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ΤΕΥΧΟΣ 9 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) 
 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1.1 Είδος του έργου και χρήση αυτού 

 

Το παρόν έργο αφορά εργασίες της κατηγορίας επεξεργασίας αγρών, στερεών και αερίων 

αποβλήτων στην ΕΕΛ Σαρανταπόρου. 

 

1.2. Σύντομη περιγραφή του έργου 

 

Το παρόν έργο αφορά εργασίες αποκατάστασης των υλικών δύο κλινών στην ΕΕΛ 

Σαρανταπόρου, καθώς και ανανέωση των φυτών Phragmites Αustralis. Συγκεκριμένα, οι 

εργασίες στον τεχνητό υγροβιότοπο αφορούν τη στεγάνωση των κλινών  (πυθμένας και πρανή) 

με γεωμεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HPDE), τη χρήση υλικού πλήρωσης 

των κλινών και την επαναφύτευση των φυτών Phragmites Αustralis (κοινά καλάμια). 

 

 

 

1.2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο θα εκτελεστεί στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σαρανταπόρου του Δήμου Ελασσόνας. 

 

1.3 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Κύριος του Έργου θα είναι η ΔΕΥΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. 

 

1.4 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

ΔΕΥΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ.  

 

 

1.5 ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1.6.1 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Η κατασκευή του έργου θα γίνει κατά τα εξής στάδια: 

 

1. Προετοιμασία του εργοταξίου 

2. Εντοπισμός υπογείων δικτύων αποχέτευσης 
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3. Εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών  

4. Τοποθέτηση μεμβράνης 

5. Αποκατάσταση συνδέσεων 

 

1.6.2 Τρόπος κατασκευής 

 

Πριν την έναρξη οιονδήποτε εργασιών γίνεται η χωροθέτηση του εργοταξίου και 

κατασκευάζονται όλες οι απαραίτητες εργοταξιακές εγκαταστάσεις, ήτοι γραφεία και αποθήκες 

υλικών απαραίτητων για την κατασκευή του έργου(π.χ., εξαρτήματα, αδρανή υλικά). 

 

Η εκσκαφή και απομάκρυνση των υπαρχόντων υλικών γίνεται στα προβλεπόμενα βάθη και 

πλάτη της εγκεκριμένης μελέτης με τα συνήθη μηχανικά μέσα. 

 

Τα προϊόντα εκσκαφής θα απορρίπτονται σε θέσεις που ομοίως εγκρίνει η υπηρεσία.  

 

Μετά τη αφαίρεση των υλικών των κλινών, τοποθετούνται τρεις στρώσεις των εξής πλυμένων 

αδρανών υλικών: 

Πρώτη στρώση: λεπτό χαλίκι, διαμέτρου 6 mm, πάχους 75 cm 

Δεύτερη στρώση: χονδρό χαλίκι, διαμέτρου 20-40 mm, πάχους 10 cm και 

 Πυθμένας: κροκάλα, διαμέτρου 50-100 mm, πάχους 15 cm 

Το πληρωτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο πλήρωσης των κλινών θα είναι ποτάμιο, 

πυριτικό και όχι ασβεστολιθικό καθώς παρουσιάζει καλύτερες απομακρύνσεις ρυπαντών. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ακριβή τοποθέτηση των στρώσεων του υλικού πλήρωσης των 

κλινών, σύμφωνα με τα σχέδια. 

Ο αγωγός τροφοδοσίας κάθε κλίνης θα μπορεί να απομονώνεται με ηλεκτροκίνητη μαχαιρωτή 

δικλείδα DN250, τύπος Knife Valve 702/50 της εταιρείας AVK, η οποία είναι εξοπλισμένη με 

ηλεκτρομειωτήρα, ισχύος 0,75 kW, τύπος SA 10.1 της εταιρείας AUMA. Η παροχή 

τροφοδοσίας της κλίνης κατανέμεται στην επιφάνεια της κλίνης με τη βοήθεια δύο (2) 

επιμήκων διάτρητων αγωγών πολυαιθυλενίου διανομής Φ110, οι οποίοι θα φέρουν στις άκρες 

τους κινητά πώματα για την περίπτωση που θα απαιτηθεί καθαρισμός τους και θα φέρουν οπές 

εναλλάξ δεξιά-αριστερά για την ομοιόμορφη διανομή των λυμάτων στην επιφάνεια της κλίνης. 

