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ΦΑΣΗ :  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 

: ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
: Ανάλυση εργασίας 

 

 

Μεταφορά υλικών στο χώρο 
Απόθεση υλικών 
Συµπύκνωση υλικών 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόµενου από πρανές 

Βαθµός επικινδυνότητας : 3 

1 Περίφραξη των πρανών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ 
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981) 

2 Περίφραξη των πρανών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και 
σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

3 Περίφραξη των πρανών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πτώση αντικειµένων από πρανή 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών στα άκρα των πρανών (Π∆ 778/1980) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Σύγκρουση µε µηχάνηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να 
αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981) 

2 Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν 
πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981) 

3 Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης 
επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριµένες 
ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Οµάδας και Κατηγορίας (Π∆ 
31/1990, Π∆ 1073/1981) 

4 Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό 
ρουχισµό (Π∆ 396/1994) 

5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν την 
ένδειξη «CE» (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε ενηµερωµένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης 
(στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισµός τους πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις προβλέψεις του 
εγχειριδίου και της Νοµοθεσίας (ακόµη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Π∆ 395/1994, Π∆ 
1073/1981) 

7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το Β∆4/1951). 
Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα οπισθοπορείας) καθώς τα 
συστήµατα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να 
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταµπλό χειρισµού πρέπει να λειτουργούν, όπως 
επίσης και η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 
304/2000) 

8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. 
Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία 
κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

9 Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης 
τους (Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994) 

2 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και 
εξοπλισµό 

3 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981) 

4 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, 
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

5 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994) 
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Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Τροχαίο 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες 
αρχές και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003) 

2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, 
ώστε να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή 
της τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003) 

3 Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη 
σχετική µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 
503/2003) 

4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 
αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η 
είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003) 

5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003) 

6 Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 
396/1994) 

7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου 
(ΥΑ 503/2003) 

8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 
1073/1981) 

9 Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην 
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003) 

10 Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της 
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, 
παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους 
ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των 
εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 
503/2003, Π∆ 396/1994) 

11 Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 
503/2003) 

12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή 
ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα 
ασφάλειας (ΥΑ 503/2003) 

Μέτρα 

13 Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 
503/2003, Π∆ 396/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται 
η ∆ΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν 
πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα 
ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981) 

2 Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (Π∆ 1083/1981) 

3 Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (Π∆ 1073/1981) 

4 Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ∆ΕΗ) από αγωγούς µέσης τάσης 
και γενικά κάθε είδους αγωγό (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

5 Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούµενης απόστασης ασφαλείας. 
Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκεκριµένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση σήµανσης (πχ 
σχοινί µε κρεµασµένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε απόσταση ασφαλείας (Π∆ 
1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πυρκαγιά 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981) 

2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) 
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978) 

3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

4 Αποψήλωση θάµνων και χαµηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες 
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5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρµανση) (Π∆ 1073/1981) 

6 Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 1073/1981) 

7 Χρήση πυροσβεστικών µέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσµατική χρήση των 
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενηµέρωση του προσωπικού. Επίσης σηµειώνεται ότι τα 
πυροσβεστικά µέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιµες θέσεις (Π∆ 1073/1981, Π∆ 
95/1978) 

Μέτρα 

8 Σύσταση οµάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα µέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο 
σε καθηµερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενηµερωθεί για τη χρήση των 
πυροσβεστικών µέσων) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Θόρυβος από µηχανήµατα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

1 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 
85/1991, Π∆ 395/1994) 

2 Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994) 

3 Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991) 

4 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981) 

5 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994) 

Μέτρα 

6 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

1 Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι 
εφικτό (Π∆ 397/1994) 

2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994) 

3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη 
σωµατική προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 
397/1994) 

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα 
δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός, φωτισµός) (Π∆ 397/1994) 

5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 
397/1994) 

6 Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα 
στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994) 

Μέτρα 

7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον 
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Γλίστριµα - παραπάτηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

1 ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981) 

2 ∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981) 

3 Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981) 

4 Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το 
πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

5 Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 
1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : ∆ονήσεις από συµπύκνωση 

Βαθµός επικινδυνότητας : 1 
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1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994) 

2 Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή 
αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) 

3 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985) 

Μέτρα 

4 Απόσταση ασφαλείας από τα µηχανήµατα συµπύκνωσης - δόνησης (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Σκόνη από µηχανήµατα - οχήµατα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

1 ∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981) 

2 ∆ιαβροχή µε υδροφόρα (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

3 Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994) 

1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

2 Αδιάβροχες µπότες ΕΝ 345 (S1) 

3 Γάντια ΕΝ 388 

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

5 Φόρµα εργασίας ΕΝ 465 

Μ.Α.Π.  

