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ΤΜΗΜΑ   Α 

 

Γενικά 

 
Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας έχει αναπτυχθεί µε τρόπο που να καλύπτει: 
 

 Τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα τεύχη δηµοπράτησης 

 Τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για την εκπόνηση Σχεδίων Ασφάλειας και Υγείας ήτοι: 

• Την απόφαση ∆ΙΠΑ∆ / 899 / 02 – Φ.Ε.Κ. 16Β /14.1.2003 

• Το Π.∆. 305/96, Εγκύκλιος – 130159 / 7.5.97 

• Την Κοινή Απόφαση Υπουργών Π.Ε.Κ.Α. και Υ.ΜΕ.∆Ι. 6952/14.2.2011 – Φ.Ε.Κ. 420Β/16.3.2011 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού 

Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ 

∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ», σε συγκεκριµένες 
περιοχές του οικισµού Αµπελακίων του ∆ήµου Σαλαµίνας.  

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επιλέγει και καθορίζει τη σειρά των προς εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του 
παρόντος έργου. 

2. Σύντοµη περιγραφή του έργου 

Το έργο της αποπεράτωσης του δικτύου βαρύτητας ακαθάρτων αφορά την κατασκευή του δικτύου σε 
µία περιοχή έκτασης περίπου 338 στρεµµάτων η οποία αναπτύσσεται στα βόρεια, δυτικά, κεντρικά και 
νότια του οικισµού Αµπελακίων και περιλαµβάνει περιοχές στις οποίες δεν κατασκευάσθηκε δίκτυο 
ακαθάρτων µε την προηγούµενη εργολαβία.  

Ειδικότερα, µε την παρούσα εργολαβία θα κατασκευαστούν: 

• Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U, συµπαγούς τοιχώµατος SDR 41 
µε διαµέτρους από DN 200 mm έως και DN 315 mm σε διάφορα βάθη, εντός κατοικηµένων 
περιοχών, συνολικού µήκους  4.296 µ. 

• Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες PE δοµηµένου τοιχώµατος SN8 µε 
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διαµέτρους από DN 200 mm έως και DN 315 mm σε διάφορα βάθη, εντός κατοικηµένων περιοχών, 
συνολικού µήκους  940 µ. 

• Έγχυτα φρεάτια επίσκεψης ή συµβολής τύπου Ε1 ή πτώσης τύπου Π1, από οπλισµένο σκυρόδεµα 
κατηγορίας C20/25 σε αριθµό φρεατίων: 24 τεµάχια.  

• Προκατασκευασµένα φρεάτια επίσκεψης ή συµβολής τύπου Ε1 ή πτώσης τύπου Π1, από οπλισµένο 
σκυρόδεµα σε αριθµό φρεατίων: 128 τεµάχια.  

• Αποχετευτικές συνδέσεις (εξωτερικές διακλαδώσεις) ακινήτων, µε σωλήνες PVC-U, συµπαγούς 
τοιχώµατος SDR 41 διαµέτρου DN 125 mm, σε ανοιχτό όρυγµα για διάφορα µήκη και βάθη και είδη 
εδάφους έτοιµων προς λειτουργία, σε αριθµό περίπου 260 τεµαχίων. 

3. Ακριβής διεύθυνση του έργου 

Το αντικείµενο του έργου εντός του οικισµού Αµπελακίων, δηλαδή στα διοικητικά όρια του ∆ήµου 
Σαλαµίνας. 

4. Στοιχεία του κυρίου του έργου 

∆ΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

5. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 

∆ΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

6. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρµοζόµενων κατά  
φάση µεθόδων εργασίας 

 
Οι φάσεις του εν λόγω έργου συνοψίζονται στις εξής : 

• Α’ Φάση:  Εκσκαφές ορυγµάτων - Αντιστήριξη – Εξυγίανση 

• Β’ Φάση: Κατασκευή αγωγών σε ανοικτό όρυγµα – Κατασκευή φρεατίων επίσκεψης - Κατασκευή 
αποχετευτικών συνδέσεων ακινήτων (εξωτερικές διακλαδώσεις).  

• Γ’ Φάση:  Επιχώσεις ορυγµάτων - Αποκαταστάσεις οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων. 
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ΤΜΗΜΑ Β 

 

Κίνδυνοι που ενδέχεται να εµφανιστούν κατά την εκτέλεση του έργου 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 
Συµπληρώνονται οι επισυναπτόµενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια µεν από προκαταγεγραµµένες 
«πηγές κινδύνων», κατακόρυφα δε από µη προκαθορισµένες «φάσεις και υποφάσεις εργασίας». 

Ο συντάκτης του Σ.Α.Υ.: 

1. Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράµµατος του µελετώµενου έργου, όπως αυτές 
απαριθµούνται στο παραπάνω σηµείο Α.6 του Σ.Α.Υ., σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους 
ευκολίας, είναι ενσωµατωµένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων 
φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρµογή του πινακιδίου). 

2. Για κάθε επί µέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισηµαίνει τους κινδύνους που, κατά 
την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήµανση γίνεται µε την αναγραφή των αριθµών 1, 
2, ή 3 στους κόµβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των 
αριθµών είναι υποκειµενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων. 

Ο αριθµός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 

είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόµενη φάση / υποφάση 
εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεµελίων δίπλα σε παλαιά 
οικοδοµή), 

είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δηµιουργούν αυξηµένη πιθανότητα επικίνδυνων 
καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι 
µικρής συνεκτικότητας ή υδροφορεί κ.λπ.), 

είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι 
περιορισµένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύµατος 
ή γυµνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαµενή καυσίµων). 

 
Ο αριθµός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 

είτε (i) η πηγή κινδύνου εµφανίζεται περιοδικά ή µε χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. 
κίνδυνοι τραυµατισµών από ανατροπές υλικών σε οικοδοµικό εργοτάξιο), 

είτε (ii) δε συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση 
οχηµάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο), 

είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι µεγάλη  
(π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 

 
Ο αριθµός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούµενες ως «ενδιάµεσες» των 1 και 3 περιπτώσεις. 
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Φάση 
Υπο-
φάση 

Περιγραφή Εργασιών 

Φ.1  Εκσκαφές ορυγµάτων - Αντιστήριξη – Εξυγίανση. 

Φ.2  
Κατασκευή αγωγών σε ανοικτό όρυγµα – Κατασκευή φρεατίων 
επίσκεψης - Κατασκευή αποχετευτικών συνδέσεων ακινήτων 
(εξωτερικές διακλαδώσεις). 

Φ.3  
Επιχώσεις ορυγµάτων - Αποκαταστάσεις οδοστρωµάτων και 
πεζοδροµίων. 
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   Φάσεις - Υποφάσεις 
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ.1 Φ.2 Φ.3    

                                                 01000.  Αστοχίες εδάφους 

1101 Κατολίσθηση. Απουσία/ ανεπάρκεια υποστήριξης        

1102 Αποκολλήσεις. Απουσία/ ανεπάρκεια υποστήριξης        

1103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις /εξοπλισµός       

1104 ∆υναµική επιφόρτιση. Φυσική αιτία       

1105 ∆υναµική επιφόρτιση. Ανατινάξεις       

01100.  Φυσικά πρανή 

1106 ∆υναµική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισµός        

1201 Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης 1 1     

1202 Αποκολλήσεις. Απουσία/ ανεπάρκεια προστασίας       

1203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση       

1204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισµός       

1205 ∆υναµική επιφόρτιση. Φυσική αιτία       

1206 ∆υναµική επιφόρτιση. Ανατινάξεις       

01200.  Τεχνητά πρανή & 
Εκσκαφές 

1207 ∆υναµική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισµός        

1301 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανυποστήλωτα τµήµατα       

1302 Καταπτώσεις οροφής /παρειών. Ανεπαρκής υποστύλ       

1303 Καταπτώσεις οροφής /παρειών. Καθυστερηµένη.Υποστύλ.       

01300.  Υπόγειες 
εκσκαφές 

1304 Κατάρρευση µετώπου προσβολής       

1401 Ανυποστήρικτες παρακείµενες εκσκαφές       

1402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή       

1403 ∆ιάνοιξη υπογείου έργου       

1404 Ερπυσµός       

1405 Γεωλογικές / γεωχηµικές µεταβολές       

1406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα       

1407 Υποσκαφή / απόπλυση       

01400. Καθιζήσεις 

1408 Στατική επιφόρτιση       
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   Φάσεις - Υποφάσεις 
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ.1 Φ.2 Φ.3    

1409 ∆υναµική καταπόνηση - φυσική αιτία        

1410 ∆υναµική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία       
01500.  Άλλη πηγή    1 1 1    
                                                 02000.  Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισµό 

2101 Συγκρούσεις οχήµατος - οχήµατος 1  1    

2102 Συγκρούσεις οχήµατος - προσώπων 1  1    

2103 Συγκρούσεις οχήµατος - σταθερού εµποδίου 1  1    

2104 Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος - οχήµατος 1 1 1    

2105 Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος – σταθερού εµποδίου       

2106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστηµάτων       

2107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση 1      

2108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία       

02100.  Κίνηση οχηµάτων 
και µηχανηµάτων 

2109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασµός       

2201 Ασταθής έδραση 1 1 1    

2202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου       

2203 Έκκεντρη φόρτωση       

2204 Εργασία σε πρανές       

2205 Υπερφόρτωση 1      

02200.  Ανατροπή 
οχηµάτων και 
µηχανηµάτων 

2206 Μεγάλες ταχύτητες       

2301 Στενότητα χώρου   1    

2302 Βλάβη συστηµάτων κίνησης       

2303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουµένων τµηµάτων - πτώσεις       

2304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τµηµάτων – παγιδεύσεις µελών       

02300.  Μηχανήµατα µε 
κινητά µέρη  

2305 Τηλεχειριζόµενα µηχανήµατα & τµήµατα τους       

2401 Αεροσυµπιεστής  1      02400. Εργαλεία χειρός 

2402 ∆ονητής   1    
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   Φάσεις - Υποφάσεις 
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ.1 Φ.2 Φ.3    