Τα λύματα διέρχονται την κλίνη από πάνω προς τα κάτω. Στο κατώτερο στρώμα συναντούν το 

δίκτυο των στραγγιστήριων αγωγών από PVC Φ110, όπου συλλέγονται σε έναν κεντρικό 

συλλεκτήριο αγωγό PVC Φ200 και εξέρχονται από την κλίνη σε παράπλευρο φρεάτιο 

στράγγισης. 

Η μέγιστη απόκλιση της άνω επιφάνειας άμμου από την επίπεδη επιφάνεια θα είναι ±0.01 m.Το 

οριζόντιο της επιφάνειας του υλικού πλήρωσης αποκαθίσταται στη στρώση από χονδρό χαλίκι. 

Επάνω από τους αγωγούς στράγγισης / συλλογής και κάθετα με αυτούς τοποθετούνται 

διάτρητοι αγωγοί PVC Φ110 για τον αερισμό του σώματος του υλικού πλήρωσης της κλίνης. 

Οι αγωγοί στράγγισης και αερισμού δεν είναι διάτρητοι στο κατακόρυφο τμήμα τους. 

 

 

2. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

2.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
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•  Κατολισθήσεις 

•  Καταρρεύσεις 

•  Υποχωρήσεις πρανών 

 

2.2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

 Σύγκρουση οχημάτων 

 Σύγκρουση οχήματος -σταθερού εμποδίου 

 Ανατροπή οχημάτων 

 Ανεξέλεγκτη κίνηση -Βλάβες συστημάτων 

 

2.3 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ 

 

Εργασία σε πρανή βαθέων ορυγμάτων ή φρεατίων.  

 

2.4 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ 

•  Κατά τη φορτοεκφόρτωση μεταφερόμενων υλικών (π.χ. σωλήνες) 

• Κατά τη χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων  

 

2.5 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

  

 

2.6 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 

•  Από προϋπάρχοντα εναέρια ή υπόγεια δίκτυα 

•   

 

2.7 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 

Κατά τις συγκολλήσεις αγωγών   

 

2.8 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΛΑΠΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

•  θόρυβος -δονήσεις 

•  Σκόνη 

• Υπαίθρια εργασία -καύσωνας 

 

2.9  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 

•  από βλάβη υφιστάμενου αγωγού αποχέτευσης 

•  

 

3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

 

Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα έχουν καλή κατάσταση λειτουργίας, θα 

ελέγχονται από κατάλληλο προσωπικό σύμφωνα με το Π. Δ. 1073/81 άρθρο 56, 78, 79 και το 

προσωπικό χειρισμού θα έχει τις απαιτούμενες άδειες βάση του Π.Δ. 31/90 και την 

απαιτούμενη ειδίκευση. 
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Θα δημιουργηθούν ασφαλείς κλίμακες για την άνοδο και κάθοδο των εργαζομένων στις 

εκσκαφές σύμφωνα με το Π.Δ. 1 073/81 άρθρο 43. Τέλος, όλο το προσωπικό θα είναι 

εφοδιασμένο με κράνη, γάντια και μπότες. 

Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πτώσης υλικών και το προσωπικό θα 

είναι εφοδιασμένο με κράνη όταν εργάζεται σε επικίνδυνα σημεία του έργου. 

 

Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

 

Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. 

 

. 
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4. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

4.1 ΔΙΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

 

Στο χώρο των κλινών όπου θα πραγματοποιηθούν το έργο γενικά υπάρχει άνεση χώρου και 

συνεπώς η πρόσβαση στις θέσεις εργασίας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία.  

 

4.2 ΔΙΟΔΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ. 

 

Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου και στις θέσεις όπου εκτελούνται 

εργασίες απαγορεύεται εκτός από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την κατασκευή του 

έργου. 

 

4.3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ. 

 

Κατά τόπους πλησίον του έργου θα δημιουργούνται αποθηκευτικοί χώροι για τα υλικά του 

έργου. Η αποκομιδή των αχρήστων θα γίνεται με μηχανικά μέσα. 

 

4.4 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Δεν θα χρησιμοποιηθούν επικίνδυνα υλικά. 

 

4.5 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 

Το πρόχειρο φαγητό θα γίνεται στις θέσεις των εργασιών. Τα απορρίμματα και τα υπολείμματα 

τροφών θα απορρίπτονται στον προβλεπόμενο κάδο απορριμμάτων, θα μεταφέρονται σε 

πλαστικές σακούλες στον χώρο απόθεσης απορριμμάτων του Δήμου Ελασσόνας. 

