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ΤΜΗΜΑ Α’ 

1. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

1) Τεχνικές Εκθέσεις του έργου  

Η παρούσα µελέτη αφορά σε : 

α) Υψοµετρική ενοποίηση των τριών νησίδων και κατάργηση του εγκάρσιου δρόµου,  επέκταση 

των πλακοστρώσεων στις τέσσερις νησίδες δηµιουργώντας άνετα πεζοδρόµια πλάτους 5-5,35 

µέτρων για την διευκόλυνση της  λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Το συνολικό πλάτος των νησίδων 

διαµορφώνεται στα 14,50 µέτρα. ∆ηµιουργείται έτσι µια επιµήκης διακριτή πλατεία η οποία µπορεί 

να χρησιµοποιείται για άλλες χρήσεις µετά το τέλος της λαϊκής αγοράς. Η κατασκευή του δαπέδου 

των νησίδων περιλαµβάνει πλήρη αποξήλωση των υφισταµένων και πλήρη κατασκευή νέων, µε 

πλάκες µωσαϊκού τύπου τοποθετηµένες σε ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους 12 εκατοστών 

και κατάλληλη εξυγιαντική στρώση. Θα γίνει πρόβλεψη για την απορροή των οµβρίων υδάτων µε 

την κατασκευή νέων υδροσυλλογών. Γίνεται ειδική µέριµνα για την απρόσκοπτη και ασφαλή κίνηση 

ατόµων µε µειωµένη όραση σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης µε επίστρωση ειδικών πλακών.  

Στη νησίδα θα τοποθετηθεί προστατευτικό κιγκλίδωµα ανά διαστήµατα και σε απόσταση 0,30 

µέτρων από το όριο του δρόµου. Επίσης θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά σώµατα για τον φωτισµό 

του δρόµου , του πεζόδροµου και των νησίδων καθώς και προβολείς για την ανάδειξη των 

πλατάνων. (σχέδιο Τ1) 

β) ∆ηµιουργία ποδηλατόδροµου επί της οδού Ηρώων Αλβανικού Μετώπου πλάτος 3,2µ στο 

επίπεδο του δρόµου και δηµιουργία χώρων τροφοδοσίας της Λαϊκής και των καταστηµάτων µε 

πλάτος 2,5µ µε υλοποίηση της Αναθεώρηση του Σχεδίου Πόλεως των Τρικάλων. Επιπλέον θα γίνει 

αντικατάσταση της υπάρχουσας πλακόστρωσης πλάκες µωσαϊκού τύπου στα πεζοδρόµια που 

συνορεύουν µε τα καταστήµατα, χώροι πρασίνου και τοποθέτηση της απαραίτητης σήµανσης για 

την κυκλοφορία πεζών και ποδηλάτων (σχέδιο Τ03) . Ο ποδηλατόδροµος επί της οδού Ηρώων 

Αλβανικού Μετώπου  θα διαγραµµιστεί µε ειδική βαφή στο επίπεδο του πεζόδροµου, αφήνοντας 

χώρο για θέσεις φορτοεκφόρτωσης σε συγκεκριµένες ώρες τροφοδοσίας βάση της κανονιστικής 

607/16 και όπως αυτή τροποποιήθηκε. 

γ) ∆ηµιουργία χώρου στάθµευσης πλάτους 2,00 µέτρων επί της οδού 28η Οκτωβρίου και λωρίδα 

κυκλοφορίας οχηµάτων ελάχιστου πλάτους 3,70 µέτρων. Επιπλέον θα γίνει αντικατάσταση της 

υπάρχουσας πλακόστρωσης πλάκες µωσαϊκού τύπου στα πεζοδρόµια που συνορεύουν µε τα 

καταστήµατα και χώροι πρασίνου. 

δ) Ανισόπεδη διάβαση  επί των οδών  Ηρώων Αλβανικού Μετώπου και 28ης Οκτώβριου που τις 

ενοποιεί µε τον πεζόδροµο της οδού Πλούτωνος και  την νέα νησίδα διασφαλίζοντας και η διέλευση 

των οχηµάτων στο σηµείο αυτό. Θα τοποθετηθεί γρανιτοκυβόλιθος. Επιπλέον θα γίνουν δυο πιο 
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µικρές ανισόπεδες διαβάσεις της οδού Ηρώων Αλβανικού Μετώπου µε γρανατοκυβολιθο που θα 

ενοποιεί τα πεζοδρόµια µε της νέες νησίδες (σχέδιο Τ01). 

ε) Επέκταση των πεζοδροµίων εκατέρωθεν της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου, επί των οδών 

Ερµού , 28ης Οκτωβρίου και 21ς 
Αυγούστου, µε µέσω πλάτος 5,5µ και δηµιουργία εσχάρας 

συλλογής οβριών το µέσω του νέου πλάτους του πεζοδροµίου (σχέδιο Τ02). Στις οδούς Ερµού και 

21η Αυγούστου, παραπλεύρως της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου τοποθετούνται θέσεις για στάση 

αστικών λεωφορείων καθώς και θέσεις προσωρινής στάθµευσης τροφοδοσίας καταστηµάτων.  

στ) Υποβίβαση των γωνιών των πεζοδροµίων στην περιοχή παρέµβασης ( λαϊκή αγορά και 

κεντρική πλατεία) θα γίνει υποβίβαση µε οµαλή κλίση στο επίπεδο του δρόµου και η επικάλυψη θα 

γίνει µε έγχρωµο  βιοµηχανικό δάπεδο 

Με την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης επιτυγχάνεται η περιβαλλοντική αναβάθµιση της 

περιοχής µε τη µείωση της ασφάλτου, την  ταυτόχρονη αύξηση των πεζοδροµίων και την ανάδειξη 

του πρασίνου στις θέσεις των υφιστάµενων δεντροφυτεύσεων εντός των νησίδων. Επιπλέον οι  

γενικότερες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε οχήµατα, πεζούς και χώρους στάθµευσης στην περιοχή 

παρέµβασης βελτιώνουν την αστική ροή όπως φαίνεται και στο επισυναπτόµενο σχέδιο. 

 

2) Παραδοχές µελέτης 

Α) ΥΛΙΚΑ 

• Υλικά επιχωµάτων    :Εξυγιαντικές στρώσεις 

• Σκυροδέµατα          : C 16/20 
• Οπλισµός              :  Β500c- ∆οµικά πλέγµατα 

• Επίστρωση           :  Πλάκες τσιµέντου, κυβόλιθοι από γρανίτη, βιοµηχανικό δάπεδο,  

• Κατά τα άλλα : όπως προβλέπονται στον 
  Προϋπολογισµό των µελετών Εφαρµογής  
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1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Στα πλαίσια κατασκευής θα υλοποιηθούν : 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη 
 µµ 1.050,00 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών  

µ3 310,00 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την 
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων 

µ3 300,00 

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε 
εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη 

µ3 200,00 

Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου µ3 270,00 

Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεµα, µε χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισµού 

µ3 280,00 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών 

µ2 2.400,00 

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µή µµ 800,00 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα µ3 900,00 

Μεταφορές µε αυτοκίνητο, δια µέσου οδών καλής βατότητας ton.km 37.976,00 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές 
από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 

µ3 550,00 

Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s) kg 2.000,00 

∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s) kg 7.000,00 
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα µµ 90,00 
Ολόσωµα λίθινα κράσπεδα, διαστάσεων 0,15Χ0,30 χρησίµου 
µήκους έως 1,00 m 

µµ 160,00 

Επανατοποθέτηση λίθινων κρασπέδων µµ 800,00 
Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών µ2 165,00 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών µ2 300,00 

Προσαρµογή στάθµης υφισταµένου φρεατίου επί 
ανακατασκευαζοµένου πεζοδροµίου 

τεµ. 80,00 

Φρεάτιο υδροσυλλογής τεµ. 27,00 

Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου, επιστρώσεις µε πλάκες 
τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm, µωσαϊκού τύπου 

µ2 3.500,00 

Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm µ2 10,00 

Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβολίθους από γρανίτη µ2 280,00 

Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου, επιστρώσεις µε πλάκες 
τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm, λωρίδα όδευσης τυφλών 

µ2 460,00 
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Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε υστερόχυτο σκυρόδεµα 
ελαχίστου πάχους 8 cm 

µ2 750,00 

Ταινίες επιστρώσεων από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά 
σκληρό, πάχους 3 cm. 