 2403 Πιστολέτο Α/Σ       
 2404 ∆ίσκοι - Τροχοί       
02500. Άλλη πηγή         
                                                 03000.  Πτώσεις από ύψος 

3101 Κατεδαφίσεις       

3102 Κενά τοίχων       

3103 Κλίµακα       

03100.  Οικοδοµές 
κτίσµατα 

3104 Εργασία σε στέγες       

3201 Κενά δαπέδων       

3202 Πέρατα δαπέδων       

3203 Επικλινή δάπεδα        

3204 Ολισθηρά δάπεδα       

3205 Ανώµαλα δάπεδα       

3206 Αστοχία υλικού δαπέδου       

3207 Υπερυψωµένες δίοδοι και πεζογέφυρες       

3208 Κινητές σκάλες και ανεµόσκαλες       

3209 Αναρτηµένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης       

3210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία µηχανισµού       

03200.  ∆άπεδα εργασίας 
– προσπελάσεις 

3211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση       

3301 Κενά ικριωµάτων       

3302 Ανατροπή. Αστοχία συναρµολόγησης       

3303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης       

3304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώµατος       

03300.  Ικριώµατα 

3305 Κατάρρευση. Ανεµοπίεση       

3401 Πτώση µελών στην εκσκαφή 1 1     03400. Τάφροι/φρέατα 

3402        
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   Φάσεις - Υποφάσεις 
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ.1 Φ.2 Φ.3    

03500. Άλλη πηγή         
                                                  04000.  Εκρήξεις, Εκτοξευµένα υλικά - θραύσµατα 

4101 Ανατινάξεις βράχων       
4102 Ανατινάξεις κατασκευών       
4103 Ατελής ανατίναξη υπονόµων       
4104 Αποθήκες εκρηκτικών       
4105 Χώροι αποθήκευσης πυροµαχικών       

04100.  Εκρηκτικά / 
Ανατινάξεις  

4106 ∆ιαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & µιγµάτων       
4201 Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου       
4202 Υγραέριο       
4203 Υγρό άζωτο       
4204 Αέριο πόλης       
4205 Πεπιεσµένος αέρας       
4206 Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυµάτων       
4207 ∆ίκτυα ύδρευσης       

04200.  ∆οχεία και δίκτυα 
υπό πίεση 

4208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήµατα       
4301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη       
4302 Προεντάσεις οπλισµού / αγκυρίων       
4303 Κατεδάφιση προεντεταµένων στοιχείων       
4304 Συρµατόσχοινα       
4305 Εξολκεύσεις       

04300.  Αστοχία υλικών 
υπό ένταση 

4306 Λαξεύσεις / τεµαχισµός λίθων       
4401 Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα       
4402 Αµµοβολές       

04400.  Εκτοξευόµενα 
υλικά 

4403 Τροχίσεις/ λειάνσεις       
04500.  Άλλη πηγή         
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   Φάσεις - Υποφάσεις 
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ.1 Φ.2 Φ.3    

                                                 05000.  Πτώσεις µετατοπίσεις υλικών & αντικειµένων 

5101 Αστοχία. Γήρανση       

5102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση       

5103 Αστοχία. Φυσική δυναµική καταπόνηση       

5104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναµική καταπόνηση       

5105 Κατεδάφιση       

05100. Κτίσµατα - φέρων 
οργανισµός 

5106 Κατεδάφιση παρακείµενων       

5201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων       

5202 ∆ιαστολή - συστολή υλικών       

5203 Αποξήλωση δοµικών στοιχείων       

5204 Αναρτηµένα στοιχεία & εξαρτήµατα       

5205 Φυσική δυναµική καταπόνηση       

5206 Ανθρωπογενής δυναµική καταπόνηση       

5207 Κατεδάφιση       

05200. Οικοδοµικά 
στοιχεία 

5208 Αρµολόγηση / απαρµολόγηση προκατασκ. στοιχείων       

5301 Μεταφορικό µηχάνηµα. Ακαταλληλότητα/ ανεπάρκεια 1 1     

5302 Μεταφορικό µηχάνηµα. Βλάβη  1     

5303 Μεταφορικό µηχάνηµα. Υπερφόρτωση  1 1     

5304 Απόκλιση µηχανήµατος. Ανεπαρκής έδραση  1     

5305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση       

5306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου       

5307 Πρόσκρουση φορτίου       

5308 ∆ιακίνηση αντικειµένων µεγάλου µήκους   1     

5309 Χειρωνακτική µεταφορά βαρέων φορτίων       

5310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση       

05300. Μεταφερόµενα 
υλικά - Εκφορτώσεις 

5311 Εργασία κάτω από σιλό       
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   Φάσεις - Υποφάσεις 
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ.1 Φ.2 Φ.3    

5401 Υπερστοίβαση       
5402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισµού σωρού       

05400. Στοιβασµένα υλικά 

5403 Ανορθολογική απόληψη       
05500.  Άλλη πηγή         
                                                 06000.   Πυρκαϊές 

6101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων       
6102 ∆εξαµενές / αντλίες καυσίµων       
6103 Μονωτικά, διαλύτες, ΡCV κλπ. εύφλεκτ       
6104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας       
6105 Αυτανάφλεξη – εδαφικά υλικά       
6106 Αυτανάφλεξη - απορρίµµατα.       

06100. Εύφλεκτα υλικά 

6107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία       
6201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση       
6202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση       
6203 Εντοιχισµένοι αγωγοί υπό τάση       

06200.  Σπινθήρες & 
βραχυκλώµατα 

6204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα       
6301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις       
6302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις       
6303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις       
6304 Συγκολλήσεις       

06300.  Υψηλές 
θερµοκρασίες 

6305 Πυρακτώσεις υλικών       
06400.  Άλλη πηγή         
                                                  07000.   Ηλεκτροπληξία 

7101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 1      

7102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 1      

07100. ∆ίκτυα - 
εγκαταστάσεις 

7103 Προϋπάρχοντα εντοιχισµένα δίκτυα       
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   Φάσεις - Υποφάσεις 
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ.1 Φ.2 Φ.3    

7104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα       
7105 ∆ίκτυο ηλεκτροδότησης έργου       

 

7106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία       

7201 Ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα       07200.  Εργαλεία- 
µηχανηµατα 

7202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία       
07300.  Άλλη πηγή 7301 Θερµοσυγκολλητική µηχανή πλαστικών σωλήνων       
                                                 08000.   Πνιγµός / Ασφυξία 

8101 Υποβρύχιες εργασίες       

8102 Εργασίες εν πλω - πτώση       

8103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού µέσου       

8104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση       

8105 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή µηχανήµατος       

8106 Υπαίθριες λεκάνες /∆εξαµενές. Πτώση       

8107 Υπαίθριες λεκάνες /∆εξαµενές. Ανατροπή µηχανήµατος       

08100.  Νερό 

8108 Πληµµύρα / Κατάκλυση έργου       

8201 Βάλτοι, ιλείς, κινούµενες άµµοι       

8202 Υπόνοµοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισµοί  1     

8203 Βύθιση σε σκυρόδεµα, ασβέστη , κλπ.       

08200.  Ασφυκτικό 
περιβάλλον 

8204 Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου       
08300.  Άλλη πηγή 8301        
                                                 09000.    Εγκαύµατα 

9101 Συγκολλήσεις / συντήξεις       

9102 Υπέρθερµα ρευστά       

9103 Πυρακτωµένα στερεά       

9104 Τήγµατα µετάλλων       

09100. Υψηλές 
θερµοκρασίες 

9105 Άσφαλτος / πίσσα   1    
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   Φάσεις - Υποφάσεις 
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ.1 Φ.2 Φ.3    

9106 Καυστήρες        

9107 Υπερθερµαινόµενα τµήµατα µηχανών 1 1 1    

9201 Ασβέστης       

9202 Οξέα       

09200. Καυστικά υλικά 

9203 Αλκαλικά       
09300. Άλλη πηγή 9301        
                                                  10000.  Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες 

10101 Ακτινοβολίες       

10102 Θόρυβος/ δονήσεις 1 1 1    

10103 Σκόνη 1 1 1    

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1 1 1    

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1 1    

10106 Χαµηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας        

10107 Υψηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας       

10108 Υγρασία χώρου εργασίας       

10100. Φυσικοί 
παράγοντες 

10109 Υπερπίεση / υποπίεση       

10201 ∆ηλητηριώδη αέρια       

10202 Χρήση τοξικών υλικών       

10203 Αµίαντος       

10204 Ατµοί τηγµάτων       

10205 Αναθυµιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, διαλύτες       

10206 Καπναέρια ανατινάξεων       

10207 Καυσαέρια µηχανών εσωτερικής καύσης       

10208 Συγκολλήσεις       

10200. Χηµικοί 
παράγοντες 

10209 Καρκινογόνοι παράγοντες       
10300.  Βιολογικοί  10301 Μολυσµένα εδάφη       
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   Φάσεις - Υποφάσεις 
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ.1 Φ.2 Φ.3    

10302 Μολυσµένα κτήρια       
10303 Εργασία σε υπονόµους, βόθρους, βιολογικούς καθαρ.       
10304 Χώροι υγιεινής       
10305        
10306        

        
        

παράγοντες 
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ΤΜΗΜΑ Γ 

 

Μέτρα για την πρόληψη και την αποτροπή των κινδύνων και γενικά για την 

ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων 

 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Για κάθε «πηγή κινδύνων» που έχει επισηµανθεί στους πίνακες του Τµήµατος Β (στήλη 1) 
καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εµφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι 
σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη µέτρων προστασίας (στήλη 3) και 
συµπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά µέτρα προστασίας που 
επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4). 