 

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

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

πλησιέστερου φαρμακείου, του αγροτικού ιατρείου που καλύπτει την περιοχή. Επίσης θα 

υπάρχει διαθέσιμο αυτοκίνητο για παροχή βοήθειας μετακίνησης. 

 

4.6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 

Θα υπάρξουν 2, τουλάχιστον, κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα χρησιμοποιεί το κύριο προσωπικό 

του αναδόχου για τις ανάγκες του έργου. 
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6. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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ΦΑΣΗ : ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Ανάλυση εργασίας : Προετοιμασία χώρου   

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σύγκρουση με μηχάνημα 

Βαθμός επικινδυνότητας : 2  

 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει 

να απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981) 

 Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει 

αντιληφθεί. Επίσης δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 

1073/1981) 

 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 (ΠΔ 31/1990, ΠΔ 1073/1981) 

 Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν 

ανακλαστικό ρουχισμό (ΠΔ 396/1994) 

 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να 

φέρουν την ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 

 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) (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 1073/1981) 

 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με 

το ΒΔ4/1951). 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) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 

304/2000) 

 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 (ΠΔ 1073/1981) 

 Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα 

εξασφάλισης τους (ΠΔ 1073/1981) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 

Βαθμός επικινδυνότητας : 2  

 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994) 

 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, 

οχήματα και εξοπλισμό 

 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία 

(ΠΔ 1073/1981) 

 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, 

μηχανήματος, οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 
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1073/1981) 

 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, 

εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά 

Βαθμός επικινδυνότητας : 2  

 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 

1073/1981) 

 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, 

φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 

 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981) 

 Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

 5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) 

(ΠΔ 1073/1981) 

 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (ΠΔ 

1073/1981) 

 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 (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 

 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) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος από μηχανήματα 

Βαθμός επικινδυνότητας : 1  

 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των 

μηχανημάτων (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 395/1994) 

 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του 

(ΠΔ 395/1994) 

 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 

85/1991) 

 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από 

τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981) 

 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994) 

 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 

Βαθμός επικινδυνότητας : 1  

 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών 

μέσων, όπου είναι εφικτό (ΠΔ 397/1994) 

 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 

χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, 

σύσταση) (ΠΔ 397/1994) 

 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

απαιτούμενη σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, 
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ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 397/1994) 

 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) 

(ΠΔ 397/1994) 

 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 

χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, 

ρυθμός εργασίας) (ΠΔ 397/1994) 

 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 (ΠΔ 

397/1994) 

 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές 

εργασίες από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 

1568/1985) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη από μηχανήματα - οχήματα 

Βαθμός επικινδυνότητας : 1  

 Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981) 

 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 

396/1994) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία 

Βαθμός επικινδυνότητας : 2  

 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) 

 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 (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

 Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής 

αντοχής και ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

 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 (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

 Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, 

πολύπριζα και πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 

7.5/1816/88/2004) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα 

Βαθμός επικινδυνότητας : 1  
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 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981) 

 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981) 

 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 

1073/1981) 

 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 (ΠΔ 1073/1981) 

 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση 

λιπαντικών) (ΠΔ 1073/1981) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις από συμπύκνωση 

Βαθμός επικινδυνότητας : 1  

 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 

395/1994) 

 Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, 

εναλλαγή αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της 

ίδιας εργασίας) 

 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις 

από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 

 Απόσταση ασφαλείας από τα μηχανήματα συμπύκνωσης - δόνησης (ΠΔ 395/1994, 

ΠΔ 89/1999) 

ΦΑΣΗ : ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)  

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

   

Ανάλυση εργασίας : Μεταφορά υλικών στο χώρο 

Τοποθέτηση στηριγμάτων 

Τοποθέτηση αγωγών - ειδικών εξαρτημάτων 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από ύψος 

Βαθμός επικινδυνότητας : 3  

 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) (ΠΔ 

1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

 Χρήση συστήματος ατομικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη 

ασφαλείας) (ΠΔ 396/1994) 

 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 (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 7789/1980) 

 Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν 

ληφθούν αντισταθμιστικά μέτρα (ΠΔ 1073/1981) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση φορτίων που μεταφέρονται κατά τις 

ανυψωτικές εργασίες 
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Βαθμός επικινδυνότητας : 2  

