακτές φωταγωγοί κ.λ.π.) θα καλύπτονται ή θα περιφράσσονται 

επιµελώς και ασφαλώς. Η περιµετρική περίφραξη θα έχει ύψος 1,00 µ. τουλάχιστον και θα διαθέτει 

ανθεκτική κουπαστή, θωράκιο (σοβατεπί) και παράλληλη σανίδα στο µεσοδιάστηµα. 

Οι εργαζόµενοι στην περιοχή πέρατος των ξυλοτύπων και πλακών κατά το καλούπωµα ή το 

ξεκαλούπωµα, την τοποθέτηση οπλισµού, την διάστρωση του σκυροδέµατος και τις βοηθητικές 
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εργασίες, εφόσον δεν υφίσταται προστατευτικό προστέγασµα (σκάφη) ή περίφραγµα, θα φέρουν 

ειδικές ζώνες ασφαλείας και θα εργάζονται κατά ζεύγη. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 107). 

Οι κατασκευαζόµενες ράµπες θα έχουν µέγιστη κλίση 30ο (περίπου ½ κατακόρυφο προς οριζόντιο), 

ελάχιστο πάχος 60 εκ. και θα διαθέτουν αντιολισθητική προστασία (πηχάκια 4Χ2,5 εκ. ανά 35 εκ.) και 

στηθαίο ασφαλείας.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 38). 

Απαγορεύεται η διακίνηση οπλισµών ή στοιχείων του ξυλοτύπου από άτοµο σε άτοµο και από όροφο 

σε όροφο (σύστηµα «πάσας»). 

Οι προσβάσεις για την άνοδο και κάθοδο στα ικριώµατα και τους ξυλοτύπους πρέπει να 

κατασκευάζονται και να διατηρούνται ασφαλείς. 

Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση κινητών ικριωµάτων (καβαλέτων) στους εξώστες. 

Απαγορεύεται το πλησίασµα ηλεκτρικών αγωγών της ∆ΕΗ από προσωπικό που κρατάει µακριά 

µεταλλικά αντικείµενα(ράβδους οπλισµού κ.λ.π.). 

Απαγορεύεται οι µετακινήσεις ατόµων κάτω από τον ξυλότυπο κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης. 

Όταν χρησιµοποιείται αντλία ο σωλήνας έγχυσης πρέπει να βρίσκεται στο πιο χαµηλό σηµείο ώστε να 

αποφεύγεται να πέσει υλικό πάνω στους εργαζόµενους. 

Ο χειριστής της αντλίας πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένος και να επικοινωνεί συνεχώς και µε 

τον επικεφαλής του συνεργείου. 

Ο χειριστής της αντλίας πρέπει να προσέχει στην κίνηση του βραχίονα της αντλίας να µην ακουµπήσει 

κοντά σε καλώδια ηλεκτρικού. 

Η µεταφορά και ανάρτηση των ράβδων των χαλύβων οπλισµού ή των πλεγµάτων απαιτεί ιδιαίτερη 

φροντίδα όπως οι δεσµίδες οπλισµού πρέπει να έχουν ανάλογες σιδερένιες δέστρες για το 

σαµπάνιασµα και το βάρος που ανυψώνεται να µην ξεπερνά το µέγιστο του γερανού. 

 

1.1.6 Ασφάλεια εργαζοµένων σε εργασίες τοιχοποιιών – επιχρισµάτων. 

Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε εργασίες τοιχοποιιών - 

επιχρισµάτων. Αναλυτική παρουσίαση της  σχετικής νοµοθεσίας βρίσκεται στο Ε’ µέρος του παρόντος. 

Όλα τα ανοίγµατα τοίχου ή δαπέδου, οι καταπακτές, οι φωταγωγοί, τα φρεάτια, οι δεξαµενές, οι 

ασβεστόλακοι. Οι υπερυψωµένες θέσεις εργασίας πάνω από 75 εκ. και τα άλλα επικίνδυνα χάσµατα 

πρέπει να έχουν κάλυψη ή περιµετρική περίφραξη. Αυτή πρέπει να είναι ασφαλής και να έχει ύψος 

τουλάχιστον 1,00 µ. µε κουπαστή, ενδιάµεση ράβδο και θωράκιο.     

Τα πέρατα ξυλοτύπων και πλακών πρέπει να είναι προστατευµένα µε ανθεκτικά προσωρινά 

κιγκλιδώµατα και θωράκια. 

Οι µόνιµες σκάλες µε περισσότερα από πέντε σκαλιά πρέπει να έχουν πλευρική προστασία στις 

ανοικτές πλευρές τους. Πρέπει να προστατεύεται το φανάρι της σκάλας εφ όσον έχει διάσταση 

µεγαλύτερη από 25 εκ. 

Όλα τα σκαλοπάτια πρέπει να είναι καθαρά και χωρίς «παγίδες», που µπορεί να οδηγήσουν σε πτώση. 
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Οι σκάλες και οι διάδροµοι κυκλοφορίας πρέπει επίσης να είναι καθαροί από µπάζα, διάφορα 

αντικείµενα και άλλα εµπόδια και αρκετά πλατείς µε ελάχιστο πλάτος 60 εκ.  

Οι σκάλες και οι διάδροµοι κυκλοφορίας πρέπει να φωτίζονται καλά, οι κεκλιµένες διαβάσεις (ράµπες) 

να έχουν µικρή κλίση ( κατακόρυφος προς οριζόντιο µέχρι ½) και αντιολισθητικό δάπεδο (εγκάρσια 

πηχάκια ή κατάλληλη επίστρωση). 