(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νοµοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούµενα κάθε φορά µέτρα 

(**) Περιγράφονται µέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των 
εργαζοµένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη νοµοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη 
συγκεκριµένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγράφουν και τα ειδικά µέτρα που πρέπει 
ναληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ. 5 του Π.∆. 305/96). 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1)              
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2)                   
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3)                                                 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4)                                               
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

01201 Φ.1 , Φ.2 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96  
01410 Φ.1, Φ.2, Φ.3 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96  
02101 Φ.1, Φ.3 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96, Π.∆. 31/1990  
02102 Φ.1, Φ.3 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96, Π.∆. 31/1990  
02103 Φ.1, Φ.3 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96, Π.∆. 31/1990  
02104 Φ.1, Φ.2, Φ.3 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96, Π.∆. 31/1990  
02107 Φ.1 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96, Π.∆. 31/1990  
02201 Φ.1, Φ.2, Φ.3 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96, Π.∆. 31/1990  
02205 Φ.1 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81, Π.∆. 305/96, Π.∆. 31/1990  
02301 Φ.1 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96, Π.∆. 31/1990  
02401 Φ.1 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96, Π.∆. 31/1990  
02402 Φ.1 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96, Π.∆. 31/1990  
03401 Φ.1 , Φ.2 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96  
05301 Φ.1 , Φ.2 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96  
05302 Φ.1 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96  
05303 Φ.1 , Φ.2 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96  
07101 Φ.1 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96, Ν. 158/1975  
07102 Φ.1 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96, Ν. 158/1975  
08202 Φ.1 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96  
09105 Φ.1 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96, Π.∆. 31/1990  
09107 Φ.1, Φ.2, Φ.3 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96, Π.∆. 31/1990  
010102 Φ.1, Φ.2, Φ.3 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96  
010103 Φ.1, Φ.2, Φ.3 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96  
010104 Φ.1, Φ.2, Φ.3  Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96  
010105 Φ.1, Φ.2, Φ.3 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96  
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Συµπληρωµατικά των προαναφερόµενων νοµοθετικών διαταγµάτων, σε κάθε φάση του έργου 
προτείνονται τα εξής: 

• Περίφραξη και σήµανση του εργοταξίου για την προστασία και έγκαιρη προειδοποίηση των 
διερχόµενων τροχοφόρων. ∆ηµιουργία ασφαλών διόδων για την διέλευση των πεζών στους χώρους και 
στα σηµεία που οι εργασίες του εργοταξίου ενδέχεται να δηµιουργούν κινδύνους. Επίσης περίφραξη 
του εργοταξίου προς αποφυγήν εισόδου ατόµων µη εχόντων εργασία καθώς και ζώων. 

• Προµήθεια κράνους και φωσφορούχου γιλέκου για τους εργαζόµενους σε οδοστρώµατα. 

• Καθηµερινή εκπαίδευση και υπενθύµιση των κινδύνων στους εργαζόµενους από τον εργοταξιάρχη 
και τον τεχνικό ασφαλείας. 

Κατά τις χωµατουργικές εργασίες προτείνονται τα εξής: 

• Αν και τα πρανή θα αντιστηρίζονται, θα πρέπει πάντα να υπάρχει έλεγχος για τυχόν χαλάρωση και 
βλάβη. 

• Να υπάρχει συνεργασία µε τα αρµόδια συνεργεία της ∆ΕΗ και του ΟΤΕ, καθώς και του ∆ήµου ώστε 
να εντοπισθούν οι θέσεις των δικτύων και να αποφευχθεί η καταστροφή τους. 

Σε ό,τι αφορά στα µηχανήµατα µε κινητά µέρη: 

• Κάλυψη των κινούµενων τµηµάτων των µηχανηµάτων όπου είναι δυνατόν καθώς και 

• Τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων 

Σε ό,τι αφορά στη µεταφορά φορτίων: 

• Συνεχή υπενθύµιση των οδηγών για αυξηµένη προσοχή σε όλη τη διάρκεια της εργασίας τους. 

• Χρήση σηµάνσεως για διακοπή κυκλοφορίας – παρακάµψεις. 
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ΤΜΗΜΑ ∆ 

 

Πρόσθετα στοιχεία 

 

1. ∆ίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας 

Οι χώροι και τα δάπεδα εργασίας, οι οδοί κυκλοφορίας και οι προσβάσεις στο εργοτάξιο πρέπει να 
κατασκευάζονται και να διατηρούνται ασφαλείς. 

Οι οδοί κυκλοφορίας πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 60 εκατοστά του µέτρου. 

Οι οδοί προσπέλασης προς τις θέσεις εργασίας, χώρους διανοµής και χώρους εργαλείων πρέπει να 
διατάσσονται και να συντηρούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι απασχολούµενοι να µπορούν να 
µεταβαίνουν και να αποχωρούν ασφαλώς. 

2. ∆ίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός του εργοταξίου 

Εντός του εργοταξίου πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισµοί ασφαλούς κυκλοφορίας, τόσο για 
την κίνηση των πεζών όσο και για την κίνηση µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων. 

διέλευση και παραµονή ατόµων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το 
εξουσιοδοτηµένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. 

κυκλοφορία των οχηµάτων του εργοταξίου κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνεται από τα 
κατάλληλα διαµορφωµένα τµήµατα. 

Για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων και µηχανηµάτων εντός του χώρου του εργοταξίου 
ισχύουν οι διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ). 

3. Χώροι και εγκαταστάσεις του βασικού µηχανικού εξοπλισµού 

Τα βαριά εργαλεία ασφαλίζονται επί τόπου, ενώ τα µικρότερα (εργαλεία χειρός, µικροσυσκευές κ.λπ.) 
αποθηκεύονται στους διαµορφωµένους χώρους αποθήκευσης µε ευθύνη των εργατών που τα 
χρησιµοποιούν. 

4. Χώροι αποθήκευσης 

∆εν προβλέπεται η δηµιουργία αποθηκών καυσίµων, λιπαντικών κ.λπ. Οι µικρές ποσότητες που 
απαιτούνται, θα παραδίδονται καθηµερινά από τα τοπικά πρατήρια καυσίµων. 

5. Χώροι συλλογής άχρηστων και επικίνδυνων υλικών 

Τα υλικά αυτά θα οδηγούνται άµεσα προς τον πλησιέστερο νόµιµο χώρο απόθεσης τέτοιας φύσης 
υλικών, µε χρήση φορτηγών, λαµβάνοντας όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα ασφαλείας κατά την 
µεταφορά. 

6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 

Για την αλλαγή της ενδυµασίας και τη φύλαξη των ενδυµάτων πρέπει να διατίθενται επαρκείς και 
κατάλληλοι χώροι. 
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Για τους χώρους υγιεινής και το πόσιµο νερό ισχύουν οι Υγειονοµικές διατάξεις του Υπουργείου 
κοινωνικών Υπηρεσιών. 

Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον ανεφοδιασµό των χώρων εργασίας µε πόσιµο νερό και 
επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας και να προβλέψει κατάλληλους χώρους εργασίας του 
προσωπικού του υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες (ψύχος, βροχή, καύσωνας). 

Σε εργασίες ρυπαρές ή εργασίες επικίνδυνες για την πρόκληση ασθενειών, πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα νίψεως και καθαρισµού µε ντους σε κατάλληλους χώρους, καθώς και πλύση και 
απολύµανση των στολών. 

Εντός του εργοταξίου πρέπει να υπάρχει κατάλληλος χώρος για τη διατήρηση του φαγητού των 
εργαζοµένων σε καλή κατάσταση. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η προστασία υγείας ή ασφάλειας των εργαζόµενων το απαιτεί, πρέπει 
να απαγορεύεται στους απασχολούµενους να τρώνε, να πίνουν ή να καπνίζουν στους χώρους εργασίας. 

Οι απασχολούµενοι οφείλουν να επιµελούνται ιδιαίτερα για την ατοµική τους καθαριότητα, ιδίως πριν 
το φαγητό και πριν από την αναχώρηση από τον τόπο εργασίας. 

Οι ειδικές στολές εργασίας πρέπει να αφαιρούνται πριν το φαγητό και πριν την αναχώρηση από το 
χώρο εργασίας. 

Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για τη συγκέντρωση και αποκοµιδή των απορριµµάτων των 
φαγητών. 

Στο εργοτάξιο θα υπάρχει πρόχειρο µικρό φαρµακείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, 
τοποθετηµένο σε θέση εύκολα προσιτή και υπό την επίβλεψη εντεταλµένου προσωπικού. Το 
φαρµακείο θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα είδη: 

 
 

  Είδος 

1. Σκεύασµα για το κάψιµο 

2. Εσπνεύσιµη αµµωνία 

3. Αποστειρωµένες γάζες κυτία των 5 εκ., 10εκ. και 15 εκ. 

4. Επίδεσµοι γάζας των 0,10*2,50 

5. Τριγωνικοί επίδεσµοι 

6. Λευκοπλάστη ρολό 

7. Ψαλίδι 

8. Τσιµπίδα 

9. Ύφασµα λεπτό για καθαρισµό (cleaning tissue) 

10. Αντισηπτικό διάλυµα (κατά προτίµηση µερκουρόχρωµο) 

11. Υγρό σαπούνι εντός πλαστικής συµπιεσµένης φιάλης 

12. Ελαστικός επίδεσµος 

13. Αντιισταµινική αλοιφή 

14. Σπασµολυτικό 

15. Αντιοφικός ορός 

16. Ενέσιµο κορτιζονούχο σκεύασµα των 100 mg (Αντισοκ) 
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17. Σύριγγες πλαστικές µιας χρήσεως των 5 cc – τεµ. 3 

18. Σύριγγες πλαστικές µιας χρήσεως των 10 cc – τεµ. 3 

19. ∆ισκία αντιδιαρροϊκά 

20. ∆ισκία αντιόξινα  
 
 
Η ιατρική κάλυψη των έκτακτων περιστατικών θα γίνεται από το : 
....................................................................................................... 

(τηλ. ............................................... ). 

7. Άλλα σηµεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία 
των εργαζοµένων. 

∆εν υπάρχουν. 