µµ 300,00 

Αδροποίηση επιφανειών από µάρµαρο  m2 30,00 
Ασφαλτική προεπάλειψη µ2 20,00 
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη µ2 20,00 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m 
µε χρήση κοινής ασφάλτου  

µ2 40,00 

∆άπεδο βιδωτό από πλάκες συνδυασµένων βαµµένων λωρίδων 
τύπου bangirai 

µ2 50,00 

Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών, συνθέτου 
σχεδίου από ευθύγραµµες και καµπύλες ράβδους 

kg 2.000,00 

Χρωµατισµοί σωληνώσεων διαµέτρου έως 1'' µµ 1.220,00 

Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’) τεµ. 46,00 

Πινακίδες ρυθµιστικές µικρού µεγέθους    τεµ. 23,00 

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήµανσης, πλήρως 
αντανακλαστικές, µε υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 m2 12,00 

Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m τεµ. 8,00 

∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε θερµοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά 
υλικό  

m2 80,00 

∆ίκτυα µε σωλήνες SN4, DN/ΟD 315 mm m 100,00 
∆ίκτυα µε σωλήνες SN8, DN/OD 160 mm m 100,00 

Χυτή γωνία PE ή PP, των 90°, DN/OD 315 mm τεµ 20,00 

Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο kg 400,00 

Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε το δίκτυο 
οµβρίων 

τεµ. 2,00 

Αφαίρεση και µεταφορά ιστού ύψους µέχρι 14,00 m τεµ 
17,00 

Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 5,00 m  τεµ 

22,00 
Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού τύπου βραχίονα LED 'Ισχύος 50-
80 W, µε βραχίονα, ειδικού σχεδιασµού 

τεµ 

22,00 
Πίλλαρ οδοφωτισµού οκτώ αναχωρήσεων τεµ 

1,00 
Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων  τεµ 

8,00 
Ηλεκτρική διανοµή πίλλαρ τεµ 1,00 
Προβολέας εξωτερικής τοποθέτησης LED 50 W τεµ 

16,00 
Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό διατοµής 5Χ2.5 mm2, ορατό η 
εντοιχισµένο 

m 
150,00 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών σπιράλ βαρέως τύπου Φ20mm m 
10,00 

Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό στεγανό 70x70cm τεµ 
16,00 
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ  

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ  

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Τρικκαίων 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ  

2.1. ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Φ1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ - 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1.1 
1.2 
1.3 

Προετοιµασία εργοταξίου 
Σήµανση 
Τοπογραφικές εργασίες 

 
Φ2 

 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 

2.1 
 
 
2.2 
 
 

Εκσκαφές θεµελίων, αποξηλώσεις 
ασφαλτοτάπητα 
 
Καθαιρέσεις σκυροδέµατος και 
πλακών 
 

 
Φ3 

 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 
 

3.1 Κατασκευή κρασπέδων και 
κοιτοστρώσεων 
 

Φ4 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 5.1. 
 

Επιστρώσεις  
 

 

2.2. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ  ΦΑΣΗ 

Οι µέθοδοι εργασίας και τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα και υλικά, που αναφέρονται 

στο παρόν κεφάλαιο είναι ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά και µπορεί να τροποποιηθούν 

ανάλογα µε την προσφορά και τις δυνατότητες του Αναδόχου (π.χ. η χρήση 

εγκατάστασης σκυροδέµατος µπορεί να αντικατασταθεί από την αγορά έτοιµου 

σκυροδέµατος). Αποτέλεσµα των ανωτέρω είναι η πιθανή κατάργηση κάποιων µέτρων 

ασφαλείας, στην περίπτωση που αυτά δεν αφορούν πλέον πραγµατοποιούµενη 

εργασία και η προσθήκη κάποιων πρόσθετων µέτρων στην περίπτωση αλλαγής 

κάποιων µεθόδων. 

Αναλυτικά οι απαιτούµενες εργασίες και µέσα κατασκευής ανά φάση κατασκευής του 

έργου είναι οι παρακάτω : 
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1. Εγκατάσταση εργοταξίου 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται διαµόρφωση του χώρου εγκατάστασης του χώρου 

του εργοταξίου,  κατασκευή εγκαταστάσεων προσωπικού (γραφείο επίβλεψης, 

γραφείο εργολάβου, κατάλυµα ενδιαίτησης, εγκαταστάσεις υγιεινής, ήτοι τουαλέτες, 

ντους, βρύσες, φαρµακείο), σήµανση του χώρου. 

2. Καθαιρέσεις - Χωµατουργικά 

Κατά τη φάση αυτή  θα γίνει η εκσκαφή και η καθαίρεση υφισταµένων 

σκυροδεµάτων και πλακών. Τα µηχανήµατα που θα απαιτηθούν είναι :  τσάπες 

(µικρές ή / και µεγάλες), φορτηγά µεταφοράς ανατρεπόµενα, φορτωτής  κοµπρεσέρ 

.  

3. Σκυροδέµατα. 

Το στάδιο αυτό αφορά τις εργασίες κατασκευής των σκυροδεµάτων ως βάση για 

την επίστρωση τελικής επιφάνειας µε πλάκες, την κατασκευή των κρασπέδων, 

βιοµηχανικού δαπέδου και των υδροσυλλογών. Βαρέα µηχανήµατα δεν απαιτούνται 

για το στάδιο αυτό πέραν των φορτηγών µεταφοράς υλικών ή / και των βαρέλων 

σκυροδέµατος. 

4. Επιστρώσεις  

Το στάδιο αυτό αφορά την επίστρωση µε πλάκες  και κυβόλιθους, καθώς και την 

κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου. 

4. Ηλεκτροφωτισµός 

Το στάδιο αυτό αφορά τις εργασίες ΗΜ. 
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3. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. (Οργανισµών Κοινής Ωφελείας)  

Τα στοιχεία δεν είναι απόλυτα ασφαλή και θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί επικοινωνία µε 

τους αρµόδιους φορείς στη φάση εκτέλεσης του έργου. Τα δίκτυα που  αναµένεται να 

επηρεάσουν την κατασκευή του έργου, µε φροντίδα του ∆ήµου  και σε συνεργασία µε τον  

αντίστοιχο ΟΚΩ  θα µεταφερθούν. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στα δίκτυα ύδρευσης ή / και 

αποχέτευσης του οικισµού, καθώς και του δικτύου φυσικού αερίου, ώστε σε περίπτωση 

καταστροφής κάποιου κλάδου, αυτός να αποκαθίσταται ταχέως και να µην παρατηρηθεί 

πρόβληµα στους κατοίκους του οικισµού. 
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ΤΜΗΜΑ Β’ 
 

1. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ακολούθως αναλύονται οι γενικές φάσεις κατασκευής και εκτίθενται οι ανάλογοι εργασιακοί 

κίνδυνοι. 

Συµπληρώνονται οι επισυναπτόµενοι πίνακες, που συντίθεται οριζόντια µεν από 

προκαταγεγραµµένες «πηγές κινδύνων» κατακόρυφα δε από µη προκαθορισµένες «φάσεις 

και υποφάσεις εργασίας». Ο συντάκτης του ΣΑΥ : 

• Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράµµατος του µελετώµενου έργου, 

όπως αυτές απαριθµούνται στο ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, 

είναι ενσωµατωµένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων 

φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρµογή του πινακιδίου). 

• Για κάθε επιµέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισηµαίνει τους κινδύνους 

που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήµανση γίνεται µε την 

αναγραφή των αριθµών 1 , 2 ή 3 στους κόµβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται 

πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθµών είναι υποκειµενική, αποδίδει δε την 

αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων 

� Ο αριθµός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι 

� Η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόµενη φάση / υποφάση 

εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεµελίων δίπλα σε 

παλαιά οικοδοµή). 

� Οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δηµιουργούν αυξηµένη πιθανότητα επικίνδυνων 

καταστάσεων (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος 

είναι µικρής συνεκτικότητας ή υδροφορεί κλπ). 

� Ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι 

περιορισµένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού 

ρεύµατος ή γυµνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαµενή 

καυσίµων). 

� Ο αριθµός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου  
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� Η πηγή κινδύνου εµφανίζεται περιοδικά ή µε χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. 

κίνδυνοι τραυµατισµών από ανατροπές υλικών, σε οικοδοµικό εργοτάξιο). 

� ∆εν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την 

κίνηση οχηµάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο). 

� Ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω κι αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι µεγάλη 

(π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 

� Ο αριθµός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούµενες ως «ενδιάµεσες» των 1 και 3 

περιπτώσεις. 

2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

1. Να απαγορευθεί η χωρίς λόγο παραµονή προσωπικού κοντά στα πρανή των εκσκαφών. 

2. Τα κάθε είδους µηχανήµατα του έργου, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 2 µέτρα καθ’ 

ύψος από το δίκτυο της ∆ΕΗ. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιµετρικά των 

αγωγών για τα κινητά µέρη των µηχανηµάτων (γερανός, αντλία σκυροδέµατος κλπ). 

3. Να χρησιµοποιούνται µέσα ατοµικής προστασίας της ακοής (κυρίως για τους χειριστές 

τσάπας, τροχού κλπ) 

4. Να χρησιµοποιούνται τα προβλεπόµενα µέσα ατοµικής προστασίας (κυρίως για τους 

χειριστές οξυγονοκόλλησης, ηλεκτροκόλλησης, τροχού κλπ). 

5. Μέτρα που πρέπει να ληφθούν προβλεπόµενα από την νοµοθεσία Π∆-1073/81, Π∆-

778/80, Π∆-396/94, Π∆ 95/98, Π∆89/99, Π∆ 159/99, ∆1 3Ε/8068/510 2000. 

6. Τήρηση των αντίστοιχων κανονισµών ΚΕΗΕ – ΤΟΤΕΕ κατά την εκτέλεση των Η/Μ 

εργασιών. 

7. Όλες οι ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες θα εκτελούνται αποκλειστικά από προσωπικό 

που κατέχει την ανάλογη άδεια εγκαταστάτου. 

8. Όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά των Η/Μ εγκαταστάσεων θα είναι κατάλληλα για την 

προβλεπόµενη χρήση και θα έχουν την ανάλογη άδεια / πιστοποίηση τύπου που 

απαιτείται κατά περίσταση από αρµόδιο όργανο της ΕΕ. 
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9. Όλα τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για το έργο θα πρέπει να είναι 

εφοδιασµένα µε τα κατάλληλα πιστοποιητικά και σήµανση που προβλέπεται από την 

αντίστοιχη νοµοθεσία. 

10. Αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 

Στις πιο πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής 

του έργου όπως : 

• Πληµµύρες 

• Πυρκαγιές 

• Καταρρεύσεις 

• Ατυχήµατα γενικά 

Ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει πάντοτε να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα µέσα διαθέσιµα, 

όπως : 

� Πυροσβεστήρες 

� Μέσα παροχής πρώτων βοηθειών (φαρµακείο) 

� Τηλέφωνα 

� Αντλίες 

� Γερανοί 

� Γεννήτριες 

� Φορτωτές 

� Εκσκαφείς 

Για κάθε περίπτωση θα υπάρχουν προτεινόµενες ενέργειες (βλέπε πυρόσβεση, χώροι 

συγκέντρωσης, διαδικασία εκκένωσης κλπ). 

Από άποψη κάλυψης προσωπικού για την εφαρµογή µέτρων και διαδικασιών σε κάθε 

περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης θα υπάρχει πλήρης κατάσταση ονοµάτων του 

προσωπικού που θα είναι αρµόδιο, π.χ. 

⇒ Συντονιστής (ορισµένος) αντιµετώπισης έκτακτης κατάστασης / ανάγκης 

⇒ Οµάδα πυρόσβεσης 

⇒ Προσωπικό ασφαλείας (γιατρός και τεχνικός ασφαλείας) 

⇒ Οµάδα παροχής πρώτων βοηθειών 

⇒ Φύλακες 
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Για κάθε ανάγκη επικοινωνίας µε εσωτερικές ή εξωτερικές αρχές / υπηρεσίες θα 

υπάρχουν διαθέσιµα και κοινοποιηµένα – αναρτηµένα σε εµφανή σηµεία τα κάτωθι : 

� Κατάσταση τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης 

� Κατάσταση προσωπικού του Αναδόχου και της επίβλεψης που πρέπει να είναι 

ενηµερωµένο και κατάλληλα εκπαιδευµένο για κάθε περίπτωση 

� ∆ιαθέσιµες / προσβάσιµες εξωτερικές υπηρεσίες όπως νοσοκοµεία, πυροσβεστική, 

αστυνοµία κλπ. 

� Ειδικά για τις περιπτώσεις ατυχηµάτων µε ηλεκτρικό ρεύµα εφόσον διαπιστωθεί 

ανυπαρξία καρδιακού τόνου στο θύµα του ατυχήµατος. 

α)  πρέπει να ειδοποιηθεί άµεσα ασθενοφόρο το οποίο θα διαθέτει φορητή συσκευή 

καρδιακής ανάταξης (defibrillator) µε αναφορά ότι πρόκειται για ηλεκτρικό 

ατύχηµα. 

β)  το θύµα του ατυχήµατος πρέπει να υποβληθεί σε συνεχόµενες καρδιακές 

µαλάξεις συνδυαζόµενες µε τεχνητή αναπνοή από κατάλληλα εκπαιδευµένο 

προσωπικό µέχρι την έλευση του ασθενοφόρου (για αποφυγή του φαινοµένου 

υποοξυγόνωσης του εγκεφάλου που συνεπάγεται κατά κανόνα µη ανατάξιµη 

κατάσταση). 

Μεγάλη έµφαση θα δίνεται στην πραγµατοποίηση ασκήσεων αναπαράστασης 

περιστατικών, όπου είναι δυνατόν, προκειµένου το προσωπικό να είναι άρτια 

εκπαιδευµένο και εξοικειωµένο για την πλήρη εφαρµογή µέτρων. 

11. Εργασίες εκσκαφών 

Εφαρµόζεται σε οποιοδήποτε εργοταξιακό έργο που αφορά αρµοδιότητες Πολιτικού 

Μηχανικού, συµπεριλαµβανοµένων των οικοδοµικών, οδοποιίας και υδραυλικών. 

Πριν την έναρξη εργασιών εκσκαφής πρέπει να ερευνάται, η συνεργασία των αρµοδίων 

φορέων, η ύπαρξη και η θέση, στο χώρο του εργοταξίου, τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύµατος, 

τηλεφώνου, φωταερίου, ύδατος κλπ. και να γίνεται σε κάθε περίπτωση απαιτούµενη 

αποµόνωση και µεταφορά αυτών. 

Οι εκσκαφές εκτελούνται µε µηχανικά µέσα λαµβάνοντας υπόψη την αντιστήριξη των 

πρανών των παρακείµενων οικοδοµών, των καταστρωµάτων οδών κλπ. 

Να µην επιτρέπεται η ανάληψη εργασίας πριν βεβαιώσει ο αρµόδιος εργολάβος ή ο 

επιβλέπων µηχανικός ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. 
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12. Πρόσθετα 

• Ο Ανάδοχος µεριµνά έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση βλάβης του χρησιµοποιούµενου 

εξοπλισµού, να διαθέτει τα µέσα της άµεσης επισκευής ή και αντικατάστασής του µε 

εφεδρικό εξοπλισµό έτσι ώστε πάντοτε να αποφεύγεται οποιαδήποτε καθυστέρηση 

ολοκλήρωσης των φάσεων του έργου σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. 

• Η διέλευση και παραµονή ατόµων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από 

το εξουσιοδοτηµένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. 

• Τα άχρηστα αντικείµενα, υπολείµµατα υλικών, φθαρµένα υλικά κλπ θα συλλέγονται 

σε ενοικιαζόµενο container. Το container θ΄ αποµακρύνεται κατά διαστήµατα και θα 

αντικαθίστανται µε άλλο κενό. 

• Στο εργοτάξιο θα διαµορφωθεί 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. 

13. Γενικές διατάξεις 

Για την διαρκή επίβλεψη και επιµέλεια της εφαρµογής του παρόντος Π∆-778/80 «περί 

των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών» στις οικοδοµικές και εν 

γένει εργοταξιακές εργασίες, παρίσταται ανελλιπώς σε όλη την διάρκεια της ηµερήσιας 

εργασίας οι νόµιµοι υπόχρεοι εργοδότες ή οι εκπρόσωποι αυτών.  

Το προσωπικό κάθε συνεργείου πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον µία φορά την ηµέρα 

από τον επικεφαλής του υπεργολάβου, µία φορά την εβδοµάδα, από τον εργολάβο, 

εφόσον έχει ειδικές γνώσεις ή από κατάλληλο εκπρόσωπό του. 

Οι υπεργολάβοι και οι εργολάβοι, οφείλουν διαρκώς να καθοδηγούν τους εργαζόµενους 

για κάθε φύσεως εργασία απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας. 

Οι απασχολούµενοι και ειδικότερα οι νεοπροσλαµβανόµενοι πρέπει να επιµορφώνονται 

σχετικά µε τους κινδύνους τους συνυφασµένους µε την εργασία τους και γενικότερα να 

ενηµερώνονται για τις διατάξεις του παρόντος. 

Σε κάθε εργοτάξιο τηρείται από τον εργοδότη ή από τον αρµόδιο εξουσιοδοτηµένο 

όργανο ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας, της εργασίας στο οποίο αναγράφεται όσα 

προβλέπονται και αναφέρονται στις συναφείς διατάξεις και στους κανόνες ασφαλείας. 

α) ο αριθµός της θεωρηµένης βεβαίωσης του επιβλέποντος επί τόπου µηχανικού της που 

αφορά την καταλληλότητα των εξωτερικών ικριωµάτων και αναφέρεται στην παρ. 2 
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του Αρθ. 3 του Π.∆. 778/80 «περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 

οικοδοµικών εργασιών». 

β) Οι κατά την παρ. 4 του Αρθ.-21 του Π∆/τος 1073/81 επιθεωρήσεις προ της 

επαναλήψεως εργασιών διακοπών λόγω θεοµηνίας. 

γ)  Οι κατά το Αρθ.-13 του Π∆/τος 1073/81 επιθεωρήσεις των πρανών ορυγµάτων και 

των αντιστηρίξεως των. 

δ) Οι κατά το Αρθ.-35 του Π∆/τος 1073/81 άδεια του επιβλέποντος επί τόπου µηχανικού 

για την περίπτωση εγκαταστάσεως, ανυψωτικής µηχανής επί ικριώµατος (ως και η εν 

προκειµένου ενίσχυσής του). 

ε) Οι κατά την παρ. ΙΕ΄ του Αρθ.-60 του Π∆/τος 1073/81 γενικές επιθεωρήσεις 

συρµατόσχοινων ως και κατά την παρ. ΙΖ’ του ίδιου άρθρου απαιτούµενοι 

επανέλεγχοι. 

στ) Οι κατά το Αρθ.-67 του Π∆/τος 1073/81 οριζόµενοι έλεγχοι και επανέλεγχοι των 

ανυψωτικών µηχανηµάτων. 

ζ) Λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου ρυθµίζονται µε απόφαση του 

Υπουργού εργασίας µετά την γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας. 

• Κάθε εργαζόµενος και οποιοδήποτε άλλο άτοµο το οποίο βρίσκεται στους τόπους 

εργασίας, πρέπει να συνεργάζεται µετά τον εργοδότη για την εφαρµογή του παρόντος 

κανονισµού. 

• Κάθε εργαζόµενος ο οποίος ασχολείται στο εργοτάξιο, πρέπει να ειδοποιεί αµέσως 

τον εργοδότη ή τον προϊστάµενο του εργοταξίου για οποιοδήποτε ελάττωµα το οποίο 

ίσως αντιληφθεί στην εγκατάσταση ή στις µηχανές ή οποιοδήποτε λάθος ατόµου το 

οποίο µπορεί να προκαλέσει ατύχηµα. 

• Κανένας δεν µπορεί να παρενοχλεί, να µετατοπίζει, να αφαιρεί να προκαλεί βλάβες ή 

να καταστρέψει τις εγκαταστάσεις κατά τις διατάξεις του Π∆ 1073/81 ή άλλου 

κανονισµού, χωρίς να λαµβάνει την άδεια του εργοδότη ή του υπεύθυνου 

προϊσταµένου του εργοταξίου. 

• Κάθε εργαζόµενος πρέπει να χρησιµοποιεί τα µέσα προστασίας και όλες τις διατάξεις 

ασφαλείας, ή τις άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες προβλέπονται για την προστασία του 

και πρέπει να συµµορφώνονται προς το σύνολο των οδηγιών ασφαλείας οι οποίες 

αναφέρονται στην εργασία του. 
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• Κάθε εργαζόµενος πρέπει να εφαρµόζει µεθόδους εργασίας ασφαλείς, να λαµβάνει 

τις απαραίτητες προφυλάξεις για την προσωπική του ασφάλεια και για την ασφάλεια 

οποιουδήποτε ατόµου και να απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή οποία ενδέχεται να 

θέση σε κίνδυνο τον ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο άτοµο. 

• Κανένας εργαζόµενος δεν πρέπει να προσέρχεται ή να εγκαταλείπει την θέση του, 

χωρίς τη χρησιµοποίηση των µέσων ασφαλούς πρόσβασης ή εξόδου, τα οποία έχουν 

προβλεφθεί. 

Οι νόµιµοι υπόχρεοι εργοδότες και οι εκπρόσωποι αυτών υποχρεούνται σε περίπτωση 

ατυχήµατος επισυµβάντος στον τόπο εργασίας σε κάποιο εργαζόµενο, να ειδοποιούν την 

πληρέστερη Αστυνοµική Αρχή, να αναγγέλλουν εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών το 

ατύχηµα στο κοντινότερο τµήµα ή γραφείο εργασία, να διατηρούν αµετάβλητα τα 

στοιχεία, τα οποία µπορούν να χρησιµεύσουν στην εξακρίβωση των αιτίων του 

ατυχήµατος. 

Ο εργοδότης  ή ο εκπρόσωπος αυτού υποχρεούται µόλις συµβεί το ατύχηµα να 

µεριµνήσει για την άµεση παροχή πρώτων βοηθειών στον παθόντα µε τα µέσα που 

αναφέρονται στο άρθρο 110 του Π∆ 1073/81 σε σοβαρότερες δε περιπτώσεις, για 

εργοτάξια µη εµπίπτονται στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 110 για την 

άµεση µεταφορά του παθόντος στο πλησιέστερο φαρµακείο ή σταθµό πρώτων βοηθειών 

ή νοσοκοµείο ή κλινική. 

Ο έλεγχος και η επίβλεψη της εφαρµογής τόσο του Π∆ 1073/81 όσο και του Π∆ 778/80 

ανατίθεται στα αρµόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας και της Αστυνοµικής Αρχής. 

Τα παραπάνω όργανα δικαιούται να διατάσσουν την διακοπή της εργασίας σε ένα τµήµα 

ή στο σύνολο του έργου κατά το διενεργούµενο έλεγχο και στο υπό κατασκευή έργο όταν 

δεν έχουν ληφθεί τα απαιτούµενα προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας. 
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ΤΜΗΜΑ Γ’ 

3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

3.1. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

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

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

προστασίας (στήλη 3), και συµπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά µέτρα προστασίας που 

επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4). 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2.1) 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

(2.2) 
ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 
(**) 

02101 1 Όλες Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 37,39,46 
Ο χώρος εργασίας θα σηµαίνεται κατάλληλα και θα 
υπάρχει φύλαξη για την απαγόρευση ή προστασία 
κυκλοφορίας  άσχετων προς το έργο οχηµάτων. 

02102 1 Όλες 
Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 37,39, 46, 48, 50, 

51 

Το προσωπικό θα κυκλοφορεί και θα εργάζεται σε 
ασφαλείς διαδρόµους και θέσεις εργασίας, κατά το 
δυνατόν σε απόσταση από οδούς διερχοµένων ή 
χώρους εργαζοµένων οχηµάτων-µηχανηµάτων. Ο 
χώρος εργασίας θα σηµαίνεται κατάλληλα και θα 
υπάρχει φύλαξη για την απαγόρευση κυκλοφορίας 
πεζών, άσχετων προς το έργο. 

02103 1 Όλες Π∆ 1073/81: ΚΕΦ. Β’ 
Τακτική συντήρηση των οχηµάτων που θα 
κυκλοφορούν εντός κατοικηµένης περιοχής, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στα συστήµατα πέδησης. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2.1) 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

(2.2) 
ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 
(**) 

02104 1 Όλες Άρθρα 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 Να υπάρχει καλή σήµανση στο χώρο του εργοταξίου 

02105 1 Όλες Άρθρα 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51  

02106 1 Όλες Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 47 

Να τηρείται για κάθε µηχάνηµα / όχηµα του εργοταξίου 
ιδιαίτερο βιβλίο συντήρησης και επισκευών. 
Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασµοί κατά τις επισκευές 
και τη συντήρηση των µηχανηµάτων 

02107 1 Όλες Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΑ  48, 50, 54, 55  

02201 2 Όλες Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 8, 46,48,85 
Η θέση στάσης, εργασίας καθώς και η κίνηση των 
µηχανηµάτων, δεν πρέπει να δηµιουργεί κινδύνους για 
τα ίδια, το προσωπικό ή τρίτους. 

02202 2 2, 3,4 
Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 72 και Π∆ 305/96, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, BII, παρ.8 

Αποφυγή εργασίας της τσάπας πλησίον του πρανούς 
εκσκαφής του σκάµµατος αγωγού, καθώς και στα 
πρανή των χώρων απόθεσης περίσσιων υλικών. 

02203 2 2,3, 4, 5, 6 
Π∆ 305/96, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV,BII,παρ. 8, 

Π.∆. 1073/81,άρθρο 85 
Μεγάλη προσοχή στην εκφόρτωση για τα 
ανατρεπόµενα οχήµατα  

02205 2 2, 3, 4, 5,6 Π.∆. 1073/81, άρθρα 47, 85  

05301 1 Όλες 
Π∆ 1073/81, Π.∆. 395/94, Π.∆. 212/76, 

έγγραφο ∆13Ε/5933/3-8-1999  

05302 1 Όλες 
Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 46,47,48, 53, Π.∆. 
395/94, παράρτηµα, παρ. 2.4, 2.7, 2.12, 

Π.∆. 212/76, άρθρο 2.9 
Από εξειδικευµένο προσωπικό 

05303 1 Όλες 
Π.∆. 396/74, παράρτηµα ΙΙ, παρ. 1.1, 

6.3, Π.∆. 225/89, άρθρο 14.9 
Απαγορεύεται η είσοδος και η παραµονή σε περιοχές 
φόρτωσης, προσωπικού άσχετου µε την εργασία. 

05304 1 Όλες 
Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΟ 54, Π.∆. 396/94, 

παράρτηµα ΙΙ, παρ. 1.1, 6.3,  Π.∆. 
225/89, άρθρο 14.9 

Πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα να κατασκευάζεται 
σταθερή βάση έδρασης και µεγάλης επιφάνειας των 
στηριγµάτων του µηχανήµατος 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2.1) 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

(2.2) 
ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 
(**) 

05305 1 Όλες 
Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 25, 69η,86.3, 87,  
Π.∆. 396/94, παράρτηµα ΙΙ, παρ. 1.1, 

6.3, Π.∆. 225/89, άρθρο 14.9 
 

05306 1 5,6,7 
Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 85, 86, 87,  Π.∆. 

212/76, άρθρο 2.13  

05309 2 Όλες 
Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 91, Π.∆. 397/94, 
Π.∆. 396/94, παράρτηµα ΙΙ, παρ. 1, 2, 

6.6 

Όπου είναι εφικτό να προτιµάται η µηχανική από την 
χειρονακτική διακίνηση φορτίων. 

07101 2 Όλες 
Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 78,79 και Π∆ 

305/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, B II , παρ.2 

Τα κάθε είδους µηχανήµατα του έργου, πρέπει να 
απέχουν τουλάχιστο 2 µέτρα καθ’ ύψος από το δίκτυο 
της ∆ΕΗ. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται 
περιµετρικά των αγωγών για τα κινητά µέρη των 
µηχανηµάτων (γερανός, αντλία σκυροδέµατος, κλπ.)  

07102 1 2, 3, 4 
Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 78,79 και Π∆ 

305/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, B II , παρ.2 
Έγκαιρη συνεννόηση µε τον αντίστοιχο οργανισµό για 
τον εντοπισµό του δικτύου. 

07105 1 2,3,4,5 
Π∆ 305/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, B II , 
παρ.2.1 και Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 

75,76,77,78 
 

07106 1 Όλες  

Έγκαιρη διακοπή των εργασιών και µετάβαση του 
προσωπικού σε ασφαλή καλυµµένο χώρο σε 
περίπτωση καταιγίδας, Πλήρης εγκατάσταση των 
προβλεποµένων συστηµάτων αντικεραυνικής 
προστασίας το νωρίτερο δυνατόν. 

08108 1 Όλες 
Π∆ 305/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, B II , 

παρ.10 και Π∆ 778/80 ΑΡΘΡΟ 21, παρ. 
4,5 

Να κατασκευαστούν τα απαραίτητα τεχνικά έργα για 
πρόληψη τέτοιας κατάστασης. 

10102 1 2, 3, 4, 5 Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΟ 102 Να χρησιµοποιούνται ειδικές ωτοασπίδες 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2.1) 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

(2.2) 
ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 
(**) 

10103 1 Όλες Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΟ 102 
Να γίνεται διαβροχή των εργοταξιακών χώρων για την 
κατακάθιση της σκόνης. 

10104 1 Όλες Π∆ 305/96  
Να διακόπτονται οι εξωτερικές εργασίες κατά την 
ύπαρξη παγετού 

10105 1 Όλες 

Π∆ 305/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, B II , 
παρ.3 και ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓ. 

130329/03.07.95, 140120/89/ΚΥΑΕ και 
130427/90/∆ΣΕ 

Να υπάρχει πρόβλεψη από το εργοτάξιο για λήψη 
τεχνικών και οργανωτικών µέτρων αντιµετώπισης 
καύσωνα 

10207 1 Όλες 
Π∆ 1073/81, ΑΡΘΡΟ 47 και Π∆ 395/94 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, παρ. 2.10  

10304 1 Όλες 
Π.∆. 305/96 αρθ. 12 παράρ. ΙV, µέρος Α 

14, Π.∆. 1073 /81 αρθ. 101, 109 Τακτικός καθαρισµός και συντήρηση 
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ΤΜΗΜΑ ∆’ 
 

1. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Σχεδιάζεται στον προβλεπόµενο χώρο αυτού του εντύπου ή επισυνάπτεται σχεδιάγραµµα 

της θέσης του έργου, στο οποίο θα φαίνονται µε χαρακτηριστικό και εύκολα αντιληπτό τρόπο 

(π.χ. διαφορετικό χρώµα, διαφορετικό είδος ή πάχος γραµµών κλπ) ή και περιγραφικά τα 

παρακάτω στοιχεία: 

• διόδους προσπέλασης στο εργοτάξια 

• τις διόδους κυκλοφορίας πεζών κα οχηµάτων εντός του εργοταξίου 

• τους χώρους εγκατάστασης του βασικού µηχ.  Εξοπλισµού 

• τους χώρους αποθήκευσης 

• τους χώρους των αχρήστων και επικίνδυνων υλικών και της περιγραφής του τρόπου 

αποκοµιδής τους 

• τους χώρους υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 

• άλλων σηµείων, χώρων  ή ζωνών που απαιτούνται για την ασφάλεια και υγεία των 

εργαζοµένων 

• τυχούσες µελέτες για την κατασκευή απαιτουµένων ειδικών ικριωµάτων 

Η συµπλήρωση του τµήµατος αυτού θα γίνει από τον Ανάδοχο του έργου, όταν 

οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραµµα του έργου και αποφασιστούν οι θέσεις εγκατάστασης του 

εργοταξίου, λατοµείων κλπ. 
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ΤΜΗΜΑ Ε’ 

1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Καταχωρούνται εδώ οι τίτλοι  των νοµοθετικών διατάξεων των οποίων έχει γίνει αναφορά στον 

πίνακα του Τµήµατος Γ του ΣΑΥ. 

Π∆ 1073/81 

Π∆ 305/96 

Π∆ 95/78 
 Π.∆. 395/94 

Π∆ 778/80  

Π.∆. 396/94 

 Π.∆. 22/1933 
 Π.∆. 17/78 

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/1993 

Π.∆. 105/95 

Π.∆. 212/76 

Π.∆. 225/89 

Ν.2094 

 Π.∆. 397/94 

Π.∆. 95/1978 

Π∆ 71/88  
ΚΕΗΕ 

Π∆ 85/91 

Π.∆. 77/1993 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ.ΕΡΓ. 
130329/03.07.95, 140120/89/ΚΥΑΕ 
και 130427/90/∆ΣΕ 

Ν1181/81  Α2στ/1539/1985 

Π.∆. 399/94 

Ν. 1430/84 

ΥΑ Β 10451/929/88 

∆13Ε/5933/3-8-1999 

Π.∆. 378/94 

Π.∆. 845/96 

ΚΜΛΕ (Απ. Υπ. Εν. Φυσ. Πόρων II-
5η/Φ/17402/84 ΦΕΚ 931/B/31.12.84) 
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ΤΜΗΜΑ ΣΤ’ 

1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (ΣΑΥ) 

 
 
 

Κίνδυνοι   Πηγές κινδύνων 
Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 

01000. Αστοχίες 
εδάφους 

        

01100. Φυσικά 
πρανή 

0110
1 

Κατολίσθηση. Απουσία/ 
/ανεπάρκεια υποστήριξης 

    

0110
2 

Αποκολλήσεις. Απουσία/ 
/ανεπάρκεια προστασίας 

    

0110
3 

Στατική επιφόρτιση. 
Εγκαταστάσεις /εξοπλισµός 

    

0110
4 

∆υναµική επιφόρτιση. Φυσική 
αιτία  

    

0110
5 

∆υναµική επιφόρτιση. 
Ανατινάξεις 

    

0110
6 

∆υναµική επιφόρτιση. Κινητός 
εξοπλισµός 

    

01200. Τεχνητά 
πρανή & 
Εκσκαφές 

0120
1 

Κατάρρευση. Απουσία/ 
/ανεπάρκεια υποστήριξης 

    

0120
2 

Αποκολλήσεις. Απουσία/ 
/ανεπάρκεια προστασίας 

    

0120
3 

Στατική επιφόρτιση. 
Υπερύψωση 

    

0120
4 

Στατική επιφόρτιση. 
Εγκαταστάσεις /εξοπλισµός 

    

0120
5 

∆υναµική επιφόρτιση. Φυσική 
αιτία  

    

0120
6 

∆υναµική επιφόρτιση. 
Ανατινάξεις 

    

0120
7 

∆υναµική επιφόρτιση. Κινητός 
εξοπλισµός 

    

01300. Υπόγειες 
εκσκαφές 

0130
1 

Καταπτώσεις οροφής/ 
/παρειών. Ανυποστήλωτα 
τµήµατα 
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0130
2 

Καταπτώσεις οροφής/ 
/παρειών. Ανεπαρκής 
υποστύλωση 

    

0130
3 

Καταπτώσεις οροφής/  
/παρειών. Καθυστερηµένη 
υποστύλωση 

    

0130
4 

Κατάρρευση µετώπου 
προσβολής 

    

01400. 
Καθιζήσεις 

0140
1 

Ανυποστήρικτες παρακείµενες 
εκσκαφές 

    

0140
2 

Προϋπάρχουσα υπόγεια 
κατασκευή 

    

0140
3 

∆ιάνοιξη υπογείου έργου     

0140
4 

Ερπυσµός     

0140
5 

Γεωλογικές /γεωχηµικές 
µεταβολές 

    

0140
6 

Μεταβολές υδροφόρου 
ορίζοντα 

    

0140
7 

Υποσκαφή /απόπλυση     

0140
8 

Στατική επιφόρτιση     

0140
9 

∆υναµική καταπόνηση-φυσική 
αιτία 

    

0141
0 

∆υναµική καταπόνηση-
ανθρωπογενής αιτία 

    

01500. Άλλη 
πηγή 

0150
1 

      

0150
2 

      

0150
3 

      

02000. Κίνδυνοι 
από εργοταξιακό 
εξοπλισµό 

        

02100. Κίνηση 
οχηµάτων και 

0210
1 

Συγκρούσεις οχήµατος-
οχήµατος 

1 1 1 1 
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µηχανηµάτων 0210
2 

Συγκρούσεις οχήµατος-
προσώπων 

 1  1 

0210
3 

Συγκρούσεις οχήµατος-
σταθερού εµποδίου 

 1  1 

0210
4 

Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος-
οχήµατος 

    

0210
5 

Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος-
σταθερού εµποδίου 

    

0210
6 

Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες 
συστηµάτων 

    

0210
7 

Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής 
ακινητοποίηση 

    

0210
8 

Μέσα σταθερής τροχιάς. 
Ανεπαρκής προστασία 

    

0210
9 

Μέσα σταθερής τροχιάς.-
Εκτροχιασµός 

    

02200. 
Ανατροπή 
οχηµάτων και 
µηχανηµάτων 

0220
1 

Ασταθής έδραση     

0220
2 

Υποχώρηση εδάφους/ 
/δαπέδου 

    

0220
3 

Έκκεντρη φόρτωση     

0220
4 

Εργασία σε πρανές     

0220
5 

Υπερφόρτωση     

0220
6 

Μεγάλες ταχύτητες     

02300. 
Μηχανήµατα µε 
κινητά µέρη 

0230
1 

Στενότητα χώρου  1 1 1 

0230
2 

Βλάβη συστηµάτων κίνησης     

0230
3 

Ανεπαρκής κάλυψη 
κινουµένων τµηµάτων-πτώσεις 

    

0230
4 

Ανεπαρκής κάλυψη κιν. 
τµηµάτων-παγιδεύσεις µελών 

    



«Ανάπλαση - αναβάθµιση της περιοχής της υπαίθριας λαϊκής αγοράς στο κέντρο της πόλης των 
Τρικάλων» 
 

 
 
                                                                                                                                                                                Σελ. 26 

0230
5 

Τηλεχειριζόµενα µηχανήµατα & 
τµήµατά τους 

    

02400. Εργαλεία 
χειρός 

0240
1 

      

0240
2 

      

0240
3 

      

02500. Άλλη 
πηγή 

0250
1 

      

0250
2 

      

0250
3 

      

03000. Πτώσεις 
από ύψος 

       

03100. 
Οικοδοµές-
κτίσµατα 

0310
1 

Κατεδαφίσεις     

0310
2 

Κενά τοίχων     

0310
3 

Κλιµακοστάσια     

0310
4 

Εργασία σε στέγες     

03200. ∆άπεδα 
εργασίας – 
προσπελάσεις 

0320
1 

Κενά δαπέδων     

0320
2 

Πέρατα δαπέδων     

0320
3 

Επικλινή δάπεδα      

0320
4 

Ολισθηρά δάπεδα      

0320
5 

Ανώµαλα δάπεδα      

0320
6 

Αστοχία υλικού δαπέδου     

0320
7 

Υπερυψωµένες δίοδοι και 
πεζογέφυρες 

    



«Ανάπλαση - αναβάθµιση της περιοχής της υπαίθριας λαϊκής αγοράς στο κέντρο της πόλης των 
Τρικάλων» 
 

 
 
                                                                                                                                                                                Σελ. 27 

0320
8 

Κινητές σκάλες και 
ανεµόσκαλες 

    

0320
9 

Αναρτηµένα δάπεδα. Αστοχία 
ανάρτησης 

    

0321
0 

Κινητά δάπεδα. Αστοχία 
µηχανισµού 

    

0321
1 

Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση     

03300. 
Ικριώµατα 

0330
1 

Κενά ικριωµάτων     

0330
2 

Ανατροπή. Αστοχία 
συναρµολόγησης 

    

0330
3 

Ανατροπή. Αστοχία έδρασης     

0330
4 

Κατάρρευση. Αστοχία υλικού 
ικριώµατος 

    

0330
5 

Κατάρρευση. Ανεµοπίεση     

03400. 
Τάφροι/φρέατα 

0340
1 

      

0340
2 

      

03500. Άλλη 
πηγή 

0350
1 

      

0350
2 

      

0350
3 

      

04000. Εκρήξεις 
. Εκτοξευόµενα 
υλικά-
θραύσµατα 

        

04100. 
Εκρηκτικά – 
Ανατινάξεις 

0410
1 

Ανατινάξεις βράχων     

0410
2 

Ανατινάξεις κατασκευών     

0410
3 

Ατελής ανατίναξη υπονόµων     
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0410
4 

Αποθήκες εκρηκτικών     

0410
5 

Χώροι αποθήκευσης 
πυροµαχικών 

    

0410
6 

∆ιαφυγή-έκλυση εκρηκτικών 
αερίων & µιγµάτων 

    

04200. ∆οχεία 
και δίκτυα υπό 
πίεση 

0420
1 

Φιάλες ασετιλίνης /οξυγόνου     

0420
2 

Υγραέριο     

0420
3 

Υγρό άζωτο     

0420
4 

Αέριο πόλης     

0420
5 

Πεπιεσµένος αέρας     

0420
7 

∆ίκτυα ύδρευσης     

0420
8 

Ελαιοδοχεία /υδραυλικά 
συστήµατα 

    

04300. Αστοχία 
υλικών υπό 
ένταση 

0430
1 

Βραχώδη υλικά σε θλίψη     

0430
2 

Προεντάσεις 
οπλισµού/αγκυρίων 

    

0430
3 

Κατεδάφιση προεντεταµένων 
στοιχείων 

    

0430
4 

Συρµατόσχοινα      

0430
5 

Εξολκεύσεις     

0430
6 

Λαξεύσεις /τεµαχισµός λίθων     

04400. 
Εκτοξευόµενα 
υλικά 

0440
1 

Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα     

0440
2 

Αµµοβολές     
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0440
3 

Τροχίσεις /λειάνσεις     

04500. Άλλη 
πηγή 

0450
1 

      

0450
2 

      

0450
3 

      

05000. Πτώσεις-
µετατοπίσεις 
υλικών & 
αντικειµένων 

        

05100. Κτίσµατα 
- φέρων 
οργανισµός 

0510
1 

Αστοχία. Γήρανση     

0510
2 

Αστοχία. Στατική επιφόρτιση     

0510
3 

Αστοχία. Φυσική δυναµική 
καταπόνηση 

    

0510
4 

Αστοχία. Ανθρωπογενής 
δυναµική καταπόνηση 

    

0510
5 

Κατεδάφιση      

0510
6 

Κατεδάφιση παρακειµένων     

05200. 
Οικοδοµικά 
στοιχεία 

0520
1 

Γήρανση πληρωτικών 
στοιχείων 

    

0520
2 

∆ιαστολή-συστολή υλικών     

0520
3 

Αποξήλωση δοµικών στοιχείων     

0520
4 

Αναρτηµένα στοιχεία & 
εξαρτήµατα 

    

0520
5 

Φυσική δυναµική καταπόνηση     

0520
6 

Ανθρωπογενής δυναµική 
καταπόνηση 

    

0520
7 

Κατεδάφιση      
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0520
8 

Αρµολόγηση /απαρµολόγηση 
προκατασκ. στοιχείων 

    

05300. 
Μεταφερόµενα 
υλικά - 
Εκφορτώσεις 

0530
1 

Μεταφορικό µηχάνηµα. 
Ακαταλληλότητα /ανεπάρκεια 

1 1 1 1 

0530
2 

Μεταφορικό µηχάνηµα. Βλάβη  1 1 1 

0530
3 

Μεταφορικό µηχάνηµα. 
Υπερφόρτωση 

    

0530
4 

Απόκλιση µηχανήµατος. 
Ανεπαρκής έδραση 

    

0530
5 

Ατελής /έκκεντρη φόρτωση     

0530
6 

Αστοχία συσκευασίας φορτίου  1 1 1 

0530
7 

Πρόσκρουση φορτίου  1 1 1 

0530
8 

∆ιακίνηση αντικειµένων 
µεγάλου µήκους 

    

0530
9 

Χειρωνακτική µεταφορά 
βαρέων φορτίων 

 1 1 1 

0531
0 

Απόλυση χύδην υλικών. 
Υπερφόρτωση 

 1 1 1 

0531
1 

Εργασία κάτω από σιλό     

05400. 
Στοιβασµένα 
υλικά 

0540
1 

Υπερστοίβαση     

0540
2 

Ανεπάρκεια πλευρικού 
περιορισµού σωρού 

    

0540
3 

Ανορθολογική απόληψη     

05500. Άλλη 
πηγή 

0550
1 

      

0550
2 

      

0550
3 

      

06000. Πυρκαϊές         
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06100. Εύφλεκτα 
υλικά 

0610
1 

Έκλυση /διαφυγή εύφλεκτων 
αερίων 

    

0610
2 

∆εξαµενές /αντλίες καυσίµων     

0610
3 

Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. 
εύφλεκτα 

    

0610
4 

Ασφαλτοστρώσεις /χρήση 
πίσσας 

    

0610
5 

Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά     

0610
6 

Αυτανάφλεξη-απορρίµµατα     

0610
7 

Επέκταση εξωγενούς εστίας. 
Ανεπαρκής προστασία 

    

06200. 
Σπινθήρες & 
βραχυκυκλώµατ
α 

0620
1 

Εναέριοι αγωγοί υπό τάση     

0620
2 

Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση     

0620
3 

Εντοιχισµένοι αγωγοί υπό 
τάση 

    

0620
4 

Εργαλεία που παράγουν 
εξωτερικό σπινθήρα 

    

06300. Υψηλές 
θερµοκρασίες 

0630
1 

Χρήση φλόγας-
οξυγονοκολλήσεις 

    

0630
2 

Χρήση φλόγας-
κασσιτεροκολλήσεις 

    

0630
3 

Χρήση φλόγας-χυτεύσεις     

0630
4 

Ηλεκτροσυγκολλήσεις     

0630
5 

Πυρακτώσεις υλικών     

06400. Άλλη 
πηγή 

0640
1 

      

0640
2 
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0640
3 

      

07000. 
Ηλεκτροπληξία 

        

07100. ∆ίκτυα-
εγκαταστάσεις 

0710
1 

Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 2 2 2  

0710
2 

Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 2 2 2  

0710
3 

Προϋπάρχοντα εντοιχισµένα 
δίκτυα 

    

0710
4 

Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα     

0710
5 

∆ίκτυο ηλεκτροδότησης έργου     

0710
6 

Ανεπαρκής αντικεραυνική 
προστασία-γειώσεις 

    

07200. Εργαλεία-
µηχανήµατα 

0720
1 

Ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα     

0720
2 

Ηλεκτροκίνητα εργαλεία     

07300. Άλλη 
πηγή 

0730
1 

      

0730
2 

      

0730
3 

      

08000. Πνιγµός/ 
/Ασφυξία 

        

08100. Νερό 0810
1 

Υποβρύχιες εργασίες     

0810
2 

Εργασίες εν πλω-πτώση     

0810
3 

Βύθιση /ανατροπή πλωτού 
µέσου 

    

0810
4 

Παρόχθιες /παράλιες εργασίες. 
Πτώση 

    

0810
5 

Παρόχθιες /παράλιες εργασίες. 
Ανατροπή µηχανήµατος 
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0810
6 

Υπαίθριες λεκάνες /∆εξαµενές. 
Πτώση 

    

0810
7 

Υπαίθριες λεκάνες /∆εξαµενές. 
Ανατροπή µηχανήµατος 

    

0810
8 

Πληµµύρα /Κατάκλυση έργου     

08200. 
Ασφυκτικό 
περιβάλλον 

0820
1 

Βάλτοι, ιλείς, κινούµενες άµµοι     

0820
2 

Υπόνοµοι, βόθροι, βιολογικοί 
καθαρισµοί 

    

0820
3 

Βύθιση σε σκυρόδεµα, 
ασβέστη ,κλπ 

    

0820
4 

Εργασία σε κλειστό χώρο-
ανεπάρκεια οξυγόνου 

    

08300. Άλλη 
πηγή 

0830
1 

      

0830
2 

      

0830
3 

      

09000. 
Εγκαύµατα 

        

09100. Υψηλές 
θερµοκρασίες 

0910
1 

Συγκολλήσεις /συντήξεις     

0910
2 

Υπέρθερµα ρευστά      

0910
3 

Πυρακτωµένα στερεά     

0910
4 

Τήγµατα µετάλλων     

0910
5 

Άσφαλτος /πίσσα     

0910
6 

Καυστήρες     

0910
7 

Υπερθερµαινόµενα τµήµατα 
µηχανών 

    

09200. Καυστικά 
υλικά 

0920
1 

Ασβέστης     
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0920
2 

Οξέα     

0920
3 

      

09300. Άλλη 
πηγή 

0930
1 

      

0930
2 

      

0930
3 

      

10000. Έκθεση 
σε βλαπτικούς 
παράγοντες 

        

10100. Φυσικοί 
Παράγοντες 

1010
1 

Ακτινοβολίες     

1010
2 

Θόρυβος /δονήσεις 1 1 1  

1010
3 

Σκόνη 1 1 1  

1010
4 

Υπαίθρια εργασία. Παγετός     

1010
5 

Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1 1 1 

1010
6 

Χαµηλή θερµοκρασία χώρου 
εργασίας 

    

1010
7 

Υψηλή θερµοκρασία χώρου 
εργασίας 

1 1 1 1 

1010
8 

Υγρασία χώρου εργασίας     

1010
9 

Υπερπίεση / υποπίεση     

1011
0 

      

1011
1 

      

10200. Χηµικοί 
Παράγοντες 

1020
1 

∆ηλητηριώδη αέρια     
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1020
2 

Χρήση τοξικών υλικών     

1020
3 

Αµίαντος     

1020
4 

Ατµοί τηγµάτων     

1020
5 

Αναθυµιάσεις υγρών/ 
/βερνίκια, κόλλες, µονωτικά, 
διαλύτες 

    

1020
6 

Καπναέρια ανατινάξεων     

1020
7 

Καυσαέρια µηχανών εσωτ. 
καύσης 

    

1020
8 

Συγκολλήσεις     

1020
9 

Καρκινογόνοι παράγοντες     

1021
0 

      

1021
1 

      

1021
2 

      

10300. 
Βιολογικοί 
Παράγοντες 

1030
1 

Μολυσµένα εδάφη     

1030
2 

Μολυσµένα κτίρια     

1030
3 

Εργασία σε υπονόµους, 
βόθρους, βιολογικούς 
καθαρισµούς 

    

1030
4 

Χώροι υγιεινής     

1030
5 

      

1030
6 

      

1030
7 
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                                                                          ΤΜΗΜΑ Ζ’ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. 

(1) Π∆-778/80 

(2) Π∆-1073/81 

(3) Π∆-396/94 

(4) Π∆-305/96 

(5) Απόφ. – ∆ΕΕΠΠ/85/01 

(6) Απόφ. – ∆ΙΠΑ∆/177/01 

(7) Εγκ.-130159/97 

(8) Εγκ.-52206/97 

(9) Εγκ.-∆ΙΠΑ∆/307/11/01 

(10) Π∆-105/95 

(11) Κανονισµός µεταλλευτικών και λατοµικών εργασιών 

      

Τρίκαλα,     25-9-2018   Τρίκαλα,  25-9-2018    

Ο Συντάξας  Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 
  Η αν. Προϊσταµένη ∆.Τ.Υ 
   

   

   
Ηλίας Γεωργούλας  Θεοδωρα Σαργιώτη 

Πολ/κός  Μηχ/κός  Πολ.Μηχανικός 
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