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ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 
 
 
Α.  ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΕΡΓΟ: «Συµπληρωµατικές εργασίες για την προσαρµογή  λειτουργούντων 
δηµοτικών παιδικών σταθµών στις προδιαγραφές  του νέου θεσµικού πλαισίου» 
 
2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στα πλαίσια της παρούσας θα εκτελεστούν οι απαιτούµενες εργασίες 
για την πλήρη αναβάθµιση – ανακατασκευή και την προσαρµογή  λειτουργούντων δηµοτικών 
παιδικών σταθµών στις προδιαγραφές  του νέου θεσµικού πλαισίου 
 
3.  ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΤΑΛΑΝΤΗ –ΛΙΒΑΝΑΤΑ - ΜΑΛΕΣΙΝΑ  
 
4.  ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
5.  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥΛΟΚΡΩΝ  
 
6.  ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ.:  
 
7.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

 Α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Στον παιδικό σταθµό Αταλάντης θα γίνει καθαίρεση τµήµατος της υπάρχουσας σκάλας, περίπου 2µ. 

για την δηµιουργία ράµπας ώστε να γίνεται απρόσκοπτα η επικοινωνία των ατόµων – παιδιών µε 

κινητικά προβλήµατα από τους χώρους λειτουργίας του παιδικού σταθµού στον αύλειο χώρο. 

Η υψοµετρική διαφορά των δυο επιπέδων, πλατύσκαλο και αύλειου χώρου είναι 0,70µ. Η ράµπα θα 

κατασκευασθεί από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25.  

Το δάπεδο της ράµπας θα είναι επεξεργασµένο επιφανειακά για την δηµιουργία ραβδωτής 

επιφάνειας. Τα σοβατεπιά θα κατασκευασθούν από στεγανή τσιµεντοκονία σε µορφή λουκιού ύψους 

10 εκ. µε την εξασφάλιση αδιαπερατότητας από υγρασίες ειδικά στο σηµείο επαφής µε το δάπεδο. Η 

υψοµετρική διαφορά των 0,70µ. θα καθορίσει το µήκος της ράµπας ώστε οι κλήσεις της να είναι 

σύµφωνη µε τις προδιαγραφές που αφορούν την κίνηση των ατόµων – παιδιών µε κινητικά 

προβλήµατα. 
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Στον παιδικό σταθµό της ∆.Κ. Αταλάντης θα κατασκευασθούν, επίσης  υαλοστάσια αλουµινίου 

µεµονωµένα µονόφυλλα και δίφυλλα ανοιγόµενα περί κατακόρυφο άξονα σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 03-

08-03-00 ‘’Κουφώµατα Αλουµινίου’’. 

Θα είναι αλουµινίου βαρέως τύπου ηλεκτροστατική βαφής. Η κατασκευή των υαλοστάσεων θα γίνει 

αφού προηγουµένως γίνει καθαίρεση των είδη υπαρχόντων. 

Στο παιδικό σταθµό της ∆.Κ. Μαλεσίνας και συγκεκριµένα σε δυο αποθηκευτικούς χώρους θα γίνει 

κατασκευή µεµονωµένων υαλοστασίων µετά από την καθαίρεση τµήµατος της επιφανείας της 

πλινθοδοµής.  

     Οι υαλοπίνακες των υαλοστασίων θα είναι διπλοί θερµοµονωτικοί, 

ηχοµονωτικοί – ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 

mm, κρύσταλλο0 5 mm). 

Η όλη κατασκευή των αλουµινίων θα είναι σύµφωνη µε τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές.Τα 

πλαίσια ( κάσσες) αλουµίνιου των κουφωµάτων, στερεώνονται επάνω σε ψευτοκάσσες πλήρεις ( 

πλαίσιο ) από ορθογώνιες κοίλες διατοµές στραντζαριστής λαµαρίνας, µε προστασία 

επιψευδαργύρωσης 40 µικρών. 

Το µέγεθος του κουφώµατος θα είναι ανάλογο µε το πάχος του τοιχώµατος, µε διατοµές τουλάχιστον 

1,5 χιλ. ηλεκτροσυγκολληµένες και χρωµατισµένες µε αντισκωρικό χρωµικού ψευδαργύρου σε δυο 

στρώσεις. Τα κατωκάσσια καθώς και τα εκτεθειµένα τµήµατα των ψευτόκασσων, θα είναι 

γαλβανισµένα εν θερµό.  

Οι ψευτοκάσσες θα στερεώνονται µε γαλβανισµένα µεταλλικά στηρίγµατα, µεγέθους και αριθµού 

ανάλογα µε το κούφωµα και όχι λιγότερα από 6 τεµάχια ανά κούφωµα και δεν θα είναι ορατές στα 

εσωτερικά κουφώµατα. 

Το είδος των πακτώσεων της κάσσας αλουµινίου στην ψευτόκασσα, είναι συνάρτηση του µεγέθους 

και της λειτουργίας του κουφώµατος, έτσι ώστε να εξασφαλίζετε η απαιτούµενη αντοχή σε 

καταπονήσεις, 

Το σύστηµα κατασκευής των αλουµινίων θα είναι συναρµολογούµενο από κοίλες ορθογωνικές 

κλειστές διατοµές αλουµινίου. Οι Σύνδεσµοι και οι ενισχύσεις στα σηµεία άρθρωσης  θα 

εξασφαλίζεται µε τάκους ανάλογης µορφής, από µασίφ αλουµίνιο ιδίου κράµατος µε αυτό των 

διατοµών. 

Η κατασκευή θα περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα σφραγιστικά παρεµβύσµατα ή αντικρουστικά – 

αντικραδασµικά παρεµβλήµατα και βουρτσάκια για τις πλήρεις στεγανώσεις, αεροσφραγήσεις, 

συγκρατήσεις των υαλοπινάκων και για την αποφυγή τριβών µεταξύ επιφανειών αλουµινίου. Οι βίδες 

τα µπουλόνια και λοιπά θα είναι απόν ανοξείδωτο η επικαδµιωµένο χάλυβα. 

    

 

Β. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

Και στους τρεις παιδικούς σταθµούς που αναφέρονται παραπάνω και συγκεκριµένα στους χώρους 

υγιεινής θα γίνει αντικατάσταση των πλακιδίων  µε άλλα αρίστης ποιότητος , ήτοι στους τοίχους µε 
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πλακάκια πορσελάνης διαστάσεων 15χ15, ενώ στα δάπεδα µε κεραµικά πλακίδια group 4 

διαστάσεων 20Χ20 οιοδήποτε χρώµατος µε επιφάνεια αδρή αντιολισθηρή.  

Σε χώρους των οποίων τα δάπεδα παρουσιάζουν προβλήµατα ολίσθησης θα γίνουν επιστρώσεις µε 

κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, υδατροαπορροφητικότητας έως 0,5%, 

αντοχής σε απότριψη “GROUP 4’’, διαστάσεων 30Χ30 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου 

εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 ‘’ Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, 

εσωτερικές και εξωτερικές’’. 

Στους υαλοπίνακες και των τριών παιδικών σταθµών θα γίνει επένδυση µε ειδική µεµβράνη 

ασφαλείας, οι οποίοι θα φέρουν ανάλογη για κάθε περίπτωση σήµανση. Επίσης, στους 

αποθηκευτικούς χώρους ή όπου κριθεί απαραίτητο θα τοποθετηθούν ράφια ή χωρίσµατα πάχους 

25mm από κόντρα πλακέ πάχους 3 mm πρεσσαριστών και στις δυο όψεις.                            

Απολογιστικά θα αντιµετωπισθούν εργασίες που δεν είναι δυνατόν να κοστολογηθούν συµβατικά, 

όπως, µερεµέτια σε σοβάδες – χρωµατισµούς, πόµολα και λοιπά εξαρτήµατα κουφωµάτων. 

Μέριµνα θα ληφθεί για το γεγονός ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου θα 

ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας των παιδιών και του προσωπικού. 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν µε επιµέλεια και σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, 

καθώς και σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη της µελέτης και τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν τις πρότυπες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 

 
 

 
 

Β.   ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ  

       Πιθανοί κίνδυνοι από: 

      1.   εκσκαφές, π.χ. αυτοί µπορεί να προέρχονται από 

            α.   τα διερχόµενα δίκτυα ηλεκτρικού, αερίου, νερού, τηλεφώνου κλπ 

            β.   την ύπαρξη προγενέστερης εκσκαφής 

            γ.   µετά την αντιστήριξη των πρανών από την πιθανότητα αύξησης της ώθησης των γαιών 

από εµποτισµό ή άλλο λόγο, τις δονήσεις από τη διέλευση βαρέων οχηµάτων, τις επιπτώσεις από 

τη χρήση εκρηκτικών σε γειτονικές εκσκαφές, την αύξηση ωθήσεων από απόθεση µηχανηµάτων ή 

υλικών πλησίον του ανοίγµατος, την ερπυστική παραµόρφωση του εδάφους, την αποσάθρωση. 

           δ.    από προεξέχοντα τµήµατα τα οποία είναι δυνατόν να κατακρηµνιστούν. 

           ε.    από µη αντιστήριξη των πρανών της εκσκαφής 

         στ.    από µη αντιστήριξη των όµορων κτισµάτων 

           ζ.   από µη αντιστήριξη των κατασκευών που πιθανόν κλονίστηκαν από τις εργασίες της 

εκσκαφής (π.χ. στύλοι, µαντρότοιχοι, δένδρα κλπ) 

           η.   από τα όµβρια ή και τα ύδατα της εκσκαφής 

           θ.   από τις συνέπειες της άντλησης επί της ευστάθειας των όµορων κτισµάτων 
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            ι.  από συσώρευση των υλικών της εκσκαφής ή εργαλείων και άλλων βαρών πλησίον των 

χειλέων της εκσκαφής 

 

2.   Τις εκσκαφές θεµελίων και τάφρων, π.χ. αυτοί µπορεί να προέρχονται από: 

       α.   τη µη επισήµανση, αποµόνωση ή µεταφορά δικτύων τηλεφώνου, ηλεκτρισµου, 

φωταερίου, φυσικού αερίου και ύδατος 

       β.   τη µη ύπαρξη (όταν είναι αναγκαία από τη µελέτη) αντιστήριξης των πρανών της 

εκσκαφής και των όµορων κτισµάτων και κατασκευών 

       γ.   τα προεξέχοντα τµήµατα τα οποία είναι δυνατό να κατακρηµνυσθούν 

       δ.   την ύπαρξη οµβρίων και υδάτων εκσκαφής που δεν αντλούνται ή αποχετεύονται 

       ε.   τη σώρευση των εργαλείων και υλικών της εκσκαφής πλησίων των χειλέων της 

εκσκαφής 

      στ.   την έλλειψη επισήµανσης των χειλέων της εκσκαφής και τη µη υπαρξη ασφαλών 

διαβάσεων(ανθεκτικών και µε κιγκλιδώµατα) πάνω από αυτή 

       ζ.   την ελλιπή εµπειρία του προσωπικού που ασχολείται µε τις εκσκαφές 

 

   3.     εκσκαφές φρεάτων, π.χ. αυτοί µπορεί να προέρχονται από 

    α.  κατά τη διάνοιξη φρέατος σε έδαφος µαλακό ή ελώδες δεν προσδένεται ο εργαζόµενος 

από σταθερό σηµείο µε ζώνη ασφαλείας ή άλλη κατάλληλη διάταξη και δεν χρησιµοποιείται 

αντιστήριξη 

    β.   στις παρειές των φρεάτων δεν γίνεται επιθεώρηση πριν την ανάληψη εργασίες της 