6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

: ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

: Ανάλυση εργασίας 

 

 

Καλούπωµα 
Κατασκευή - τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού 
Σκυροδέτηση 
Ξεκαλούπωµα 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόµενου από ύψος 

Βαθµός επικινδυνότητας : 3 

1 Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε 
ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

2 Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο 
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

3 Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 
1073/1981, Π∆ 778/1980) 

4 Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε 
ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

5 Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και 
σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

6 Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, 
Π∆ 778/1980) 

7 Περίφραξη των υπερυψωµένων θέσεων εργασίας, διαδρόµων και προσβάσεων µε διατάξεις 
πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 
εκ ή µε προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 µ) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

8 Περίφραξη των κενών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ 
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

9 Περίφραξη των κενών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί 
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

10 Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981) 

11 Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που 
αναµένεται να δεχτεί (Π∆ 1073/1981) 

12 Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981) 

13 Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 
396/1994) 

Μέτρα 

14 Περίφραξη των διαδρόµων και των θέσεων εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του 0,75 µ, µε 
µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 
1073/1981, Π∆ 7789/1980) 
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Μελέτη ΣΑΥ 

15 Κατασκευή κεκλιµένων διαδρόµων και προσβάσεων µε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή 
των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναµενόµενα φορτία (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

Μέτρα 

16 Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν 
αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόµενου από σκαλωσιά 

Βαθµός επικινδυνότητας : 3 

1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας 
(Π∆ 1073/1981) 

3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 
778/1980) 

4 Κατασκευή ικριώµατος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από 
την κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις 
(κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώµατος (Π∆ 778/1980) 

Μέτρα 

5 ∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής 
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆ 
778/1980) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόµενου από σκάλα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 3 

1 Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

2 Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) 
(Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

3 Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

4 Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

5 Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

Μέτρα 

6 Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να 
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πτώση αντικειµένων από ύψος 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, 
κλιµακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980) 

2 Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών 
µε πλέγµα (Π∆ 778/1980) 

3 Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο 
από 3,50 µ από το πεζοδρόµιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό 
υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία 
διαµορφώνεται κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π∆ 778/1980) 

4 Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη 
συγκράτηση υλικών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

5 Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981) 

6 Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε 
ύψος (Π∆ 1073/1981) 

7 Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆ 
105/1995) 

Μέτρα 

8 Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πτώση φορτίων που µεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981) 

2 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (Π∆ 1073/1981, Π∆ 
395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

Μέτρα 

3 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να φέρει πινακίδα µε διάγραµµα ανυψωτικής ικανότητας (Π∆ 
1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 
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4 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 
89/1999, Π∆ 304/2000, ΥΑ 593/2003) 

5 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις, από τρίτο µέρος (ΥΑ 
593/2003) 

6 Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται (πχ συρµατόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιµάντες) να είναι ο 
προβλεπόµενος και χωρίς φθορές (Π∆ 1073/1981) 

7 Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εµπειρία (Π∆ 31/1990) 

8 Τα συρµατόσχοινα – σαµπάνια να είναι ελεγµένα και προσαρτηµένα σωστά στο φορτίο (Π∆ 
1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

9 Η περιοχή να είναι αποκλεισµένη για τους µη έχοντες εργασία (Π∆ 1073/1981) 

10 Οι εργαζόµενοι σε γειτονικά σηµεία να έχουν ενηµερωθεί 

11 Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έµπειρος 
κουµανταδόρος (Π∆ 1073/1981) 

12 Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασµένοι καλά (Π∆ 1073/1981) 

13 Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (Π∆ 1073/1981) 

14 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού µηχανισµού (Π∆ 1073/1981) 

15 Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας µεταφοράς φορτίου (Π∆ 1073/1981) 

16 Απαγορεύεται  η απότοµη ανύψωση/ κατέβασµα (Π∆ 1073/1981) 

17 Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζοµένους (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

18 Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεµοι (Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Σύγκρουση µε µηχάνηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να 
αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981) 

2 Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν 
πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981) 

3 Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης 
επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριµένες 
ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Οµάδας και Κατηγορίας (Π∆ 
31/1990, Π∆ 1073/1981) 

4 Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό 
ρουχισµό (Π∆ 396/1994) 

5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν την 
ένδειξη «CE» (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε ενηµερωµένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης 
(στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισµός τους πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις προβλέψεις του 
εγχειριδίου και της Νοµοθεσίας (ακόµη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Π∆ 395/1994, Π∆ 
1073/1981) 

7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το Β∆4/1951). 
Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα οπισθοπορείας) καθώς τα 
συστήµατα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να 
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταµπλό χειρισµού πρέπει να λειτουργούν, όπως 
επίσης και η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 
304/2000) 

8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. 
Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία 
κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

9 Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης 
τους (Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994) Μέτρα 

2 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και 
εξοπλισµό 
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3 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981) 

4 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, 
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

5 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Τροχαίο 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες 
αρχές και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003) 

2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, 
ώστε να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή 
της τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003) 

3 Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη 
σχετική µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 
503/2003) 

4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 
αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η 
είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003) 

5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003) 

6 Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 
396/1994) 

7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου 
(ΥΑ 503/2003) 

8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 
1073/1981) 

9 Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην 
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003) 

10 Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της 
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, 
παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους 
ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των 
εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 
503/2003, Π∆ 396/1994) 

11 Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 
503/2003) 

12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή 
ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα 
ασφάλειας (ΥΑ 503/2003) 

Μέτρα 

13 Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 
503/2003, Π∆ 396/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 
384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό 
ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε 
δυνατότητα κλειδώµατος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν 
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η 
εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Οι 
πίνακες πρέπει να παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

3 Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και 
ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

Μέτρα 

4 Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα 
στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε 
µαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης 
προσωπικού, µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

ΕΡΓΟ: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΖΗΛΕΥΤΗΣ Σελίδα 17 από 52 



Μελέτη ΣΑΥ 

Μέτρα 5 Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και 
πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται 
η ∆ΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν 
πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα 
ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981) 

2 Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (Π∆ 1083/1981) 

3 Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (Π∆ 1073/1981) 

4 Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ∆ΕΗ) από αγωγούς µέσης τάσης 
και γενικά κάθε είδους αγωγό (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

5 Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούµενης απόστασης ασφαλείας. 
Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκεκριµένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση σήµανσης (πχ 
σχοινί µε κρεµασµένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε απόσταση ασφαλείας (Π∆ 
1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Θόρυβος 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991) 

2 Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991) 

3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 
85/1991) 

4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 
85/1991, Π∆ 395/1994) 

5 Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994) 

6 Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991) 

7 Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου 
εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991) 

8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981) 

9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994) 

Μέτρα 

10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

1 Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι 
εφικτό (Π∆ 397/1994) 

2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994) 

3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη 
σωµατική προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 
397/1994) 

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα 
δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός, φωτισµός) (Π∆ 397/1994) 

5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 
397/1994) 

6 Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα 
στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994) 

Μέτρα 

7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον 
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985) 
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Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Καταπτώσεις - καθιζήσεις ικριωµάτων 

Βαθµός επικινδυνότητας : 3 

1 Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται µελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής 
από τον αρµόδιο µηχανικό, εκτός αν κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 
κατασκευαστή της (ΚΥΑ 16440/1994) 

2 Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση εξέτασης 
τύπου, δήλωση πιστότητας, τεύχος µελέτης αντοχής, οδηγίες συναρµολόγησης και 
προβλεπόµενες χρήσεις (ΚΥΑ 1440/1994) 

3 Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς, η 
οποία συµφωνεί µε τα πιστοποιητικά της (ΚΥΑ 1440/1994) 

4 Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την 
ασφαλή και σταθερή ανέγερση της (ΚΥΑ 1440/1994) 

5 Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά της σκαλωσιάς πριν τη χρησιµοποίηση τους 
(ΚΥΑ 1440/1994) 

6 Μόνο έµπειροι και εξειδικευµένοι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούνται για την συναρµολόγηση και 
αποσυναρµολόγηση της σκαλωσιάς (ΚΥΑ 1440/1994) 

7 Η σκαλωσιά πρέπει να εδράζεται σε σταθερό έδαφος (Π∆ 778/1980) 

8 Για τη στήριξη σκαλωσιών σε χώµα πρέπει να χρησιµοποιούνται µαδέρια (Π∆ 778/1980) 

9 Η έδραση σκαλωσιών σε µπάζα πρέπει να αποφεύγεται (Π∆ 778/1980) 

10 Η έδραση σκαλωσιών σε υαλοπίνακες πρέπει να αποφεύγεται (Π∆ 778/1980) 

11 Η σκαλωσιά πρέπει να "δένεται" στην κατασκευή ή να αντιστηρίζεται. Το "δέσιµο" σε καµία 
περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται µε σχοινί ή σύρµα, αλλά σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 
κατασκευαστή της σκαλωσιάς (Π∆ 778/1980) 

12 Πριν ολοκληρωθεί µια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιµοποιείται (Π∆ 778/1980) 

Μέτρα 

13 Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. Οι έλεγχοι 
πρέπει να καταγράφονται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (Π∆ 778/1980, Π∆ 
1073/1981, Ν 1296/1983) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Γλίστριµα - παραπάτηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

1 ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981) 

2 ∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981) 

3 Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981) 

4 Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το 
πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

5 Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 
1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : ∆ονήσεις 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994) 

2 Συντήρηση των συστηµάτων αναρτήσεων φορτηγών και µηχανηµάτων (Π∆ 1073/1981, Π∆ 
395/1994) 

3 Επιλογή εργαλείων µε διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (Π∆ 395/1994) 

4 Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή 
αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) 

5 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985) 

Μέτρα 

6 Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (Π∆ 396/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την 
παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993) 
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2 Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα 
στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, 
Π∆ 77/1993) 

3 Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 
388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993) 

4 Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 
388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993) 

5 Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των 
χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993) 

6 Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα 
διαλείµµατα και µετά το πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 
77/1993) 

Μέτρα 

7 Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το 
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 
307/21986, Π∆ 77/1993) 

1 Γυαλιά ΕΝ 166(Β) 

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

3 Αδιάβροχες µπότες ΕΝ 345 (S1) 

4 Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361 

5 Γάντια ΕΝ 388 

6 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

Μ.Α.Π.  

7 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

ΦΑΣΗ :  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

: ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
: Ανάλυση εργασίας 

 

 

Μεταφορά υλικών στο χώρο 
Απόθεση υλικών 
Συµπύκνωση υλικών 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόµενου από πρανές 

Βαθµός επικινδυνότητας : 3 

1 Περίφραξη των πρανών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ 
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981) 

2 Περίφραξη των πρανών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και 
σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

3 Περίφραξη των πρανών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πτώση αντικειµένων από πρανή 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών στα άκρα των πρανών (Π∆ 778/1980) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Σύγκρουση µε µηχάνηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να 
αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981) 

2 Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν 
πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981) 

3 Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης 
επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριµένες 
ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Οµάδας και Κατηγορίας (Π∆ 
31/1990, Π∆ 1073/1981) 

4 Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό 
ρουχισµό (Π∆ 396/1994) 

5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν την 
ένδειξη «CE» (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

Μέτρα 

6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε ενηµερωµένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης 
(στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισµός τους πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις προβλέψεις του 
εγχειριδίου και της Νοµοθεσίας (ακόµη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Π∆ 395/1994, Π∆ 
1073/1981) 
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7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το Β∆4/1951). 
Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα οπισθοπορείας) καθώς τα 
συστήµατα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να 
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταµπλό χειρισµού πρέπει να λειτουργούν, όπως 
επίσης και η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 
304/2000) 

8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. 
Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία 
κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

9 Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης 
τους (Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994) 

2 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και 
εξοπλισµό 

3 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981) 

4 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, 
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

5 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Τροχαίο 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες 
αρχές και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003) 

2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, 
ώστε να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή 
της τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003) 

3 Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη 
σχετική µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 
503/2003) 

4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 
αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η 
είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003) 

5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003) 

6 Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 
396/1994) 

7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου 
(ΥΑ 503/2003) 

8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 
1073/1981) 

9 Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην 
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003) 

10 Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της 
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, 
παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους 
ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των 
εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 
503/2003, Π∆ 396/1994) 

11 Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 
503/2003) 

12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή 
ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα 
ασφάλειας (ΥΑ 503/2003) 

Μέτρα 

13 Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 
503/2003, Π∆ 396/1994) 
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Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται 
η ∆ΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν 
πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα 
ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981) 

2 Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (Π∆ 1083/1981) 

3 Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (Π∆ 1073/1981) 

4 Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ∆ΕΗ) από αγωγούς µέσης τάσης 
και γενικά κάθε είδους αγωγό (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

5 Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούµενης απόστασης ασφαλείας. 
Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκεκριµένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση σήµανσης (πχ 
σχοινί µε κρεµασµένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε απόσταση ασφαλείας (Π∆ 
1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πυρκαγιά 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981) 

2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) 
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978) 

3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (Π∆ 1073/1981) 

4 Αποψήλωση θάµνων και χαµηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες 

5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρµανση) (Π∆ 1073/1981) 

6 Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 1073/1981) 

7 Χρήση πυροσβεστικών µέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσµατική χρήση των 
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενηµέρωση του προσωπικού. Επίσης σηµειώνεται ότι τα 
πυροσβεστικά µέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιµες θέσεις (Π∆ 1073/1981, Π∆ 
95/1978) 

Μέτρα 

8 Σύσταση οµάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα µέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο 
σε καθηµερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενηµερωθεί για τη χρήση των 
πυροσβεστικών µέσων) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Θόρυβος από µηχανήµατα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

1 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 
85/1991, Π∆ 395/1994) 

2 Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994) 

3 Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991) 

4 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981) 

5 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994) 

Μέτρα 

6 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

1 Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι 
εφικτό (Π∆ 397/1994) 

2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994) 

3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη 
σωµατική προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 
397/1994) 

Μέτρα 

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα 
δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός, φωτισµός) (Π∆ 397/1994) 
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5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 
397/1994) 

6 Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα 
στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994) 

Μέτρα 

7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον 
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Γλίστριµα - παραπάτηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

1 ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981) 

2 ∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981) 

3 Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981) 

4 Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το 
πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

5 Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 
1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : ∆ονήσεις από συµπύκνωση 

Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994) 

2 Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή 
αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) 

3 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985) 

Μέτρα 

4 Απόσταση ασφαλείας από τα µηχανήµατα συµπύκνωσης - δόνησης (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Σκόνη από µηχανήµατα - οχήµατα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

1 ∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981) 

2 ∆ιαβροχή µε υδροφόρα (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

3 Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994) 

1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

2 Αδιάβροχες µπότες ΕΝ 345 (S1) 

3 Γάντια ΕΝ 388 

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

5 Φόρµα εργασίας ΕΝ 465 

Μ.Α.Π.  

6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

: ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
: Ανάλυση εργασίας 

 

 

Προετοιµασία χώρου 
Μεταφορά ασφάλτου 
∆ιάστρωση ασφάλτου 
Συµπύκνωση ασφάλτου 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Σύγκρουση µε µηχάνηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να 
αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

2 Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν 
πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981) 
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3 Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης 
επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριµένες 
ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Οµάδας και Κατηγορίας (Π∆ 
31/1990, Π∆ 1073/1981) 

4 Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό 
ρουχισµό (Π∆ 396/1994) 

5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν την 
ένδειξη «CE» (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε ενηµερωµένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης 
(στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισµός τους πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις προβλέψεις του 
εγχειριδίου και της Νοµοθεσίας (ακόµη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Π∆ 395/1994, Π∆ 
1073/1981) 

7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το Β∆4/1951). 
Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα οπισθοπορείας) καθώς τα 
συστήµατα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να 
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταµπλό χειρισµού πρέπει να λειτουργούν, όπως 
επίσης και η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 
304/2000) 

8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. 
Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία 
κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

9 Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης 
τους (Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994) 

2 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και 
εξοπλισµό 

3 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981) 

4 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, 
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

5 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Τροχαίο 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες 
αρχές και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003) 

2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, 
ώστε να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή 
της τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003) 

3 Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη 
σχετική µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 
503/2003) 

4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 
αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η 
είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003) 

5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003) 

6 Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 
396/1994) 

7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου 
(ΥΑ 503/2003) 

8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 
1073/1981) 

Μέτρα 

9 Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην 
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003) 
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10 Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της 
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, 
παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους 
ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των 
εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 
503/2003, Π∆ 396/1994) 

11 Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 
503/2003) 

12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή 
ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα 
ασφάλειας (ΥΑ 503/2003) 

Μέτρα 

13 Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 
503/2003, Π∆ 396/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πυρκαγιά 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981) 

2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) 
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978) 

3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (Π∆ 1073/1981) 

4 Αποψήλωση θάµνων και χαµηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες 

5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρµανση) (Π∆ 1073/1981) 

6 Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 1073/1981) 

7 Χρήση πυροσβεστικών µέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσµατική χρήση των 
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενηµέρωση του προσωπικού. Επίσης σηµειώνεται ότι τα 
πυροσβεστικά µέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιµες θέσεις (Π∆ 1073/1981, Π∆ 
95/1978) 

Μέτρα 

8 Σύσταση οµάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα µέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο 
σε καθηµερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενηµερωθεί για τη χρήση των 
πυροσβεστικών µέσων) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Θόρυβος από µηχανήµατα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

1 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 
85/1991, Π∆ 395/1994) 

2 Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994) 

3 Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991) 

4 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981) 

5 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994) 

Μέτρα 

6 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

1 Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι 
εφικτό (Π∆ 397/1994) 

2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994) 

3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη 
σωµατική προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 
397/1994) 

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα 
δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός, φωτισµός) (Π∆ 397/1994) 

Μέτρα 

5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 
397/1994) 
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6 Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα 
στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994) 

Μέτρα 

7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον 
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : ∆ονήσεις από συµπύκνωση 

Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994) 

2 Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή 
αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) 

3 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985) 

Μέτρα 

4 Απόσταση ασφαλείας από τα µηχανήµατα συµπύκνωσης - δόνησης (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Σκόνη από µηχανήµατα - οχήµατα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

1 ∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981) 

2 ∆ιαβροχή µε υδροφόρα (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

3 Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Εγκαύµατα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Τα θερµά µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993) 

2 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από θερµά µέρη των µηχανηµάτων, 
οχηµάτων και εξοπλισµού (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993) 

3 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού που φέρει θερµά 
µέρη, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993) 

4 Οι εργαζόµενοι που επεµβαίνουν σε σε θερµά µέρη εξοπλισµού πρέπει να εκτελούν την εργασία 
τους µόνο εφόσον η θερµοκρασία έχει κατέλθει σε ανεκτά επίπεδα (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993) 

5 Οι εργαζόµενοι που επεµβαίνουν σε σε θερµά µέρη εξοπλισµού πρέπει να χρησιµοποιούν 
προστατευτικά γάντια (Π∆ 395/1994, Π∆ 396/1994, Π∆ 377/1993) 

Μέτρα 

6 Οι εργαζόµενοι που έρχονται σε επαφή µε θερµά υλικά πρέπει να χρησιµοποιούν προστατευτικά 
γάντια (Π∆ 395/1994, Π∆ 396/1994, Π∆ 377/1993) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την 
παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993) 

2 Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα 
στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, 
Π∆ 77/1993) 

3 Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 
388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993) 

4 Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 
388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993) 

5 Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των 
χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993) 

6 Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα 
διαλείµµατα και µετά το πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 
77/1993) 

Μέτρα 

7 Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το 
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 
307/21986, Π∆ 77/1993) 

1 Μάσκα ηµίσεως προσώπου ΕΝ 149 (FFP2) Μ.Α.Π.  

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 
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3 Γάντια ΕΝ 388 

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

5 Φόρµα εργασίας ΕΝ 465 

Μ.Α.Π.  

6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

: ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
: Ανάλυση εργασίας 

 

 

Μεταφορά υλικών στο χώρο 
Τοποθέτηση στηριγµάτων 
Τοποθέτηση αγωγών - ειδικών εξαρτηµάτων 
∆οκιµές 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόµενου από ύψος 

Βαθµός επικινδυνότητας : 3 

1 Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε 
ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

2 Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο 
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

3 Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 
1073/1981, Π∆ 778/1980) 

4 Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε 
ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

5 Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και 
σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

6 Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, 
Π∆ 778/1980) 

7 Περίφραξη των υπερυψωµένων θέσεων εργασίας, διαδρόµων και προσβάσεων µε διατάξεις 
πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 
εκ ή µε προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 µ) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

8 Περίφραξη των κενών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ 
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

9 Περίφραξη των κενών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί 
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

10 Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981) 

11 Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που 
αναµένεται να δεχτεί (Π∆ 1073/1981) 

12 Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981) 

13 Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 
396/1994) 

14 Περίφραξη των διαδρόµων και των θέσεων εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του 0,75 µ, µε 
µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 
1073/1981, Π∆ 7789/1980) 

15 Κατασκευή κεκλιµένων διαδρόµων και προσβάσεων µε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή 
των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναµενόµενα φορτία (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

Μέτρα 

16 Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν 
αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόµενου από σκαλωσιά 

Βαθµός επικινδυνότητας : 3 

1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας 
(Π∆ 1073/1981) 

3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 
778/1980) 

Μέτρα 

4 Κατασκευή ικριώµατος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από 
την κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις 
(κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώµατος (Π∆ 778/1980) 
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Μέτρα 5 ∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής 
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆ 
778/1980) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόµενου από σκάλα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 3 

1 Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

2 Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) 
(Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

3 Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

4 Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

5 Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

Μέτρα 

6 Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να 
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόµενου από εργοεξέδρα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 3 

1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (Π∆ 1073/1981) 

2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας 
(Π∆ 1073/1981) 

3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (Π∆ 1073/1981) 

4 Αποφυγή καθόδου από υπερυψωµένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασµα µε χειρισµό από το 
κάτω χειριστήριο) (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

5 Χρήση ζωνών ασφαλείας δεµένων στο καλάθι της εργοεξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον 
κατασκευαστή τους ή τη γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου του τεχνικού ασφαλείας της 
επιχείρησης) (Π∆ 396/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πτώση αντικειµένων από ύψος 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, 
κλιµακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980) 

2 Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών 
µε πλέγµα (Π∆ 778/1980) 

3 Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο 
από 3,50 µ από το πεζοδρόµιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό 
υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία 
διαµορφώνεται κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π∆ 778/1980) 

4 Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη 
συγκράτηση υλικών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

5 Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981) 

6 Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε 
ύψος (Π∆ 1073/1981) 

7 Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆ 
105/1995) 

Μέτρα 

8 Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πτώση φορτίων που µεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981) 

2 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (Π∆ 1073/1981, Π∆ 
395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

3 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να φέρει πινακίδα µε διάγραµµα ανυψωτικής ικανότητας (Π∆ 
1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

4 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 
89/1999, Π∆ 304/2000, ΥΑ 593/2003) 

Μέτρα 

5 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις, από τρίτο µέρος (ΥΑ 
593/2003) 
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6 Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται (πχ συρµατόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιµάντες) να είναι ο 
προβλεπόµενος και χωρίς φθορές (Π∆ 1073/1981) 

7 Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εµπειρία (Π∆ 31/1990) 

8 Τα συρµατόσχοινα – σαµπάνια να είναι ελεγµένα και προσαρτηµένα σωστά στο φορτίο (Π∆ 
1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

9 Η περιοχή να είναι αποκλεισµένη για τους µη έχοντες εργασία (Π∆ 1073/1981) 

10 Οι εργαζόµενοι σε γειτονικά σηµεία να έχουν ενηµερωθεί 

11 Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έµπειρος 
κουµανταδόρος (Π∆ 1073/1981) 

12 Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασµένοι καλά (Π∆ 1073/1981) 

13 Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (Π∆ 1073/1981) 

14 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού µηχανισµού (Π∆ 1073/1981) 

15 Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας µεταφοράς φορτίου (Π∆ 1073/1981) 

16 Απαγορεύεται  η απότοµη ανύψωση/ κατέβασµα (Π∆ 1073/1981) 

17 Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζοµένους (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

18 Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεµοι (Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994) 

2 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και 
εξοπλισµό 

3 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981) 

4 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, 
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

5 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 
384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό 
ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε 
δυνατότητα κλειδώµατος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν 
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η 
εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Οι 
πίνακες πρέπει να παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

3 Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και 
ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

4 Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα 
στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε 
µαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης 
προσωπικού, µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

Μέτρα 

5 Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και 
πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πυρκαγιά 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981) 

2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) 
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978) 

Μέτρα 

3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (Π∆ 1073/1981) 
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4 Αποψήλωση θάµνων και χαµηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες 

5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρµανση) (Π∆ 1073/1981) 

6 Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 1073/1981) 

7 Χρήση πυροσβεστικών µέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσµατική χρήση των 
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενηµέρωση του προσωπικού. Επίσης σηµειώνεται ότι τα 
πυροσβεστικά µέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιµες θέσεις (Π∆ 1073/1981, Π∆ 
95/1978) 

Μέτρα 

8 Σύσταση οµάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα µέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο 
σε καθηµερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενηµερωθεί για τη χρήση των 
πυροσβεστικών µέσων) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Θόρυβος 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991) 

2 Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991) 

3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 
85/1991) 

4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 
85/1991, Π∆ 395/1994) 

5 Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994) 

6 Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991) 

7 Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου 
εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991) 

8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981) 

9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994) 

Μέτρα 

10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

1 Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι 
εφικτό (Π∆ 397/1994) 

2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994) 

3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη 
σωµατική προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 
397/1994) 

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα 
δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός, φωτισµός) (Π∆ 397/1994) 

5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 
397/1994) 

6 Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα 
στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994) 

Μέτρα 

7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον 
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Γλίστριµα - παραπάτηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

1 ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981) 

2 ∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

3 Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981) 
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4 Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το 
πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

5 Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 
1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Κίνδυνοι από τη χρήση εξοπλισµού εργασίας 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να είναι πιστοποιηµένος και να φέρει την ένδειξη CE. Επίσης 
πρέπει να συνοδεύεται µε εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του, στην Ελληνική γλώσσα (Π∆ 
395/1994, Π∆ 89/1999) 

2 Η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση του εξοπλισµού εργασίας πρέπει να γίνεται σύµφωνα 
µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999) 

3 Οι χειριστές εξοπλισµού εργασίας πρέπει να έχουν τις απαιτούµενες γνώσεις για το χειρισµό του 
και άδειες εφόσον απαιτείται από τη Νοµοθεσία ή τον κατασκευαστή του (Π∆ 395/1984, Π∆ 
89/1999) 

4 Ο χειρισµός του εξοπλισµού εργασίας δεν πρέπει να δηµιουργεί κινδύνους στο προσωπικό (Π∆ 
395/1984, Π∆ 89/1999) 

5 Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να διαθέτει ασφαλή συστήµατα χειρισµού. Επίσης πρέπει να φέρει 
σύστηµα ασφαλούς διακοπής λειτουργίας. Ακούσιος χειρισµός πρέπει να αποκλείεται (Π∆ 
395/1984, Π∆ 89/1999) 

6 Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να φέρει προστατευτικές διατάξεις (προφυλακτήρες) για την 
αποφυγή πιασίµατος των άκρων των εργαζοµένων, ακούσιας διαφυγής υλικών, καθώς και τυχαίας 
επαφής µε θερµά µέρη τους (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999) 

7 Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να διαθέτει τις προβλεπόµενες ενδείξεις και σηµάνσεις (Π∆ 
395/1984, Π∆ 89/1999) 

8 Πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του εξοπλισµού εργασίας (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999) 

9 Ο φωτισµός του χώρου εργασίας πρέπει να είναι επαρκής 

10 Αν χρησιµοποιούνται µηχανές εσωτερικής καύσης (ή υπάρχουν αναθυµιάσεις), δεν πρέπει να 
λειτουργούν σε χώρο που δεν αερίζεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999) 

11 Ο εξοπλισµός εργασίας που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα πρέπει να είναι γειωµένος και διπλά 
µονωµένος (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999) 

12 Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να φέρουν σύστηµα πέδησης (και εφεδρικό, εφόσον 
απαιτείται) (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999) 

13 Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να φέρουν φώτα πορείας (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999) 

14 Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να φέρουν πυροσβεστήρες, εφόσον δεν προβλέπεται άλλο 
µέσο πυρόσβεσης στο χώρο εργασίας (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999) 

15 Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να διαθέτουν συστήµατα µείωσης των συνεπειών 
ενδεχόµενης σύγκρουσης (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999) 

16 Κατά το χειρισµό τους πρέπει να δίνεται προσοχή για την αποφυγή παγίδευσης εργαζόµενου σε 
κινούµενα µέρη (πχ τροχοί, ερπύστριες) (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999) 

17 Η εγκατάσταση των εξοπλισµών εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει 
να είναι ασφαλής (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999) 

18 Οι εξοπλισµοί εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να φέρουν 
ευδιάκριτη ένδειξη του ονοµαστικού φορτίου τους (καθώς και κάθε συσχηµατισµού τους) (Π∆ 
395/1984, Π∆ 89/1999) 

19 Οι εξοπλισµοί εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να διαθέτουν τις 
προβλεπόµενες ενδείξεις και σηµάνσεις (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999) 

20 Πρέπει να δίνεται µέριµνα για την αποφυγή πρόσκρουσης, ελεύθερης πτώσης καθώς και ακούσιας 
απαγκίστρωσης του φορτίου (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999) 

21 Εφόσον από τη χρήση εξοπλισµού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, ο χειρισµός πρέπει 
να γίνεται µόνο από εργαζόµενους στους οποίους έχει ανατεθεί η χρήση του (Π∆ 395/1984, Π∆ 
89/1999) 

Μέτρα 

22 Εφόσον από τη χρήση εξοπλισµού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, οι εργασίες ελέγχου, 
συντήρησης, µετατροπής και επισκευής του πρέπει να γίνονται από αρµόδιο πρόσωπο (Π∆ 
395/1984, Π∆ 89/1999) 

Μ.Α.Π.  1 Κράνος µε ενσωµατωµένη µάσκα ηλεκτροσυγκολλητή ΕΝ 175, ΕΝ 169 
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2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

3 Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361 

4 Γάντια ΕΝ 388 

5 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

6 Γάντια για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 388, ΕΝ 407 

7 Ποδιά για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 470 

Μ.Α.Π.  

8 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

: ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΧΑΡΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ 
: Ανάλυση εργασίας 

 

 

Μεταφορά υλικών  
Τοποθέτηση µεταλλικών σχαρών 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πτώση φορτίων που µεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981) 

2 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (Π∆ 1073/1981, Π∆ 
395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

3 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να φέρει πινακίδα µε διάγραµµα ανυψωτικής ικανότητας (Π∆ 
1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

4 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 
89/1999, Π∆ 304/2000, ΥΑ 593/2003) 

5 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις, από τρίτο µέρος (ΥΑ 
593/2003) 

6 Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται (πχ συρµατόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιµάντες) να είναι ο 
προβλεπόµενος και χωρίς φθορές (Π∆ 1073/1981) 

7 Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εµπειρία (Π∆ 31/1990) 

8 Τα συρµατόσχοινα – σαµπάνια να είναι ελεγµένα και προσαρτηµένα σωστά στο φορτίο (Π∆ 
1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

9 Η περιοχή να είναι αποκλεισµένη για τους µη έχοντες εργασία (Π∆ 1073/1981) 

10 Οι εργαζόµενοι σε γειτονικά σηµεία να έχουν ενηµερωθεί 

11 Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έµπειρος 
κουµανταδόρος (Π∆ 1073/1981) 

12 Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασµένοι καλά (Π∆ 1073/1981) 

13 Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (Π∆ 1073/1981) 

14 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού µηχανισµού (Π∆ 1073/1981) 

15 Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας µεταφοράς φορτίου (Π∆ 1073/1981) 

16 Απαγορεύεται  η απότοµη ανύψωση/ κατέβασµα (Π∆ 1073/1981) 

17 Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζοµένους (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

18 Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεµοι (Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Καταπλάκωση από υλικά 

Βαθµός επικινδυνότητας : 3 

1 Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο µηχανικό (Π∆ 1073/1981) 

2 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ελέγξει την προς κατεδάφιση κατασκευή, για να διαπιστώσει το 
είδος και τη κατάσταση του φέροντα οργανισµού, καθώς και των υπολοίπων δοµικών στοιχείων 
(Π∆ 1073/1981) 

3 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα πρόκλησης ζηµιών σε γειτονικές 
κατασκευές, τόσο κατά τη διαδικασία της κατεδάφισης, όσο και µετά από αυτή (Π∆ 1073/1981) 

4 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να διενεργήσει επιτόπου αυτοψία µε τον µελετητή, τον ιδιοκτήτη 
και τον εργοδηγό (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

5 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ενηµερώσει τον εργοδηγό για τη µελέτη και τις επιτόπου 
συνθήκες (Π∆ 1073/1981) 
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6 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ελέγξει αν ο εξοπλισµός και η στελέχωση του συνεργείου 
επαρκούν για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (Π∆ 1073/1981) 

7 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να επιβλέπει όλη τη διαδικασία για την αντιµετώπιση έκτακτων 
καταστάσεων (Π∆ 1073/1981) 

8 Το διαθέσιµο προσωπικό είναι εξειδικευµένο στις εργασίες κατεδαφίσεων (Π∆ 1073/1981) 

9 Όλοι οι εργαζόµενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται µε την εργασία τους, τόσο για τους 
ίδιους, όσο και για τους γύρω τους (Π∆ 1073/1981) 

10 Ο αριθµός των εργαζοµένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνάει τα 10 άτοµα 
(Π∆ 1073/1981) 

11 Έχει αποκλειστεί η περιοχή περιµετρικά σε απόσταση µεγαλύτερη του ενός τετάρτου του ύψους 
της κατεδαφιστέας κατασκευής, ή κατασκευάζονται κατάλληλες διαβάσεις και συλλεκτήρια 
πετάσµατα. Σε κάθε περίπτωση τοποθετούνται κατάλληλα σήµατα προειδοποίησης τρίτων (Π∆ 
1073/1981) 

12 Έχουν διακοπεί ή µεταφερθεί όλες οι παροχές (Π∆ 1073/1981) 

13 Έχουν επισηµανθεί και καλυφθεί όλα τα κατακόρυφα κενά (Π∆ 1073/1981) 

14 Έχουν αποµακρυνθεί τα δοχεία – δεξαµενές που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα υλικά (Π∆ 
1073/1981) 

15 Στο χώρο προς κατεδάφιση βρίσκονται οι απολύτως απαραίτητοι εργαζόµενοι (Π∆ 1073/1981) 

16 Υπάρχει επικοινωνία µε τα συνεργεία κατεδάφισης (Π∆ 1073/1981) 

17 ∆εν υπερφορτώνονται τα δάπεδα µε υλικά κατεδάφισης και µηχανήµατα - εξοπλισµό (Π∆ 
1073/1981) 

18 Λαµβάνονται µέτρα προστασίας των γειτονικών κατασκευών (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

19 Οι εργαζόµενοι που υλοποιούν την κατεδάφιση πρέπει να χρησιµοποιούν τα προβλεπόµενα από 
τον κατασκευαστή Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 396/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994) 

2 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και 
εξοπλισµό 

3 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981) 

4 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, 
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 

5 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Τροχαίο 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες 
αρχές και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003) 

2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, 
ώστε να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή 
της τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003) 

3 Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη 
σχετική µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 
503/2003) 

4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 
αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η 
είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003) 

5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003) 

6 Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 
396/1994) 

7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου 
(ΥΑ 503/2003) 

Μέτρα 

8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 
1073/1981) 

ΕΡΓΟ: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΖΗΛΕΥΤΗΣ Σελίδα 33 από 52 



Μελέτη ΣΑΥ 

9 Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην 
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003) 

10 Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της 
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, 
παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους 
ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των 
εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 
503/2003, Π∆ 396/1994) 

11 Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 
503/2003) 

12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή 
ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα 
ασφάλειας (ΥΑ 503/2003) 

Μέτρα 

13 Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 
503/2003, Π∆ 396/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

1 Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι 
εφικτό (Π∆ 397/1994) 

2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994) 

3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη 
σωµατική προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 
397/1994) 

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα 
δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός, φωτισµός) (Π∆ 397/1994) 

5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 
397/1994) 

6 Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα 
στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994) 

Μέτρα 

7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον 
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985) 

1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

2 Γάντια ΕΝ 388 

3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

Μ.Α.Π.  

4 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 
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