8. Μελέτη κατασκευής ικριωµάτων. 
 
Στο τµήµα αυτό ενσωµατώνεται επίσης η µελέτη για την κατασκευή ικριωµάτων, εφόσον 
αντιµετωπίζεται περίπτωση κατά την οποία αυτά πρέπει να είναι ειδικής µορφής για τις ανάγκες 
εκτέλεσης των εργασιών, άλλης από αυτή που περιγράφεται στις ισχύουσες διατάξεις περί ικριωµάτων 
(Π.∆. 778/80 και Π.∆. 1073/81). 

Το έργο δεν απαιτεί ειδικά ικριώµατα για την κατασκευή του, συνεπώς δεν γίνεται επιπλέον µελέτη γι’ 
αυτά. 
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ΤΜΗΜΑ Ε 

 

Λήψη µέτρων προστασίας και αντιµετώπιση του επαγγελµατικού κινδύνου 

 

1. Σκυροδετήσεις 

Σε όλα σχεδόν τα τεχνικά έργα υπάρχουν εργασίες σκυροδέτησης (φρεάτια , Α/σια). Οι εργασίες αυτές, 
είναι εκείνες που από την φύση τους οργανώνουν την µορφή του εργοταξίου. Πρόκειται δηλαδή για 
εκείνες τις κτιριακές κατασκευές, όπως για παράδειγµα, µία κλίµακα, που δηµιουργούν προσβάσεις στα 
διάφορα επίπεδα εργασιών. 

Στις εργασίες σκυροδέτησης, χρησιµοποιείται ένας µεγάλος αριθµός ανειδίκευτων εργατών, οι οποίοι 
εργάζονται υπό την καθοδήγηση ειδικευµένων τεχνητών, γεγονός το οποίο καθιστά κρισιµότερη την 
ασφάλεια στις εργασίες αυτές. 

Σηµεία προσοχής 

• Ο ξυλότυπος είναι µια πρόχειρη κατασκευή και η υπερφόρτωσή του τοπικά εγκυµονεί 
κινδύνους κατάρρευσης 

• Τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας που πρέπει να χρησιµοποιούν κατά τις εργασίες 
καλουπώµατος οι εργαζόµενοι, εκτός του κράνους, πρέπει να είναι κατάλληλα επιλεγµένα για να 
προστατεύουν τα άνω και κάτω άκρα 

• Κατά την Φορτοεκφόρτωση του οπλισµού για το σιδέρωµα, πρέπει να απαγορεύεται η 
διέλευση οποιουδήποτε κάτω από τα ανυψωµένα φορτία 

• Τα κινούµενα µέρη των µηχανών που χρησιµοποιούνται για την κοπή ή κάµψη του οπλισµού, 
πρέπει να φέρουν τους κατάλληλους προφυλακτήρες για την αποφυγή ατυχηµάτων 

• Κατά τις εργασίες σκυρόδεσης δεν πρέπει να µετακινείται κανείς, κάτω ή κοντά στον ξυλότυπο. 

• Τα πιτσιλίσµατα από νωπό σκυρόδεµα πρέπει να αποµακρύνονται γρήγορα από τα σηµεία 
διέλευσης των πεζών, για να µην προκληθούν ατυχήµατα. 

2. Μηχανικός Εξοπλισµός 

Οι παραδοσιακές µέθοδοι εκτέλεσης των τεχνικών έργων εγκαταλείπονται και η εκµηχάνιση των έργων 
προχωρεί µε γοργά βήµατα, έχοντας ήδη προσεγγίσει έναν ικανοποιητικό βαθµό στα µεγάλα ιδιωτικά 
και δηµόσια έργα. 

Οι Συµβάσεις εκτέλεσης τεχνικών έργων του ∆ηµόσιου τοµέα αναφέρουν ως απαραίτητη προϋπόθεση 
τη διάθεση του απαραίτητου εξοπλισµού εκ µέρους του Αναδόχου του έργου. Ο εξοπλισµός ποικίλει 
ανάλογα µε το είδος των εργασιών, το µέγεθός τους και την ιδιαίτερη δυσκολία τους (τοπικές 
συνθήκες), µε εξαίρεση των τυπικό εξοπλισµό ο οποίος απαιτείται για τη µεταφορά υλικών και 
προσωπικού – ο οποίος επίσης ποικίλει. 

Οι µηχανές εφευρέθηκαν και χρησιµοποιούνται για να λύνουν προβλήµατα. ∆υστυχώς, η κακή χρήση, ο 
ακατάλληλος χειρισµός και η πληµµελής συντήρηση σε συνδυασµό µε εξωγενείς παράγοντες ως προς 
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το µηχάνηµα και τον χειριστή, γίνονται αιτία ατυχηµάτων. 

Σηµεία προσοχής 

• Ένα µηχάνηµα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνον για την εργασία(-ες) που έχει κατασκευασθεί 

• Απαγορεύεται η υπερφόρτωση µηχανήµατος 

• Μόνον αδειούχοι χειριστές επιτρέπεται να χειρίζονται τα µηχανήµατα 

• Η άδεια των χειριστών πρέπει να είναι σε ισχύ 

• Απαγορεύεται η χρήση ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων σε άσφαλτο 

• Η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας (βιβλίου) συντήρησης για κάθε µηχάνηµα είναι υποχρεωτική 

• Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασµοί στη χρήση και συντήρηση του µηχανήµατος 

• Όλα τα µηχανήµατα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε πυροσβεστήρα και φαρµακείο 

• Όλα τα συστήµατα ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν καλώς 

• Ο εξοπλισµός των ανυψωτικών µηχανηµάτων πρέπει να αναγράφει το φορτίο ανύψωσης 

• Πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας απαιτείται για όλους τους γερανούς 

• Η θέση του µηχανήµατος δεν πρέπει να είναι επισφαλής για το ίδιο και για τρίτους 

• Όλα τα Μηχανήµατα Έργου Μ.Ε. πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε άδεια λειτουργίας και πινακίδα 
«ΜΕ» 

• Η καρότσα των αυτοκινήτων φορτηγών πρέπει να είναι σκεπασµένη όταν µεταφέρεται άµµος ή 3Α 

• Η επιθεώρηση των ανυψωτικών µηχανηµάτων είναι υποχρεωτική και πρέπει να καταγράφεται 

• Ειδικά µέτρα πρέπει να λαµβάνονται λόγω εναέριων αγωγών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 

• Προσοχή στα υπόγεια δίκτυα κατά την εκσκαφή τάφρων 

• Ο εξοπλισµός ανύψωσης (σαµπάνια, ιµάντες, συρµατόσχοινα) πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. 
Η επιθεώρησή του είναι υποχρεωτική πριν από τη χρήση του. 

3. ∆ιακίνηση Φορτίων 

Η ανύψωση και η µεταφορά φορτίων στα εργοτάξια κατά κανόνα γίνονται µε χρήση µηχανικών µέσων 
(γερανοί, παλάγκα, βαρούλκα κλπ.) εν τούτοις εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις που γίνονται 
χειρωνακτικά. 

Οι χειρωνακτικές εργασίες (ανύψωση, µεταφορά, έλξη, ώθηση ή απόθεση φορτίων), έχουν ως 
συνήθεις συνέπειες: 

• Κόπωση των εργαζοµένων 

• Καταπόνηση της σπονδυλικής στήλης 

• Ατυχήµατα 

• Καθυστέρηση της παραγωγής 

Για να γίνει αντιληπτό το µέγεθος του προβλήµατος κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, αρκεί 
να αναφερθεί ότι το 12,5% των εργατικών τραυµατισµών οφείλεται στην υπερπροσπάθεια των 
εργαζοµένων. Από αυτούς τους τραυµατισµούς, το 74% προκλήθηκε κυρίως από ανύψωση φορτίων, 
ενώ ως συνέπεια αυτών το 61% των εργαζοµένων παρουσίασε σοβαρά προβλήµατα στη µέση. 
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Η χρήση µηχανικών µέσων κάνει την εργασία πιο εύκολη και πιο αποδοτική, παρόλο που σε ορισµένες 
περιπτώσεις µπορούν να προκληθούν ατυχήµατα όπως όταν η λειτουργία του µηχανήµατος δεν είναι 
καλή ή όταν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση του. 

Σηµεία προσοχής: 

• Η διακίνηση φορτίων µε µηχανικά µέσα πρέπει να προτιµάται σε σχέση µε την χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων, όπου είναι εφικτή. 

• Απαραίτητη είναι η εκ του νόµου πρόληψη των πιθανών ατυχηµάτων που µπορούν να 
προκληθούν κατά την εργασία. Πρέπει να υπάρχει όµως και προληπτικός σχεδιασµός κανόνων 
από τον εργοδότη για την αποφυγή τυχαίων συµβάντων, όπως και η κατάλληλη οργάνωση των 
θέσεων εργασίας. 

• Πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες που διέπουν την ασφαλή λειτουργία και χρήση των 
µηχανικών µέσων (συσκευές ανύψωσης, οχήµατα, χωµατουργικά µηχανήµατα κ.τ.λ.). 

• Πρέπει να προβλέπονται κατά περίπτωση προληπτικά µέτρα ασφαλείας για την χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων, προκειµένου να αποφεύγονται τυχόν µελλοντικά ατυχήµατα. 

4. Εκσκαφές 

Στα περισσότερα τεχνικά έργα απαιτούνται εργασίες εκσκαφών. Οι συνδεόµενοι κίνδυνοι µε τις 
εργασίες εκσκαφών είναι σηµαντικοί, αρκεί να σηµειωθεί ότι η υποχώρηση ενός µόνον κυβικού µέτρου 
εδάφους αντιστοιχεί περίπου σε 1,2 – 1,5 τόνους βάρος. 