 Αποφυγή παραμονής κάτω από φορτία (ΠΔ 1073/1981) 

 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (ΠΔ 

1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 

 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να φέρει πινακίδα με διάγραμμα ανυψωτικής 

ικανότητας (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 

 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 

395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000, ΥΑ 593/2003) 

 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις, από τρίτο 

μέρος (ΥΑ 593/2003) 

 Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται (πχ συρματόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιμάντες) 

να είναι ο προβλεπόμενος και χωρίς φθορές (ΠΔ 1073/1981) 

 Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εμπειρία (ΠΔ 

31/1990) 

 Τα συρματόσχοινα – σαμπάνια να είναι ελεγμένα και προσαρτημένα σωστά στο 

φορτίο (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 

 Η περιοχή να είναι αποκλεισμένη για τους μη έχοντες εργασία (ΠΔ 1073/1981) 

 Οι εργαζόμενοι σε γειτονικά σημεία να έχουν ενημερωθεί 

 Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει 

έμπειρος κουμανταδόρος (ΠΔ 1073/1981) 

 Οι ανυψωτικοί μηχανισμοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασμένοι καλά 

(ΠΔ 1073/1981) 

 Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (ΠΔ 1073/1981) 

 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού μηχανισμού (ΠΔ 1073/1981) 

 Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας μεταφοράς φορτίου (ΠΔ 1073/1981) 

 Απαγορεύεται  η απότομη ανύψωση/ κατέβασμα (ΠΔ 1073/1981) 

 Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζομένους (ΠΔ 1073/1981) 

 Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεμοι (ΠΔ 

1073/1981) 

Μ.Α.Π. 1 Γυαλιά ΕΝ 166(Β) 

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

 3 Γάντια ΕΝ 388 

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

 5 Φόρμα εργασίας ΕΝ 465 

 6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 
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5.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 

Όταν διαπιστώνεται κάποια μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο υπεύθυνος ασφάλειας 

συντάσσει και υπογράφει μία αναφορά παράβασης κανόνων ασφάλειας, όπου περιγράφεται η 

διαπιστωμένη κατάσταση και δίνονται οι απαιτούμενες εντολές οι σχετικές με τις διορθωτικές 

ενέργειες που πρέπει να εκτελεσθούν. Η αναφορά δίδεται στον άμεσα υπεύθυνο της θέσεως 

εργασίας και κοινοποιείται στον υπεύθυνο του εργοταξίου. 

 

Ο παραλήπτης της προαναφερόμενης αναφοράς πρέπει να υλοποιήσει αμέσως τις 

υποδεικνυόμενες διορθωτικές ενέργειες. Ακολούθως ο υπεύθυνος ασφάλειας επιθεωρεί και 

επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια, θα καταγραφεί τότε στην αναφορά η 

ημερομηνία της ενέργειας. 

 

Αν συμβούν ατυχήματα, πρέπει να αναφερθούν αμέσως στον υπεύθυνο ασφάλειας. Η 

κοινοποίηση πρέπει να γίνει την ίδια μέρα που συνέβη το ατύχημα, ώστε να γίνουν οι 

απαραίτητες έρευνες. Ο υπεύθυνος ασφάλειας συμπληρώνει το έντυπο αναφοράς ατυχήματος 

και συγχρόνως διενεργεί έρευνα για τα αίτια και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 

αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων ατυχημάτων. 

 

Όλα τα έγγραφα σχετικά με τα θέματα ασφάλειας πρέπει να αρχειοθετούνται, όλα τα 

ατυχήματα πρέπει να εξετάζονται και να αναλύονται και η αναφορά πρέπει να υποβάλλεται 

στον εργοταξιάρχη προς έλεγχο και ενημέρωση. 

 

 

 

5.4 ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με τα μέτρα ασφάλειας που καθιερώνονται στο 

εργοτάξιο, ώστε να προστατεύονται οι ίδιοι και τρίτα μέρη. 

 

Τα μέτρα ασφάλειας είναι τα ακόλουθα: 

 

 Χρήση του εξοπλισμού ασφάλειας και άλλων προστατευτικών μέσων που παρέχονται. 

 Άμεση αναφορά στον υπεύθυνο ασφάλειας για έλλειψη εξοπλισμού ασφάλειας και 

επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. 

 Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση ή τροποποίηση του εξοπλισμού ασφάλειας και των 

προστατευτικών μέτρων χωρίς τη σχετική έγκριση. 