Ο επιβλέπων µηχανικός και ο Ανάδοχος πρέπει να φροντίσουν ώστε στο γερανάκι για το ανέβασµα 

των υλικών, να υπάρχει κατάλληλο αντίβαρο και µπουντρέλι για να στηρίζεται στην οικοδοµή. Τα 

συρµατόσχοινα πρέπει να είναι γερά και οι γάντζοι να είναι ασφαλείας. Οι εργάτες πρέπει να είναι 

προστατευµένοι. 

Ο εργάτης που φορτώνει το καρότσι πρέπει οπωσδήποτε να φοράει κράνος ασφαλείας και να 

προσέχει να µην πλησιάζει κανείς. Ο επικίνδυνος χώρος πρέπει περιµετρικά να είναι περιφραγµένος. 

Οι εργαζόµενοι στην άκρη της πλάκας για να τοποθετήσουν το ράµµα ή να κάνουν οποιαδήποτε άλλη 

δουλειά πρέπει να φορούν  ζώνη ασφαλείας, δεµένη σε ακλόνητο στήριγµα. 

∆εν επιτρέπεται η ρίψη υλικών από ψηλά εκτός αν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να µην 

πλησιάζει κανείς και θα κανονίζει πότε θα αρχίζει η ρίψη. 

Στις εσωτερικές σκαλωσιές πρέπει να χρησιµοποιούνται µαδέρια πλάτους τουλάχιστον 60 εκ., που να 

στηρίζονται πάνω σε καβαλέτα και , όταν το δάπεδο εργασίας βρίσκεται σε ύψος µεγαλύτερο από 75 

εκ. από το έδρασης, να υπάρχει πλευρική προστασία κατά την πτώση µε κουπαστή στο ύψος του 

1,00 µ., ενδιάµεση ράβδο και θωράκιο. 

Απαγορεύεται η χρήση καβαλέτων στους εξώστες.  

Όταν κτίζεται φωταγωγός ή τοίχος στο πέρας της πλάκας πρέπει να αφαιρούνται οι προστατευτικές 

κουπαστές τµηµατικά και οι εργαζόµενοι να φορούν ζώνη ασφαλείας και κράνος. 

Τα υλικά στους ορόφους πρέπει να ανεβαίνουν µε κατάλληλα ανυψωτικά µέσα δεµένα ασφαλώς. ∆εν 

επιτρέπεται να τα δίνει ή να τα ρίχνει ο ένας στον άλλο (πάσα) γιατί ο κίνδυνος είναι µεγάλος. 

Η λάσπη ιδιαίτερα όταν περιέχει ασβέστη είναι επικίνδυνη για τα Αν πέσει στο µάτι κάποιου, πρέπει να 

ξεπλυθεί αµέσως µε άφθονο νερό και να πάει το γρηγορότερο στον γιατρό 

 

1.1.7 Ασφάλεια εργαζοµένων σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης 

Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε εργασίες 

ηλεκτροσυγκόλλησης. Αναλυτική παρουσίαση της σχετικής νοµοθεσίας βρίσκεται στο Ε’ µέρος του 

παρόντος. 

∆εν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης, χωρίς ο τεχνίτης να φοράει την µάσκα ή 

τα ειδικά γυαλιά µε απορροφητικά τζάµια.  

Η κατάλληλη στολή εργασίας του ηλεκτροσυγκολλητού είναι η δερµάτινη ποδιά και γκέτες και 

δερµάτινα µακριά γάντια ειδικών προδιαγραφών. 
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Κατά την ηλεκτροσυγκόλληση πρέπει να χρησιµοποιούνται προστατευτικά παραπετάσµατα για να 

προφυλάσσονται οι διπλανοί εργάτες ή οι περαστικοί από το ηλεκτρικό τόξο. 

Τα καλώδια και οι σύνδεσµοι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να είναι ασφαλώς τοποθετηµένα 

και στην σωστή θέση. 

Η συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης, ο πάγκος εργασίας και το επεξεργαζόµενο αντικείµενο πρέπει να 

είναι σωστά γειωµένα. 

Η τσιµπίδα του ηλεκτροδίου πρέπει να είναι πλήρως µονωµένη και τοποθετηµένη πάντοτε πάνω σε 

γειωµένη επιφάνεια, όταν δεν χρησιµοποιείται. 

Όταν το έδαφος είναι υγρό πρέπει να δηµιουργείται  δάπεδο από µονωτικό υλικό. 

Πρέπει να υπάρχει καλός εξαερισµός στον χώρο ηλεκτροσυγκόλλησης. 

Να αποφεύγονται οι συγκολλήσεις κοντά σε εύφλεκτα υλικά. 

Απαγορεύονται αυστηρά οι ηλεκτροσυγκολλήσεις σε κλειστά δοχεία ή δεξαµενές που περιείχαν 

εύφλεκτα υλικά, εκτός αν έχουν καθαρισθεί µε χρήση ατµών ή µε βρασµό ή αν γεµίστηκαν µε 

αδρανές αέριο και στην συνέχεια ελέγχθηκαν και πιστοποιήθηκε ότι είναι ασφαλή για να γίνουν 

εργασίες σ αυτά. 

Τα καλώδια της ηλεκτροσυγκόλλησης που σέρνονται  πάνω στο δάπεδο πρέπει να είναι µακριά από 

διόδους και διαδρόµους κυκλοφορίας. Τα καλώδια πρέπει να στερεώνονται σε ψηλά σηµεία όπου αυτό 

είναι δυνατόν. 

Όταν γίνονται ηλεκτροσυγκολλήσεις σε κιγκλιδώµατα εξωστών ή σε µεταλλικές κατασκευές ο 

εργαζόµενος πρέπει να φοράει ζώνη ασφαλείας και προστατευτικό κράνος. 