Σηµεία προσοχής: 

• Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα του εδάφους 

• Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα των υπογείων δικτύων 

• Η αντιστήριξη πρέπει (αν απαιτείται) να τοποθετείται έγκαιρα 

• Οι εκσκαφές πρέπει να περιφράσσονται κατάλληλα και πλήρως 

• Έξοδοι από τις εκσκαφές (π.χ. σκάλες), πρέπει να υπάρχουν σε αποστάσεις µικρότερες των 24µ 
µεταξύ τους 

• Ο φωτισµός και ο αερισµός βαθέων τάφρων πρέπει να ελέγχεται 

• Απαιτείται έλεγχος των εκσκαφών µετά από κάθε βροχόπτωση 

• Απαγορεύονται αποθέσεις υλικών και εργαλείων σε απόσταση µικρότερη των 60cm από το χείλος 
του πρανούς 

• Καµία εκσκαφή δεν είναι ασφαλής 

• Απαγορεύεται η εργασία σε τάφρους όταν έχουν πληµµυρίσει 

• Επιβάλλεται πρόβλεψη απορροής οµβρίων 

• Απαιτείται αντιστήριξη όλων των καθέτων στοιχείων ή µετάθεσή τους, όπου κινδυνεύουν από την 
εκσκαφή 

• Απαιτείται ασφαλής γεφύρωση τάφρων για τη διέλευση οχηµάτων και πεζών 

• Απαγορεύεται η υποσκαφή µηχανηµάτων 

• Απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς βαθιών εκσκαφών, αν δεν ληφθούν ειδικά µέτρα 
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• Η περίφραξη των εκσκαφών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλη απόσταση από το χείλος του 
πρανούς 

5. Υπαίθριες εργασίες σε συνθήκες καύσωνα 

Οι οδηγίες αυτές ενδιαφέρουν όλους τους εργαζόµενους που ασχολούνται σε υπαίθριες εργασίες. 
Θερµική καταπόνηση εργαζοµένου εµφανίζεται όταν το άµεσο περιβάλλον εργασίας του είναι πολύ 
θερµό και σε συνδυασµό µε κοπιαστική ή µη εργασία µπορεί να επιφέρει σηµαντική µείωση 
παραγωγικότητας ή µείωση της προσοχής που απαιτείται για την αποφυγή ατυχήµατος ή αίσθηση 
δυσανεξίας ή ακόµη και βλάβη στην υγεία του εργαζοµένου. Τέτοια κατάσταση µπορεί να υπάρξει σαν 
συνέπεια καύσωνος της καλοκαιρινής περιόδου. 

Καύσωνας είναι το µετεωρολογικό φαινόµενο όπου η θερµοκρασία του αέρα που περιβάλλει τον χώρο 
εργασίας είναι δυνατόν να προκαλέσει κατάσταση θερµικής καταπόνησης και αναγγέλλεται από την 
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 

Οι παράγοντες που καθορίζουν την θερµική καταπόνηση είναι: 

• Θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου 

• Σχετική υγρασία 

• Ταχύτητα αέρα 

• Ακτινοβολία 

• Βαρύτητα εργασίας 

• Ενδυµασία 

• Εγκλιµατισµός εργαζοµένου: είναι η φυσιολογική διαδικασία που επιτρέπει την προσαρµογή στο 
θερµό περιβάλλον µέσω της µείωσης του βασικού µεταβολισµού, της αύξησης της εφίδρωσης και 
της µείωσης απώλειας ηλεκτρολυτών (άλατα) µε τον ιδρώτα. Ο εγκλιµατισµός επιτυγχάνεται 
εντός 7-10 ηµερών. 

• Κατάσταση της υγείας του. 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ 

Μυϊκές συσπάσεις (κράµπες των θερµαστών). Παρατηρούνται σε άτοµα που εργάζονται σε χώρους 
µε υψηλή θερµοκρασία. Προκαλείται από την έντονη απώλεια αλάτων και υγρών λόγω εφίδρωσης. 
Εµφανίζονται εντονότερα αν ο εργαζόµενος έχει πιει πολύ νερό χωρίς όµως να αναπληρώνει και τα 
άλατα. Η πάθηση δεν θεωρείται επικίνδυνη. Εµφανίζεται απότοµα και έχει τα ακόλουθα συµπτώµατα: 

• Έντονοι πόνοι και σπασµοί των κοιλιακών και σκελετικών µυών 

• Το δέρµα είναι υγρό και ωχρό 

Θερµική εξάντληση (κατάρρευση από τη ζέστη). Παρατηρείται συχνότερα σε άτοµα που δεν είναι 
συνηθισµένα να εργάζονται σε περιβάλλον θερµό και υγρό. 

Προκαλείται από την υπερβολική απώλεια νερού και άλατος από το σώµα. Συµπτώµατα: 

• Εξάντληση, ατονία, αδυναµία και ανησυχία του πάσχοντος 

• Κεφαλαλγία, κούραση, ίλιγγος, ναυτία 

• Όραση θολή 

• Πρόσωπο ωχρό, δέρµα κρύο και κολλώδες, άφθονη εφίδρωση 
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• Αναπνοή γρήγορη και επιπόλαιη 

• Σφυγµός γρήγορος και αδύνατος 

• Θερµοκρασία φυσιολογική ή πέφτει 

• Επώδυνοι µυϊκοί σφυγµοί των κάτω άκρων και της κοιλιάς 

• Η κατάσταση µπορεί να φθάσει µέχρι και λιποθυµία 

• Η κατάσταση χειροτερεύει αν εµφανισθούν διάρροια και εµετοί 

Θερµοπληξία: Παρατηρείται σε άτοµα που έχουν εκτεθεί σε περιβάλλον πολύ θερµό και υγρό για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα. Προκαλείται από άνοδο της θερµοκρασίας του σώµατος λόγω αδυναµίας 
αποβολής θερµότητας όταν η εφίδρωση εµποδίζεται. Εµφανίζεται αιφνίδια µε τα εξής συµπτώµατα: 

• Εξάντληση και ανησυχία του πάσχοντος 

• Κεφαλαλγία, ίλιγγος και υπερβολική αίσθηση ζέστης 

• Έντονη δίψα και ξηροστοµία 

• ∆έρµα ζεστό, κόκκινο (έξαψη) και ξηρό 

• Σε σοβαρές περιπτώσεις εµφανίζονται ερυθρά αιµορραγούντα στίγµατα 

• Σφυγµός ταχύς και έντονος 

• Πίεση ελάχιστα ανεβασµένη 

• Αναπνοή γρήγορη, βαθιά και θορυβώδης 

• Μυϊκές συσπάσεις, κράµπες, παροξυσµοί και εµετός 

• Αιφνίδια απώλεια συνειδήσεως, που γρήγορα γίνεται βαθιά 

• Κώµα, θάνατος 

6. Οµάδες εργαζόµενων υψηλού κινδύνου 

Η αντοχή στο θερµικό στρες είναι µειωµένη στους εργαζόµενους που παρουσιάζουν κάποιο από τα 
κατωτέρω προβλήµατα υγείας: 

• Καρδιοπάθειες 

• Πνευµονοπάθειες (ορισµένες) 

• Γενικά νοσήµατα 

• Σακχαρώδης διαβήτης 

• Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

• ∆ιαταραχές ηπατικής λειτουργίας 

• ∆υσλειτουργία του θυρεοειδούς 

• Μη ελεγχόµενη υπέρταση 

• Αναιµία (συγγενείς αιµοσφαιρινοπάθειες) 

• Ψυχικά νοσήµατα υπό θεραπεία 

• Νοσήµατα του κεντρικού νευρικού συστήµατος 
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• ∆ερµατοπάθειες µεγάλης έκτασης 

• Παχυσαρκία (30% πάνω από το κανονικό βάρος) 

• Λήψη ορισµένων φαρµάκων 

• Γενικές καταστάσεις 

• Γυναίκες σε περίοδο κύησης 

• Εργαζόµενοι που δεν έχουν εγκλιµατισθεί (π.χ. νέοι εργαζόµενοι, άτοµα που επιστρέφουν από 
ασθένεια ή διακοπές) 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

Ισορροπία υγρών και αλάτων 

• Άφθονο δροσερό νερό, περισσότερο από όσο διψάς 

• Αν δεν έχεις εγκλιµατισθεί και ιδρώνεις πολύ, ρίχνε αλάτι στο νερό σου (µε τη µύτη ενός 
κουταλιού σε ένα µπουκάλι του λίτρου) 

• Μην τρως λιπαρά και βαριά γεύµατα και µην καταναλώνεις οινοπνευµατώδη 

• Τρώγε φρούτα και λαχανικά 

Ενδυµασία 

• Τα ρούχα σου να διευκολύνουν τον αερισµό του σώµατός σου, να επιτρέπουν την εξάτµιση του 
ιδρώτα, να είναι ελαφρά, άνετα και πορώδη (βαµβακερά) 

• Αν δουλεύεις στον ήλιο ή κοντά σε ακτινοβολούσες επιφάνειες, φρόντισε να µην αφήνεις 
ακάλυπτο το σώµα σου 

• Κάνε χρήση του συστήµατος ψύξης αν αυτό διατίθεται 

Υπαίθριες εργασίες 

• Μην εργάζεσαι µισόγυµνος στον ήλιο 

• Να προσπαθείς να εργάζεται περισσότερο στη σκιά 

• Φόρα πάντα καπέλο ή το κράνος στο κεφάλι. Σε προστατεύει από την ηλίαση 

• Να εργάζεσαι πιο παραγωγικά τις πρωινές ώρες 

Εγκλιµατισµός 

• ∆ώσε την ευκαιρία στον εαυτό σου να προσαρµοσθεί στη ζέστη. Σε λίγες µέρες θα νοιώθεις 
καλύτερα 

• Πιθανώς να νοιώσεις κάποια δυσφορία αν επιστρέψεις από άδεια ή ακόµη και από 
Σαββατοκύριακο. Γι΄αυτό πρόσεχε περισσότερο. 

Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

Αν δεις κάποιον µε συµπτώµατα όπως: δυσφορία, εξάντληση, ίλιγγο, κράµπες κλπ, κάλεσε αµέσως 
ιατρική βοήθεια. Μέχρι να έρθει κάνε τα ακόλουθα: 

• Ξάπλωσε τον άρρωστο σε σκιά ή σε δροσερό µέρος. Βγάλε τα πολλά ρούχα 

• Ψύξε το σώµα του µε δροσερό νερό ή βρεγµένα ρούχα 

• Φτιάξε αλατούχο δροσερό νερό (ένα κουταλάκι αλάτι σε κάθε ποτήρι νερό) και δίνε στον 
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άρρωστο µισό ποτήρι κάθε τέταρτο της ώρας επί µία ώρα ή µέχρι να εξαφανιστούν τα 
συµπτώµατα. Επιπλέον δίνε του άφθονο δροσερό νερό, γουλιά γουλιά. 

• Αν λιποθυµήσει βάλε τον σε ασφαλή θέση ανάνηψης (µπρούµυτα µε το κεφάλι προς την πλευρά 
όπου το χέρι και το πόδι πρέπει να είναι αναδιπλωµένα) 

Σχετική Εγκύκλιος 130329/95 «Αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων κατά το 
θέρος» 

Σηµείωση: Οι ανωτέρω οδηγίες είναι επί πλέον των οργανωτικών µέτρων (διαλείµµατα ή/και παύση 
εργασίας) που ενδεχόµενα να πρέπει να ληφθούν από την ∆ιεύθυνση του Εργοταξίου, ύστερα από 
σχετική υπόδειξη του Τεχνικού Ασφαλείας. 

7. Ασφαλής εργασία κατά την διακίνηση φορτίων 

Α.  Οδηγίες για Ασφαλή Ανύψωση Φορτίων 

Η ανύψωση φορτίων είναι µία ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία και από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης 
ατυχηµάτων. Γι΄αυτό, εφάρµοσε τις παρακάτω οδηγίες: 

1. Έλεγξε εάν οι αρτάνες που χρησιµοποιείς (συρµατόσχοινα, αλυσίδες, φασκιές ή σκοινιά) είναι σε 
καλή κατάσταση και ότι ο γάντζος διαθέτει ασφάλεια. Αν διαπιστώσεις φθορές ή κάποιο 
ελάττωµα ανάφερέ το αµέσως στον προϊστάµενό σου ώστε να αντικατασταθεί. 

2. Γενικά να αποφεύγεις να χρησιµοποιείς αρτάνες από ινώδες σχοινί γιατί η αντοχή του ποικίλει 
σηµαντικά, ανάλογα µε το υλικό που είναι κατασκευασµένο. 

3. Αν διαπιστώσεις ότι ο χειριστής του ανυψωτικού µηχανήµατος δεν είναι κάτοχος άδειας 
ή αντιληφθείς ότι ο χειριστής δεν βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση λόγω κατανάλωσης 
οινοπνευµατωδών ποτών, χρήσης φαρµάκων ή κάποιου εµφανούς προβλήµατος υγείας ανάφερέ 
το αµέσως στον προϊστάµενό σου 

4. Μην χρησιµοποιείς αυτοσχεδιασµούς κατά την πρόσδεση του φορτίου, όπως συρµατόσχοινα, 
σχοινιά αλυσίδες που έχουν δεθεί κόµβο για να κοντύνουν, αλλά κατάλληλα ναυτικά κλειδιά 

5. Εάν αναρτάς κάποιο φορτίο που αποτελείται από επί µέρους τµήµατα, φρόντισε να είναι δεµένα 
σωστά και ασφαλισµένα για να αποφύγεις την πτώση τους από τυχαία κίνηση. Να ζητάς πάντα 
από τον προϊστάµενό σου να ελέγχει την ανάρτηση 

6. Να χρησιµοποιείς γάντια για την προστασία των χεριών σου από αιχµηρές γωνίες του φορτίου ή 
από θραυσµένα σύρµατα του συρµατόσχοινου 

7. Κατά την ανάρτηση φορτίου µε σχοινιά ή φασκιές να φροντίζεις πριν την χρήση τους να µην είναι 
στριµµένα 

8. Η αρτάνη πρέπει να εφαρµόζεται στη βάση του αγκίστρου και όχι στην µύτη του, ώστε να 
αποφεύγεται η ακούσια µετατόπιση του φορτίου κατά την ανύψωση 

9. Τα φορτία πρέπει να ανυψώνονται πάντα κατακόρυφα 

10. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επαφή µε διακινούµενο φορτίο πριν αυτό εδρασθεί και 
ακινητοποιηθεί µε ασφάλεια στον χώρο µεταφοράς του. Να χρησιµοποιείς «αέρηδες» (2 
σχοινιά) για την καθοδήγηση του φορτίου κατά την ανύψωση και την µετακίνησή του 

11. Μην στέκεσαι κάτω από ανυψωµένο φορτίο και φρόντισε πάντα να σε βλέπει ο χειριστής 

12. Αν ο χειριστής δεν έχει καλή ορατότητα σε κάποιο σηµείο της διαδροµής του φορτίου ή 
προσωπικού εργασίας, πρέπει να υπάρχει έµπειρος κουµανταδόρος για να τον καθοδηγήσει. 
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Κανένας, εκτός από τα πρόσωπα που έχουν την κατάλληλη εµπειρία και εκπαίδευση, δεν πρέπει 
να κάνει σήµατα καθοδήγησης στους χειριστές ανυψωτικών µηχανηµάτων 

13. Να αποφεύγεις να εργάζεσαι ή να κινείσαι µέσα στην ακτίνα δράσης του γερανού 

14. Οι εργασίες πρέπει να διακόπτονται εάν υπάρχουν αντίξοες συνθήκες, όπως δυνατός άνεµος, 
κακή ορατότητα, βροχή κλπ. 

15. Απαγορεύεται αυστηρά στο προσωπικό να µετακινείται αναρτηµένο σε συρµατόσχοινα, 
άγκιστρα, κάδους, περόνες, µπούµες, ή πάνω σε φορτία 

Β.  Οδηγίες για Ασφαλή Χειρωνακτική ∆ιακίνηση Φορτίων 

Η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων είναι από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης ατυχηµάτων και 
βλάβης της υγείας. Γι΄αυτό εφάρµοσε τις παρακάτω οδηγίες: 

1. Να χρησιµοποιείς φόρµα εργασίας χωρίς ελεύθερα άκρα που µπορεί να σκαλώσουν κάπου την 
ώρα της µεταφοράς 

2. Να χρησιµοποιείς γάντια εργασίας και υποδήµατα ασφαλείας µε µεταλλική προστασία δακτύλων 
και αντιολισθητική σόλα 

3. Όταν το φορτίο είναι βαρύ ζήτησε βοήθεια από δεύτερο άτοµο. Η χειρωνακτική µεταφορά 
φορτίων κρύβει πολλούς κινδύνους 

4. Κατά την ανύψωση φορτίων πρέπει να εφαρµόζεις τις ακόλουθες αρχές: 

• η σπονδυλική στήλη πρέπει να βρίσκεται σε όρθια στάση 

• τα πόδια να είναι λυγισµένα, ανοιχτά, το φορτίο να βρίσκεται ανάµεσά τους και το ένα πέλµα να 
εφάπτεται στο έδαφος 

• να τοποθετείς το σώµα σου όσο πιο κοντά στο προς ανύψωση βάρος 

• το σηµείο λαβής πρέπει να κρατιέται σταθερά και µε ασφάλεια 

• πρέπει να αποφεύγονται οι περιστροφικές κινήσεις του κορµού του 
σώµατος Ιδιαίτερη σηµασία κατά την ανύψωση φορτίων έχει το ύψος 
ανύψωσης του φορτίου. Συγκεκριµένα: 

• µεταφορά από το δάπεδο µέχρι το ύψος των γονάτων 

• µεταφορά από το ύψος των γονάτων µέχρι του ύψους των αγκώνων 

• µεταφορά από το ύψος των αγκώνων µέχρι το ύψος των ώµων 

Μεγαλύτερο ύψος ανύψωσης σηµαίνει περισσότερη επίπονη προσπάθεια, άρα και πιο 
επικίνδυνη. 

Κατά την µεταφορά φορτίων πρέπει να εφαρµόζονται οι ακόλουθες αρχές: 

• Οι διαδροµές πρέπει να ελέγχονται, πριν την µεταφορά, για τυχόν ύπαρξη µικροπαγίδων και ο 
φωτισµός να είναι επαρκής 

• Αν ένα φορτίο µεταφέρεται από περισσότερα από ένα άτοµα, πρέπει να συντονίζονται οι κινήσεις 
τους. Αν τα άτοµα είναι περισσότερα από τρία, πρέπει να διατάσσονται καθ΄ύψος. Το ψηλότερο 
από αυτά δεν πρέπει να βρίσκεται ποτέ στη µέση 

• Το φορτίο πρέπει να κρατιέται κάθετα ως προς το κέντρο βάρους του, µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
περιορίζονται οι προσπάθειες για να κρατηθεί σε ισορροπία. 
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Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός αν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να 
αποκλεισθεί επικίνδυνος χώρος, θα προσέχει να µην πλησιάσει κανείς και θα κανονίζει πότε θα αρχίζει η 
ρίψη. 

8. Ασφάλεια εργασίας σε βροχερό καιρό στην κατασκευαστική βιοµηχανία 

Παρέχονται πληροφορίες στους εργοδότες και τους εργαζόµενους της βιοµηχανίας κατασκευών σχετικά 
µε την αναγνώριση, τον προσδιορισµό και τον έλεγχο των κινδύνων που συνδέονται µε την εργασία σε 
βροχερό καιρό. 

∆εδοµένου ότι η εργασία είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους που 
σχετίζονται µε τον βροχερό καιρό και τα εργασιακά συστήµατα τηρούνται, η εργασία στους χώρους 
των κατασκευών µπορεί να συνεχισθεί µε ασφάλεια. 