βάρδιας, από πιθανές καταπτώσεις λόγω µη λήψης µέτρων, απ΄ακατάλληλο κλωβό αντιστήριξης 

των παρειών, από ανάσυρση των κάδων εξαγωγής των υλικών χωρίς ανυψωτική µηχανή, από 

κάδους που γεµίζουν µέχρι τα χείλη, από ανάρτηση που δεν γίνεται στο κέντρο της κοιλότητας ή 

κατακόρυφα 

   γ.   το ότι στο φρέαρ πιθανόν δεν υπάρχει εγκατεστηµένη κλίµακα 

   δ.   εγκατεστηµένη κλίµακα στο φρέαρ µε ύψος βαθµίδων ακατάλληλο  

   ε.   κλίµακες που δεν φέρουν αναπαυτήρια κάθε δέκα µέτρα µέγιστο 

 στ. από εξοχή των αναπαυτήρων περισσότερο από 1m από το δάπεδο του αναπαυτηρίου 

στην είσοδο του φρέατος και στα αναπαυτήρια 

   ζ.   κλίµακα χωρίς χειρολαβές 

   η.   άνοδο και κάθοδο προσώπων στο φρέαρ κατά τη λειτουργία ανυψωτικής διάταξης 

   θ.  αποµάκρυνση του χειριστή του χειριστή του µηχανήµατος, όταν υπάρχουν εργαζόµενοι 

στο φρέαρ 

   ι.   τα καυσαέρια στο φρέαρ κατά τη λειτουργία κινητήρα εσωτερικής καύσης σ’ αυτόν 

 ια.   ανθυµιάσεις και λάθος αερισµό του φρέατος 

 ιβ.   µη φωτισµό του φρέατος αν είναι βάθους µεγαλύτερου  από 8m 

 ιγ.   χρήση λυχνιών χωρίς προστατευτικό πλέγµα 
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 ιδ.   µη εφαρµογή των προβλεπόµενων περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

 ιε.   από ανυψωτική µηχανή χωρίς πλευρικούς οδηγούς σε φρέατα βάθους άνω των 20m. 

 

4.   Τις εργασίες σε προσωρινές σταθερές κλίµακες π.χ. αυτοί µπορεί να προέρχονται από 

κλίµακες οι οποίες 

              α.   δεν είναι στέρεες 

              β.   δεν είναι βατές οµαλώς 

              γ.   δεν είναι κατασκευασµένες ή επενδεδυµένες µε άφλεκτο υλικό 

              δ.   δεν είναι φωτισµένες επαρκώς µε φυσικό ή τεχνητό φωτισµό 

              ε.   δεν είναι ελεύθερες από συσσωρευµένα ή αποθηκευµένα υλικά, εργαλεία κλπ 

            στ.   είναι ολισθηρές λόγω τυχαίας έκχυσης υγρών ή µετά από δυσµενείς καιρικές συνθήκες 

              ζ.   δεν ελέγχονται ή δεν συντηρούνται περιοδικά για την αποκατάσταση τυχόν φθορών, 

οξειδώσεων, παραµορφώσεων κλπ) 

 

5.   Τις εργασίες µε φορητές σκάλες π.χ. αυτοί µπορεί να προέρχονται από 

              α.   κλίµακες που δεν µπορούν να φέρουν τα προβλεπόµενα φορτία χωρίς παραµόρφωση 

              β.  ξύλινες σκάλες λόγω κακής ποιότητας γενικά του ξύλου, κακής συνοχής της σκάλας, 

κακής συντήρησης π.χ. µε στόκους ή χρώµατα αποκρύπτοντα τα τυχόν ελλατώµατα του ξύλου 

              γ.   µεταλλικές σκάλες οι οποίες δεν είναι ελεγµένες ή συντηρηµένες, µε στοιχεία σε κακή 

κατάσταση, µε σκουριές ή µη βαµµένα 

              δ.   κακή τοποθέτηση ή χρήση τους όπως αυτά περιγράφονται γενικά στα µέτρα 

προστασίας σε εργασίες µε φορητές σκάλες των πινάκων ελέγχου (check lists) για εργοτάξια που 

εκδόθηκε από οµάδα εργασίας ΤΕΕ το 1997 σύµφωνα µε την αποφ. ∆.Ε.1713/96 

              ε. ολισθαίνουσες σκάλες στις οποίες η έλξη του τµήµατος που ολισθαίνει δεν γίνεται µε 

συρµατόσχοινο επιψευδαργυρωµένο επαρκούς διατοµής και σε καλή κατάσταση ή στις οποίες δεν 

υπάρχει µηχανισµός ανασταλτικής καστάνιας για αποφυγή οπισθοδρόµησης 

             στ.   εργασία σε αρθρωτές κλίµακες στις οποίες η σύνδεση δεν έγινε στο έδαφος από 

ειδικευµένους υπεύθυνους τεχνίτες 

              ζ.   από φορητές κλίµακες των οποίων τα µήκη ξεπερνούν τα 6m για τις απλές φορητές, 

τα 9m για τις αρθρωτές και τα 8m για ολισθαίνουσες εκτός και αν οι ισχύοντες κανονισµοί 

επιτρέπουν τις υπερβάσεις 

 

6.   τις πτώσεις ατόµων και αντικειµένων σε εργοτάξια π.χ. αυτοί µπορεί να προέρχονται 

από 

              α.   το ότι δεν περιφράχθηκε η περιοχή γύρω από το έργο σε ασφαλή απόσταση κατά τη 

διάρκεια διεξαγωγής εργασιών σε ύψη 
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              β.   εργασίες σε ύψη οι οποίες αναλαµβάνονται από εργαζόµενους οι οποίοι δεν είναι 

φυσικά ή ψυχολογικά υγιείς ή δεν έχουν την αναγκαία γνώση ή πείρα γι’ αυτού του είδους τις 

εργασίες 

              γ.   την εργασία σε ύψος κατά την οποία οι εργαζόµενοι τοποθετούν εργαλεία ανάµεσα 

στον εξοπλισµό ασφαλείας και στο σώµα τους ή σε τσέπες που δεν προορίζονται γι’ αυτόν το 

σκοπό, µετακινούν βαριά υλικά ή εξοπλισµό πάνω- κάτω µε τα χέρια, αγκυρώνουν τροχαλίες ή 

σκαλωσιές σε σηµεία της κατασκευής, χωρίς πρώτα να επιβεβαιώνουν  τη σταθερότητά τους, 

εργάζονται µόνοι και αποµονωµένοι 

              δ.   τη χρήση ακατάλληλων µέσων ατοµικής προστασίας 

              ε.   τη διαξαγωγή εργασιών σε µεγάλα ύψη, όταν επικρατούν δυνατοί άνεµοι, παγωνιά, 

οµίχλη ή κατά τη διάρκεια καταιγίδας 

           στ.    ανεπαρκή φωτισµό (φυσικό ή τεχνητό) στο χώρο εργασίας 

             ζ.  τη µη επισήµανση µε κατάλληλα µέσα (πινακίδες, ακουστικά ή φωτεινά σήµατα) 

περιοχών αυξηµένου κινδύνου από τυχόν πτώσεις ατόµων ή υλικών 

            η.   τη µη διασφάλιση µε κατάλληλα κυγκλιδώµατα ή άλλα ισοδύναµα µέτρα ασφαλείας ανά 

όροφο της περιµέτρου του κτιρίου, των ορίων των ξυλοτύπων, των ανοιγµάτων στα δάπεδα και 

στους τοίχους και των εργασιών σε ύψη (π.χ. στέγες) 

            θ.   το ότι οι διατάξεις ασφαλείας πιθανόν να µην ελέγχονται περιοδικά ως προς την αντοχή 

τους 

η. τις εργασίες σε δάπεδα εργασίας τα οποία δεν είναι καθαρά, απαλλαγµένα από 

σκουπίδια, ολισθηρά υλικά (λάδια, νερά), διάφορα αντικείµενα (υλικά, εργαλεία κλπ), παγετό, χιόνι, 

που µπορούν να γίνουν αντικείµενο προσκόµµατος ή ολισθήµατος 

            ι.   δάπεδα εργασίας ή προσπελάσεις σ’ αυτά τα οποία δεν είναι κατασκευασµένα από 

αντιολισθηρά υλικά 

           ια.   δάπεδα εργασίας και προσπελάσεις σ’ αυτά τα οποία δεν διαθέτουν το κατάλληλο 

ανάλογα µε τη φύση της εργασίας πλάτος ή  αντοχή 

           ιβ. εργασία σε επικίνδυνα σηµεία του έργου (στέγες σε µεγάλα ύψη, προεξέχουσες δοκοί και 

υποστηλώµατα) στα οποία δεν υπάρχουν κυγκλιδώµατα 

           ιγ.   πτώση δοµικών υλικών, εργαλείων ή διάφορων άλλων αντικειµένων, από 

υπερκείµενους ορόφους όπου εκτελούνται εργασίες, σε χαµηλότερες στάθµες όπου κυκλοφορούν  

εργαζόµενοι, οχήµατα ή διερχόµενοι 

           ιδ.   το ότι πιθανόν κατά τη διάρκεια της κατεδάφισης, δεν έχει εκκενωθεί ο χώρος σε 

ικανοποιητική απόσταση γύρω και κάτω από την κατεδάφιση 

           ιε.   το ότι κατά την αποκοµιδή προϊόντων απόρριψης (µπάζα) µε ελεύθερη πτώση µέσα σε 

αγωγούς από υπερκείµενα επίπεδα δεν χρησιµοποιούνται κλειστοί αγωγοί πλαστικοί ή µεταλλικού 

τύπου σωλήνα 

         ιστ.   τη µεταφορά ελαφρών αλλά ογκωδών αντικειµένων µε τα χέρια από εργάτες, όπου 

αυτοί λόγω του φορτίου δεν έχουν καλή ορατότητα στον χώρο που κινούνται 
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           ιζ.   ανεξέλεγκτες πτώσεις από το φορτίο κατά την εκφόρτωση υλικών 

           ιη.   από τη στοίβαση υλικών χωρίς τάξη ή σε χώρους ακατάλληλους που µπορεί να 

αφήσουν τα υλικά να διαρρεύσουν, να κυλίσουν ή να πέσουν 

 

7.  τις εργασίες φόρτωσης- εκφόρτωσης- αποθήκευσης- στοιβασιάς π.χ. αυτοί µπορεί να 

προέρχονται από 

                α.   το ότι οι χώροι φόρτωσης- εκφόρτωσης και οι ράµπες ή οι διάδροµοι που οδηγούν σ’ 

αυτούς δεν ανταποκρίνονται στις διαστάσεις του οχήµατος και του µεταφερόµενου φορτίου 

                β.   το ότι οι χώροι φόρτωσης- εκφόρτωσης και οι ράµπες που οδηγούν σ’ αυτούς δεν 

διαθέτουν εύκολη άµεση πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο, µε αποτέλεσµα να γίνονται άσκοπες 

διαδροµές µέσα στους χώρους του εργοταξίου 

                 γ.   από κατάρρευση ή πτώση αντικειµένων κατά τη στοιβασιά 

                 δ.   την γειτνίαση της αποθήκευσης ή στοιβασιάς αντικειµένων µε περιοχές εργασίας ή 

κυκλοφορίας 

                 ε.   πτώση, κύλιση, ανατροπή, κατάρρευση ή θραύση αντικειµένων κατά την φόρτωση, 

εκφόρτωση ή µεταφορά υλικών ή αντικειµένων 

               στ.   την παραµονή προσώπων στις περιοχές διακίνησης υλικών κατά τις εργασίες 

φόρτωσης και εκφόρτωσης 

                  ζ.   τη µη εξασφάλιση των οχηµάτων από τυχαία κίνηση (χειρόφρενο, εµπόδιο στις 

ρόδες κλπ) 