 

1.1.8 Ασφάλεια εργαζοµένων σε εργασίες µε ηλεκτρικά µηχανήµατα. 

Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε εργασίες µε ηλεκτρικά 

µηχανήµατα. Αναλυτική παρουσίαση  της σχετικής νοµοθεσίας βρίσκεται στο Ε’ µέρος του παρόντος. 

Πριν χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε φορητό ηλεκτρικό µηχάνηµα πρέπει να ελεγχθεί αν είναι σωστά 

γειωµένο, εκτός αν έχει διπλή µόνωση και δεν χρειάζεται γείωση. Στην περίπτωση αυτή έχει το ειδικό 

σήµα. 

Πριν χρησιµοποιηθεί ένα ηλεκτρικό µηχάνηµα πρέπει να ελεγχθεί αν το περίβληµά του έχει υποστεί 

ζηµιές. Αν έχει υποστεί κάποια φθορά, δεν πρέπει να χρησιµοποιείται. Επίσης δεν πρέπει να 

χρησιµοποιείται µηχάνηµα που χτυπάει. 

Όλα τα καλώδια, οι πρίζες και οι σύνδεσµοι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και η συνδεσµολογία 

τους να είναι σωστή. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται µηχάνηµα µε σπασµένες πρίζες. 

Το µηχάνηµα πρέπει να χρησιµοποιείται στην σωστή τάση λειτουργίας, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

πινακίδας του κατασκευαστή. 

Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι αρκετά µακρύ ώστε να φθάνει στην θέση εργασίας χωρίς 

τέντωµα. 
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Τα καλώδια δεν πρέπει να σέρνονται στο δάπεδο. Μπορεί να υποστούν φθορά ή να σκοντάψει 

κάποιος πάνω τους. 

Ο εργαζόµενος που χρησιµοποιεί ηλεκτρικά µηχανήµατα πρέπει να µην στέκεται ποτέ πάνω σε υγρή 

επιφάνεια, τα δε ηλεκτρικά µηχανήµατα πρέπει να διατηρούνται στεγνά και καθαρά. 

Τα φορητά ηλεκτρικά µηχανήµατα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνον για τον σκοπό που έχουν 

σχεδιασθεί. 

∆εν επιτρέπεται ποτέ να συνδέεται ένα φορητό ηλεκτρικό µηχάνηµα σε πρίζα φωτισµού. 

∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται φθαρµένα ή κατεστραµµένα µηχανήµατα. 

Τα φορητά ηλεκτρικά µηχανήµατα, όταν δεν χρησιµοποιούνται, πρέπει να βγαίνουν από την πρίζα. 

Τα ηλεκτρικά µηχανήµατα πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κανονικά από ειδικό.   

 

1.1.9 Ασφάλεια εργαζοµένων σε εργασίες στεγών. 

Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε εργασίες στεγών. 

Αναλυτική παρουσίαση της σχετικής νοµοθεσίας βρίσκεται στο Ε’ µέρος του παρόντος. 

Πάνω στις στέγες πρέπει να εργάζονται ειδικευµένοι και έµπειροι εργαζόµενοι, εφοδιασµένοι 

οπωσδήποτε µε ζώνες ασφάλειας και κράνη. 

Πρέπει να κατασκευάζεται ανεξάρτητο ικρίωµα ως προς την στέγη. Το δάπεδο εργασίας του 

ικριώµατος πρέπει να βρίσκεται στο ύψος της άκρης της στέγης και να εκτείνεται παράλληλα προς 

αυτήν σε όλο της το µήκος. 

Πρέπει να κατασκευάζονται δάπεδα εργασίας από µαδέρια, τα οποία πρέπει να εξασφαλίζονται µε 

αγκύρωση για να µην µετακινούνται. Τα δάπεδα αυτά πρέπει να εδράζονται στις τεγίδες ή τα ζευκτά 

της στέγης, όταν η στέγη χρησιµοποιείται ως διάδροµος ή επιφάνεια εργασίας. 

Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή πτώσης εργαλείων και υλικών από την στέγη, πάνω 

σε άτοµα που βρίσκονται από κάτω. 

Πρέπει οι σκάλες και οι διάδροµοι κυκλοφορίας να έχουν κουπαστές για την ασφαλή κυκλοφορία των 

εργαζοµένων στις στέγες και να διατηρούνται χωρίς εµπόδια. 

Πρέπει να περιφράσσονται ή να καλύπτονται όλα τα επικίνδυνα ανοίγµατα. 

Μετά την τοποθέτηση των ζευκτών για να αποφευχθεί η πτώση των εργαζοµένων πρέπει να 

τοποθετούνται µαδέρια που να εδράζονται στα πέλµατα των ζευκτών αν αυτά είναι οριζόντια και 

έχουν αντοχή ή ικρίωµα πάνω στο οποίο τοποθετούνται τα µαδέρια ή δίχτυ δεµένο ασφαλώς στα 

ζευκτά. 

Πρέπει να φοράνε οι εργαζόµενοι αντιολισθητικά υποδήµατα, κράνη ασφαλείας και ζώνες ασφαλείας. 

Πρέπει να εφαρµόζονται οι τρόποι τοποθέτησης των φύλλων επικάλυψης, οι προβλεπόµενοι από τα 

οικεία εργοστάσια παραγωγής τους. 

Χρειάζεται µεγάλη προσοχή όταν οι εργασίες γίνονται σε στέγη ή φωταγωγό µε επικάλυψη από γυαλί, 

πλαστικό, φύλλα αµιαντοσιµέντου κ.λ.π. γιατί υπάρχει µεγάλος κίνδυνος να τρυπήσουν αυτά τα υλικά 
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και ο εργαζόµενος να πέσει. Για τον λόγο αυτό ο εργαζόµενος πρέπει να πατάει σε κατάλληλους 

ανθεκτικούς διαδρόµους και να φοράει ζώνη ασφαλείας και κράνος. 

 

1.2  Μέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) 

Για την ασφάλεια όλων των εργαζοµένων σύµφωνα µε το Π.∆. 396/94, το οποίο µαζί µε την υπόλοιπη 

σχετική νοµοθεσία παρατίθεται στο τµήµα Ε του παρόντος ΣΑΥ,   επιβάλλεται η πιστή εφαρµογή των 

παρακάτω οδηγιών. 

Οι εργαζόµενοι στο εργοτάξιο, ανεξάρτητα από την εργασία που κάνουν, πρέπει να φορούν πάντα  

προστατευτικά κράνη. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 103) 

Οι εργαζόµενοι απαγορεύεται να φορούν σαγιονάρες, πέδιλα, παπούτσια µε τακούνι, πάνινα και γενικά 

ακατάλληλα παπούτσια. Πρέπει να φορούν παπούτσια τύπου άρβυλο, µε γερή και αντιολισθητική 

σόλα και σκληρή άνω επιφάνεια για προστασία από πτώσεις βαρέων αντικειµένων.(Π.∆. 1073/81 

άρθρο 106). 

Οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να φορούν ρούχα που προεξέχουν (ζώνες, γραβάτες, µαντήλια λαιµού, 

αλυσίδες, ταυτότητες χεριού, δακτυλίδια κ.λ.π.) και γενικά κανένα εξάρτηµα ένδυσης που κινδυνεύει 

να «πιαστεί» και να προκαλέσει ατύχηµα.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 108).(Π.∆. 1073/81 άρθρο 103, 106, 

108). 

Οι εργαζόµενοι στις θέσεις, που δεν υπάρχει άλλος τρόπος προστασίας από την πτώση 

χρησιµοποιούνται ζώνες ασφαλείας.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 107). 

Οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν δερµάτινα γάντια όταν εκτελούν εργασίες χειρισµού κοφτερών ή 

µυτερών αντικειµένων για να προστατεύονται τα δάκτυλα και τα χέρια από κοψίµατα, τρυπήµατα και 

τραυµατισµούς γενικά. .(Π.∆. 1073/81 άρθρο 105) 

Οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου ∆ΕΗ) όταν εργάζονται σε 

κυκλώµατα υπό τάση.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 105) 

Οι εργαζόµενοι σε εργασίες κοπής µε συσκευή οξυγόνου-ασετιλίνης ή ηλεκτροσυγκόλλησης  πρέπει να 

φορούν ειδικά γυαλιά για την αποφυγή ατυχηµάτων στα µάτια. .(Π.∆. 1073/81 άρθρο 105) 

Οι εργαζόµενοι σε χώρους και οι χειριζόµενοι µηχανήµατα που δηµιουργούν µεγάλο θόρυβο 

(κοµπρεσέρ κ.λ.π.) πρέπει να προστατεύονται µε ωτασπίδες. 

Οι εργαζόµενοι οφείλουν να φορούν πάντα όλα τα απαιτούµενα είδη ατοµικής προστασίας κατά την 

εκτέλεση µιας εργασίας. Επίσης οι εργαζόµενοι οφείλουν να διατηρούν καθαρά και σε καλή 

κατάσταση τα ατοµικά τους µέσα προστασίας, να φροντίζουν να τα αλλάζουν όταν παρουσιάζουν 

φθορά και να τα αποθηκεύουν σε κατάλληλο µέρος (ιµατιοθήκες) για να µην καταστρέφονται. 

Ο Ανάδοχος οφείλει αντιστοίχως να διαθέτει όλα τα απαραίτητα είδη ατοµικής προστασίας σε 

ικανοποιητικά αποθέµατα στην κεντρική αποθήκη του εργοταξίου.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 109 παρ. 1) 
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1.3  Προσπέλαση στο εργοτάξιο. Σήµανση ασφαλείας. Περίφραξη. Άδειες εισόδου. 

∆ιαδικασία εισόδου-εξόδου επισκεπτών και οχηµάτων. 

Η προσπέλαση στο εργοτάξιο γίνεται από το υφιστάµενο οδικό δίκτυο, από την µεταλλική ανοιγµένη 

θύρα εισόδου-εξόδου που θα αφεθεί στην προσωρινή µεταλλική περίφραξη του οικοπέδου. Στην θέση 

αυτή θα τοποθετηθεί πινακίδα ορατή από τους διερχόµενους την οδό που θα αναγράφει «ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! ΕΙΣΟ∆ΟΣ-ΕΞΟ∆ΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ». 

Η περιµετρική µεταλλική περίφραξη θα έχει µεταλλικό πλέγµα και κοτετσόσυρµα επάλληλα  σε ύψος 

2,00 µ. τουλάχιστον και θα διαθέτει ως υποστηρίγµατα µεταλλικούς στύλους διατοµής  L εσωτερικά, 

ανά  4,00 µ. κατά µέγιστον, ανθεκτική κουπαστή από µεταλλικό έλασµα, και θωράκιο (σοβατεπί). 

Στην περίφραξη του εργοταξίου παρά την θύρα εισόδου θα υπάρχει φυλάκιο µε αναρτηµένη µονίµως 

πινακίδα µε την ένδειξη «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΕ ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ» ώστε να µην 

εισέρχονται αναρµόδια πρόσωπα στο εργοτάξιο. ∆ικαίωµα εισόδου στο εργοτάξιο έχουν το προσωπικό 

του Αναδόχου  των υπεργολάβων και των ειδικευµένων συνεργείων και το προσωπικό του κυρίου του 

έργου. 

Όταν στο φυλάκιο, το οποίο ο Ανάδοχος οφείλει να το επανδρώσει µε τρεις βάρδιες, παρουσιασθούν 

επισκέπτες, ο φύλακας της βάρδιας θα έχει την υποχρέωση να τους εφοδιάσει µε κράνη, που 

υπάρχουν στο φυλάκιο και  να σηµειώσει στο βιβλίο επισκεπτών τα ονόµατα και την ιδιότητά τους 

καθώς και την ώρα εισόδου και εξόδου τους.  

Στο χώρο του εργοταξίου θα αναρτηθεί πινακίδα µεγίστου ορίου ταχύτητας οχηµάτων  20 KM.\ 

 

1.4  Πυροπροστασία-Πυρόσβεση 

 

Πρόληψη Πυρκαϊές  

Απαγορεύεται στους εργαζόµενους  το κάπνισµα και το άναµµα φωτιάς ή η εκτέλεση εργασίας που 

προκαλεί υπερθέρµανση ή σπινθήρα µέσα σε περιοχές του εργοταξίου στις οποίες υπάρχουν σχετικές 

οδηγίες και γενικά σε χώρους  όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. 

Απαγορεύεται η χρήση γυµνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία προκαλεί σπινθήρα, φλόγα ή 

θερµότητα χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού. 

Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί, δηλαδή θα πρέπει να αποµακρύνονται αµέσως 

όλα τα σκουπίδια και τα εύφλεκτα υλικά όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσµατα, ξύλα κ.λ.π. 

Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εµπόδια, για άµεση αποµάκρυνση, σε 

περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαϊά. 

 

Καταπολέµηση φωτιάς 

Το υλικό καταπολέµησης φωτιάς µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανά πάσα στιγµή. Πρέπει λοιπόν να 

παραµένει πάντα ελεύθερο και να είναι προσιτό. Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για χρήση µόνο 
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σε περίπτωση πυρκαϊάς. Απαγορεύεται αυστηρά η χρησιµοποίηση όλων  των διατεθειµένων µέσων 

αντιµετώπισης πυρκαϊάς για άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους προορίζονται. 

Τα υπάρχοντα µέσα κατάσβεσης πυρκαϊάς στο εργοτάξιο πρέπει να είναι πυροσβεστήρες CO2  για 

κατάσβεση στερεών, υγρών, αερίων καυσίµων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, πυροσβεστήρες 

σκόνης για κατάσβεση στερεών, υγρών, αερίων καυσίµων, άµµος για κατάσβεση στερεών ή υγρών 

καυσίµων και τέλος σκαπάνες και φτυάρια. 

Για να αντιµετωπισθεί η πυρκαϊά πρέπει να είναι γνωστά στους εργαζόµενους τα πυροσβεστικά µέσα 

που υπάρχουν στον χώρο εργασίας, η θέση όπου ευρίσκονται, για ποιες πυρκαϊές είναι κατάλληλα και 

πως χρησιµοποιούνται. 

Για να αντιµετωπισθεί πυρκαϊά σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπό τάση ή σε υγρά καύσιµα οι 

εργαζόµενοι απαγορεύεται να χρησιµοποιήσουν πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό. 

Για να µην επεκταθεί η  πυρκαϊά  οι εργαζόµενοι πρέπει να κάνουν αποψίλωση του χώρου του 

εργοταξίου και διατηρούν τον χώρο καθαρό από χαρτιά και άλλα εύφλεκτα υλικά. 

Το νερό θα χρησιµοποιείται από τους εργαζόµενους για κατάσβεση φωτιάς σε στερεά και ιδίως 

ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά κ.λ.π. όπου καλόν είναι να αποφεύγεται η χρήση 

πυροσβεστήρων σκόνης ή πυροσβεστήρων CO2. 

 

Οδηγίες επέµβασης σε περίπτωση φωτιάς. 

Εάν κάποιος εργαζόµενος  αντιληφθεί φωτιά σε οποιοδήποτε σηµείο εντός και εκτός των 

εγκαταστάσεων του εργοταξίου θα πρέπει να ειδοποιήσει αµέσως το τµήµα των εργαζοµένων που 

ευρίσκεται πλησιέστερα στο σηµείο της φωτιάς, το προσωπικό πυρασφάλειας και τον φύλακα και 

τηλεφωνικά την Πυροσβεστική Υπηρεσία (199) και στη συνέχεια να προσπαθήσει να σβήσει ή να 

περιορίσει όσο είναι δυνατόν την φωτιά χρησιµοποιώντας όλα τα κατάλληλα για την περίπτωση 

πυροσβεστικά µέσα. 

Όλες οι ενέργειες επέµβασης πρέπει να κατευθύνονται από τον εργοταξιάρχη  ή από τον υπεύθυνο 

βάρδιας. 

 

1.5  Σχέδιο αντιµετώπισης ατυχήµατος  

Ο επικεφαλής εργοδηγός κάθε βάρδιας εργασίας σε συνεργασία µε τον τεχνικό ασφαλείας πρέπει να 

λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως αυτά αναφέρονται 

παρακάτω. 

Σε κάθε εργατικό ατύχηµα προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες από το φαρµακείο, που είναι 

τοποθετηµένο σε προσιτό σηµείο, το οποίο µε µέριµνα του Αναδόχου, περιέχει πάντα επαρκείς 

ποσότητες φαρµακευτικών ειδών.  (Π.∆. 1073/81 άρθρο 110 παρ.1). 

Αν ο τραυµατισµός είναι σοβαρής µορφής ο τραυµατισµένος πρέπει να µεταφερθεί µε µέριµνα του 

Αναδόχου ή του Τεχνικού Ασφαλείας στο πλησιέστερο ιατρείο του ΙΚΑ ή Κέντρο Υγείας ή Γενικό 
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Νοσοκοµείο, οι διευθύνσεις των οποίων είναι γραµµένες εµφανώς στην θέση που φυλάσσεται το 

φαρµακείο.  

Μετά την αντιµετώπιση του ατυχήµατος ειδοποιείται ο τεχνικός ασφαλείας και ο προϊστάµενος του 

τµήµατος όπου ανήκει ο ατυχήσας.  

Ο τεχνικός ασφάλειας του εργοταξίου προβαίνει σε έρευνα και ανάλυση του ατυχήµατος προκειµένου 

να διαπιστωθούν τα αίτια. 

Ο προϊστάµενος του τµήµατος στο οποίο ανήκει ο ατυχήσας εργαζόµενος, προβαίνει κατά περίπτωση 

στις εξής ενέργειες 

Εάν πρόκειται για ελαφρύ ατύχηµα που συνεπάγεται ολιγόωρη απουσία του ατυχήσαντα εργαζόµενο 

– µικρότερη από 8 ώρες- από την εργασία, συµβουλεύεται την έκθεση του τεχνικού ασφάλειας και 

προτείνει λύσεις ή κάνει συστάσεις (ανάλογα µε τα αίτια), έτσι ώστε να µην επαναληφθεί παρόµοιο 

ατύχηµα. 

Εάν πρόκειται για σοβαρό  ατύχηµα,  που θα έχει σαν αποτέλεσµα µία διακοπή εργασίας-από πλευράς 

ατυχήσαντος- µεγαλύτερη από 8 ώρες, ο προϊστάµενος του ατυχήσαντος εργαζοµένου συµπληρώνει 

τη ∆ήλωση ατυχήµατος σε όσα σηµεία τον αφορούν και την µονογράφει, ο ∆ε Ανάδοχος ενηµερώνει 

αµέσως την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας και συµπληρώνει την ∆ήλωση ατυχήµατος στα σηµεία που 

τον αφορούν.  

1.6  Τήρηση εντύπων επί τόπου του έργου  

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαβιβάσει στην αρµόδια για το έργο Επιθεώρηση Εργασίας πριν από την 

έναρξη των εργασιών ειδική εκ των προτέρων γνωστοποίηση (Π.∆. 305/96 άρθρο 3, παρ. 12). 

Επί τόπου του έργου τηρείται το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), και το παρόν Σχέδιο Υγείας 

και Ασφάλειας (Σ.Α.Υ.). 

Το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.) πρέπει να το προµηθευτεί από την Επιθεώρηση Εργασίας 

που είναι αρµόδια στην περιοχή που γίνεται το έργο, θεωρηµένο απ αυτή. ο Ανάδοχος του έργου, ή 

όταν δεν υπάρχει αυτός, ο κύριος του έργου και µάλιστα πριν αρχίσουν οι εργασίες, και να 

φυλάσσεται στον τόπο του (Ν. 1396/83 άρθρο 8 παρ. 1και Απόφαση 130646/84 Ι). 

Στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), εκτός φυσικά από τα στοιχεία του έργου (αριθµ. Οικ. 

Αδείας, κύριος του έργου, επιβλέποντες µηχανικοί, εργολάβοι κ.λ.π.)  πρέπει να αναγράφονται οι 

διαπιστώσεις από τους ελέγχους που γίνονται καθώς και οι αντίστοιχες υποδείξεις για το τι µέτρα 

πρέπει να ληφθούν( Απόφαση 130346/84 II & III). 

Στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.),δικαιούνται να γράφουν ο επιβλέπων του έργου και όσοι 

η νοµοθεσία ορίζει να κάνουν ελέγχους ή δοκιµές. Επίσης µπορούν να γράφουν και οι Επιθεωρητές 

Εργασίας (Ν. 1396/83 άρθρο 8 παρ. 2). 
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Στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), εκτός των άλλων διαπιστώσεων και υποδείξεων για την 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας, πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται οι έλεγχοι των ανυψωτικών 

µηχανηµάτων, οι έλεγχοι των συρµατόσχοινων, οι έλεγχοι των πρανών των εκσκαφών και ο έλεγχος 

των αντιστηρίξεών τους, οι έλεγχοι µετά από κάθε θεοµηνία, ο αριθµός της θεωρηµένης βεβαίωσης 

του επιβλέποντος µηχανικού για την καταλληλότητα των ικριωµάτων, η άδεια του επιβλέποντος 

µηχανικού για την εγκατάσταση ανυψωτικής µηχανής σε ικρίωµα. 

1.7  Προστασία περιβάλλοντος. 

Ως περιβάλλον νοείται τόσον το φυσικό περιβάλλον όσον και το ανθρωπογενές.  

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι µεγίστης σηµασίας για τον κύριο του έργου και κατ επέκταση 

και για τον Ανάδοχο.  

Ο σχεδιασµός του έργου έχει γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται αφ ενός µεν η µέγιστη 

δυνατή εναρµόνιση του έργου µε το περιβάλλον, αφ ετέρου δε η ελάχιστη δυνατή διατάραξη του 

περιβάλλοντος, τόσον κατά την διάρκεια ζωής του έργου όσον και κατά την διάρκεια της κατασκευής 

του. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 

ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

01101 

  

 Φ1.2          Π. ∆. 1073/81 

Άρθρα 2,5,9,10,13 

  

01102 

  

 Φ1.2          Π. ∆. 1073/81 

Άρθρα 2,5,9,10,13 

  

01301 

 

 Φ1.2          Π. ∆. 1073/81 

Άρθρα 9,10,13 

  

01303 

  

 Φ1.2          Π. ∆. 1073/81 

Άρθρα 9,10,13 

  

02106 

 

 Φ1.2          Π. ∆. 1073/81 

Άρθρα 
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45,46,47,48,50,85. 

02107 

  

 Φ1.2          Π. ∆. 1073/81 

Άρθρα 

45,46,47,48,50,85. 

  

02201 

 

Φ1.2           Π. ∆. 1073/81 

Άρθρο 8 

  

02202 

  

 Φ1.2           Π. ∆. 1073/81 

Άρθρο 72,44 

         Π. ∆. 305/96 

παράρτ.IV,BII, παρ.8  

  

02203  Φ1.2            Π. ∆. 305/96 

παράρτ.IV,BII,παρ.8  

  

02301 

  

 Φ2.1         Π. ∆. 1073/81 

Άρθρο 46 

  

02302 

 

 Φ2.1          Π. ∆. 1073/81 

Άρθρο 47 

  

02401 

 

  

Φ1.1, Φ1.2           Π. ∆. 1073/81 

Άρθρο 46 

         Π. ∆. 95/78 

  

03102 

 

Φ2.2, Φ2.3         Π. ∆. 1073/81 

Άρθρο 41 

          Π. ∆. 778/80  

Άρθρο 20 

 

03104  Φ2.1 ,Φ2.5            Π. ∆. 305/96 

παράρτ.IV,BII, 

παρ.5,14  

  

03201 

  

Φ2.1έωςΦ2.4           Π. ∆. 1073/81 

Άρθρο 38,40 

          Π. ∆. 778/80  

Άρθρο 17 

  

03202 

 

 Φ2.1          Π. ∆. 1073/81 

Άρθρο 38 

          Π. ∆. 778/80  

Άρθρο 17 
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03204 

 

  

 Φ2.1 ,Φ2.2         Π. ∆. 1073/81 

Άρθρα 37,106 

          Π. ∆. 305/96 

παράρτ.IV,BI, παρ.6  

  

03209 

 

  

 Φ2.1έως Φ2.4

   

         Π. ∆. 778/80 

Άρθρα 15,21 

           Π. ∆. 305/96 

παράρτ.IV,BIΙ, παρ.6  

  

03301 

 

  

 Φ2.2έως Φ2.4

  

         Π. ∆. 1073/81 

Άρθρο 34 

          Π. ∆. 778/80 

Άρθρο 9 

Απόφαση 

16440/φ.10.4/445/93 

  

03302 

 

  

 

 

 

 Φ1.3 ,Φ2.1 

έως Φ2.4  

         Π. ∆. 1073/81 

Άρθρο 34 

          Π. ∆. 305/96 

παράρτ.IV,BIΙ, παρ.6 

          Π. ∆. 778/80 

Άρθρα 

3,4,5,6,7,8,10,13 

  

03303 

 

  

 Φ1.3          Π. ∆. 1073/81 

Άρθρο 34 

        Π. ∆. 305/96 

παράρτ.IV,BIΙ, παρ.6 

          Π. ∆. 778/80 

Άρθρα 4,13 

 Απόφαση 

16440/φ.10.4/445/93 

  

03304 

 

  

 Φ2.1έωςΦ2.4             Π. ∆. 778/80 

Άρθρα 

3,4,5,6,7,8,10,13 

 Απόφαση 

16440/φ.10.4/445/93 

  

03401  Φ2.1έωςΦ2.3          Π. ∆. 1073/81   
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  Άρθρα 40,41 

          Π. ∆. 778/80 

Άρθρο 20 

04403 

 

  

 Φ2.4          Π. ∆. 1073/81 

Άρθρο 105 

          Π. ∆. 396/94 

  

04501 

  

 Όλες οι 

φάσεις 

         Π. ∆. 1073/81 

Άρθρο 96  

  

05101 Φ1.1          Π. ∆. 1073/81 

Άρθρα 18,24,33   
 

05302 Φ1.3          Π. ∆. 1073/81 

Άρθρα 46,47,48   

  

05305 

  

Φ1.3            Π. ∆.1073/81 

Άρθρα 25,86   

  

05309 

 

  

 Φ1.1,Φ2.1 

Φ2.2,Φ2.3 

Φ3.2,Φ3.4, 

Φ4.3,Φ4.4 

           Π.∆.1073/81 

Άρθρο 91   

  

05401 Φ3.3            Π.∆.1073/81 

Άρθρα85,86,87    

  

05402 

  

 Φ1.4,Φ2.1            Π.∆.1073/81 

Άρθρο 86    

  

05403 

  

 Φ3.3,Φ4.1, 

Φ4.3 

           Π.∆.1073/81 

Άρθρο 86     

  

06103 

 

Φ2.5           Π. ∆. 1073/81 

Άρθρο 96  

  

06104 

 

Φ2.5            Π. ∆. 1073/81 

Άρθρο 96   

  

06201 

  

Φ2.1          Π. ∆. 305/96 

παράρτ.IV,BIΙ, παρ.2  

  

06202 

 

Φ1.1           Π. ∆. 305/96 

παράρτ.IV,BIΙ, παρ.2  

  

07101 

  

Φ1.1           Π. ∆. 305/96 

παράρτ.IV,BIΙ, παρ.2  

 Τα κάθε είδους µηχανήµατα του 

έργου, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 
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2 µ. καθ’ ύψος από το δίκτυο της ∆ΕΗ 

07102 

 

Φ1.1            Π. ∆. 305/96 

παράρ.IV,BIΙ,παρ.2.2 

  

07105 Φ2.1,Φ2.4, 

Φ3.3, 

Φ4.1,Φ4.4, 

Φ4.5 

         Π. ∆. 305/96 

παράρ.IV,BIΙ,παρ.2.1                       

Π. ∆. 1073/81 

Άρθρα75,76,77,78  

 

07201 Φ1.1,Φ2.1,έως 

Φ2.5, 

Φ3.3,Φ3.4 

Φ4.1,Φ4.3, 

Φ4.4, Φ4.5 

         Π. ∆. 1073/81 

Άρθρα48,49        

          Π. ∆. 395/94 

  

07202 

  

Φ1.1,Φ2.1,έως 

Φ2.4, 

Φ3.3,Φ3.4 

Φ4.1,Φ4.3, 

Φ4.4, Φ4.5  

        Π. ∆. 1073/81 

Άρθρα 49,80,81        

          Π. ∆. 395/94 

  

09101 

 

Φ4.1, Φ4.3, 

Φ4.4  

         Π. ∆. 1073/81 

Άρθρα 96,110        

          Π. ∆. 95/78 

  

09104 

 

Φ4.1, Φ4.3           Π. ∆. 1073/81 

Άρθρα 99,110    

  

09105 

  

Φ2.5           Π. ∆. 1073/81 

Άρθρα 99,110     

  

09106 

 

Φ4.3            Π. ∆. 1073/81 

Άρθρο 105     

  

09201 

 

Φ2.2,Φ2.3           Π. ∆. 1073/81 

Άρθρα 105,106,97 

παρ.3      

  

09202 

  

Φ2.4, Φ3.4, 

Φ4.1  

         Π. ∆. 1073/81 

Άρθρα 105,106,97 

παρ.3       

  

10102 

 

Φ1.3, Φ2.4          Π. ∆.596/94  

Άρθρα 3,4 
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Παραρτ. ΙΙ, παρ.2 

          Π. ∆. 85/91 

10103 

 

Φ1.1, Φ1.3,  

Φ2.2, Φ2.3  

          Π. ∆.1073/81 

Άρθρο 39 

          Π. ∆. 396/94  

Άρθρο 7 και παράρτ. 

ΙΙ, παρ.4  

  

10105 

  

Φ1.3, Φ2.1, 

Φ2.2, Φ2.3  

         Π. ∆. 305/96 

παράρ.IV,BIΙ,παρ.3 και 

εγκύκλιος Υπουρ. Εργ. 

130329/3-7-95  

  

10201 

 

Φ4.1, Φ4.3            Π. ∆. 396/94  

Άρθρο 7 και παράρτ. 

ΙΙ, παρ.4   

  

10204 Φ4.1, Φ4.3            Π. ∆. 396/94  

Άρθρο 7 και παράρτ. 

ΙΙ, παρ.3,4 και             

Π. ∆. 395/94 παράρτ. 

Παρ. 2.10     

 

10205 Φ2.5, Φ3.4           Π. ∆. 396/94  

Άρθρο 7 και παράρτ. 

ΙΙ, παρ.3,4 και                  

Π. ∆. 395/94   παράρτ. 

Παρ. 2.10     

  

10207 

 

 Φ1.1, Φ1.3,  

Φ2.1, Φ2.2, 

Φ2.3  

           Π.∆.1073/81 

Άρθρο 47 

           Π. ∆. 395/94 

παράρτ. Παρ. 2.10     

  

10208  Φ4.1, Φ4.3              Π. ∆ 95/78 

           Π. ∆. 395/94   

παράρτ. Παρ. 2.10     

  

 

 

ΤΜΗΜΑ ∆.- ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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1.Η προσπέλαση στο έργο γίνεται από αδιαµόρφωτο πεζόδροµο , όπως φαίνεται στο επισυναπτόµενο 

τοπογραφικό . 

2.Η διέλευση και παραµονή ατόµων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται εκτός από το προσωπικό 

που είναι εξουσιοδοτηµένο για την κατασκευή του έργου . Η κυκλοφορία των πεζών γίνεται σε όλη 

την έκταση του εργοταξίου. 

3.Η κυκλοφορία των οχηµάτων κατά την φάση της εκσκαφής θα γίνεται µε ράµπα στο χώρο 

σκάµµατος . 

4.Τα υλικά κατασκευής του έργου  θα τοποθετούνται κάθε φορά στο προσφορότερο ανάλογα µε τις 

ανάγκες χώρο .  

5.Τα άχρηστα αντικείµενα, υπολείµµατα υλικών, φθαρµένα υλικά κ.λ.π. θα συλλέγονται σε 

ενοικιαζόµενο κοντέϊνερ .  

6.Θα δηµιουργηθούν πρόχειροι χώροι υγιεινής στο εργοτάξιο .  

7.Το πρόχειρο φαγητό θα γίνεται σε στεγασµένο χώρο του εργοταξίου. Τα απορρίµµατα  και τα 

υπολείµµατα τροφών θα µεταφέρονται µε πλαστικές σακούλες στον πλησιέστερο δηµοτικό κάδο. 

8.Στο εργοτάξιο θα διαµορφωθεί µικρό φαρµακείο µε τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών. Σε 

εµφανή θέση δίπλα στο φορητό φαρµακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνο του 

πλησιέστερου φαρµακείου και του υποκαταστήµατος του ΙΚΑ που καλύπτει την περιοχή.  

ΤΜΗΜΑ  Ε.- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Επισυνάπτονται τα φωτοαντίγραφα των νοµοθετικών διατάξεων, των οποίων έχει γίνει αναφορά στον 

πίνακα του τµήµατος Γ του ΣΑΥ 

 

  
Η Συντάξασα  
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