Η λήψη µέτρων για τον έλεγχο αυτών των κινδύνων, θα προστατέψει την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζοµένων, θα ωφελήσει τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις µέσω: 

• της µείωσης των τραυµατισµών και των ασθενειών 

• των υψηλότερων επιπέδων εργασιακής ικανοποίησης και µείωσης του απουσιασµού 

• της αυξηµένης αποτελεσµατικότητας και παραγωγικότητας 

Παράγοντες κινδύνων 

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ασφαλή κατασκευή σε βροχερό καιρό είναι οι εξής: 

1. Ολισθηρότητα σε εργασία στα ύψη 

2. Ολισθηρότητα, υγρασία στις επιφάνειες πατωµάτων, τα σκαλοπάτια και τα σηµεία στήριξης των 
ποδιών 

3. Κατάρρευση σε εκσκαφές 

4. Κίνδυνοι ηλεκτρισµού – βρεγµένα ηλεκτρικά καλώδια, καλώδια, πρίζες, σηµεία ισχύος και 
εξοπλισµός ισχύος 

5. Κίνδυνοι συγκόλλησης – π.χ. υγρασία στο χαλυβουργείο 

6. Ολισθηρά εργαλεία, λαβές και άλλες επιφάνειες χειρισµού 

7. Μειωµένη χειρωνακτική επιδεξιότητα σε µερικές εργασίες 

8. Αστραπές κατά τη διάρκεια καταιγίδων 

9. Μόλυνση από υπερχείλιση του αποχετευτικού δικτύου 

Σε συνθήκες ανέµου, υγρού ή ξηρού, υπάρχουν επιπρόσθετοι παράγοντες κινδύνου στις εργασίες 
κατασκευής: 

1. Χαλαρά υλικά στέγης, σανίδες σκαλωσιάς και άλλα µη ασφαλή υλικά που βρίσκονται σε ύψος 

2. Ηµιτελείς κατασκευές, π.χ. στέγες ή υπόστεγα 

3. Σκαλωσιές ανεπαρκώς ασφαλισµένες 

4. Μη ασφαλισµένοι τοίχοι ή σκελετοί 

5. Ξένη ουσία στα µάτια 

6. Οι γερανοί γίνονται ασταθείς όταν οι άνεµοι ξεπερνούν τις συστάσεις των κατασκευαστών για 
ασφαλή λειτουργία. 
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Αν ο αέρας είναι υπερβολικά κρύος, η ασφαλής εργασία µπορεί να επηρεαστεί από την µειωµένη 
δυνατότητα αίσθησης και λειτουργία των χεριών και των ποδιών. Η ταλαιπωρία που προκαλείται από το 
υπερβολικό κρύο µπορεί να οδηγήσει σε απροσεξία και αφηρηµάδα. 

Ασφαλή Συστήµατα Εργασίας 

Ο βροχερός, µε ανέµους ή κρύος καιρός, δεν καθιστά απαραίτητα την εργασία κατασκευών µη ασφαλή, 
υπό την προϋπόθεση τα ασφαλή συστήµατα εργασίας να µπορούν να εφαρµοσθούν. Αυτά 
περιλαµβάνουν: 

Οργάνωση εργασίας 

Αναδιοργάνωση των κατασκευαστικών εργασιών σε βροχερό καιρό, έτσι ώστε οι εργαζόµενοι να 
κάνουν περισσότερες εργασίες: 

• Κάτω από τµήµατα όπου υπάρχουν καλύµµατα οροφής ή σκέπασµα 

• Κάτω από προστατευµένες κατασκευές, π.χ. σκαλωσιές 

• Κάτω από προσωρινά προστατευτικά, π.χ. µουσαµάδες 

• Αφού τα βρεγµένα συστατικά στεγνώσουν 

• Σε δουλειές που ο βροχερός καιρός δεν τις καθιστά επικίνδυνες 

Παρακολουθήστε την πρόβλεψη του καιρού, έτσι ώστε να κανονίζετε εναλλακτικές εργασίες µία ή 
περισσότερες µέρες πριν. 

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές εφαρµογές είναι ασφαλείς. Σιγουρευτείτε ότι όλα τα ηλεκτρικά 
καλώδια βρίσκονται σε αρκετή απόσταση πάνω από το έδαφος. 

Ελαχιστοποιείστε τις εργασίες που πρέπει να γίνουν σε ψηλά σηµεία. Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται και 
χρησιµοποιούνται τα µέτρα και ο εξοπλισµός πρόληψης έναντι των πτώσεων – ειδικά στον βροχερό ή 
µε αέρα καιρό. Όπου είναι δυνατόν, προ-συνδέστε δοµικά στοιχεία στο έδαφος αντί σε κάποιο ύψος. 

Όταν σχεδιάζετε µακροπρόθεσµες εργασίες, αναβάλλετε την προγραµµατισµένη εργασία που µπορεί 
να επηρεαστεί από τη βροχή για πιο στεγνούς µήνες. 

Στις προκατασκευασµένες δοµήσεις, µελετείστε προκαταρκτικό σχεδιασµό των σκεπασµένων οροφών, 
για να εξασφαλίσετε προστασία κατά την διάρκεια άλλων κατασκευαστικών εργασιών. 

Περιβάλλον εργασίας 

Εκτελέστε τις εργασίες σε στεγνές προστατευµένες περιοχές, όταν η βροχή καθιστά τις εκτεθειµένες 
περιοχές επικίνδυνες. Βεβαιωθείτε για καλή αποχέτευση, έτσι ώστε το εργοτάξιο να στεγνώνει γρήγορα 

Φροντίστε για αντλίες απορρόφησης των πληµµυρών Ανεγείρετε προσωρινά σκέπαστρα, π.χ. τέντες 
και µουσαµάδες 

Σε περίπτωση ανέµων, βεβαιωθείτε ότι τα λυµένα αντικείµενα και οι ηµιτελείς κατασκευές είναι δεµένες 
και στερεωµένες ενάντια στις πιέσεις του ανέµου 

Ανέσεις 

Εξασφαλίστε καταφύγια όπου θα υπάρχουν στεγνά ρούχα για να αλλαχθούν τα βρεγµένα. 

Για τον κρύο καιρό, εξασφαλίστε ένα ζεστό καταφύγιο. 

Ενδυµασία για βροχερό καιρό 

Τα ρούχα που προτιµούνται σε αυτές τις καιρικές συνθήκες για τις κατασκευαστικές εργασίες είναι 
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αδιάβροχα παντελόνια και µπουφάν µε κουκούλα (για να φοριέται µε το κράνος ασφαλείας). 

Οι µπότες και τα παπούτσια ασφαλείας θα πρέπει να έχουν σόλες που δεν γλιστράνε. 

Για εργασίες σε βρεγµένες περιοχές θα πρέπει να απαιτούνται ψηλές γαλότσες ασφαλείας. 

Κατάσταση Υγείας των Εργαζοµένων 

Η κατάσταση υγείας µερικών εργαζοµένων µπορεί να µειώνει την αντοχή τους στον κρύο ή βροχερό 
καιρό. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι εργοδότες θα πρέπει να λαµβάνουν υπ΄όψη τις συµβουλές των 
γιατρών. Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την παροχή και την συντήρηση των συστηµάτων ασφαλείας 
των εργασιών σε βροχερό καιρό. Οι εργαζόµενοι καλούνται να συνεργασθούν στην εφαρµογή αυτών 
των συστηµάτων. 

9. Θόρυβος 

Η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι αρκετά ευαισθητοποιηµένη ενάντια σε χηµικούς κινδύνους από ότι 
ενάντια στον θόρυβο. Και όµως ο υπέρµετρος θόρυβος µπορεί να καταστρέψει τα ευαίσθητα κύτταρα 
του εσωτερικού του αυτιού σε τέτοιο βαθµό που η ακουστική ικανότητα του εργαζοµένου να 
εξοµοιωθεί µε αυτήν ενός υπερήλικα πολύ πριν ο πρώτος αγγίξει τη σύνταξη. 

Είναι αναγκαίο να επισηµανθεί ότι οποιαδήποτε υπέρµετρη έκθεση σε θόρυβο έχει καταστρεπτικές και 
µη αναστρέψιµες συνέπειες. Για το λόγο αυτό, η µείωση της ακοής πέραν ενός ορίου, θεωρείται και 
νοµικά, επαγγελµατική ασθένεια. 

Σηµεία προσοχής 

• Ο θόρυβος πάνω από 85 db(A) είναι επικίνδυνος και µπορεί να προκαλέσει µείωση της ακοής. 

• Ο θόρυβος µέσων και υψηλών συχνοτήτων (2-5 Khz) είναι ο πλέον επικίνδυνος για την ακοή 

• Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον κρουστικό θόρυβο (µε έµφαση στον µη αναµενόµενο) 

• Αύξηση του θορύβου κατά 3 db(A) συνεπάγεται διπλασιασµό της ηχητικής πίεσης, άρα και της 
βλαπτικότητάς του 

• Ο χρόνος έκθεσης στον θόρυβο είναι ανάλογος του βλαπτικού του αποτελέσµατος 

• Ο θόρυβος αποτελεί αίτιο ή συναίτιο σηµαντικού αριθµού ατυχηµάτων 

• Η συνεχής έκθεση σε θόρυβο προκαλεί ψυχολογική ένταση και επηρεάζει τις φυσιολογικές 
λειτουργίες του οργανισµού 

• Η προσοχή πρέπει να εστιάζει στην εκτίµηση της έκθεσης των εργαζοµένων στον θόρυβο 
περισσότερο, από τον θόρυβο αυτόν καθ΄εαυτόν 

• Τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας κατά του θορύβου αποτελούν τη λιγότερο επιθυµητή λύση και δεν 
πρέπει να επιλέγονται για συνεχή προστασία (έκθεση σε οκτάωρη βάση) 

10. Ηλεκτρικό ρεύµα 

Το ηλεκτρικό ρεύµα παρουσιάζει πολλούς κινδύνους, ιδιαίτερα στα εργοτάξια τεχνικών έργων, όπου οι 
εγκαταστάσεις είναι προσωρινές, βρίσκονται κατά κανόνα στην ύπαιθρο και το προσωπικό δεν έχει την 
κατάλληλη εκπαίδευση. 