                  η.   τη διαρροή από απερχόµενα φορτηγά πλεονάζοντος υλικού απόρριψης (µπάζα) 

                  θ.  φυλασσόµενη στην ύπαιθρο άσβεστο κονιοποιηµένη η οποία δεν καλύπτεται και 

τελικά διασκορπίζεται από τον πνέοντα άνεµο 

                 ι.   την άνοδο σε σωρούς 

                ια.   την απόληψη σωλήνων, ξυλείας κλπ από τα πλάγια σωρών 

                ιβ.  την τοποθέτηση σιδηροδοκών σε περισσότερες επάλληλες στρώσεις και στις οποίες 

δεν τοποθετούνται εγκάρσια ως υπόστρωµα και πριν από την τοποθέτηση της υπερκείµενης 

στρώσης τεµάχια σανίδων ή καδρονιών 

                ιγ. την επισώρευση γενικά επιµήκων ράβδων κατακόρυφα, οπότε υπάρχει περίπτωση 

κατολίσθησης ή πτώσης 

                ιδ.   την ρίψη αντικειµένων από ύψος όταν ο επικίνδυνος χώρος δεν φυλάσσεται από 

επιτηρητή ή δεν φράσσεται ασφαλώς, δεν έχει προηγηθεί ειδοποίηση από τον επιτηρητή ο οποίος 

προηγουµένως θα πρέπει να έχει βεβαιωθεί ότι η θέση απόρριψης είναι ελεύθερη και απρόσιτη και 

δεν υφίσταται κίνδυνος αναπήδησης υλικού ή ο επιτηρητής ασχολείται µε άλλες εργασίες 

                ιε.   κακή κατασκευή των εξόδων κεκλιµένων επιπέδων, ανοιχτών ή κλειστών αγωγών 

εκφόρτωσης ή απόρριψης 
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              ιστ.  µη ασφάλιση, αλλιώς ακατάλληλη υποστήριξη για τις περιπτώσεις εκτροχιασµού, 

πλάγιας µετατόπισης ή κατάπτωσης των οδηγών εκφόρτωσης µε κύλιστρα, των κεκλιµένων 

αγωγών εκφόρτωσης, των κεκλιµένων τροχιών και φορτωτήρων 

                ιζ.   κατά τη µεταφορά επιµήκων αντικειµένων από ένα άτοµο, όταν αυτά δεν 

µεταφέρονται µε κλίση αυτών προς τα άνω ή κατά τη διάβαση σε γωνίες κτισµάτων ή άλλων 

εµποδίων που µειώνουν την ορατότητα 

                ιη. τη µεταφορά βαρέων αντικειµένων από κάποιον εργαζόµενο ή από συντονισµένη 

οµάδα εργαζοµένων που έχει ως συνέπεια την καταπόνησή τους 

 

 

8.    µηχανήµατα εργοταξίων ή ειδικά οχήµατα π.χ. αυτοί µπορεί να προέρχονται από 

               α.  χειρισµό από άτοµα που µπορεί να µην είναι ενήλικα, υγιή, εκπαιδευµένα, έµπειρα, µε 

καλή όραση ή ακοή ή χωρίς άδεια χειριστού όπου απαιτείται από το νόµο 

               β.   το αν ο χειριστής σκέφτεται τα άλλα άτοµα που εργάζονται στο εργοτάξιο 

               γ.   το κατά τη διάρκεια παροχής καυσίµου στο µηχάνηµα ο κινητήρας του είναι ανοιχτός 

ή υπάρχουν ανοιχτές φλόγες ή καπνίζοντες στην περιοχή 

              δ.   το µεταλλικό άκρο του σωλήνα δεν εφάπτεται καλά στο στόµιο της δεξαµενής 

              ε.  το ότι ο χειριστής ανεβοκατεβαίνει στο µηχάνηµα χρησιµοποιώντας παπούτσια 

λαδωµένα ή λασπωµένα χωρίς χρήση σκαλοπατιών και χειρολαβής 

            στ.   το ότι ο χειριστής δεν έχει καλή ορατότητα της ζώνης εργασίας ή έστω δεν βοηθείται γι’ 

αυτό από κατάλληλο βοηθό 

              ζ.  από θάλαµο οδήγησης ο οποίος δεν είναι επαρκούς επιφάνειας ή δεν έχει γενικά 

ασφαλή προσπέλαση, δεν προστατεύει τους χειριστές από καιρικές συνθήκες, περιορίζει το οπτικό 

πεδίο ή δυσκολεύει τον περιοδικό έλεγχο τµηµάτων που βρίσκονται µέσα ή κοντά στον θάλαµο 

              η.   έλεγχο ή συντήρηση των οχηµάτων όχι σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες 

              θ.   από χρήση µηχανηµάτων τα οποία δεν έχουν πριν ελεγχθεί ή έχουν βλάβη 

               ι.   µηχανήµατα πεπιεσµένου αέρα τα οποία δεν χρησιµοποιούνται από άτοµα υγιή ή 

ηλικίας πάνω από 18 ετών, οι σχετικοί αεροσυµπιεστές και αερόσφυρες δεν είναι τύπου 

αντιθορυβικού ή οι χειρολαβές των αερόσφυρων δεν έχουν µόνωση απόσβεσης κραδασµών ή 

µονωτική 

             ια.   πεπιεσµένο αέρα ο οποίος χρησιµοποιείται για καθαρισµό ατοµικό ή χώρων ή για 

αστεϊσµούς 

             ιβ.  το ότι οι εργαζόµενοι δεν χρησιµοποιούν τα κατά περίπτωση απαιτούµενα µέσα 

ατοµικής προστασίας 

             ιγ.  τα χρησιµοποιούµενα συρµατόσχοινα δεν είναι γνωστής ή επαρκούς για την εργασία 

αντοχής ή δεν εγκαθιστώνται, επιθεωρούνται ή συντηρούνται κατάλληλα σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς και τις οδηγίες των κατασκευαστών 
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             ιδ.   σε στρατηγικές θέσεις του εργοταξίου δεν υπάρχουν σήµατα προειδοποιητικά, 

απαγορευτικά ή άλλα για την µη έκθεση σε κίνδυνο 

             ιε.    µηχανήµατα και εγκαταστάσεις δεν είναι εφοδιασµένα µε τους απαιτούµενους 

πυροσβεστήρες ή το προσωπικό δεν έχει εκπαιδευθεί στη χρήση τους 

           ιστ.   τα ίδια δεν είναι εφοδιασµένα µε κιβώτια πρώτων βοηθειών, δεν υπάρχει άτοµο 

εκπαιδευµένο στη χρήση τους ή δεν υπάρχουν αναρτηµένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 

             ιζ.   µηχανήµατα που παρουσιάζουν διαρροές σε καύσιµα, λιπαντικά, φρένα ή υδραυλικό 

σύστηµα 

             ιη.   από κυκλοφορία τρίτων ή άλλων εργαζοµένων σε θέσεις όπου συντηρούνται 

µηχανήµατα 

             ιθ.   για τα ανυψωτικά µηχανήµατα από υπερφόρτωσή τους έστω και για µικρό χρονικό 

διάστηµα, από την αστάθειά τους που µπορεί να οφείλεται στην επιφάνεια έδρασης, στις κακές 

καιρικές συνθήκες, τη λειτουργία γειτονικών µηχανηµάτων, από την µη τήρηση ελάχιστων 

αποστάσεων ασφαλείας 

 

9.   ηλεκτρικά ατυχήµατα σε εργοτάξια και κτίρια π.χ. αυτοί µπορεί να προέρχονται από 

              α.   ηλεκτρικά δίκτυα και εγκαταστάσεις που δεν ακολουθούν τις προβλέψεις ισχυουσών 

διατάξεων 

              β.   ηλεκτρικά µηχανήµατα ή συσκευές που ίσως δεν ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις 

ισχύος, την εργασία ή τις προβλέψεις του ΚΕΗΕ 

              γ.   τυχόν µεταφερόµενες καλωδιώσεις µετά τον ηλεκτρικό πίνακα χωρίς αυξηµένη 

µηχανική αντοχή, επαρκείς µονώσεις ή που δεν ανταποκρίνονται στις καταναλώσεις 

              δ.   δίκτυα, κυκλώµατα, ηλεκτρικούς πίνακες, εγκαταστάσεις, συσκευές, εργαλεία ή 

µηχανήµατα που µπορεί να µην είναι σε καλή κατάσταση, να µην είναι γειωµένα ή να µη 

συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα ή επαρκώς σε περίπτωση βλάβης 

              ε.   ηλεκτρικούς πίνακες που δεν είναι τύπου στεγανού, δεν κλειδώνουν, δεν γειώνονται µε 

µόνιµη σταθερή γείωση ή δεν έχουν αυτόµατο διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας- 

αντιηλεκτροπληξιακό) 

            στ.   προσέγγιση των εργαζοµένων σε ηλεκτροφόρους αγωγούς- εναέριους ή και 

υπόγειους- ή σε άλλα στοιχεία που έχουν ηλεκτρική τάση 

              ζ.   µεταφορές υλικών ή διέλευση υψηλών οχηµάτων ή µηχανηµάτων κοντά σε θέσεις 

όπου υπάρχουν δίκτυα ή άλλοι ηλεκτροφόροι αγωγοί 

              η.   επεµβάσεις σε δίκτυα (ακόµη και µια απλή ανύψωση) που δεν πραγµατοποιούνται 

από τη ∆ΕΗ ή αρµόδιο αδειούχο ηλεκτρολόγο του κυρίου των δικτύων 

              θ.   πρόχειρες ή ανορθόδοξες λύσεις που “εξυπηρετούν” αλλά τελικά εγκυµονούν 

κινδύνους 

               ι.  φορητά καλώδια τροφοδοσίας που δεν έχουν επισηµανθεί ή ακολουθούν διαδροµές 

που δηµιουργούν κινδύνους 
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             ια. “προσωρινά περάσµατα” καλωδίων από επικίνδυνες θέσεις (από κουφώµατα, δάπεδα 

διαδρόµων, ή κοντά σε θερµαντικά σώµατα ή χηµικά) 

             ιβ.   φορητές λυχνίες (µπαλαντέζες) που βρίσκονται σε κακή κατάσταση, τροφοδοτούνται 

στην σωστή τάση ή τροφοδοτούνται από αυτοµετασχηµατιστή 

             ιγ.   χρησιµοποιούµενους ρευµατοδότες ή ρευµατολήπτες που δεν είναι στεγανού τύπου 

             ιδ.   από εγκατάσταση και καλώδια τροφοδοσίας που δεν περιλαµβάνουν αγωγό γείωσης 

              ιε.   τοποθέτηση σε περιβάλλον εύφλεκτο όπως αποθήκες εύφλεκτων, εκρηκτικών κτλ 

εγκαταστάσεων ή φωτιστικών µη στεγανών ή διαφορετικών από αυτά που προβλέπουν οι 

κανονισµοί 

 

      10.   κακό φωτισµό για ασφαλή εργασία σε εργοτάξια π.χ. αυτοί µπορεί να προέρχονται από 

              α.   ανεπαρκή φυσικό φωτισµό στις θέσεις εργασίας 

              β.   αν ναι από µη ικανοποιητικό τεχνητό φωτισµό (σταθερό και φορητό) οµοιόµορφο, 

ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εργασίας και της κυκλοφορίας στο έργο 

              γ.   θαµβωτικό τεχνητό φωτισµό 

              δ.   φωτισµό γειτονικών θέσεων που ενοχλεί τους εργαζόµενους 

              ε.   κίνηση σε σκοτεινούς διαδρόµους και περίπτωση γενικής διακοπής, όταν δεν υπάρχει 

φωτισµός έκτακτης ανάγκης 

 

       11. έκθεση σε ειδικούς κινδύνους- φυσικούς παράγοντες π.χ. αυτοί µπορεί να 

προέρχονται από 

                α.   υψηλό επίπεδο θορύβου στο οποίο εκτίθενται οι εργαζόµενοι 

                β.   µη λήψη µέτρων για τον περιορισµό της στάθµης του θορύβου (π.χ. µηχανήµατα και 

εργαλεία που δεν φέρουν από την κατασκευή τους συστήµατα ή µέσα περιορισµού του 

παραγόµενου κατά τη λειτουργία τους θορύβου στα επιτρεπόµενα επίπεδα, δεν υπάρχει  ηχητική 

µόνωση των θορυβωδών µηχανηµάτων ή εργασιών µε κατάλληλα ηχοµονωτικά µέσα, δεν µπορεί 

να γίνει χειρισµός των θορυβωδών µηχανηµάτων από χώρους ή θέσεις εργασίας ηχητικά 

µονωµένους) 

                γ.   µη χρήση ατοµικών ακοοπροστατευτικών µέσων, όταν απαιτείται 

 

       12. έκθεση σε ειδικούς κινδύνους- χηµικούς παράγοντες π.χ. αυτοί µπορεί να 

προέρχονται από 

               α.   τις βλαπτικές ιδιότητες των οικοδοµικών υλικών που χρησιµοποιούνται 

               β.   εισαγωγή και διακίνηση των υλικών σε ακατάλληλες συσκευασίες και χωρίς 

επισήµανση 

               γ.   την περίπτωση που η υγεία του εργαζοµένου δεν είναι συµβατή µε την προς εκτέλεση 

εργασία 
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               δ.   το ότι δεν είναι εκπαιδευµένοι οι εργαζόµενοι από στη χρήση των µέσων ατοµικής 

προστασίας 

 

      13.    πυρκαγιά στο εργοτάξιο π.χ. αυτοί µπορεί να προέρχονται από 

               α.   κτίρια και εγκαταστάσεις µη προσεγγίσιµα από πυροσβεστικά οχήµατα 

               β.   την επαφή µηχανηµάτων, προσωπικού κ.α. γειτονικών προς το έργο δικτύων 

               γ.   συσσώρευση εύφλεκτων δοµικών και άλλων υλικών, εύχρηστων και άχρηστων στο 

εργοτάξιο 

               δ. ποσότητες εύφλεκτων υλικών απαραίτητων στο εργοτάξιο οι οποίες βρίσκονται σε 

θέσεις επικίνδυνες και σχετικά µεγάλες ποσότητες 

               ε.   εφαρµογή των εργαζόµενων επικίνδυνων µεθόδων θέρµανσης (των ίδιων ή του 

φαγητού τους) 

             στ. κακή αποθήκευση ή άστοχη χρήση εύφλεκτων υγρών, λιπαντικών, χρωµάτων, 

διαλυτικών, φιαλών αερίων 

               ζ.   πραγµατοποίηση εργασιών ανοιχτής φλόγας και άλλων θερµών εργασίας 

 

        14. εργασία σε κλειστούς χώρους, στεγανά ασφαλείας- κιβωτοειδή π.χ. αυτοί µπορεί να 

προέρχονται από 

               α.   στεγανά ασφαλείας και κιβωτοειδή τα οποία είναι κακής κατασκευής και από 

ακατάλληλα υλικά, ώστε να µην έχουν επαρκή αντοχή, δεν είναι εφοδιασµένα µε επαρκή µέσα 

διάσωσης, δεν είναι εφοδιασµένα µε ασφαλή σηµεία πρόσδεσης 

               β.   µη τακτική επιθεώρησή τους 

               γ.   µη επαρκή στήριξή τους 

               δ.   το ότι δεν έχουν υποβληθεί σε υδροστατική δοκιµή πριν τη χρήση τους 

               ε.   έχουν ύψος µικρότερο από 1,80m 

             στ.  κιβωτοειδή στοιχεία µε εύφλεκτα υλικά τα οποία δεν είναι εφοδιασµένα µε σωλήνα 

νερού, µε συνδέσεις αγωγού ή πυροσβεστήρες 

               ζ.   θάλαµο εργασίας χωρίς υγρό θερµόµετρο 

               η. εργασίες υπό πίεση που πραγµατοποιούνται, όταν το υγρό θερµόµετρο υπεβαίνει τους 

28ºc 

                ι.  το ότι η πόρτα µεταξύ θαλάµου εργασίας και θαλάµου ασφαλείας δεν παραµένει κατά 

το δυνατό ανοιχτή, εάν ο θάλαµος δεν χρησιµοποιείται 

              ια.   θάλαµο ασφαλείας µε ακατάλληλες διαστάσεις, 

              ιβ.  θάλαµο ασφαλείας ο οποίος δεν είναι εφοδιασµένος µε µετρητές πίεσης οι οποίοι να 

δείχνουν την πίεση στο θάλαµο ασφαλείας και σε κάθε θάλαµο εργασίας στον οποίο υπάρχει 

άµεση ή έµµεση πρόσβαση, µε ρολόγια, ώστε οι εργαζόµενοι να παρατηρούν την ώρα, µε 

αποτελεσµατικά µέσα προφορικής επικοινωνίας µεταξύ του θαλάµου ασφαλείας και του ή των 
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θαλάµων εργασίας, µε µέσα για οπτική επικοινωνία, αποτελεσµατικά µέσα ελάττωσης ή παροχής 

του πεπιεσµένου αέρα στον θάλαµο από σηµείο εκτός αυτού 

              ιγ.  το ότι τα άτοµα που βρίσκονται στον θάλαµο ασφαλείας δεν µπορούν να µειώσουν την 

πίεση του αέρα µόνο υπό τον έλεγχο του υπεύθυνου του θαλάµου και µόνο σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης 

             ιδ.  το ότι δεν υπάρχουν σε κάθε θάλαµο οδηγίες και προφυλάξεις για την συµπίεση, 

αποσυµπίεση και µετά την αποσυµπίεση 

             ιε.   το ότι κάθε θάλαµος ασφαλείας ή εργασίας δεν έχει υπεύθυνο άτοµο το οποίο να 

µπορεί να ελέγχει την συµπίεση και την αποσυµπίεση, εάν η πίεση υπερβαίνει το 1bar δεν τηρεί 

αρχείο για την καταγραφή, στο αρχείο δεν καταγράφονται οι χρόνοι που εισέρχεται και εξέρχεται ο 

κάθε εργαζόµενος, δεν καταγράφονται επίσης οι πιέσεις εισόδου και εξόδου και οι χρόνοι 

αποσυµπίεσης για κάθε εργαζόµενο 

          ιστ.   οι εγκαταστάσεις πεπιεσµένου αέρα δεν είναι εφοδιασµένες µε µηχανήµατα παροχής 

ικανά να εφοδιάσουν κάθε θάλαµο εργασίας µε αρκετό φρέσκο αέρα στην πίεση του θαλάµου 

            ιζ.   το ότι η παροχή είναι λιγότερο από 1m3/min για κάθε εργαζόµενο που βρίσκεται στο 

θάλαµο 

            ιη.   το ότι δεν λαµβάνονται µέτρα αποφυγής της µόλυνσης του αέρα που παρέχεται από 

αεροσυµπιεστή σε κιβωτοειδές στοιχείο 

            ιθ.  το ότι δεν είναι όλοι οι αγωγοί παροχής διπλοί και εφοδιασµένοι µε αντεπίστροφες 

βαλβίδες 

             κ.   το ότι δεν υπάρχει ικανοποιητικό απόθεµα στην εγκατάσταση, ώστε να υπάρχει 

περιθώριο ασφαλείας σε περίπτωση βλάβης 

           κα.  το ότι δεν υπάρχει σε ετοιµότητα άλλος αεροσυµπιεστής για περιπτώσεις εκτάκτου 

ανάγκης 

          κβ.  το ότι για κάθε αεροσυµπιεστή δεν παρέχονται δύο µονάδες ισχύος που τροφοδοτούνται 

από ανεξάρτητες πηγές 

          κγ.   το ότι δεν υπάρχει επαρκής σηµατοδότηση 

          κδ.   το ότι δεν υπάρχει επαρκής ηλεκτρικός φωτισµός 

          κε. το ότι ο φωτισµός δεν παρέχεται από ξεχωριστά κυκλώµατα που τροφοδοτούνται από 

ανεξάρτητες πηγές 

Οι παραπάνω κίνδυνοι µπορούν να παρουσιαστούν σε οποιαδήποτε φάση του έργου. 

 

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

Για την αντιµετώπιση των παραπάνω κινδύνων να εφαρµοστούν τα αναγραφόµενα στα παρακάτω: 

α/α 
Αρ. 

Νοµοθετήµατος 
Τίτλος νοµοθετήµατος 
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1 Π.∆. 305/ 1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 

εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση 

προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ 

2 Π.∆. 1073/ 81 Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια 

οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος πολιτικού 

µηχανικού 

3 Π.∆. 778 /80 Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών 

4 Ν. 1396/ 83 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις 

οικοδοµές και λοιπά τεχνικά έργα 

5 Ν. 1430/ 84 Κύρωση της αριθµ. 62 διεθνούς σύµβασης εργασίας “που αφορά τις 

διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµική βιοµηχανία” και τη ρύθµιση 

θεµάτων που έχουν σχέση µε αυτή 

6 ΑΠ. 16440/ 445/ 93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 

συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή 

και χρήση µεταλλικών κατασκευών 

7 Π.∆. 31/ 90 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων 

εκτέλεσης τεχνικών έργων 

8 Π.∆. 41/ 91 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆. 31/ 90 

9 Ν. 1568/ 85 (µε τις 

τροποποιήσεις του) 

Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων 

10 Π.∆. 17/ 96 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων 

κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ ΕΟΚ και 92/ 

58/ εοκ 

11 Π.∆. 105/ 95 Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στης 

εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/ 58/ ΕΟΚ 

12 Π.∆. 395/ 94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση 

εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία σε 

συµµόρφωση µε την οδηγία 89/ 655/ ΕΟΚ 

13 Π.∆. 396/ 94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 

εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε 

συµµόρφωση µε την οδηγία 89/ 656/ ΕΟΚ 

14 Π.∆. 397/ 94 Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας για το χειρωνακτικό 

χειρισµό φορτίων όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης 

και της οσφυϊκής χώρας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 90/ 269/ ΕΟΚ 

15 Π.∆. 307/ 86 Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους 

χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους 

16 Π.∆. 77/ 93 Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και 



 14

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

συµµόρφωση προς την οδηγία του συµβουλίου 88/ 642/ ΕΟΚ 

17 Π.∆. 70α/ 88 

[∆.ΣΦ: 150/Α/88] 

[ΤΡ. Π.∆. 175/97] 

Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την 

εργασία 

18 Π.∆. 175/ 97 Τροποποίηση Π.∆. 70Α/ 88 “Προστασία των εργαζοµένων που 

εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία” σε συµµόρφωση µε την 

οδηγία 91/ 382/ ΕΟΚ 

19 Π.∆. 85/91 Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν 

λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε 

συµµόρφωση προς την οδηγία 86/ 188/ ΕΟΚ 

 

20 Π.∆. 399/ 94 Προστασία των εργαζόµενων από τους κινδύνους που συνδέονται µε 

την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε 

συµµόρφωση προς την οδηγία 90/ 394/ ΕΟΚ 

21 Ν. 61/ 75 Περί προστασία των εργαζόµενων εκ των κινδύνων των 

προερχόµενων εκ της χρήσεως βενζολίου ή προϊόντων περιεχόντων 

βενζόλιον 

22 Ν. 492/ 76 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το 1971 υπ’ αρ. 136 

διεθνούς συµβάσεως εργασίας “ Περί προστασίας εκ των κινδύνων 

δηλητηριάσεων των οφειλόµενων εις το βενζόλιο” 

23 Π.∆. 522/ 83 Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των χρωµάτων, βερνικιών, 

τυπογραφικών µελανών, κολλών και συναφών προϊόντων, σε 

συµµόρφωση µε την οδηγία 77/ 728/ ΕΟΚ του συµβουλίου των 

Ευρωπαϊκών κοινοτήτων 

24 Π.∆. 329/ 83 Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών σε 

συµµόρφωση µε τις οδηγίες του συµβουλίου των Ε.Κ. 67/ 548/ ΕΟΚ, 

69/ 81/ ΕΟΚ, 70/ 189 ΕΟΚ, 71/ 141/ ΕΟΚ, 23/ 146/ ΕΟΚ, 75/ 409/ 

ΕΟΚ, 79/ 831/ ΕΟΚ και της επιτροπής των Ε.Κ. 76/ 907/ ΕΟΚ, 79/ 

370/ ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα 

µε τις Υπ. Απ. 279/ 85 (ΦΕΚ 146/ Β), 2459/ 87 (ΦΕΚ 77/ Β), 1228/ 88 

(ΦΕΚ 753/ Β), 1197/ 89 (ΦΕΚ 567/ Β/ 90), 378/ 94 (ΦΕΚ 705/ Β) κ.α. 

25 Π.∆. 95/ 78 Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολούµενων εις 

εργασίας συγκολλήσεων 

26 Π.∆. 22-12-33 

[ΤΡ: Π.∆. 17/ 78] 

Περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζόµενων επί φορητών 

κλιµάκων 

27 ΑΠ. 7755/ 160/ 88 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές- βιοτεχνικές 

εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών, καθώς και αποθήκες εύφλεκτων 
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και εκρηκτικών υλών 

 

Τα παραπάνω εφαρµόζονται παντού. Ειδικότερα: 

1. Μέτρα προστασίας έναντι πτώσεως ατόµων και αντικειµένων σε εργοτάξια 

Νοµοθετικές- κανονιστικές διατάξεις 

Ειδική νοµοθεσία: 

Π.∆. 778/ 80 (ΦΕΚ 193/ Α), Π.∆. 1073/ 81 (ΦΕΚ 260/ Α), Ν. 1396/ 83 (ΦΕΚ 126/ Α), ΑΠ. 130646/ 

84 (ΦΕΚ 154/ Β), Ν. 1430/ 84 (ΦΕΚ 49/ Α), Π.∆. 225/ 89 (ΦΕΚ 106/ Α), Π.∆. 305/ 96 (ΦΕΚ 212/ 

Α), ΑΠ. 16440/ 445/ 93 (ΦΕΚ 756/ Β) 

Γενική νοµοθεσία: 

Ν. 1568/ 85 (ΦΕΚ 177/ Α), Π.∆. 17/ 96 (ΦΕΚ 11/ Α), Π.∆. 105/ 95 (ΦΕΚ 67/ Α), Π.∆. 395/ 94 (ΦΕΚ 

220/ Α), Π.∆. 396/ 94 (ΦΕΚ 220/ Α) 

Κείµενα υποστήριξης (µη υποχρεωτικής εφαρµογής): 

- Ανακοινώσεις δηµοσίευσης και εγκύκλιοι εφαρµογής των παραπάνω νοµοθετηµάτων, 

- Οδηγία 92/ 57/ ΕΟΚ και ενηµερωτικά φυλλάδια της επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά µε αυτήν: 

α. Ασφάλεια και υγεία στον κατασκευαστικό κλάδο 

β. Τέσσερις ενδεικτικοί οδηγοί για την εφαρµογή της οδηγίας 92/ 57/ ΕΟΚ 

- Κώδικας πρακτικής του ∆.Γ.Ε. “Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές” 

- Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων “Για να δουλεύεις µε ασφάλεια 

σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα” (αφορά τις διατάξεις των Π.∆. 1073/ 81 και 778/ 80) 

 

2. Μέτρα προστασίας σε εκσκαφές 

Νοµοθετικές- κανονιστικές διατάξεις 

Ειδική νοµοθεσία: 

Π.∆. 1073/ 81 (ΦΕΚ 260/ Α), Ν. 1396/ 83 (ΦΕΚ 126/ Α), ΑΠ. 130646/ 84 (ΦΕΚ 154/ Β), Ν. 1430/ 

84 (ΦΕΚ 49/ Α), Π.∆. 225/ 89 (ΦΕΚ 106/ Α), Π.∆. 305/ 96 (ΦΕΚ 212/ Α) 

Γενική νοµοθεσία: 

Ν. 1568/ 85 (ΦΕΚ 177/ Α), Π.∆. 17/ 96 (ΦΕΚ 11/ Α), Π.∆. 105/ 95 (ΦΕΚ 67/ Α), Π.∆. 395/ 94 (ΦΕΚ 

220/ Α), Π.∆. 396/ 94 (ΦΕΚ 220/ Α), Π.∆. 307/ 86 (ΦΕΚ 135/ Α), Π.∆. 77/ 93 (ΦΕΚ 34/ Α), Π.∆. 85/ 

91 (ΦΕΚ 38/ Α) 

Κείµενα υποστήριξης (µη υποχρεωτικής εφαρµογής): 

- Ανακοινώσεις δηµοσίευσης και εγκύκλιοι εφαρµογής των παραπάνω νοµοθετηµάτων, 

- Οδηγία 92/ 57/ ΕΟΚ και ενηµερωτικά φυλλάδια της επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά µε αυτήν: 

α. Ασφάλεια και υγεία στον κατασκευαστικό κλάδο 

β. Τέσσερις ενδεικτικοί οδηγοί για την εφαρµογή της οδηγίας 92/ 57/ ΕΟΚ 

- Κώδικας πρακτικής του ∆.Γ.Ε. “Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές” 

- Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων “Για να δουλεύεις µε ασφάλεια 

σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα” (αφορά τις διατάξεις των Π.∆. 1073/ 81 και 778/ 80) 
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3. Μέτρα προστασίας σε εκσκαφές θεµελίων και τάφρων 

Νοµοθετικές- κανονιστικές διατάξεις 

Ειδική νοµοθεσία: 

Π.∆. 1073/ 81 (ΦΕΚ 260/ Α), Ν. 1396/ 83 (ΦΕΚ 126/ Α), ΑΠ. 130646/ 84 (ΦΕΚ 154/ Β), Ν. 1430/ 

84 (ΦΕΚ 49/ Α), Π.∆. 225/ 89 (ΦΕΚ 106/ Α), Π.∆. 305/ 96 (ΦΕΚ 212/ Α),  

Γενική νοµοθεσία: 

Ν. 1568/ 85 (ΦΕΚ 177/ Α), Π.∆. 17/ 96 (ΦΕΚ 11/ Α), Π.∆. 105/ 95 (ΦΕΚ 67/ Α), Π.∆. 395/ 94 (ΦΕΚ 

220/ Α), Π.∆. 396/ 94 (ΦΕΚ 220/ Α), Π.∆. 307/ 86 (ΦΕΚ 135/ Α), Π.∆. 77/ 93 (ΦΕΚ 34/ Α), Π.∆. 85/ 

91 (ΦΕΚ 38/ Α) 

Κείµενα υποστήριξης (µη υποχρεωτικής εφαρµογής): 

- Ανακοινώσεις δηµοσίευσης και εγκύκλιοι εφαρµογής των παραπάνω νοµοθετηµάτων, 

- Οδηγία 92/ 57/ ΕΟΚ και ενηµερωτικά φυλλάδια της επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά µε αυτήν: 

α. Ασφάλεια και υγεία στον κατασκευαστικό κλάδο 

β. Τέσσερις ενδεικτικοί οδηγοί για την εφαρµογή της οδηγίας 92/ 57/ ΕΟΚ 

- Κώδικας πρακτικής του ∆.Γ.Ε. “Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές” 

- Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων “Για να δουλεύεις µε ασφάλεια 

σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα” (αφορά τις διατάξεις των Π.∆. 1073/ 81 και 778/ 80) 

 

4. Μέτρα προστασίας σε εκσκαφές φρεάτων 

Νοµοθετικές- κανονιστικές διατάξεις 

Ειδική νοµοθεσία: 

Π.∆. 1073/ 81 (ΦΕΚ 260/ Α), Ν. 1396/ 83 (ΦΕΚ 126/ Α), ΑΠ. 130646/ 84 (ΦΕΚ 154/ Β), Ν. 1430/ 

84 (ΦΕΚ 49/ Α), Π.∆. 225/ 89 (ΦΕΚ 106/ Α), Π.∆. 305/ 96 (ΦΕΚ 212/ Α) 

 

Γενική νοµοθεσία: 

Ν. 1568/ 85 (ΦΕΚ 177/ Α), Π.∆. 17/ 96 (ΦΕΚ 11/ Α), Π.∆. 105/ 95 (ΦΕΚ 67/ Α), Π.∆. 395/ 94 (ΦΕΚ 

220/ Α), Π.∆. 396/ 94 (ΦΕΚ 220/ Α), Π.∆. 307/ 86 (ΦΕΚ 135/ Α), Π.∆. 77/ 93 (ΦΕΚ 34/ Α), Π.∆. 85/ 

91 (ΦΕΚ 38/ Α) 

 

Κείµενα υποστήριξης (µη υποχρεωτικής εφαρµογής): 

- Ανακοινώσεις δηµοσίευσης και εγκύκλιοι εφαρµογής των παραπάνω νοµοθετηµάτων, 

- Οδηγία 92/ 57/ ΕΟΚ και ενηµερωτικά φυλλάδια της επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά µε αυτήν: 

α. Ασφάλεια και υγεία στον κατασκευαστικό κλάδο 

β. Τέσσερις ενδεικτικοί οδηγοί για την εφαρµογή της οδηγίας 92/ 57/ ΕΟΚ 

- Κώδικας πρακτικής του ∆.Γ.Ε. “Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές” 

- Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων “Για να δουλεύεις µε ασφάλεια 

σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα” (αφορά τις διατάξεις των Π.∆. 1073/ 81 και 778/ 80) 
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5. Μέτρα προστασίας σε εργασίες ικριωµάτων 

Νοµοθετικές- κανονιστικές διατάξεις 

Ειδική νοµοθεσία: 

Π.∆. 778/ 80 (ΦΕΚ 193/ Α), Π.∆. 1073/ 81 (ΦΕΚ 260/ Α), Ν. 1396/ 83 (ΦΕΚ 126/ Α), ΑΠ. 130646/ 

84 (ΦΕΚ 154/ Β), Ν. 1430/ 84 (ΦΕΚ 49/ Α), Π.∆. 225/ 89 (ΦΕΚ 106/ Α), Π.∆. 305/ 96 (ΦΕΚ 212/ 

Α), ΑΠ. 16440/ 445/ 93 (ΦΕΚ 756/ Β) 

Γενική νοµοθεσία: 

Ν. 1568/ 85 (ΦΕΚ 177/ Α), Π.∆. 17/ 96 (ΦΕΚ 11/ Α), Π.∆. 105/ 95 (ΦΕΚ 67/ Α), Π.∆. 395/ 94 (ΦΕΚ 

220/ Α), Π.∆. 396/ 94 (ΦΕΚ 220/ Α) 

Κείµενα υποστήριξης (µη υποχρεωτικής εφαρµογής): 

- Ανακοινώσεις δηµοσίευσης και εγκύκλιοι εφαρµογής των παραπάνω νοµοθετηµάτων, 

- Οδηγία 92/ 57/ ΕΟΚ και ενηµερωτικά φυλλάδια της επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά µε αυτήν: 

α. Ασφάλεια και υγεία στον κατασκευαστικό κλάδο 

β. Τέσσερις ενδεικτικοί οδηγοί για την εφαρµογή της οδηγίας 92/ 57/ ΕΟΚ 

- Κώδικας πρακτικής του ∆.Γ.Ε. “Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές” 

- Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων “Για να δουλεύεις µε ασφάλεια 

σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα” (αφορά τις διατάξεις των Π.∆. 1073/ 81 και 778/ 80) 

 

6. Μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια εργασιών φόρτωσης- εκφόρτωσης- αποθήκευσης- 

στοίβαξης 

Νοµοθετικές- κανονιστικές διατάξεις 

Ειδική νοµοθεσία: 

Π.∆. 1073/ 81 (ΦΕΚ 260/ Α), Ν. 1396/ 83 (ΦΕΚ 126/ Α), ΑΠ. 130646/ 84 (ΦΕΚ 154/ Β), Ν. 1430/ 

84 (ΦΕΚ 49/ Α), Π.∆. 225/ 89 (ΦΕΚ 106/ Α), Π.∆. 305/ 96 (ΦΕΚ 212/ Α), ΑΠ. 16440/ 445/ 93 (ΦΕΚ 

756/ Β) 

Γενική νοµοθεσία: 

Ν. 1568/ 85 (ΦΕΚ 177/ Α), Π.∆. 17/ 96 (ΦΕΚ 11/ Α), Π.∆. 105/ 95 (ΦΕΚ 67/ Α), Π.∆. 395/ 94 (ΦΕΚ 

220/ Α), Π.∆. 396/ 94 (ΦΕΚ 220/ Α), Π.∆. 397/ 94 (ΦΕΚ 221/ Α), Π.∆. 85/ 91 (ΦΕΚ 38/ Α) 

Κείµενα υποστήριξης (µη υποχρεωτικής εφαρµογής): 

- Ανακοινώσεις δηµοσίευσης και εγκύκλιοι εφαρµογής των παραπάνω νοµοθετηµάτων, 

- Οδηγία 92/ 57/ ΕΟΚ και ενηµερωτικά φυλλάδια της επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά µε αυτήν: 

α. Ασφάλεια και υγεία στον κατασκευαστικό κλάδο 

β. Τέσσερις ενδεικτικοί οδηγοί για την εφαρµογή της οδηγίας 92/ 57/ ΕΟΚ 

- Κώδικας πρακτικής του ∆.Γ.Ε. “Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές” 

- Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων “Για να δουλεύεις µε ασφάλεια 

σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα” (αφορά τις διατάξεις των Π.∆. 1073/ 81 και 778/ 80) 
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7. Έκθεση σε ειδικούς κινδύνους- φυσικοί παράγοντες 

Νοµοθετικές- κανονιστικές διατάξεις 

Ειδική νοµοθεσία: 

Π.∆. 1073/ 81 (ΦΕΚ 260/ Α), Ν. 1396/ 83 (ΦΕΚ 126/ Α), ΑΠ. 130646/ 84 (ΦΕΚ 154/ Β), Π.∆. 225/ 

89 (ΦΕΚ 106/ Α), Π.∆. 305/ 96 (ΦΕΚ 212/ Α), Π.∆. 85/ 91 (ΦΕΚ 38/ Α), Π.∆. 77/ 93 (ΦΕΚ 34/ Α) 

Γενική νοµοθεσία: 

Ν. 1568/ 85 (ΦΕΚ 177/ Α), Π.∆. 17/ 96 (ΦΕΚ 11/ Α), Π.∆. 105/ 95 (ΦΕΚ 67/ Α), Π.∆. 395/ 94 (ΦΕΚ 

220/ Α), Π.∆. 396/ 94 (ΦΕΚ 220/ Α) 

Κείµενα υποστήριξης (µη υποχρεωτικής εφαρµογής): 

- Ανακοινώσεις δηµοσίευσης και εγκύκλιοι εφαρµογής των παραπάνω νοµοθετηµάτων, 

- Οδηγία 92/ 57/ ΕΟΚ και ενηµερωτικά φυλλάδια της επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά µε αυτήν: 

α. Ασφάλεια και υγεία στον κατασκευαστικό κλάδο 

β. Τέσσερις ενδεικτικοί οδηγοί για την εφαρµογή της οδηγίας 92/ 57/ ΕΟΚ 

- Κώδικας πρακτικής του ∆.Γ.Ε. “Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές” 

 

8. Έκθεση σε ειδικούς κινδύνους- χηµικοί παράγοντες 

Νοµοθετικές- κανονιστικές διατάξεις 

Ειδική νοµοθεσία: 

Π.∆. 1073/ 81 (ΦΕΚ 260/ Α), Ν. 1396/ 83 (ΦΕΚ 126/ Α), ΑΠ. 130646/ 84 (ΦΕΚ 154/ Β), Π.∆. 225/ 

89 (ΦΕΚ 106/ Α), Π.∆. 305/ 96 (ΦΕΚ 212/ Α) 

Γενική νοµοθεσία: 

Ν. 1568/ 85 (ΦΕΚ 177/ Α), Π.∆. 17/ 96 (ΦΕΚ 11/ Α), Π.∆. 105/ 95 (ΦΕΚ 67/ Α), Π.∆. 307/ 86 (ΦΕΚ 

135/ Α), Π.∆. 77/ 93 (ΦΕΚ 34/ Α), Π.∆. 70α/ 88 (ΦΕΚ 31/ Α), Π.∆. 175/ 97 (ΦΕΚ 150/ Α), Π.∆. 399/ 

94 (ΦΕΚ 221/ Α), Π.∆. 395/ 94 (ΦΕΚ 220/ Α), Π.∆. 396/ 94 (ΦΕΚ 220/ Α), Ν. 61/ 75 (ΦΕΚ 132/ Α), 

Ν. 492/ 76 (ΦΕΚ 332/ Α), Π.∆. 95/ 78 (ΦΕΚ 20/ Α), Π.∆. 522/ 83 (ΦΕΚ 200/ Α), Π.∆. 329/ 83 (ΦΕΚ 

118/ Α και 140/ Α), 

Κείµενα υποστήριξης (µη υποχρεωτικής εφαρµογής): 

- Ανακοινώσεις δηµοσίευσης και εγκύκλιοι εφαρµογής των παραπάνω νοµοθετηµάτων, 

- Οδηγία 92/ 57/ ΕΟΚ και ενηµερωτικά φυλλάδια της επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά µε αυτήν: 

α. Ασφάλεια και υγεία στον κατασκευαστικό κλάδο 

β. Τέσσερις ενδεικτικοί οδηγοί για την εφαρµογή της οδηγίας 92/ 57/ ΕΟΚ 

- Κώδικας πρακτικής του ∆.Γ.Ε. “Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές” 

- Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων “Για να δουλεύεις µε ασφάλεια 

σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα” (αφορά τις διατάξεις των Π.∆. 1073/ 81 και 778/ 80) 

 

9. Οργάνωση πρόληψης ατυχηµάτων στα εργοτάξια 

 Νοµοθετικές- κανονιστικές διατάξεις 

Ειδική νοµοθεσία: 
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Π.∆. 778/ 80 (ΦΕΚ 193/ Α), Π.∆. 1073/ 81 (ΦΕΚ 260/ Α), Ν. 1396/ 83 (ΦΕΚ 126/ Α), ΑΠ. 130646/ 

84 (ΦΕΚ 154/ Β), Π.∆. 225/ 89 (ΦΕΚ 106/ Α), Π.∆. 305/ 96 (ΦΕΚ 212/ Α) 

Γενική νοµοθεσία: 

Ν. 1568/ 85 (ΦΕΚ 177/ Α), Π.∆. 17/ 96 (ΦΕΚ 11/ Α), Π.∆. 105/ 95 (ΦΕΚ 67/ Α), Π.∆. 395/ 94 (ΦΕΚ 

220/ Α), Π.∆. 396/ 94 (ΦΕΚ 220/ Α), Π.∆. 397/ 94 (ΦΕΚ 221/ Α) 

Κείµενα υποστήριξης (µη υποχρεωτικής εφαρµογής): 

- Ανακοινώσεις δηµοσίευσης και εγκύκλιοι εφαρµογής των παραπάνω νοµοθετηµάτων, 

- Οδηγία 92/ 57/ ΕΟΚ και ενηµερωτικά φυλλάδια της επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά µε αυτήν: 

α. Ασφάλεια και υγεία στον κατασκευαστικό κλάδο 

β. Τέσσερις ενδεικτικοί οδηγοί για την εφαρµογή της οδηγίας 92/ 57/ ΕΟΚ 

- Κώδικας πρακτικής του ∆.Γ.Ε. “Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές” 

- Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων “Για να δουλεύεις µε ασφάλεια 

σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα” (αφορά τις διατάξεις των Π.∆. 1073/ 81 και 778/ 80) 

 

10. Πρόληψη- αντιµετώπιση πυρκαγιών στα εργοτάξια 

Νοµοθετικές- κανονιστικές διατάξεις 

Ειδική νοµοθεσία: 

Π.∆. 1073/ 81 (ΦΕΚ 260/ Α), Ν. 1396/ 83 (ΦΕΚ 126/ Α), ΑΠ. 130646/ 84 (ΦΕΚ 154/ Β), Π.∆. 225/ 

89 (ΦΕΚ 106/ Α), Π.∆. 305/ 96 (ΦΕΚ 212/ Α), Κανονισµοί πυρασφαλείας 

Γενική νοµοθεσία: 

Ν. 1568/ 85 (ΦΕΚ 177/ Α), Π.∆. 17/ 96 (ΦΕΚ 11/ Α), Π.∆. 105/ 95 (ΦΕΚ 67/ Α), Π.∆. 396/ 94 (ΦΕΚ 

220/ Α), ΑΠ. 7755/ 160/ 88 (ΦΕΚ 241/ Β), ΑΠ. 5905/ Φ15/ 839/ 95 (ΦΕΚ 611/ Β) 

Κείµενα υποστήριξης (µη υποχρεωτικής εφαρµογής): 

- Ανακοινώσεις δηµοσίευσης και εγκύκλιοι εφαρµογής των παραπάνω νοµοθετηµάτων, 

- Οδηγία 92/ 57/ ΕΟΚ και ενηµερωτικά φυλλάδια της επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά µε αυτήν: 

α. Ασφάλεια και υγεία στον κατασκευαστικό κλάδο 

β. Τέσσερις ενδεικτικοί οδηγοί για την εφαρµογή της οδηγίας 92/ 57/ ΕΟΚ 

- Κώδικας πρακτικής του ∆.Γ.Ε. “Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές” 

- Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων “Για να δουλεύεις µε ασφάλεια 

σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα” (αφορά τις διατάξεις των Π.∆. 1073/ 81 και 778/ 80) 

 

11. Φωτισµός για ασφαλή εργασία σε εργοτάξια 

Νοµοθετικές- κανονιστικές διατάξεις 

Ειδική νοµοθεσία: 

Π.∆. 1073/ 81 (ΦΕΚ 260/ Α), Ν. 1396/ 83 (ΦΕΚ 126/ Α), ΑΠ. 130646/ 84 (ΦΕΚ 154/ Β), Π.∆. 225/ 

89 (ΦΕΚ 106/ Α), Π.∆. 305/ 96 (ΦΕΚ 212/ Α) 

Γενική νοµοθεσία: 



 20

Ν. 1568/ 85 (ΦΕΚ 177/ Α), Π.∆. 17/ 96 (ΦΕΚ 11/ Α), Π.∆. 105/ 95 (ΦΕΚ 67/ Α), Π.∆. 395/ 94 (ΦΕΚ 

220/ Α) 

Κείµενα υποστήριξης (µη υποχρεωτικής εφαρµογής): 

- Ανακοινώσεις δηµοσίευσης και εγκύκλιοι εφαρµογής των παραπάνω νοµοθετηµάτων, 

- Οδηγία 92/ 57/ ΕΟΚ και ενηµερωτικά φυλλάδια της επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά µε αυτήν: 

α. Ασφάλεια και υγεία στον κατασκευαστικό κλάδο 

β. Τέσσερις ενδεικτικοί οδηγοί για την εφαρµογή της οδηγίας 92/ 57/ ΕΟΚ 

- Κώδικας πρακτικής του ∆.Γ.Ε. “Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές” 

- Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων “Για να δουλεύεις µε ασφάλεια 

σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα” (αφορά τις διατάξεις των Π.∆. 1073/ 81 και 778/ 80) 

 

 

12. Ασφάλεια εργασίας σε κατεδαφίσεις 

Νοµοθετικές- κανονιστικές διατάξεις 

Ειδική νοµοθεσία: 

Π.∆. 1073/ 81 (ΦΕΚ 260/ Α), Ν. 1396/ 83 (ΦΕΚ 126/ Α), ΑΠ. 130646/ 84 (ΦΕΚ 154/ Β), Π.∆. 225/ 

89 (ΦΕΚ 106/ Α), Π.∆. 305/ 96 (ΦΕΚ 212/ Α) 

Γενική νοµοθεσία: 

Ν. 1568/ 85 (ΦΕΚ 177/ Α), Π.∆. 17/ 96 (ΦΕΚ 11/ Α), Π.∆. 105/ 95 (ΦΕΚ 67/ Α), Π.∆. 395/ 94 (ΦΕΚ 

220/ Α), Π.∆. 396/ 94 (ΦΕΚ 220/ Α), Π.∆. 70α/ 88 (ΦΕΚ 31/ Α), Π.∆. 175/ 97 (ΦΕΚ 150/ Α), Π.∆. 

85/ 91 (ΦΕΚ 38/ Α), ΥΠΕΧΩ∆Ε αρ. 31245/ 22-05-93 “Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων”  

Κείµενα υποστήριξης (µη υποχρεωτικής εφαρµογής): 

- Ανακοινώσεις δηµοσίευσης και εγκύκλιοι εφαρµογής των παραπάνω νοµοθετηµάτων, 

- Οδηγία 92/ 57/ ΕΟΚ και ενηµερωτικά φυλλάδια της επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά µε αυτήν: 

α. Ασφάλεια και υγεία στον κατασκευαστικό κλάδο 

β. Τέσσερις ενδεικτικοί οδηγοί για την εφαρµογή της οδηγίας 92/ 57/ ΕΟΚ 

- Κώδικας πρακτικής του ∆.Γ.Ε. “Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές” 

- Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων “Για να δουλεύεις µε ασφάλεια 

σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα” (αφορά τις διατάξεις των Π.∆. 1073/ 81 και 778/ 80) 

 

13. Πρόληψη ηλεκτρικών ατυχηµάτων σε εργοτάξια- οικοδοµές 

Νοµοθετικές- κανονιστικές διατάξεις 

Ειδική νοµοθεσία: 

Π.∆. 1073/ 81 (ΦΕΚ 260/ Α), Ν. 1396/ 83 (ΦΕΚ 126/ Α), ΑΠ. 130646/ 84 (ΦΕΚ 154/ Β), Π.∆. 225/ 

89 (ΦΕΚ 106/ Α), Π.∆. 305/ 96 (ΦΕΚ 212/ Α) 

Γενική νοµοθεσία: 
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Ν. 1568/ 85 (ΦΕΚ 177/ Α), Π.∆. 17/ 96 (ΦΕΚ 11/ Α), Π.∆. 105/ 95 (ΦΕΚ 67/ Α), Π.∆. 395/ 94 (ΦΕΚ 

220/ Α), Π.∆. 396/ 94 (ΦΕΚ 220/ Α), Π.∆. 95/ 78 (ΦΕΚ 20/ Α), Κανονισµός εσωτερικών και 

εξωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Κείµενα υποστήριξης (µη υποχρεωτικής εφαρµογής): 

- Ανακοινώσεις δηµοσίευσης και εγκύκλιοι εφαρµογής των παραπάνω νοµοθετηµάτων, 

- Οδηγία 92/ 57/ ΕΟΚ και ενηµερωτικά φυλλάδια της επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά µε αυτήν: 

α. Ασφάλεια και υγεία στον κατασκευαστικό κλάδο 

β. Τέσσερις ενδεικτικοί οδηγοί για την εφαρµογή της οδηγίας 92/ 57/ ΕΟΚ 

- Κώδικας πρακτικής του ∆.Γ.Ε. “Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές” 

- Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων “Για να δουλεύεις µε ασφάλεια 

σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα” (αφορά τις διατάξεις των Π.∆. 1073/ 81 και 778/ 80) 

- Κανονισµοί- οδηγίες ∆ΕΗ 

 

 

14. Ασφάλεια εργασίας µε µηχανήµατα εργοταξίων, ειδικά οχήµατα 

Νοµοθετικές- κανονιστικές διατάξεις 

Ειδική νοµοθεσία: 

Π.∆. 1073/ 81 (ΦΕΚ 260/ Α), Ν. 1396/ 83 (ΦΕΚ 126/ Α), ΑΠ. 130646/ 84 (ΦΕΚ 154/ Β), Ν. 1430/ 

84 (ΦΕΚ 49/ Α), Π.∆. 225/ 89 (ΦΕΚ 106/ Α), Π.∆. 305/ 96 (ΦΕΚ 212/ Α) 

Γενική νοµοθεσία: 

Ν. 1568/ 85 (ΦΕΚ 177/ Α), Π.∆. 17/ 96 (ΦΕΚ 11/ Α), Π.∆. 105/ 95 (ΦΕΚ 67/ Α), Π.∆. 395/ 94 (ΦΕΚ 

220/ Α), Π.∆. 396/ 94 (ΦΕΚ 220/ Α), Π.∆. 85/ 91 (ΦΕΚ 38/ Α), Π.∆. 31/ 90 (ΦΕΚ 11/ Α), Π.∆. 49/ 

91 (ΦΕΚ 180/ Α) 

Κείµενα υποστήριξης (µη υποχρεωτικής εφαρµογής): 

- Ανακοινώσεις δηµοσίευσης και εγκύκλιοι εφαρµογής των παραπάνω νοµοθετηµάτων, 

- Οδηγία 92/ 57/ ΕΟΚ και ενηµερωτικά φυλλάδια της επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά µε αυτήν: 

α. Ασφάλεια και υγεία στον κατασκευαστικό κλάδο 

β. Τέσσερις ενδεικτικοί οδηγοί για την εφαρµογή της οδηγίας 92/ 57/ ΕΟΚ 

- Κώδικας πρακτικής του ∆.Γ.Ε. “Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές” 

- Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων “Για να δουλεύεις µε ασφάλεια 

σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα” (αφορά τις διατάξεις των Π.∆. 1073/ 81 και 778/ 80) 

- Οδηγίες κατασκευαστών των µηχανηµάτων και οχηµάτων 

 

15. Ασφάλεια εργασίας µε κάθετες (κατακόρυφες) σκάλες 

Νοµοθετικές- κανονιστικές διατάξεις 

Ειδική νοµοθεσία: 
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Π.∆. 778/ 80 (ΦΕΚ 193/ Α), Π.∆. 1073/ 81 (ΦΕΚ 260/ Α), Ν. 1396/ 83 (ΦΕΚ 126/ Α), ΑΠ. 130646/ 

84 (ΦΕΚ 154/ Β), Ν. 1430/ 84 (ΦΕΚ 49/ Α), Π.∆. 225/ 89 (ΦΕΚ 106/ Α), Π.∆. 305/ 96 (ΦΕΚ 212/ 

Α), ΑΠ. 16440/ 445/ 93 (ΦΕΚ 756/ Β) 

Γενική νοµοθεσία: 

Ν. 1568/ 85 (ΦΕΚ 177/ Α), Π.∆. 17/ 96 (ΦΕΚ 11/ Α), Π.∆. 105/ 95 (ΦΕΚ 67/ Α), Π.∆. 396/ 94 (ΦΕΚ 

220/ Α), Π.∆. 22-12-1933 (ΦΕΚ 406/ Α), όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 17/ 1978 (ΦΕΚ 20/ Α) 

Κείµενα υποστήριξης (µη υποχρεωτικής εφαρµογής): 

- Ανακοινώσεις δηµοσίευσης και εγκύκλιοι εφαρµογής των παραπάνω νοµοθετηµάτων, 

- Οδηγία 92/ 57/ ΕΟΚ και ενηµερωτικά φυλλάδια της επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά µε αυτήν: 

α. Ασφάλεια και υγεία στον κατασκευαστικό κλάδο 

β. Τέσσερις ενδεικτικοί οδηγοί για την εφαρµογή της οδηγίας 92/ 57/ ΕΟΚ 

- Κώδικας πρακτικής του ∆.Γ.Ε. “Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές” 

- Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων “Για να δουλεύεις µε ασφάλεια 

σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα” (αφορά τις διατάξεις των Π.∆. 1073/ 81 και 778/ 80) 

 

 

16. Ασφάλεια εργασίας µε φορητές µηχανικές σκάλες 

Νοµοθετικές- κανονιστικές διατάξεις 

Ειδική νοµοθεσία: 

Π.∆. 778/ 80 (ΦΕΚ 193/ Α), Π.∆. 1073/ 81 (ΦΕΚ 260/ Α), Ν. 1396/ 83 (ΦΕΚ 126/ Α), ΑΠ. 130646/ 

84 (ΦΕΚ 154/ Β), Ν. 1430/ 84 (ΦΕΚ 49/ Α), Π.∆. 225/ 89 (ΦΕΚ 106/ Α), Π.∆. 305/ 96 (ΦΕΚ 212/ 

Α), ΑΠ. 16440/ 445/ 93 (ΦΕΚ 756/ Β) 

Γενική νοµοθεσία: 

Ν. 1568/ 85 (ΦΕΚ 177/ Α), Π.∆. 17/ 96 (ΦΕΚ 11/ Α), Π.∆. 105/ 95 (ΦΕΚ 67/ Α), Π.∆. 395/ 94 (ΦΕΚ 

220/ Α), Π.∆. 396/ 94 (ΦΕΚ 220/ Α), Π.∆. 397/ 94 (ΦΕΚ 221/ Α), Π.∆. 22-12-1933 (ΦΕΚ 406/ Α), 

όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 17/ 1978 (ΦΕΚ 20/ Α) 

Κείµενα υποστήριξης (µη υποχρεωτικής εφαρµογής): 

- Ανακοινώσεις δηµοσίευσης και εγκύκλιοι εφαρµογής των παραπάνω νοµοθετηµάτων, 

- Οδηγία 92/ 57/ ΕΟΚ και ενηµερωτικά φυλλάδια της επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά µε αυτήν: 

α. Ασφάλεια και υγεία στον κατασκευαστικό κλάδο 

β. Τέσσερις ενδεικτικοί οδηγοί για την εφαρµογή της οδηγίας 92/ 57/ ΕΟΚ 

- Κώδικας πρακτικής του ∆.Γ.Ε. “Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές” 

- Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων “Για να δουλεύεις µε ασφάλεια 

σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα” (αφορά τις διατάξεις των Π.∆. 1073/ 81 και 778/ 80) 

 

17. Ασφάλεια εργασίας µε φορητές σκάλες 

Νοµοθετικές- κανονιστικές διατάξεις 

Ειδική νοµοθεσία: 
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Π.∆. 778/ 80 (ΦΕΚ 193/ Α), Π.∆. 1073/ 81 (ΦΕΚ 260/ Α), Ν. 1396/ 83 (ΦΕΚ 126/ Α), ΑΠ. 130646/ 

84 (ΦΕΚ 154/ Β), Ν. 1430/ 84 (ΦΕΚ 49/ Α), Π.∆. 225/ 89 (ΦΕΚ 106/ Α), Π.∆. 305/ 96 (ΦΕΚ 212/ Α) 

Γενική νοµοθεσία: 

Ν. 1568/ 85 (ΦΕΚ 177/ Α), Π.∆. 17/ 96 (ΦΕΚ 11/ Α), Π.∆. 105/ 95 (ΦΕΚ 67/ Α), Π.∆. 396/ 94 (ΦΕΚ 

220/ Α), Π.∆. 397/ 94 (ΦΕΚ 221/ Α), Π.∆. 22-12-1933 (ΦΕΚ 406/ Α), όπως τροποποιήθηκε µε το 

Π.∆. 17/ 1978 (ΦΕΚ 20/ Α) 

Κείµενα υποστήριξης (µη υποχρεωτικής εφαρµογής): 

- Ανακοινώσεις δηµοσίευσης και εγκύκλιοι εφαρµογής των παραπάνω νοµοθετηµάτων, 

- Οδηγία 92/ 57/ ΕΟΚ και ενηµερωτικά φυλλάδια της επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά µε αυτήν: 

α. Ασφάλεια και υγεία στον κατασκευαστικό κλάδο 

β. Τέσσερις ενδεικτικοί οδηγοί για την εφαρµογή της οδηγίας 92/ 57/ ΕΟΚ 

- Κώδικας πρακτικής του ∆.Γ.Ε. “Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές” 

- Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων “Για να δουλεύεις µε ασφάλεια 

σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα” (αφορά τις διατάξεις των Π.∆. 1073/ 81 και 778/ 80) 

 

 

18. Ασφάλεια εργασίας σε προσωρινές σταθερές κλίµακες 

Νοµοθετικές- κανονιστικές διατάξεις 

Ειδική νοµοθεσία: 

Π.∆. 778/ 80 (ΦΕΚ 193/ Α), Π.∆. 1073/ 81 (ΦΕΚ 260/ Α), Ν. 1396/ 83 (ΦΕΚ 126/ Α), ΑΠ. 130646/ 

84 (ΦΕΚ 154/ Β), Ν. 1430/ 84 (ΦΕΚ 49/ Α), Π.∆. 225/ 89 (ΦΕΚ 106/ Α), Π.∆. 305/ 96 (ΦΕΚ 212/ 

Α), ΑΠ. 16440/ 445/ 93 (ΦΕΚ 756/ Β) 

Γενική νοµοθεσία: 

Ν. 1568/ 85 (ΦΕΚ 177/ Α), Π.∆. 17/ 96 (ΦΕΚ 11/ Α), Π.∆. 105/ 95 (ΦΕΚ 67/ Α), Π.∆. 396/ 94 (ΦΕΚ 

220/ Α), Π.∆. 397/ 94 (ΦΕΚ 221/ Α), Π.∆. 22-12-1933 (ΦΕΚ 406/ Α), όπως τροποποιήθηκε µε το 

Π.∆. 17/ 1978 (ΦΕΚ 20/ Α) 

Κείµενα υποστήριξης (µη υποχρεωτικής εφαρµογής): 

- Ανακοινώσεις δηµοσίευσης και εγκύκλιοι εφαρµογής των παραπάνω νοµοθετηµάτων, 

- Οδηγία 92/ 57/ ΕΟΚ και ενηµερωτικά φυλλάδια της επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά µε αυτήν: 

α. Ασφάλεια και υγεία στον κατασκευαστικό κλάδο 

β. Τέσσερις ενδεικτικοί οδηγοί για την εφαρµογή της οδηγίας 92/ 57/ ΕΟΚ 

- Κώδικας πρακτικής του ∆.Γ.Ε. “Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές” 

- Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων “Για να δουλεύεις µε ασφάλεια 

σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα” (αφορά τις διατάξεις των Π.∆. 1073/ 81 και 778/ 80) 

 

19. Ασφάλεια εργασίας σε νερό 

Νοµοθετικές- κανονιστικές διατάξεις 

Ειδική νοµοθεσία: 
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Π.∆. 1073/ 81 (ΦΕΚ 260/ Α), Ν. 1396/ 83 (ΦΕΚ 126/ Α), ΑΠ. 130646/ 84 (ΦΕΚ 154/ Β), Ν. 1430/ 

84 (ΦΕΚ 49/ Α), Π.∆. 225/ 89 (ΦΕΚ 106/ Α), Π.∆. 305/ 96 (ΦΕΚ 212/ Α) 

Γενική νοµοθεσία: 

Ν. 1568/ 85 (ΦΕΚ 177/ Α), Π.∆. 17/ 96 (ΦΕΚ 11/ Α), Π.∆. 105/ 95 (ΦΕΚ 67/ Α), Π.∆. 395/ 94 (ΦΕΚ 

220/ Α), Π.∆. 396/ 94 (ΦΕΚ 220/ Α) 

Κείµενα υποστήριξης (µη υποχρεωτικής εφαρµογής): 

- Ανακοινώσεις δηµοσίευσης και εγκύκλιοι εφαρµογής των παραπάνω νοµοθετηµάτων, 

- Οδηγία 92/ 57/ ΕΟΚ και ενηµερωτικά φυλλάδια της επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά µε αυτήν: 

α. Ασφάλεια και υγεία στον κατασκευαστικό κλάδο 

β. Τέσσερις ενδεικτικοί οδηγοί για την εφαρµογή της οδηγίας 92/ 57/ ΕΟΚ 

- Κώδικας πρακτικής του ∆.Γ.Ε. “Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές” 

- Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων “Για να δουλεύεις µε ασφάλεια 

σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα” (αφορά τις διατάξεις των Π.∆. 1073/ 81 και 778/ 80) 

 

 

 

20. Ασφάλεια εργασίας σε  κλειστούς χώρους, στεγανά ασφαλείας- κιβωτοειδή 

Νοµοθετικές- κανονιστικές διατάξεις 

Ειδική νοµοθεσία: 

Π.∆. 1073/ 81 (ΦΕΚ 260/ Α), Ν. 1396/ 83 (ΦΕΚ 126/ Α), ΑΠ. 130646/ 84 (ΦΕΚ 154/ Β), Ν. 1430/ 

84 (ΦΕΚ 49/ Α), Π.∆. 225/ 89 (ΦΕΚ 106/ Α), Π.∆. 305/ 96 (ΦΕΚ 212/ Α) 

Γενική νοµοθεσία: 

Ν. 1568/ 85 (ΦΕΚ 177/ Α), Π.∆. 17/ 96 (ΦΕΚ 11/ Α), Π.∆. 105/ 95 (ΦΕΚ 67/ Α), Π.∆. 395/ 94 (ΦΕΚ 

220/ Α), Π.∆. 396/ 94 (ΦΕΚ 220/ Α), Π.∆. 307/ 86 (ΦΕΚ 135/ Α), Π.∆. 77/ 93 (ΦΕΚ 34/ Α), Π.∆. 85/ 

91 (ΦΕΚ 38/ Α), Π.∆. 399/ 94 (ΦΕΚ 221/ Α) 

Κείµενα υποστήριξης (µη υποχρεωτικής εφαρµογής): 

- Ανακοινώσεις δηµοσίευσης και εγκύκλιοι εφαρµογής των παραπάνω νοµοθετηµάτων, 

- Οδηγία 92/ 57/ ΕΟΚ και ενηµερωτικά φυλλάδια της επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά µε αυτήν: 

α. Ασφάλεια και υγεία στον κατασκευαστικό κλάδο 

β. Τέσσερις ενδεικτικοί οδηγοί για την εφαρµογή της οδηγίας 92/ 57/ ΕΟΚ 

- Κώδικας πρακτικής του ∆.Γ.Ε. “Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές” 

- Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων “Για να δουλεύεις µε ασφάλεια 

σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα” (αφορά τις διατάξεις των Π.∆. 1073/ 81 και 778/ 80) 

 

 

∆.  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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1. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Θα γίνεται µε 

ιδιαίτερη προσοχή και πάντα σε συνεργασία µε την επίβλεψη και την Υπηρεσία. Η είσοδος στο 

εργοτάξιο και η πρόσβαση στις θέσεις εργασίας θα γίνεται µε βάση τα καθοριζόµενα στην  Ειδικών 

Όρων της ΕΣΥ της µελέτης.  

 

2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ: Όλες οι 

διακινήσεις του προσωπικού του Αναδόχου και των µεταφορικών του µέσων κτλ. µέσα στο 

Στρατόπεδο θα γίνονται αυστηρά βάσει των καθοριζοµένων κάθε φορά από την Επίβλεψη, την 

Υπηρεσία και την Ασφάλεια του Στρατοπέδου και των διαδικασιών που προβλέπονται στα σχετικά 

θεσµικά κείµενα της Υπηρεσίας, σχετικά µε τις διαδροµές, ώρες µετακίνησης, άδειες πρόσβασης, 

χώροι πρόσβασης κτλ. ∆ιευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν έχει υποχρέωση για την εξυπηρέτηση του 

Αναδόχου µε µεταφορικό µέσο ή για την εξεύρεση θαλάµων για το προσωπικό και τον Ανάδοχο 

κτλ. 

3. ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ: Οι 

περιοχές που θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εναπόθεση των υλικών, 

συγκέντρωση αχρήστων, στάθµευση οχηµάτων και ειδικών µηχανηµάτων αυτού κτλ. θα είναι αυτές 

που θα υποδειχθούν και εγκριθούν από την Υπηρεσία και την Επίβλεψη και σύµφωνα µε τα 

καθοριζόµενα  των Ειδικών Όρων της ΕΣΥ της µελέτης.   

 

4. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την ισχύουσα 

Νοµοθεσία περί συλλογής, συσκευασίας και επεξεργασίας επικίνδυνων υλικών. 

 

5. ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ: Θα εξασφαλίζονται – 

δηµιουργούνται µε µέριµνα του αναδόχου, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις Συγγραφές 

Υποχρεώσεων της παρούσας και την ισχύουσα Νοµοθεσία.  

 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 29-03-2019                                                       ΑΤΑΛΑΝΤΗ 29-03-2019 
                                                            

      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                   
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