Σηµεία προσοχής 

• Το ηλεκτρικό ρεύµα παρουσιάζει πολλούς κινδύνους για ατυχήµατα. Μπορεί να προκαλέσει 
πυρκαγιά, έκρηξη, αλλά και αναπηρία, ακόµη και θάνατο 
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• Μέτρα ασφαλείας είναι η χρήση χαµηλής τάσης (42V), η µονωτική θέση, η γείωση και ο 
διακόπτης διαφυγής 

• Οι εγκαταστάσεις διανοµής ενέργειας πρέπει να έχουν καλή γείωση, να έχουν την σωστή θέση 
στο εργοτάξιο και τα στοιχεία τους να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας από το 
έδαφος 

• Οι κίνδυνοι από τα ηλεκτρικά δίκτυα ποικίλουν ανάλογα µε το είδος του δικτύου (εναέριο, υπόγειο 
ή βοηθητικό) 

• Οι πίνακες διανοµής και τροφοδοσίας πρέπει να είναι στεγανού τύπου µε δυνατότητα ασφάλισης, 
να είναι γειωµένοι, να έχουν διακόπτη διαφυγής και να συντηρούνται τακτικά 

• Οι χωµατουργικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται αφού πρώτα έχει ελεγχθεί ο πιθανός κίνδυνος 
από τα δίκτυα της ∆ΕΗ που βρίσκονται στη θέση του έργου 

• Οι εργασίες που εκτελούνται κοντά σε δίκτυα της ∆ΕΗ πρέπει να γίνονται µε ιδιαίτερη προσοχή, 
αφού ο κίνδυνος για πιθανό ατύχηµα λόγω επαφής ή προσέγγισης µε το δίκτυο είναι µεγάλος 

• Τα φωτιστικά σηµεία καθώς και οι ηλεκτρικές συσκευές και τα µηχανήµατα πρέπει να παρέχουν 
προστασία από πιθανή ηλεκτροπληξία. 

11. Εργασίες µε ικριώµατα 

Τα ικριώµατα χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύψος στα τεχνικά έργα. Οι σοβαροί 
κίνδυνοι που ενέχουν οι εργασίες αυτές απαιτούν την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας. 

Το είδος του ικριώµατος που χρησιµοποιείται σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται κύρια από το ύψος 
εκτέλεσης των εργασιών. 

Σηµεία προσοχής 

• Ανάλογα µε το ύψος εκτέλεσης της εργασίας πρέπει να χρησιµοποιείται το κατάλληλο ικρίωµα 

• Για τα σταθερά ικριώµατα συντάσσεται υπεύθυνη δήλωση, µετά από έλεγχο και πριν την έναρξη 
των εργασιών, από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον κατασκευαστή, η οποία κατατίθεται στην 
Επιθεώρηση Εργασίας 

• Τα µεταλλικά ικριώµατα πρέπει να φέρουν τα πιστοποιητικά ελέγχου και να συναρµολογούνται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή 

• Η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση των ικριωµάτων πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο 
τεχνικό προσωπικό 

• Τα ικριώµατα δεν πρέπει να αποσυναρµολογούνται εν µέρει  κατά την πρόοδο των εργασιών 

• Τα υλικά κατασκευής των ικριωµάτων πρέπει να είναι ανθεκτικά και καλά συντηρηµένα 

• Τα ικριώµατα πρέπει να στηρίζονται µε ασφαλή τρόπο στο έδαφος 

• Τα σταθερά ικριώµατα πρέπει να δένονται µε ασφαλή τρόπο στο έδαφος 

• Τα δάπεδα εργασίας πρέπει να έχουν πλάτος το ελάχιστον 60cm και να αποτελούνται από τρία 
µαδέρια 

• Τα δάπεδα των ικριωµάτων δεν πρέπει να υπερφορτώνονται 

• Η σύνδεση των στοιχείων των ικριωµάτων πρέπει να γίνεται µε τον τρόπο που περιγράφει η 
νοµοθεσία 
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• Πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε χιαστί αντηρίδες 

• Πρέπει να υπάρχει σε κάθε δάπεδο εργασίας κουπαστή (σε ύψος 1m), παράλληλη σανίδα στο 
µεσοδιάστηµα και θωράκιο (σοβατεπί) 

12. Επαγγελµατικές ασθένειες σχετικές µε την εργασία στα τεχνικά έργα 

Οι συχνότερες επαγγελµατικές ασθένειες (άρθρο 40 του Κανονισµού Ασθενείας του ΙΚΑ) που 
συνδέονται µε τις εργασίες στα Τεχνικά Έργα, είναι οι εξής: 

∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

Σύντοµη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις 
• Απώλεια αισθήσεων, δύσπνοια, 
σπασµοί 

• Μέθη από µονοξείδιο του 
άνθρακα, κεφαλαλγία, ναυτία, 
ίλιγγοι, βούισµα αυτιών, µείωση 
µυϊκής ισχύος 

• Υπολειµµατικές νευρικές, ψυικές 
και καρδιαγγειακές διαταραχές 

• ∆ιαταραχές όρασης, µνήµης 
• ∆ιαταραχές ύπνου και 
συµπεριφοράς 

• Χρήση µηχανών εσωτερικής 
καύσης εντός κλειστών 
χώρων 

• Οδήγηση οχηµάτων τα 
οποία διαθέτουν κλειστό 
θάλαµο ή κακώς 
προστατευµένο 

• Πυρκαγιές και εκρήξεις 
εντός κλειστών χώρων 

• Λήψη άµεσων µέτρων 
για εξάλειψη ή µείωση 
εκποµπής µονοξειδίου 
του άνθρακα µε 
τεχνικά µέσα 

 
ΤΕΤΑΝΟΣ 

Σύντοµη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις 
• Τέτανος συνήθους 
συµπτωµατολογίας 

• Οικοδοµικές και 
υπόγειες εργασίες 

• Αντιτετανικό εµβόλιο 

 
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ∆ΟΝΗΣΕΙΣ 

Σύντοµη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις 
• Υπεροστικές αρθροπάθειες στην 
άρθρωση του αγκώνα 

• Άσηπτος νέκρωση του 
µηνοειδούς 

• Αγγειοκινητικές διαταραχές 

• Εργασίες κατά τη 
διάρκεια των οποίων 
χρησιµοποιούνται 
αερόσφυρες (κοµπρεσέρ) 

• Κραδάζοντα εργαλεία 
χειρός 

• Λήψη τενχικών µέσων για 
την αποφυγή µετάδοσης 
των δονήσεων στον 
εργαζόµενο 

• Συχνά διαλείµµατα 
• Συχνή εναλλαγή 
καθηκόντων 

• Κατάλληλα γάντια 
 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΗΧΟ / ΘΟΡΥΒΟ 

Σύντοµη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις 
• Μείωση της ακουστικής 
οξύτητας κοχλιακής 
προέλευσης, µη ανατάξιµος 
και µη επιδεινούµενη µετά 
τη διακοπή της έκθεσης στο 
θορυβογόνο περιβάλλον 

• Χειρισµός θορυβογόνων 
µηχανών και εργαλείων 

• Παραµονή σε περιβάλλον 
µε υψηλό θόρυβο 

• Λήψη άµεσων µέτρων για 
µείωση ηχοέκθεσης µε 
τεχνικά ή οργανωτικά µέσα 

• Χρήση των µέσων 
προστασίας της ακοής µόνο 
ως πρόσθετη προστασία ή ως 
έσχατη λύση 

• ∆ιεξαγωγή τακτικών 
ακουοµετρικών ελέγχων 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ 

Σύντοµη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις 
• ∆ερµατίτιδες πρωτοπαθείς και 
πυοδερµατίτιδες 

• ∆ερµατίτιδες δευτεροπαθείς 
εκζεµατοειδείς 

• Παρασκευή ή/και χρήση 
τσιµέντου 

• Εργασίες που φέρουν σε 
επαφή τον εργαζόµενο µε 
πίσσα και ορυκτέλαια 

• Προστασία του δέρµατος µε 
χρήση ολόσωµης 
προστατευτικής ενδυµασίας 
και γαντιών 

 
ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΕΠΙΘΗΛΙΩΜΑΤΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ 

Σύντοµη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις 
• Πρωτοπαθή επιθηλιώµατα 
δέρµατος συνήθους 
συµπτωµατολογίας 

• Εργασίες που φέρουν σε 
επαφή τον εργαζόµενο µε 
πίσσα, άσφαλτο, τσιµέντο, 
ορυκτέλαια, παραφίνη, 
καθώς και σύνθετα προϊόντα 
ή υπολείµµατα των 
παραπάνω ουσιών 

• Προστασία του δέρµατος µε 
χρήση µάσκας ανάλογης του 
βαθµού συγκέντρωσης των 
ινών αµιάντου 

 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ 

Σύντοµη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις 
• Αµιάντωση 
• Καρδιακές επιπλοκές 
• Μεσοθηλίωµα περιτοναίου 

• Εργασίες που εκθέτουν τον 
εργαζόµενο σε εισπνοή 
σκόνης αµιάντου 

• Παραγωγή και χρήση 
αµιαντοτσιµένου 

• Προστασία της αναπνοής µε 
χρήση µάσκας ανάλογης του 
βαθµού συγκέντρωσης των 
ινών αµιάντου 

• Απαγόρευση του 
καπνίσµατος, του φαγητού 
και της πόσης κατά την 
εργασία 

• Απαραίτητη η χρήση ειδικής 
φόρµας, για να µην 
µεταφέρεται η µόλυνση από 
τον χώρο εργασίας στο σπίτι 

 
 
    Αθήνα,…………2022            Πειραιάς,…………2022        Πειραιάς,…………2022 

      Για τον Μελετητή                       Οι  Επιβλέποντες              Ο Προϊστάµενος  
                                                                                                        ΤΤΥΝ∆ Περιφέρειας Αττικής 
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         Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 


		2022-06-17T13:01:15+0300
	IOANNA GENITSARIDI
	ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ




