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1.  ΕΙΑΓ  ΩΓΗ   

 1.1   Γ  ΕΝΙ  Κ  Α   
 

Το  παρόν  τεφχοσ  του      Φακζλου  Αςφαλείασ  και  Υγείασ  –  (ΦΑΥ),               αφορά  το  ζργο  " 
ΕΡΓΟ:  ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΔΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤ ΑΒΔΗΡΩΝ" 

 
Το   ςχζδιο   είναι      ςφμφωνο   με   το   Ρ.Δ   305/96-   ΦΕΚ   Α/212/29.08.96   για   τισ   «Ελάχιςτεσ 
προδιαγραφζσ αςφαλείασ  και  υγείασ  που  πρζπει  να  εφαρμόηονται  ςτα  προςωρινά        ι   
κινθτά εργοτάξια   ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 92/57/ΕΟΚ» και   τθν 
ΔΙΡΑΔ/οικ/177/02.03.01- ΦΕΚ Β/266/14.03.01 - Απόφαςθ του Υφ. ΡΕΧΩΔΕ 

 
 

1.2    ΣΟΠΟ   ΕΚΣΕ ΛΕΗ ΕΡΓ  ΟΤ   
 

Αντικείμενο του ζργου είναι οι εργαςίεσ που απαιτοφνται για  τθν ςυντιρθςθ του οδικοφ 

δικτφου του Διμου Αβδιρων, αςφαλτόςτρωςθ τμθμάτων του δικτφου με αςφαλτικι ςτρϊςθ 

κυκλοφορίασ με χριςθ κοινισ αςφάλτου κακϊσ και τθν ςυντιρθςθ του τάπθτα κυκλοφορίασ τμθμάτων 

του αςφαλτοςτρωμζνου οδικοφ δικτφου. 
 
 
 

 1.3   ΦΟΡΕΑ    ΕΡΓΟΤ   

Ο φορζασ του ζργου κα είναι ο Δήμοσ Αβδήρων . 
 

1.4    Π ΕΡΙΓΡ ΑΦΗ    ΕΡΓΟΤ   
 
 
Η παροφςα μελζτθ αφορά  εργαςίεσ που απαιτοφνται για  τθν αποκατάςταςθ φκορϊν του οδοςτρϊματοσ   

τμθμάτων του οδικοφ δικτφου  του Διμου Αβδιρων. 

Ο προχπολογιςµόσ  είναι 450.000,00 ευρϊ . 
 

1.5  ΣΕΤ ΧΗ  - ΜΕΛ ΕΣΕ 
 

Τα τεφχθ και οι μελζτεσ που επιςυνάπτονται. 
 
 

1.6  ΑΔΕΙΑ   Κ ΑΣΑΚ ΕΤ Η 

Δεν  απαιτείται  άδεια  καταςκευισ  του  ζργου  πζραν των  εγκρίςεων  τθσ  δθμοπραςίασ. 
 
 

2.  ΕΠΙ ΗΜ ΑΝ ΕΙ    

�  Δεν υπάρχουν ηϊνεσ ιδιαίτερου κινδφνου ςτο εργοτάξιο του ζργου. 

�  Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότθτεσ ςτθ ςτατικι δομι, τθν ευςτάκεια και αντοχι του ζργου 
�  Οι κζςεισ  των  δικτφων  του  Ο.Τ.Ε  και  τθσ  ΔΕΗ κα αποτυπωκοφν

 ενδεικτικά ςτθν οριηοντιογραφία του οικιςμοφ από τισ αντίςτοιχεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ. 

�  Δεν υπάρχουν κζςεισ εξόδων κινδφνων. 
�  Δεν απαιτοφνται οδοί διαφυγισ κακόςον το εργοτάξιο είναι πανταχόκεν ελεφκερο. 
�  Δεν απαιτοφνται ιδιαίτερεσ ςτατιςτικζσ μελζτεσ. 
�  Δεν υπάρχουν βιότοποι που χριηουν α προςταςίασ. 
�  Η λιψθ των υλικϊν κα γίνει από εγκεκριμζνα λατομεία ι δανειοκαλάμουσ. 

 
 

 3.   Ο ΔΗΓ Ι Ε   &  ΧΡ ΗΙΜΑ    ΣΟ Ι ΧΕΙΑ  
 
 

 3.1   ΠΡΩΣΕ   ΒΟΗΘ ΕΙ Ε   

Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και υγείασ φροντίηει για τθν εκπαίδευςθ δφο τουλάχιςτον εργοδθγϊν ςε 



κζματα πρϊτων βοθκειϊν, ϊςτε να παρζχονται πρϊτεσ βοικειεσ ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ. 
 

Θα υπάρχουν φαρμακεία με επαρκι εφόδια πρϊτων βοθκειϊν, για τθν
 περίπτωςθ μικροατυχθμάτων ςτο εργοτάξιο. 

 
Αν ζνασ εργαηόμενοσ τραυματιςτεί ι προκφψει άλλο ςοβαρό πρόβλθμα υγείασ, πρζπει να 
κλθκεί κατάλλθλθ βοικεια με τθλζφωνο ι άλλο τρόπο.    Αν διαπιςτωκεί ότι θ αιτία του 
ατυχιματοσ είναι θλεκτροπλθξία ι φωτιά, ο ςχετικόσ κίνδυνοσ κα απομακρυνκεί πριν τθ παροχι 
βοικειασ ςτο κφμα. 

 
Διαπιςτϊνεται θ κατάςταςθ του κφματοσ ωσ προσ τισ αιςκιςεισ του.   Ρρζπει να αποφεφγεται 
όςο το δυνατόν θ μετακίνθςι του εκτόσ αν πρζπει να απομακρυνκεί από κάποιο κίνδυνο. Ο πακϊν 
διατθρείται ηεςτόσ και ςτεγνόσ και να ελεγχκεί ο ςφυγμόσ του. Αν διαπιςτωκεί ότι το κφμα 
αναπνζει με δυςκολία, πρζπει  να  εφαρμοςκεί  πίεςθ  ςτθν  πλθγι.  Αν  θ  αιμορραγία είναι  από  
πόδι  ι  χζρι, πρζπει το άκρο να βρίςκεται ςε φψοσ για να μειωκεί θ αιμορραγία. 

 3.2   ΠΙΝΑΚ ΙΔ Ε  Κ ΑΙ  Η Μ ΑΣΑ   ΑΦΑΛΕΙ Α   

Τα κατάλλθλα προειδοποιθτικά ςιματα και αφίςεσ τοποκετοφνται ςτισ κζςεισ 
εργαςίασ. 

 
Οι εργαηόμενοι κα  ενθμερϊνονται μζςω  αυτϊν  των  ςθμάτων  και  αφιςϊν,  για  τουσ  κινδφνουσ  
που αφοροφν τθν εργαςία τουσ. Οι αφίςεσ αςφάλειασ κα είναι ςε μορφι ςκίτςων, ςφμφωνα με τουσ 
κανονιςμοφσ αςφάλειασ. 

 
 

 3.3   ΠΡΟ ΩΠ ΙΚΟ  ΠΡΟ ΣΑΣΕΤΣΙΚ Ο  ΕΞΟΠ ΛΙΜΟ  

Ο προςωπικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ κάκε εργαηόμενου πρζπει να είναι τζτοιου τφπου και 
ςε κατάςταςθ τζτοια, ϊςτε να μθν τον εκκζτει ςε κινδφνουσ. 

 
Πταν υπάρχει κίνδυνοσ επαφισ με κινοφμενα μζρθ μθχανθμάτων ι με ενεργοποιθμζνο εξοπλιςμό, 
ι όπου θ διαδικαςία εργαςίασ είναι τζτοια που υπάρχει παρόμοιοσ κίνδυνοσ: 

1.          Τα ροφχα των εργαηομζνων κα εφαρμόηουν ςτο ςϊμα 
2. Δεν  κα φοριοφνται  κολιζ,  βραχιόλια,  ρολόγια  χειρόσ,  δαχτυλίδια  ι  
παρόμοια αντικείμενα 
3. Τα μαλλιά κεφαλισ και προςϊπου κα περιορίηονται ι κα ζχουν τζτοιο μικοσ ϊςτε 
να αποφεφγεται θ περίπτωςθ να πιαςτοφν ςτθ διάρκεια τθσ εργαςίασ. 
4.         Οι  εργαηόμενοι  που  χειρίηονται  μθχανιματα  κάτω  από  ςυνκικεσ  όπου  υπάρχει 
κίνδυνοσ τραυματιςμοφ των ποδιϊν, κα φοροφν προςτατευτικά 
υποδιματα. 
5.          Οι εργαηόμενοι που εκτίκενται ςε κίνδυνο κινοφμενων οχθμάτων κα φζρουν 
ευδιάκριτθ 
ζνδυςθ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ. 
6.          Πλοι οι εργαηόμενοι κα φζρουν υποδιματα κατάλλθλα για τθν προςταςία τουσ. Η 
ςόλα και τα τακοφνια των παπουτςιϊν κα είναι από κατάλλθλο υλικό, ϊςτε να    αποφεφγεται 
ο κίνδυνοσ ολίςκθςθσ. Υποδιματα που ζχουν φτάςει ςε ςθμείο φκοράσ τζτοιο που δεν 
παρζχουν τθν απαιτοφμενθ προςταςία, δεν κα χρθςιμοποιοφνται. 
7.          Πλοι οι εργαηόμενοι κα φζρουν προςτατευτικά κράνθ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ όπου 
είναι 
ενδεχόμενοσ ο κίνδυνοσ πτϊςθσ ι εκτόξευςθσ αντικειμζνων 
. 
8.          Πταν οι εργαηόμενοι εργάηονται ςε υψθλά ςθμεία πρζπει να εφοδιάηονται και 
να 
χρθςιμοποιοφν ηϊνεσ αςφαλείασ ι άλλεσ ςυςκευζσ προςταςίασ από 
mϊςθ. 
9.          Πταν  οι  εργαηόμενοι είναι  εκτεκειμζνοι ςε  κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ, κα  φζρουν μθ 
αγϊγιμο προςτατευτικό εξοπλιςμό ςτο κεφάλι, που κα ζχει τθν κατάλλθλθ αντίςταςθ για τθν 
υπάρχουςα τάςθ. 
10. Ππου οι εργαηόμενοι εκτίκενται ςε δυνατοφσ ανζμουσ ι άλλεσ ςυνκικεσ που 
ίςωσ επιφζρουν τθν απϊλεια του εξοπλιςμοφ αυτοφ, κα δζνεται με τρόπο ϊςτε να 



εξαςφαλίηεται θ 
ςτακερότθτά του. 
11. Πλα τα άτομα που χειρίηονται υλικά που ενδεχομζνωσ τραυματίςουν ι ερεκίςουν 
τα χζρια, κα φζρουν προςωπικό προςτατευτικό εξοπλιςμό, κατάλλθλο για τθν αποφυγι 
τζτοιων 
τραυματιςμϊν . 
12.         Είναι υποχρεωτικά για κάκε εργαηόμενο που  χειρίηεται ι εκτίκεται ςε υλικό το οποίο 
ενδεχομζνωσ  να  προκαλζςει  τραυματιςμό  ι  ερεκιςμό  των  ματιϊν  θ  χριςθ  
καταλλιλων 
γυαλιϊν,  προςτατευτικϊν καλυμμάτων προςϊπου ι άλλου τζτοιου είδουσ προςταςία για 
τα μάτια, κατάλλθλα για τθν εργαςία που εκτελείται. 
13. Ο  προςωπικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ κα  διατθρείται  ςε  καλι  κατάςταςθ 
από άποψθ υγιεινισ και λειτουργίασ. 

 3.4   ΠΤΡΟΠΡΟ ΣΑ Ι Α 

Ο εξοπλιςμόσ πυρόςβεςθσ κα ςυντθρείται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι ι τθσ 
αρμόδιασ αρχισ. 

 3.5   ΜΗ ΧΑΝΗΜΑΣΑ  ΚΑ Ι  ΕΞΟΠ ΛΙ Μ  

Τα μθχανιματα και ο εξοπλιςμόσ κα φζρουν κατάλλθλθ προςταςία ϊςτε να αποφεφγεται θ επαφι των 
εργαηομζνων με κινοφμενα τμιματα αυτϊν και να παρεμποδίηεται θ πρόςβαςθ των εργαηομζνων ςε 
χϊρουσ λειτουργίασ που κεωροφνται επικίνδυνοι. 

 
Τα  προςτατευτικά  μζςα  κα  είναι  ςχεδιαςμζνα,  καταςκευαςμζνα,  εγκατεςτθμζνα  και  
ςυντθρθμζνα 
ϊςτε να είναι ικανά να εκτελοφν αποδοτικά τισ λειτουργίεσ για τισ οποίεσ 
προορίηονται 

 
Οι περιςτρεφόμενοι άξονεσ, ςφνδεςμοι και δακτφλιοι, βίδεσ και κοχλίεσ, κα προςτατεφονται όπου 
είναι 
ενδεχόμενθ θ επαφι με 
εργαηομζνουσ. 

 
Πλοι οι τροχοί λείανςθσ κα φζρουν προςτατευτικό κάλυμμα επαρκοφσ 
αντοχι. 

 
Σε εργαςίεσ τροχίςματοσ -μονταρίςματοσ ςωλινων επιβάλλεται θ χριςθ ειδικϊν γαντιϊν και 
μάςκασ. 

 
Η ςυντιρθςθ μθχανιςμοφ ι εξοπλιςμοφ ςε κίνθςθ απαγορεφεται όταν θ επαφι με τα κινοφμενα 
μζρθ μπορεί να τραυματίςει τουσ εργαηομζνουσ. 

 
Οι μεταφερόμενεσ κλίμακεσ κα επικεωροφνται πριν τθ χριςθ και δεν κα χρθςιμοποιοφνται κλίμακεσ 
με 
χαλαρά ι ςπαςμζνα ςκαλοπάτια ι άλλεσ επικίνδυνεσ 
ατζλειεσ. 

 
 
 

 3.6   ΙΚΡΙΩΜΑΣΑ   

Οι ςανίδεσ των ςκαλοπατιϊν κα επικεωροφνται και κα δοκιμάηονται πριν από κάκε εγκατάςταςθ. 
Δεν κα  χρθςιμοποιείται  ςκαλωςιά  που  ζχει  υποςτεί  ηθμιζσ  μζχρισ ότου  επιςκευαςκεί και  
ενιςχυκεί.  Οι κάκετεσ  βάςεισ  των  ςκαλωςιϊν  κα  βρίςκονται ςε ςτακερι  βάςθ.  Απαγορεφεται  θ  
χριςθ  κουτιϊν, 
τοφβλων, τςιμεντόλικων ι άλλων αςτακϊν αντικειμζνων για το ςκοπό 
αυτό. 

 
Ρριν  τθ   ςυναρμολόγθςθ  ςτο   εργοτάξιο,   κάκε   τμιμα   τθσ  προκαταςκευαςμζνθσ  ςκαλωςιάσ  κα 
επικεωρείται  για  τυχόν  ελαττϊματα  και  τα  ελαττωματικά  τμιματα  δεν  κα  χρθςιμοποιοφνται.  
Οι ςκαλωςιζσ κα ανεγείρονται και κα αποςυναρμολογοφνται από αρμόδιουσ εργαηομζνουσ ι υπό τθν 
επίβλεψι τουσ. Μετά τθ ςυναρμολόγθςι τθσ και πριν τθ χριςθ τθσ, θ ςκαλωςιά κα επικεωρείται 



από μθχανικό αςφαλείασ ι άτομο που ορίηεται από αυτόν . 
 

Οι  ςκαλωςιζσ  φψουσ  3  μζτρων ι  περιςςότερο  πάνω  από  το  ζδαφοσ  κα  είναι  εφοδιαςμζνεσ  
με κιγκλιδϊματα  αςφαλείασ  ςτισ  ανοικτζσ  πλευρζσ  τουσ,  ςφμφωνα  με  τισ  ςχετικζσ  διατάξεισ.  
Θα 
εγκακίςτανται προςτατευτικά   γείςα ςτισ ανοικτζσ   πλευρζσ των ςκαλωςιϊν   προκειμζνου   να 
αποφεφγεται θ mϊςθ εργαλείων, υλικϊν ι του εξοπλιςμοφ. 

 
Ππου  απαςχολοφνται  εργαηόμενοι  ςε   πλατφόρμεσ   ι   εργάηονται   ςε   φψοσ   όπου   το   φψοσ   
του κιγκλιδϊματοσ ι του τοίχου ζχει μειωκεί, κα εγκαταςτακοφν πρόςκετα κιγκλιδϊματα ι κα 
φοριοφνται ηϊνεσ αςφαλείασ. 

 
Πλεσ οι ηϊνεσ αςφαλείασ κα ζχουν πιςτοποιθτικά όπωσ απαιτείται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ. 
Αςφαλι μζςα πρόςβαςθσ κα παρζχονται ςε όλα τα επίπεδα τθσ ςκαλωςιάσ. 

 
Στθ ςκαλωςιά κα υπάρχει πάντα μόνο το υλικό που χρθςιμοποιείται τθ ςτιγμι εκείνθ και ποτζ δεν 
κα υπερφορτϊνεται. 

 
 3.7   ΚΙΝΗ ΣΟ  ΕΞΟΠΛ ΙΜΟ     

Ο κινθτόσ εξοπλιςμόσ κα διατθρείται ςε κατάςταςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ. Η λειτουργία, επικεϊρθςθ, 
επιςκευι, ςυντιρθςθ και τροποποίθςθ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 
Συντιρθςθ  και  επιςκευι  κινθτοφ  εξοπλιςμοφ  κα  γίνεται  μόνο  όταν  ο  εξοπλιςμόσ  δεν  είναι  
ςελειτουργία,  εκτόσ όπου  θ  ςυνεχισ λειτουργία του  εξοπλιςμοφ είναι απαραίτθτθ  για  τθ  
διαδικαςία ςυντιρθςθσ και αφοφ παρζχονται αςφαλι μζςα γι' αυτό. 

 
Ο κινθτόσ εξοπλιςμόσ κα είναι εφοδιαςμζνοσ με: 

�  Ευδιάκριτο προειδοποιθτικό ςιμα. 
�  Τρόπο φωτιςμοφ τθσ διαδρομισ που διανφει, μπροςτά και πίςω, όταν λειτουργεί κατά 

τισ περιόδουσ ανεπαρκοφσ φωτιςμοφ και δυςμενϊν ατμοςφαιρικϊν ςυνκθκϊν . 
�  Ρρόςκετα φϊτα όπου είναι απαραίτθτα για τον επαρκι φωτιςμό του χϊρου εργαςίασ γφρω από 

τον ειδικό εξοπλιςμό. 
�  Ζναν Kακρζπτθ ι Kακρζπεσ, παρζχοντασ ςτον χειριςτι μθ παραποιθμζνθ κζα πίςω από 

το όχθμα ι ςφμπλεγμα οχθμάτων. 
 

Το δάπεδο του κινθτοφ εξοπλιςμοφ κα διατθρείται ελεφκερο από υλικά, εργαλεία ι αντικείμενα 
τα οποία : 

�  αποτελοφν κίνδυνο για πτϊςθ 
�  παρεμποδίηουν τον ζλεγχο του οχιματοσ 
�  αποτελοφν κίνδυνο για το χειριςτι ι άλλουσ επιβάτεσ ςτθν περίπτωςθ 
�  ατυχιματοσ. 

 
Κανζνασ εργαηόμενοσ δεν κα επιβιβάηεται, οφτε κα εγκαταλείπει όχθμα, 
ενόςω αυτό βρίςκεται ςε κίνθςθ, εκτόσ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

 
Κανζνασ εργαηόμενοσ δεν κα χειρίηεται κινθτό εξοπλιςμό, εκτόσ εάν ο χειριςτισ: 

�  είναι κάτοχοσ άδειασ οδιγθςθσ κατάλλθλθσ κατθγορίασ όπου αυτό απαιτείται από 
νομοκετικζσ διατάξεισ. 

�  γνωρίηει τισ οδθγίεσ λειτουργίασ που αφοροφν το όχθμα και 
�  ζχει ειδικευτεί να χειρίηεται τον εξοπλιςμό. 

 
Πταν ο χειριςτισ ζχει εφλογο λόγο να πιςτεφει ότι ο εξοπλιςμόσ ι το φορτίο 
είναι επικίνδυνο, πρζπει να λάβει τα κατάλλθλα μζτρα. 

 
 
 

3.8  ΑΝΤ ΨΩ ΣΙΚ Α  ΜΕΑ  Κ ΑΙ  ΜΗ ΧΑΝΙΜΟΙ 
 

3.8.1  ΓΕΝΙΚ Ε   Δ ΙΑΣΑΞΕΙ   
 

Οι εργοδότεσ πρζπει να διακζτουν ζνα καλά ςχεδιαςμζνο πρόγραμμα αςφάλειασ που να εξαςφαλίηει 



ότι όλα τα ανυψωτικά μζςα και μθχανιςμοί επιλζγονται, εγκακίςτανται, εξετάηονται, δοκιμάηονται, 
ςυντθροφνται, λειτουργοφν και αποςυναρμολογοφνται: 

�  με ςκοπό τθν αποφυγι πικανοφ ατυχιματοσ 
�  ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των εκνικϊν νόμων, κανονιςμϊν και προδιαγραφϊν . 

 
Κάκε ανυψωτικό μζςο μαηί με τα δομικά ςτοιχεία του, προςαρτιςεισ, αγκυρϊςεισ και 
υποςτθρίγματα κα πρζπει να ςχεδιάηεται και να καταςκευάηεται ςωςτά, να είναι από ςτακερό υλικό 
και να ζχει επαρκι αντοχι για το ςκοπό που χρθςιμοποιείται. 

 
Κάκε ανυψωτικό μζςο και μθχανιςμόσ όταν αγοράηεται κα πρζπει να ςυνοδεφεται από οδθγίεσ 
χριςθσ και πιςτοποιθτικό ελζγχου από αρμόδιο πρόςωπο ι εγγφθςθ ςυμφωνίασ με τουσ εκνικοφσ 
νόμουσ και κανονιςμοφσ που αφοροφν: 

�  το μζγιςτο φορτίο αςφαλοφσ εργαςίασ 
�  τα αςφαλι φορτία εργαςίασ για διάφορεσ ακτίνεσ, εάν θ ανυψωτικι μθχανι ζχει 

μεταβλθτι ακτίνα. 

�  τισ  ςυνκικεσ  χριςθσ,  ςτισ  οποίεσ  το  μζγιςτο  ι  διάφορα  φορτία  αςφαλοφσ  

εργαςίασ μποροφν να μετακινοφνται.



Κάκε ανυψωτικό μζςο και μθχανιςμόσ που ζχει ζνα μοναδικό φορτίο αςφαλοφσ εργαςίασ πρζπει να το 
αναγράφει κακαρά ςε εμφανζσ ςθμείο ςφμφωνα με τουσ εκνικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ. 

 
Κάκε ανυψωτικό μζςο και μθχανιςμόσ που ζχει μεταβλθτό αςφαλζσ φορτίο εργαςίασ πρζπει να 
εφοδιάηεται με δείκτθ φορτίου και άλλα μζςα, που να δείχνουν κακαρά ςτον χειριςτι κάκε μζγιςτο 
αςφαλζσ φορτίο εργαςίασ και τισ ςυνκικεσ που αυτό εφαρμόηεται. 

 
Πλα τα ανυψωτικά μζςα πρζπει να υποςτθρίηονται επαρκϊσ και αςφαλϊσ. Τα χαρακτθριςτικά αντοχισ 
βάρουσ του εδάφουσ, πάνω ςτο οποίο λειτουργεί θ ανυψωτικι ςυςκευι, πρζπει να εξετάηονται πριν 
τθ 
χριςθ. 

 
3.8.2 ΕΓ Κ ΑΣΑΣΑ Η   

Στακερά ανυψωτικά μζςα πρζπει να εγκακίςτανται από αρμόδια πρόςωπα ζτςι 
ϊςτε 

�  να μθν μπορεί να μετακινθκοφν από φορτίο, δόνθςθ ι άλλεσ επιδράςεισ 
�  ο χειριςτισ να μθν εκτίκεται ςε κίνδυνο από φορτία, ςυρματόςχοινα ι τφμπανα 
�  ο χειριςτισ να μπορεί να ζχει ορατότθτα τθσ ηϊνθσ των εργαςιϊν ι να επικοινωνεί 

μζςω τθλεφϊνου, ςθμάτων ι άλλων κατάλλθλων μζςων με όλα τα ςθμεία φόρτωςθσ 
και εκφόρτωςθσ. 

 
Ανάλογα με τουσ εκνικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ κα πρζπει να υπάρχει απόςταςθ τουλάχιςτον 60 
cm 
ι περιςςότερο μεταξφ των κινοφμενων τμθμάτων ι των φορτίων των ανυψωτικϊν μζςων και 
: 

�  ςτακερϊν αντικειμζνων ςτον περιβάλλοντα χϊρο, όπωσ τοίχων και ςτφλων. 
�  θλεκτρικϊν αγωγϊν. 

 
Η απόςταςθ από θλεκτρικοφσ αγωγοφσ πρζπει να είναι μεγαλφτερθ ςε υψθλζσ τάςεισ ςφμφωνα με τουσ 
εκνικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ. 

 
Η αντοχι και θ ςτακερότθτα των ανυψωτικϊν μζςων πρζπει να προβλζπει και τθν επίδραςθ των 
δυνάμεων του ανζμου, ςτισ οποίεσ μπορεί να εκτεκοφν. 

 
Καμιά μεταβολι ςτθν καταςκευι ι επιςκευι δεν μπορεί να γίνει ςε τμιμα του ανυψωτικοφ μζςου, 
θ οποία μπορεί να επθρεάςει τθν αςφάλειά του, χωρίσ τθν άδεια και επίβλεψθ αρμοδίου προςϊπου. 

 
 

3.8.3 ΕΛΕΓ ΧΟ Ι  ΚΑΙ  ΔΟ Κ ΙΜ Ε 

Τα ανυψωτικά μζςα και τα τμιματα του ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ, όπωσ ορίηεται από εκνικοφσ 
νόμουσ και κανονιςμοφσ, πρζπει να εξετάηονται και να δοκιμάηονται από αρμόδιο πρόςωπο: 

�  πριν χρθςιμοποιθκοφν για πρϊτθ φορά. 
�  μετά τθν ανζγερςθ ςε εργοτάξιο. 
�  ςε διαςτιματα κακοριςμζνα από εκνικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ. 
�  μετά από κάκε ςθμαντικι μετατροπι ι επιςκευι. 

 
Ο τρόποσ με τον οποίο πρζπει να διεξάγονται οι ζλεγχοι και οι δοκιμζσ από το αρμόδιο πρόςωπο και τα 
φορτία δοκιμισ που πρζπει να εφαρμόηονται για τα διάφορα είδθ ανυψωτικϊν μζςων και 
μθχανιςμϊν πρζπει να είναι ςφμφωνα με τουσ εκνικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ. 

 
Τα αποτελζςματα των ελζγχων και δοκιμϊν ςτα ανυψωτικά μζςα και μθχανιςμοφσ πρζπει να 
καταγράφονται ςε κακοριςμζνθ μορφι και ςφμφωνα με τουσ εκνικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ, 
να είναι  διακζςιμα ςτθν αρμόδια αρχι, ςτουσ εργοδότεσ και τουσ εργαηομζνουσ ι τουσ 
αντιπροςϊπουσ 
τουσ.



3.8.4 ΧΕΙΡ Ι ΜΟ  

Κανζνα ανυψωτικό μζςο δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται από εργαηόμενο 
που: 

�  είναι κάτω των 18 χρονϊν. 
�  δεν κεωρείται κατάλλθλοσ από ιατρικισ άποψθσ. 
�  δεν ζχει εκπαιδευκεί επαρκϊσ ςφμφωνα με τουσ εκνικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ ι δεν ζχει 

τα κατάλλθλα προςόντα. 
Το ανυψωτικό μζςο ι μθχανιςμόσ δεν πρζπει να επιβαρφνεται πάνω από το αςφαλζσ φορτίο 
εργαςίασ 
του, εκτόσ από τθν περίπτωςθ ελζγχου, όπωσ ορίηεται από αρμόδιο πρόςωπο ι κάτω από 
τθν κακοδιγθςι του. 

 
Ππου  απαιτείται  ιδιαίτερθ  προςοχι  για  πικανό  κίνδυνο,  τα  ανυψωτικά  μζςα  δεν       πρζπει   
να 
χρθςιμοποιοφνται χωρίσ πρόβλεψθ κατάλλθλθσ 
ςθματοδότθςθσ. 

 
Κανζνα άτομα  δεν  πρζπει να  μεταφζρεται με  τα  ανυψωτικά  μζςα,  εκτόσ αν  ζχουν  
καταςκευαςκεί, 
εγκαταςτακεί  και  χρθςιμοποιοφνται  γι'  αυτό  το  ςκοπό,  ςφμφωνα  με  τουσ  εκνικοφσ  νόμουσ  
και κανονιςμοφσ, εκτόσ από τθν περίπτωςθ εκτάκτου ανάγκθσ ςτθν οποία : 

�  μπορεί να ςυμβεί ςοβαρόσ ι κανάςιμοσ τραυματιςμόσ 
�  το ανυψωτικό μζςο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με αςφάλεια 

 
Κάκε τμιμα  του  φορτίου  για  να  ανυψωκεί  ι  να  κατζβει  ςωςτά  κα  πρζπει  να  αναρτάται  ι  
να υποςτθρίηεται κατάλλθλα, για τθν αποφυγι κινδφνων . 

 
Οι πλατφόρμεσ ι οι υποδοχείσ που χρθςιμοποιοφνται για ανφψωςθ πλίνκων, πλακιδίων, 

πλακϊν ι άλλων ελεφκερων υλικϊν πρζπει να καλφπτονται ζτςι, ϊςτε να εμποδίηεται θ πτϊςθ υλικϊν . 
Φορτωμζνα καρότςια  τοποκετθμζνα  απ'  ευκείασ  ςε  πλατφόρμα για  ανφψωςθ  ι  κάκοδο  

πρζπει να αςφαλίηονται.   ϊςτε   να    μθν   μποροφν   να   μετακινθκοφν   και   θ    πλατφόρμα   
πρζπει   να καλφπτεται κατάλλθλα, για να αποφεφγεται θ πτϊςθ των περιεχόμενων υλικϊν. 

Ανυψϊνοντασ καρότςι  δεν  πρζπει  να  χρθςιμοποιοφμε  τον  τροχό  ςαν  μζςο  ανφψωςθσ,  
εκτόσ εάν λθφκοφν μζτρα που να εμποδίηουν τον άξονα να ολιςκιςει ζξω από το ζδρανο. 

Για τθν  αποφυγι  του  κινδφνου,  μακριά  αντικείμενα,  όπωσ  δοκάρια,  πρζπει  να  
κακοδθγοφνται με ςυρματόςχοινο κατά τθν ανφψωςθ και τθν κάκοδο. 

 
Οι χϊροι επί του εδάφουσ πρζπει να ςχεδιάηονται και να ρυκμίηονται ζτςι, ϊςτε οι εργαηόμενοι να 
μθν υποχρεοφνται να ςκφβουν ςε κενό χϊρο για φόρτωμα ι ξεφόρτωμα. 

 
Η ανφψωςθ φορτίων ςε μζρθ κανονικισ κυκλοφορίασ οχθμάτων, πρζπει να γίνεται ςε 
περιφραγμζνο χϊρο ι, όταν αυτό δεν είναι εφικτό (π.χ. για ογκϊδθ αντικείμενα), να λαμβάνονται 
μζτρα προςωρινισ διακοπισ ι εκτροπισ τθσ κυκλοφορίασ, για όςο χρονικό διάςτθμα χρειαςκεί. 

 
 

 3.9   Τ ΣΗΜΑΣΑ  Ο ΞΤΓ ΟΝΟΤ   

Απαγορεφεται οι εργαηόμενοι : 
�  Να επιτρζπουν λάδι ι πετρζλαιο να ζρκει ςε επαφι με φιάλεσ οξυγόνου, βάνεσ, ρυκμιςτζσ 

ι άλλα εξαρτιματα 
�  Να χειρίηονται φιάλεσ ι εξαρτιματα οξυγόνου με λαδωμζνα χζρια ι γάντια. 

 
Οξυγόνο δεν κα χρθςιμοποιείται : 

�  Σε αεροκίνθτα εργαλεία 
�  Για τθν ζναρξθ λειτουργίασ κινθτιρων εςωτερικισ καφςθσ 
�  Για τον κακαριςμό ρουχιςμοφ ι εξοπλιςμοφ 
�  Για τθ δθμιουργία πίεςθσ 
�  Για τον εξαεριςμό των χϊρων εργαςίασ 

 
 

3.10 ΜΕΣΑΦΟΡ Α  Τ ΛΙ Κ Ω Ν   



Ππου μεταφζρονται υλικά και εξοπλιςμόσ, κα φορτϊνονται και αςφαλίηονται κατά τρόπο ϊςτε 
να αποφεφγεται θ οποιαδιποτε κίνθςθ του φορτίου, δθμιουργϊντασ κίνδυνο για τουσ 
εργαηομζνουσ.Τα μζςα πρόςδεςθσ του φορτίου κα είναι ικανά να αποτρζπουν τθ μετατόπιςθ του 
φορτίου ςε ςχζςθ με 
το μεταφορζα υπό ςυνκικεσ φρεναρίςματοσ ι ζκτακτθσ 
ανάγκθσ. 

 
Ππου ζνα φορτίο μεταφζρεται με τθ βοικεια ανυψωτικοφ οχιματοσ, το φορτίο δεν κα εξζχει 
απόςταςθ μεγαλφτερθ από το μιςό φψοσ του από τθ βάςθ του οχιματοσ και τθν πίςω ζδραςι του. 

 
Κάκε φορτίο το οποίο υπόκειται ςε μετατόπιςθ κατά τθ μεταφορά κα προςδζνεται αν θ οποιαδιποτε 
μετατόπιςι του κα ςυντελοφςε ςτθν αςτάκειά του. 

 
 

3.11 ΔΙΑΔΙΚ ΑΙΕ  Κ ΑΣΑ Κ ΕΤ Η  

Κατά τθν  ανζγερςθ κτιρίων  ι  καταςκευϊν  κα  παρζχονται  αςφαλείσ χϊροι  εργαςίασ  κακ' όλθ  τθ 
διάρκεια τθσ ανζγερςθσ. Αυτοί οι χϊροι μπορεί να είναι δάπεδα, καταςτρϊματα ι ξυλότυποι. 

 
Ρροςωρινά  δάπεδα,  καταςτρϊματα  ι  ξυλότυποι  κα  τοποκετοφνται  ςτο  επίπεδο  όπου  εκτελείται  
θ εργαςία. Αν δεν είναι εφικτό, ζνα προςωρινό δάπεδο κα τοποκετθκεί ςε επίπεδο όςο το δυνατόν 
πλθςιζςτερα ςτο επίπεδο εργαςίασ. 

 
Κατά τθν ανζγερςθ κτιρίων ι καταςκευϊν, οι εργαηόμενοι κα προςτατεφονται από τραυματιςμό 
λόγω mϊςθσ από μθ προφυλαγμζνα ανοίγματα των καταςκευϊν ςε κάκε επίπεδο 3 μζτρα    ι 
περιςςότερο πάνω από το ζδαφοσ. Η προςταςία αυτι παρζχεται με κιγκλιδϊματα, ηϊνεσ αςφαλείασ και 
άλλα μζςα. 

 
Κάκε άνοιγμα δαπζδου ι οροφισ που αποτελεί κίνδυνο για τουσ εργαηομζνουσ κα καλφπτεται ι κα 
ζχει προςτατευτικά κιγκλιδϊματα. 

 
Ππου υπάρχει κίνδυνοσ πτϊςθσ υλικϊν ςε χϊρουσ εργαςίασ, κα παρεμποδίηεται θ είςοδοσ ςε 
αυτοφσ 
τουσ χϊρουσ και κα υπάρχουν προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ. Οι εργαηόμενοι που ειςζρχονται ςε 
χϊρουσ όπου γίνονται  εργαςίεσ καταςκευισ, επιςκευισ, κατεδάφιςθσ ι εκςκαφζσ, κα φζρουν 
προςτατευτικά κράνθ  και  δεν  κα  τα  βγάηουν  ενόςω  βρίςκονται  ςε  χϊρουσ  όπου  υπάρχει  
κίνδυνοσ  από  πτϊςθ αντικειμζνων . 

 
 

3.12   ΕΚ Κ ΑΦΕ  , ΦΡ ΕΑΣΑ, ΧΩΜ ΑΣΟΤΡΓ ΙΚ Α   
 

 3.12.1  Γ  ΕΝΙΚ Ε  Δ ΙΑΣΑΞΕΙ  
 

Ρρζπει να λαμβάνονται επαρκείσ προφυλάξεισ ςε κάκε εργαςία εκςκαφισ, φρζατοσ ι ορφγματοσ και 
γενικά χωματουργικϊν όπωσ: 

�  κατάλλθλθ αντιςτιριξθ  ι  άλλοσ τρόποσ, για  τθν  αποφυγι του  κινδφνου τθσ  πτϊςθσ των 
εργαηομζνων ι μετακίνθςθσ εδάφουσ, βράχων ι άλλου υλικοφ. 

�  αποφυγι κινδφνων που προκφπτουν από τθν πτϊςθ ατόμων, υλικϊν ι αντικειμζνων ι 
τθν ειςροι νεροφ ςτθν εκςκαφι. 

 
Η αντιςτιριξθ ι άλλθ ςτιριξθ για κάκε τμιμα εκςκαφισ, φρζατοσ ι χωματουργικϊν, δεν πρζπει να 
ανεγείρεται να μετατρζπεται ι να αποςυναρμολογείται, παρά μόνο κάτω από τθν επίβλεψθ 
αρμόδιου προςϊπου. 

 
Οι εργαςίεσ δεν πρζπει να ξεκινοφν, αν δεν ζχει πραγματοποιθκεί επικεϊρθςθ του χϊρου τθσ 
εργαςίασ από αρμόδιο άτομο, όπωσ κακορίηεται από τουσ εκνικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ και αν δεν 
ζχει κεωρθκεί αςφαλζσ για εργαςία το τμιμα τθσ εκςκαφισ, του φρζατοσ και των χωματουργικϊν . 

 
3.12.2  ΕΚ Κ ΑΦΕ   

Ρριν αρχίςει θ εκςκαφι ςτο εργοτάξιο πρζπει: 
�  όλθ θ εργαςία εκςκαφισ να ζχει ςχεδιαςκεί και να ζχει αποφαςιςκεί θ μζκοδοσ τθσ εκςκαφισ



και το είδοσ τθσ απαιτοφμενθσ εργαςίασ υποςτιριξθσ. 
�  να ζχει επαλθκευκεί θ ςτακερότθτα του εδάφουσ από αρμόδιο πρόςωπο. 
�  να ζχει ελεγχκεί από αρμόδιο πρόςωπο ότι τα εφαπτόμενα κτίρια, οι καταςκευζσ ι οι 

δρόμοι δεν κα επθρεαςκοφν από τθν εκςκαφι. 
�  ο  εργοδότθσ  κα  επαλθκεφςει  τθ  κζςθ  όλων  των  εγκαταςτάςεων  κοινισ  ωφζλειασ,  

όπωσ υπόγειοι  αποχετευτικοφ  αγωγοί,  αγωγοί  αερίου,  νεροφ  και  θλεκτρικοί  αγωγοί,  
που  είναι δυνατόν να προκαλζςουν επικίνδυνεσ καταςτάςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ. 

�  εφ' όςον είναι απαραίτθτο για τθν αποφυγι κινδφνων, να διακοπεί ι να αποςυνδεκεί θ 
παροχι αερίου, νεροφ, θλεκτριςμοφ. 

�  αν οι υπόγειοι αγωγοί, οι καλωδιϊςεισ δεν είναι δυνατόν να αφαιρεκοφν ι να αποςυνδεκοφν, 
να περιφραχκοφν, να απομονωκοφν και να ςθμειωκοφν κατάλλθλα ι να προςτατευκοφν με 
άλλο 
τρόπο. 

�  να κακοριςκεί θ κζςθ των γεφυρϊν, προςωρινϊν δρόμων και των ςωρϊν που ζχουν εκςκαφκεί. 
�  αν  είναι  αναγκαίο  για  τθν  αποφυγι  κινδφνου,  το  ζδαφοσ  να  κακαρίηεται  από      

δζντρα, ογκόλικουσ και άλλα εμπόδια. 
�  ο εργοδότθσ να διαπιςτϊςει ότι θ γθ που κα εκςκαφκεί δεν είναι μολυςμζνθ από βλαβερά 

χθμικά ι αζρια ι κάποια άλλθ επικίνδυνθ χθμικι ουςία, όπωσ ο αμίαντοσ. 
 

Πλεσ οι  εργαςίεσ εκςκαφϊν  πρζπει να  επιβλζπονται από  αρμόδιο πρόςωπο και  πρζπει να 
δίνονται ςαφείσ οδθγίεσ ςτουσ χειριςτζσ που εκτελοφν τθν εργαςία. 

 
Οι πλευρζσ τθσ εκςκαφισ πρζπει να επικεωροφνται 
προςεκτικά: 

�  κακθμερινά, πριν από κάκε βάρδια και μετά από διακοπι εργαςίασ για διάςτθμα 
μεγαλφτερο τθσ μιασ θμζρασ. 

�  μετά από κάκε ανατίναξθ. 
�  μετά από απροςδόκθτθ κατακριμνιςθ εδάφουσ. 
�  μετά από ςθμαντικι βλάβθ των υποςτθριγμάτων. 
�  μετά από δυνατι βροχόπτωςθ, παγετό ι χιόνι. 
�  όταν απαντϊνται ςχθματιςμοί βράχων. 

 
Δεν πρζπει να τοποκετοφνται ι να μετακινοφνται φορτία, εγκαταςτάςεισ ι εξοπλιςμόσ κοντά ςτα 
άκρα τθσ   εκςκαφισ, όπου είναι πικανόν να προκαλζςουν τθν κατάρρευςι τθσ, κζτοντασ ζτςι ςε 
κίνδυνο κάποια άτομα, εκτόσ εάν ζχουν λθφκεί μζτρα, 
όπωσ αντιςτιριξθ ι παςςάλωςθ, για να μθν υποχωροφν οι 
πλευρζσ. 

 
Οι  πλευρζσ  τθσ  εκςκαφισ  πρζπει  να  είναι  εφοδιαςμζνεσ  με  αγκυρωμζνουσ  προςκρουςτιρεσ  
και φράγματα  για  να  εμποδίηουν  τθν  είςοδο  των  οχθμάτων  ςτθν  εκςκαφι.  Δεν  επιτρζπονται  
βαριά οχιματα κοντά ςτθν εκςκαφι, εκτόσ και αν οι εργαςίεσ ςτιριξθσ το επιτρζπουν . 

 
Εάν μια εκςκαφι είναι πικανόν να επθρεάηει τθν αςφάλεια μιασ καταςκευισ, ςτθν οποία βρίςκονται 
εργαηόμενοι, πρζπει να λαμβάνονται μζτρα για τθν προςταςία τθσ καταςκευισ από κατάρρευςθ. 

 
Οι  πλευρζσ  εκςκαφϊν,  όπου  οι  εργαηόμενοι  είναι  εκτεκειμζνοι  ςε  κίνδυνο  από  κινοφμενο  
ζδαφοσ, πρζπει να  αςφαλίηονται μζςω κλίςθσ, αντιςτιριξθσ, φορθτισ περίφραξθσ ι άλλων 
αποτελεςματικϊν μζςων . 

 
Πλθ θ εργαςία υποςτιριξθσ πρζπει να ελζγχεται τακτικά, για να εξαςφαλίηεται 
ότι 
τα   υποςτθρίγματα,   ςφινεσ   κ.λ.π.   είναι   ςτακερά   και   δεν   παρατθρείται   υπερβολικι   κάμψθ   ι 
παραμόρφωςθ. 

 
Πλθ θ ξυλεία που υπόκειται ςε μεταβαλλόμενεσ καιρικζσ ςυνκικεσ πρζπει να ελζγχεται τακτικά για 
ξθραςία, ςυρρίκνωςθ και ςάπιςμα. 

 
 

 3.13    ΔΟΜ ΙΚ ΟΙ  Κ ΕΛ ΕΣΟ  Ι  , ΞΤ Λ Ο ΣΠΟΙ,  ΚΤΡΟΔ ΕΜ ΑΣΑ



 3.13.1  Γ ΕΝΙΚ Ε  Δ ΙΑ ΣΑΞΕΙ   

Η ανζγερςθ, θ κατεδάφιςθ ι αποςυναρμολόγθςθ κτιρίων, καταςκευϊν, ζργων πολιτικοφ μθχανικοφ, 
ξυλοτφπων, ψευδοκαταςκευϊν, υποςτθρίξεων πρζπει να γίνεται από εξειδικευμζνουσ εργαηόμενουσ 
και μόνο κάτω από τθν επίβλεψθ αρμόδιου προςϊπου. 

 
Ρρζπει να λαμβάνονται επαρκείσ προφυλάξεισ ζναντι του κινδφνου που μπορεί να προκφψει για τουσ 
εργαηομζνουσ από κάκε προςωρινι κατάςταςθ εξαςκζνιςθσ ι αςτάκειασ μιασ καταςκευισ. 

 
Ξυλότυποι, ψευδοκαταςκευζσ και υποςτθρίξεισ πρζπει να ςχεδιάηονται, να καταςκευάηονται και να 
ςυντθροφνται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να υποςτθρίηουν με αςφάλεια όλα τα φορτία που μποροφν να 
εφαρμοςκοφν ς' αυτά. 

 
Οι ξυλότυποι πρζπει να είναι ζτςι ςχεδιαςμζνοι και καταςκευαςμζνοι, ϊςτε οι πλατφόρμεσ 
εργαςίασ, 
τα μζςα πρόςβαςθσ, οι ενιςχφςεισ και τα μζςα χειριςμοφ και ςτακεροποίθςθσ να εφαρμόηονται εφκολα 
ςτθν καταςκευι ξυλοτφπων . 

 
3.13.2  ΧΑΛΤΒΔΙ ΝΕ   - ΠPOKAΣΑ Κ ΕΤ ΑΜ ΕΝΕ    Κ ΑΣ ΑΚ ΕΤ Ε   

 

'Πςο είναι εφικτό, θ αςφάλεια των εργαηομζνων που απαςχολοφνται ςτθν ανζγερςθ και 
αποςυναρμολόγθςθ χαλφβδινων και προκαταςκευαςμζνων καταςκευϊν, πρζπει να εξαςφαλίηεται με 
κατάλλθλα μζςα όπωσ θ παροχι και θ χριςθ: 

�  Κινθτισ ςκάλασ, διαδρόμων ι ςτακερϊν πλατφορμϊν. 
�  Ρλατφορμϊν, κάδων, κρεμαςτρϊν ι άλλων κατάλλθλων μζςων αιωροφμενων από ανυψωτικά 

μζςα. 
�  Εξοπλιςμϊν   αςφαλείασ   και   ηωνϊν   διάςωςθσ,   διχτφων   ςυγκράτθςθσ   ι   πλατφορμϊν 

ςυγκράτθςθσ. 
�  Μθχανοκίνθτων κινθτϊν πλατφορμϊν εργαςίασ. 

 
Χαλφβδινεσ και προκαταςκευαςμζνεσ καταςκευζσ πρζπει να είναι ζτςι ςχεδιαςμζνεσ και 
καταςκευαςμζνεσ,  ϊςτε  να  μεταφζρονται  και  να  ςυναρμολογοφνται  με  αςφάλεια  και,  εφ'  
όςον απαιτείται από τουσ εκνικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ, πρζπει ςε κάκε μονάδα να αναγράφεται 
κακαρά το βάροσ τθσ. 

 
Για ςτακερότθτα, αλλά και για λόγουσ αςφαλείασ, ςε κάκε τμιμα που ανεγείρεται, θ μελζτθ πρζπει να 
λαμβάνει υπ' όψιν: 

�  τισ ςυνκικεσ και τισ μεκόδουσ τθσ πρόςδεςθσ ςτισ εργαςίεσ μεταφοράσ, αποκικευςθσ 
και προςωρινισ ςτιριξθσ κατά τθν ανζγερςθ ι τθν αποςυναρμολόγθςθ. 

�  τισ μεκόδουσ για τθν παροχι προφυλακτιρων, όπωσ κιγκλιδϊματα και πλατφόρμεσ εργαςίεσ 
και, όταν χρειάηεται, τθν ευκολία ςυναρμολόγθςισ τουσ πάνω ςτον καταςκευαςτικό χάλυβα 
ι τα προκαταςκευαςμζνα τμιματα. 

 
Τα  άγκιςτρα  και  οι  άλλεσ  ςυςκευζσ,  που  ενςωματϊκθκαν ι  παραςχζκθκαν ςτον  καταςκευαςτικό 
χάλυβα ι τα προκαταςκευαςμζνα τμιματα, που απαιτοφνται για τθν ανφψωςθ και τθ μεταφορά 
τουσ, πρζπει να ζχουν ςχιμα, διαςτάςεισ και τοποκζτθςθ, ϊςτε: 

�  να αντεπεξζρχονται με ικανοποιθτικά περικϊρια ςτισ τάςεισ, ςτισ οποίεσ υπόκεινται. 
�  να  μθν  προςκζτουν  τάςεισ  ςτο  ςυγκεκριμζνο  τμιμα  τθσ  καταςκευισ,  που  μπορεί  να 

προκαλζςει βλάβθ ι τάςεισ που δεν προβλζφκθκαν ςτθ μελζτθ και να είναι ζτςι ςχεδιαςμζνα, 
ϊςτε να επιτρζπουν εφκολθ απελευκζρωςθ από τα ανυψωτικά μζςα. Σθμεία ανφψωςθσ για 
τα πατϊματα και   κλιμακοςτάςια  πρζπει να  τοποκετοφνται (ςε  κοιλότθτεσ αν χρειάηεται) 
ζτςι, 
ϊςτε να μθν προεξζχουν. 

�  να αποτρζπεται αςτάκεια ι παραμόρφωςθ του ανυψωμζνου φορτίου. 

Ρροκαταςκευαςμζνα τμιματα από ςκυρόδεμα, δεν πρζπει να απογυμνϊνονται ι να ανεγείρονται, 
πριν 
το ςκυρόδεμα τοποκετθκεί και ςκλθρυνκεί ικανοποιθτικά ςτο βακμό που προβλζπεται ςτα ςχζδια 
και πριν τθ χριςθ πρζπει να εξεταςκοφν για τυχόν ίχνθ βλάβθσ, που μπορεί να υποδθλϊνουν 
εξαςκζνιςθ.



Οι χϊροι αποκικευςθσ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοι, 
ϊςτε: 

�  να  μθν  υπάρχει  κίνδυνοσ  mϊςθσ  ι  ανατροπισ  του  καταςκευαςτικοφ  χάλυβα  ι  των 
προκαταςκευαςμζνων τμθμάτων. 

�  γενικά  οι  ςυνκικεσ  αποκικευςθσ  να  εξαςφαλίηουν  τθ  ςτακερότθτα  και  να  αποτρζπονται 
βλάβεσ που προκαλοφνται από τθ μζκοδο αποκικευςθσ και τισ ατμοςφαιρικζσ ςυνκικεσ. 

�  τα ράφια να τοποκετοφνται ςε ςτερεό ζδαφοσ και να ςχεδιάηονται ζτςι, ϊςτε να μθν είναι 
δυνατόν να μετακινθκοφν κατά λάκοσ τμιματά τουσ. 

 
Πταν αποκθκεφονται, μεταφζρονται, ανυψϊνονται ι κατεβαίνουν προκαταςκευαςμζνα τμιματα και 
καταςκευαςτικόσ χάλυβασ, δεν πρζπει να υπόκεινται ςε τάςεισ επιηιμιεσ για τθ ςτακερότθτά τουσ. 

 
Κάκε ανυψωτικι ςυςκευι πρζπει: 

�  να είναι κατάλλθλθ για εργαςίεσ και να μθν είναι ικανι για τυχαία αποςφνδεςθ. 
�  να  εγκρικεί  από  αρμόδιο  πρόςωπο  ι  να  εξεταςκεί  κάτω  από  φορτίο  δοκιμισ  με  20% 

μεγαλφτερο βάροσ από το βαρφτερο προκαταςκευαςμζνο τμιμα. 
 

Τα  άγκιςτρα  ανφψωςθσ  πρζπει  να  είναι  τφπου  αυτόκλειςτου  ι  τφπου  αςφαλείασ  και  να  
είναι ςθμειωμζνο πάνω τουσ το μζγιςτο επιτρεπτό φορτίο. 

 
Λαβίδεσ, ςφιγκτιρεσ και άλλεσ ςυςκευζσ ανφψωςθσ προκαταςκευαςμζνων τμθμάτων και 
καταςκευαςτικοφ χάλυβα πρζπει: 

�  να είναι τζτοιου ςχιματοσ και διαςτάςεων, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ζνα αςφαλζσ ςφίξιμο, χωρίσ 
να καταςτρζφεται το μεταφερόμενο τμιμα. 

�  να ζχουν ςθμειωμζνο το μζγιςτο επιτρεπτό φορτίο ςτισ πιο δυςμενείσ ςυνκικεσ ανφψωςθσ. 
 

Καταςκευαςτικόσ χάλυβασ ι προκαταςκευαςμζνα τμιματα πρζπει να ανυψϊνονται με μεκόδουσ ι 
ςυςκευζσ, που να μθν επιτρζπουν τυχαία περιςτροφι. 

 
Αν είναι απαραίτθτο για τθν αποφυγι του κινδφνου, πριν τθν ανφψωςθ από το     ζδαφοσ 
καταςκευαςτικοφ χάλυβα ι προκαταςκευαςμζνου τμιματοσ, αυτό πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με 
ςυςκευζσ  αςφαλείασ, όπωσ  κιγκλιδϊματα  και  πλατφόρμεσ  εργαςίασ, για  να  αποφεφγεται θ  
mϊςθ ατόμων . 

 
Πταν ανεγείρονται προκαταςκευαςμζνα τμιματα ι καταςκευαςτικόσ χάλυβασ, οι εργαηόμενοι 
πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι και να χρθςιμοποιοφν ςυςκευζσ χειριςμοφ τουσ κατά τθν άνοδο και 
κάκοδο, 
ϊςτε να αποφεφγεται θ ςφνκλιψθ των χεριϊν και να διευκολφνονται οι 
εργαςίεσ. 

 
Ρριν ζνα ανυψωμζνο προκαταςκευαςμζνο τμιμα ι καταςκευαςτικόσ χάλυβασ απελευκερωκεί από τθ 
ςυςκευι ανφψωςθσ, πρζπει να είναι αςφαλιςμζνο και οι μονάδεσ τοίχου ζτςι ςτθριγμζνεσ, ϊςτε να μθν 
είναι δυνατόν να εκτεκεί ςε κίνδυνο θ ςτακερότθτά του, ακόμα και από εξωτερικοφσ παράγοντεσ, όπωσ 
άνεμοσ και διερχόμενα φορτία, ςφμφωνα με τουσ εκνικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ. 

 
Στο χϊρο εργαςίασ, πρζπει να δίνονται επαρκείσ οδθγίεσ ςτουσ εργαηομζνουσ για τισ μεκόδουσ, τισ 
ρυκμίςεισ και τα μζςα που απαιτοφνται για αποκικευςθ, μεταφορά, ανφψωςθ και ανζγερςθ 
καταςκευαςτικοφ χάλυβα και προκαταςκευαςμζνων τμθμάτων και πριν αρχίςει θ ανζγερςθ πρζπει 
να οργανϊνεται μια ςυνάντθςθ όλων των υπευκφνων, για να ςυηθτοφνται και να επιβεβαιϊνονται τα 
απαιτοφμενα για τθν αςφαλι ανζγερςθ. 

 
Κατά τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ εξαρτιματα όπωσ, λουριά και ςυνδετιρεσ ςυνδεδεμζνα με τον 
καταςκευαςτικό χάλυβα ι τα προκαταςκευαςμζνα τμιματα πρζπει να είναι ςτερεωμζνα με αςφάλεια. 

 
Ο καταςκευαςτικόσ χάλυβασ ι τα προκαταςκευαςμζνα τμιματα πρζπει να μεταφζρονται ζτςι, ϊςτε 
οι ςυνκικεσ μεταφοράσ τουσ να μθν επθρεάηουν τθ ςτακερότθτα των τμθμάτων ι τα μζςα 
μεταφοράσ να μθν οδθγοφν ςε κραδαςμό, δόνθςθ ι τάςεισ εξαιτίασ ωκιςεων, φορτίων, υλικϊν ι 
ατόμων.



Πταν θ μζκοδοσ ανζγερςθσ δεν επιτρζπει τθν παροχι άλλων μζςων προςταςίασ για τθν πτϊςθ 
ατόμων, οι χϊροι εργαςίασ πρζπει να προςτατεφονται με προςτατευτικά κιγκλιδϊματα και αν 
χρειάηεται με φράγματα άκρων. 

 
Πταν άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, όπωσ χιόνι, πάγοσ και άνεμοσ ι μειωμζνθ ορατότθτα, αυξάνουν 
τον κίνδυνο ατυχθμάτων, θ εργαςία πρζπει να εκτελείται με ιδιαίτερθ προςοχι ι να διακόπτεται, αν 
είναι απαραίτθτο. 

 
Δεν πρζπει να γίνονται εργαςίεσ ςτισ καταςκευζσ κατά τθ διάρκεια ςφοδρϊν καταιγίδων ι ιςχυρϊν 
ανζμων ι όταν αυτζσ είναι καλυμμζνεσ με πάγο, χιόνι ι είναι ολιςκθρζσ από άλλεσ αιτίεσ. 

 
Αν είναι ανάγκθ για τθν αποφυγι του κινδφνου, τα τμιματα καταςκευαςτικοφ χάλυβα πρζπει να 
είναι εφοδιαςμζνα με εξαρτιματα για κρεμαςτζσ ςκαλωςιζσ, ηϊνεσ διάςωςθσ ι εξοπλιςμό 
αςφαλείασ και άλλα μζςα προςταςίασ. 

 
Ο κίνδυνοσ πτϊςθσ, ςτον οποίο εκτίκενται εργαηόμενοι που κινοφνται πάνω ςε υψθλά ευριςκόμενεσ ι 
κεκλιμζνεσ δοκοφσ, πρζπει να περιορίηεται με όλα τα μζςα επαρκοφσ ςυλλογικισ προςταςίασ ι 
όπου αυτό είναι αδφνατο, με τθ χριςθ εξοπλιςμοφ αςφαλείασ ςυνδεδεμζνου ςτακερά ςε ζνα αρκετά 
γερό ςτιριγμα. 

 
Πταν  ανεγείρονται  προκαταςκευαςμζνα  τμιματα  ι  καταςκευαςτικόσ  χάλυβασ,  πρζπει  να 
περιφράςςεται ι να προςτατεφεται μια αρκετά εκτεταμζνθ περιοχι κάτω από το χϊρο εργαςίασ 

 
Χαλφβδινα υποςτθρίγματα υπό ανζγερςθ πρζπει να είναι επαρκϊσ υποςτθριγμζνα, ςυνδεδεμζνα ι 
ςτερεωμζνα, μζχρι αυτά να αςφαλιςτοφν ςτακερά ςτθ κζςθ τουσ. 

 
Κανζνα  τμιμα  τθσ  καταςκευισ,  όπου  εδράηεται  φορτίο,  δεν  πρζπει  να  υφίςταται  εξαςκζνιςθ  ςε 
επικίνδυνο βακμό με κοπι, τρφπθμα ι άλλο τρόπο. 

 
Τμιματα τθσ καταςκευισ δεν πρζπει να τοποκετοφνται ςτθ κζςθ τουσ από το ανυψωτικό μθχάνθμα, 
εφ' όςον κάποιοσ εργαηόμενοσ είναι ςε τζτοια κζςθ που κα μποροφςε να τραυματιςτεί από τθν 
εργαςία. 

 
3.13.3  ΞΤ ΛΟ ΣΤΠΟ Ι   

Πλοι  οι  ξυλότυποι  πρζπει  να  ςχεδιάηονται  κατάλλθλα.  Ρρζπει  να  ςχεδιάηονται  κατανοθτζσ  και 
ςφντομεσ διαδικαςίεσ που να καλφπτουν όλα τα ςτάδια εργαςίασ. 

 
Ρρζπει να οριςκεί ζνα αρμόδιο πρόςωπο για το ςυντονιςμό τθσ εργαςίασ και τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ 
των διαδικαςιϊν. Δεν πρζπει να γίνεται καμία αλλαγι χωρίσ ςυνεννόθςθ με το ςυντονιςτι. 

 
Πλα τα υλικά και  ςκαλωςιζσ πρζπει να εξετάηονται προςεκτικά και να ελζγχονται με βάςθ τα ςχζδια 
πριν χρθςιμοποιθκοφν . 

 
Τα  κεμζλια  πρζπει  να  ελζγχονται, για  να  διαπιςτωκεί  ότι  θ  κατάςταςθ  του  ςκαμμζνου  
εδάφουσ 
ςυμφωνεί με τθν αρχικι αναφορά 
εδάφουσ. 

 
Ο ξυλότυποσ πρζπει να εξετάηεται, να ανεγείρεται και να αποςυναρμολογείται κάτω από τθν 
επίβλεψθ 
ικανϊν  και  ζμπειρων  ατόμων  και,  εφ'  όςον  είναι  δυνατό, από  εργαηομζνουσ, που  γνωρίηουν  
τθν εργαςία. Οι  απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τθν ανζγερςθ του ξυλότυπου, 
ςυμπεριλαμβανομζνων τθν 
λεπτομερειϊν   τθσ   τοποκζτθςθσ   των   κλιμακοφόρων  και   των   υποςτθριγμάτων  τουσ,   πρζπει   
να παρζχονται ςτουσ εργαηόμενουσ υπό μορφι ςκίτςων ι ςχεδίων υπό κλίμακα. 

 
Η ξυλεία και τα ςτθρίγματα για τον ξυλότυπο πρζπει να είναι κατάλλθλα, λαμβάνοντασ υπόψθ 
τα φζροντα  φορτία,  τα  ανοίγματα,  τθ  κερμοκραςία  τοποκζτθςθσ  και  τθν  ταχφτθτα  ζγχυςθσ.  
Ππου 



χρειάηεται για τθν αποφυγι κινδφνων, πρζπει να παρζχεται επαρκισ αντιςτιριξθ για τθν 
υποςτιριξθ των πλακϊν και δοκϊν ςαν προςταςία από τα υπερτικζμενα φορτία.



Η αντιςτιριξθ πρζπει να αςφαλίηεται ςτθ κζςθ τθσ μετά τθ ρφκμιςθ. Η αντιςτιριξθ πρζπει να είναι 
ζτςι τοποκετθμζνθ, ϊςτε όταν αφαιρεκεί, να μποροφν να παραμείνουν επαρκι υποςτθρίγματα ςτθ 
κζςθ 
τουσ για να παρζχουν τθν αναγκαία ςτιριξθ για τθν αποφυγι του 
κινδφνου. 

 
Η αντιςτιριξθ πρζπει να προςτατεφεται επαρκϊσ από κινοφμενα οχιματα, αιωροφμενα φορτία κ.λ. 
π. 

 
Η αντιςτιριξθ πρζπει να παραμζνει ςτθ κζςθ τθσ μζχρι να αποκτιςει το ςκυρόδεμα αρκετι αντοχι για 
να ςτθρίηει με αςφάλεια όχι μόνο το δικό του βάροσ, αλλά και κάκε εφαρμοηόμενο φορτίο. Δεν 
πρζπει να αφαιρείται παρά μόνο όταν δοκεί ζγκριςθ από αρμόδιο πρόςωπο. 

 
Η αντιςτιριξθ πρζπει  να είναι  επαρκϊσ  ςτθριγμζνθ ι  δεμζνθ  για  τθν  αποφυγι  παραμόρφωςθσ 
ι μετατόπιςθσ. 

 
Για τθν αποφυγι κινδφνων λόγω mϊςθσ τεμαχίων κατά τθν αφαίρεςθ του ξυλοτφπου, πρζπει, εφ' 
όςον είναι εφικτό, αυτόσ να αφαιρείται ςυνολικά ι αλλιϊσ τα παραμζνοντα τμιματα να ςτθρίηονται. 

 
Μθχανικζσ, υδραυλικζσ ι ςυςκευζσ ανφψωςθσ πεπιεςμζνου αζρα για τθ διαχείριςθ των 
ξυλοτφπων, πρζπει να είναι εφοδιαςμζνεσ με αυτόματεσ ςυςκευζσ ςυγκράτθςθσ για τθν αποφυγι 
κινδφνων, εάν διακοπεί  θ  παροχι  ιςχφοσ του  ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ. Οι  ανυψωτικζσ ςυςκευζσ 
κενοφ  πρζπει να 
χρθςιμοποιοφνται μόνο ςε λείεσ, κακαρζσ 
επιφάνειεσ. 

 
Οι ανυψωτιρεσ κενοφ πρζπει να εφοδιάηονται με αυτόματο διακόπτθ για τθν αποφυγι απϊλειασ 
ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ τθσ ιςχφοσ ι του εξοπλιςμοφ. 

 
3.14 ΕΠ ΙΧΡΙΜΑΣΑ  ΚΑ Ι  ΕΠΙΚ ΑΛΤ ΨΕΙ 

Ππου  υλικά  ςυγκόλλθςθσ,  επικάλυψθσ,  επιχρίςματα,  διαλυτικά  και  παρόμοιεσ  ουςίεσ  
περιζχουν 
εφφλεκτα  ςυςτατικά  ι  ςυςτατικά  τα  οποία  πικανϊσ  να  αποτελοφν  κίνδυνο  για  τθν  υγεία  
των εργαηομζνων, κα εξαςφαλίηεται αςφαλισ τρόποσ χειριςμοφ και χριςθσ των υλικϊν αυτϊν, 
κακϊσ και πλθροφόρθςθ προσ όλουσ τουσ εργαηομζνουσ ςχετικά με τθ βλαβερι φφςθ των υλικϊν. 

 
Οι εργαηόμενοι κα φζρουν κατάλλθλο προςτατευτικό εξοπλιςμό για μάτια και δζρμα. 
Βλαβερά ι εφφλεκτα προωκθτικά δεν κα χρθςιμοποιοφνται για επικάλυψθ με 
ψεκαςμό. 

 
3.15 ΗΛ ΕΚ ΣΡΟ ΛΟΓΙΚ Ε  ΕΓ Κ ΑΣΑ ΣΑΕΙ   

Μόνο ειδικευμζνοι εργαηόμενοι κα απαςχολοφνται ςε θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ και 
εξοπλιςμό. 

 
Οι επιδιορκϊςεισ γεννθτριϊν ρεφματοσ και κάκε μθχανιςμοφ με θλεκτρικά προβλιματα, κα 
γίνονται μόνο από υπεφκυνουσ θλεκτρολόγουσ του ζργου. 

 
Ρριν τθν εργαςία ςε απενεργοποιθμζνο τμιμα του ςυςτιματοσ, ο υπεφκυνοσ εργαηόμενοσ κα 
φροντίςει 
ϊςτε όλοι οι εργαηόμενοι να προςτατεφονται από τθν 
επανενεργοποίθςθ. 

 
Δεν κα αποκθκεφονται ι τοποκετοφνται εφφλεκτα υλικά κοντά ςε θλεκτρολογικό 

εξοπλιςμό. Τα φορθτά εργαλεία κα φορτίηονται με θλεκτρικι ενζργεια 48 Volts. 

3.16 Τ ΓΚΟ Λ ΛΗ  ΕΙ    

Οι εγκαταςτάςεισ και λειτουργίεσ θλεκτροςυγκολλιςεων, ςυγκολλιςεων αερίου και κοπτικϊν 



εργαλείων κα είναι ςφμφωνα με: 

• τισ ςυςτάςεισ του καταςκευαςτι 

• τισ προδιαγραφζσ του ζργου 

• τισ ςχετικζσ διατάξεισΔεν   κα   εκτελοφνται   θλεκτροςυγκολλιςεισ,   εκτόσ   εάν   
όλοι   οι   εκτεκειμζνοι   ςε   ακτινοβολία, εργαηόμενοι, φζρουν κατάλλθλο εξοπλιςμό 
προςταςίασ ματιϊν ι αν προςτατεφονται από χωρίςματα ι προπετάςματα. Αυτά κα 
είναι καταςκευαςμζνα ι κα ζχουν επικάλυψθ πυροπροςταςίασ. 

 
Οι εργαηόμενοι κα φζρουν προςταςία για τα μάτια κατά τον κακαριςμό των ςυγκολλιςεων 
. 

 
Οι  χϊροι  εκτζλεςθσ  ςυγκολλιςεων  κα  είναι  κακαροί  από  υπολείμματα  θλεκτροδίων,  
μεταλλικά υπολείμματα   και άλλουσ   κινδφνουσ   
ολίςκθςθσ.   Τα   καλϊδια   και λάςτιχα   ςυγκόλλθςθσ   κα 
τακτοποιοφνται, ϊςτε να αποφεφγεται ο κίνδυνοσ πτϊςθσ ι 
ολίςκθςθσ. 

 
Πλοι οι εργαηόμενοι που αςχολοφνται με εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ κα 
φζρουν: 

�  φλογοεπιβραδυντικά ροφχα εργαςίασ. οφχα εργαςίασ από πολυεςτερικζσ, ακρυλικζσ 
ι μίγμα ινϊν με βαμβάκι ι μαλλί δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται. 

�  δερμάτινα γάντια για τθν προςταςία των χεριϊν . 
�  δερμάτινθ ποδιά ι άλλο κατάλλθλο υλικό για βαριζσ εργαςίεσ και δερμάτινεσ περικνθμίδεσ 
�  προςταςία  των  ματιϊν  και  του  προςϊπου  από  επικίνδυνθ  ακτινοβολία  ι  μεταλλικά 

αντικείμενα 
�  προςτατευτικά υποδιματα από δζρμα ι άλλο παρεμφερζσ υλικό. 

 
3.17 ΕΚΡ ΗΚ ΣΙΚΕ ΤΛΕ   

Οι εκρθκτικζσ φλεσ δεν πρζπει να αποκθκεφονται, να μεταφζρονται και να χρθςιμοποιοφνται 
παρά μόνο: 

• υπό ςυνκικεσ που κακορίηονται από εκνικοφσ νόμουσ ι κανονιςμοφσ 

• από  αρμόδιο  πρόςωπο,  που  πρζπει  να  λαμβάνει  όλα  τα  αναγκαία  μζτρα,  ϊςτε  
να διαςφαλίηεται ότι οι εργαηόμενοι  ι άλλα  πρόςωπα  δεν
 εκτίκενται  ςε κίνδυνο 
τραυματιςμοφ. 

 
Ρριν τθ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν για ανατίναξθ ςε ζνα εργοτάξιο, πρζπει να ζχει προετοιμαςκεί 
ζνα 
ςυμφωνθμζνο ςφςτθμα εργαςίασ και να ζχουν κακοριςκεί γραπτϊσ με λεπτομζρεια οι ευκφνεσ των 
εμπλεκομζνων ατόμων. 

 
Ρυροκροτθτζσ, προςτατευτικζσ αςφάλειεσ, καλωδίωςθ και άλλοσ εξοπλιςμόσ ανατινάξεων πρζπει 
να 
ςυμφωνοφν με τισ κακοριςμζνεσ προδιαγραφζσ των εκνικϊν νόμων και 
κανονιςμϊν. 

 
Ο δυναμίτθσ δεν πρζπει να μετακινθκεί από τθν αρχικι του ςυςκευαςία, μζχρι 
να 
τοποκετθκεί ςτισ οπζσ τθσ 
γεϊτρθςθσ. 

 
Πςο είναι εφικτό, θ ανατίναξθ, πρζπει να γίνεται εκτόσ βάρδιασ ι κατά τα διαλείμματα τθσ εργαςίασ  
θ δε  ανατίναξθ πάνω από το ζδαφοσ πρζπει να γίνεται ςτο φωσ τθσ θμζρασ. 

 
Εάν θ ανατίναξθ πάνω από το ζδαφοσ πρζπει να γίνει κατά τθ διάρκεια τθσ  νφχτασ, οι δρόμοι και 
τα πεηοδρόμια πρζπει να φωτίηονται επαρκϊσ. 

 
Εάν θ ανατίναξθ μπορεί να κζςει ςε κίνδυνο εργαηομζνουσ άλλθσ 



επιχείρθςθσ: 

• ο χρόνοσ τθσ ανατίναξθσ πρζπει να ςυμφωνθκεί μεταξφ των δφο επιχειριςεων 

• δεν πρζπει να αρχίςουν εκριξεισ, μζχρι να δοκεί προειδοποίθςθ ςτθν άλλθ 
επιχείρθςθ και να αναγνωριςκεί από αυτιν . 

 
Οπζσ γεϊτρθςθσ, που ζχουν υποςτεί γόμωςθ, δεν πρζπει να αφινονται αφφλακτεσ μετά το τζλοσ τθσ 
βάρδιασ.  Τθν  κατάλλθλθ  ςτιγμι,  πριν  τθν  τελικι  προειδοποίθςθ  ανατίναξθσ,  οι  εργαηόμενοι  ςτθν 
περιοχι πρζπει να μετακινθκοφν ςε ζνα προςδιοριςμζνο αςφαλζσ μζροσ. 

 
Μια ευκρινισ τελικι προειδοποίθςθ πρζπει να ακουςτεί ζνα λεπτό πριν τθν εκπυρςοκρότθςθ των 
εκρθκτικϊν.  Μετά  τθν  ολοκλιρωςθ  των  εργαςιϊν,  όταν  ο  υπεφκυνοσ  βεβαιωκεί  ότι  
επικρατοφν ςυνκικεσ αςφαλείασ, πρζπει να ακουςκεί ζνα «όλα καλά».Για να εμποδίηεται θ είςοδοσ 
ατόμων ςε επικίνδυνθ ηϊνθ κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν ανατίναξθσ πρζπει: 

• να τοποκετθκοφν παρατθρθτιρια γφρω από τθν περιοχι των εργαςιϊν 

• να υψϊνονται προειδοποιθτικζσ ςθμαίεσ. 

• να τοποκετοφνται ευδιάκριτεσ προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ ςε διάφορα ςθμεία γφρω 
από τθν περιοχι των εργαςιϊν. 

 
 
 

Ρριν τθ γόμωςθ μιασ οπισ γεϊτρθςθσ, όλοι οι εργαηόμενοι που δεν απαςχολοφνται ςτθν εργαςία 
ανατίναξθσ πρζπει να αποςυρκοφν ςε ζνα αςφαλζσ μζροσ. 

 
Το κάπνιςμα και θ γυμνι φλόγα δεν επιτρζπονται ςτθν περιοχι 
γόμωςθσ. 

 
Οι  εκρθκτικζσ   φλεσ   δεν   πρζπει   να   καταςτρζφονται  παρά  μόνο  ςφμφωνα  με   τισ  οδθγίεσ  του 
καταςκευαςτι. Κανζνα υλικό που χρθςιμοποιικθκε ςτο περιτφλιγμα ι τθ ςυςκευαςία εκρθκτικϊν δεν 
πρζπει να καίγεται ςε κερμάςτρα, τηάκι ι άλλο περιοριςμζνο χϊρο. 

 
Κανζνα άτομο δεν πρζπει να παραμζνει ςε απόςταςθ τριάντα μζτρων από φωτιά ςτθν οποία καίγονται 
υλικά περιτυλίγματοσ ι ςυςκευαςίασ εκρθκτικϊν υλϊν . 

 
3.18 ΕΛΕΓΧΟ   ΚΤ ΚΛΟ ΦΟ ΡΙΑ   

Θα υπάρχει ζλεγχοσ κυκλοφορίασ όπου θ ακανόνιςτθ κίνθςθ οχθμάτων αποτελεί κίνδυνο για τουσ 
εργαηομζνουσ. Αυτό ςυμπεριλαμβάνει οχιματα τροχαίασ, ςθματοδότεσ, πινακίδεσ, κϊνουσ, φράγματα, 
παρακάμψεισ, ρυκμίςεισ κυκλοφορίασ ι άλλεσ τεχνικζσ ι όργανα ςφμφωνα με τισ περιςτάςεισ. 

 
Φράγματα, κϊνοι ι άλλα εξαρτιματα κα τοποκετοφνται ςε κανονικά διαςτιματα ςτθν άμεςθ 
περιοχι των εργαςιϊν και ςε κζςθ τζτοια ϊςτε να δίνουν επαρκι προειδοποίθςθ ςτουσ οδθγοφσ για να 
αποφεφγεται θ ανάγκθ απότομου φρεναρίςματοσ. Εργαςίεσ ι εξοπλιςμόσ που βρίςκονται ςτο δρόμο κα 
προςτατεφονται με κατάλλθλεσ πινακίδεσ, φϊτα, φράγματα, ρυκμίςεισ κυκλοφορίασ ι άλλουσ 
τρόπουσ. Τα όργανα ελζγχου κα τίκενται ςε λειτουργία πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν και κα 
απομακρφνονται όταν δεν υπάρχει ανάγκθ προςταςίασ. 

 
Οι   εργαηόμενοι   ωσ   ρυκμιςτζσ   κυκλοφορίασ   κα   απαςχολοφνται   ςτισ   ακόλουκεσ 
περιπτϊςεισ: 

�  όταν απαιτείται να περάςουν αυτοκίνθτα ςε περιοχζσ Ππου υπάρχουν οχιματα 
εργαςίασ  ι εξοπλιςμόσ που ίςωσ φράηουν μερικϊσ ι ολικϊσ το δρόμο. 

� όταν υπάρχει ανάγκθ μονοδρόμθςθσ ςτθν περιοχι καταςκευισ, όπου οι όγκοι κυκλοφορίασ 
είναι  μεγάλοι,  οι  ταχφτθτεσ  προςζγγιςθσ  είναι  μεγάλεσ  και  δεν  χρθςιμοποιείται  
ςφςτθμα ςθματοδότθςθσ. 

�   όταν δεν μπορεί να γίνει ςυντονιςμόσ τθσ κυκλοφορίασ με το υπάρχον ςφςτθμα κυκλοφορίασ, 
� όταν δεν επαρκεί το υπάρχον ςφςτθμα ςθματοδότθςθσ για τθ ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ ι 

όταν υλικά  που   απαιτοφνται   για   τθν   καταςκευι  του  ζργου  ι  καταςκευζσ,  
προεξζχουν ςε  μία διαςταφρωςθ και ζτςι παρεμποδίηουν τθν κυκλοφορία. 

�   όταν εργαηόμενοι ι εξοπλιςμόσ απαςχολοφνται ςτο ρεφμα κυκλοφορίασ ςε οποιαδιποτε 
κζςθ όπου 

επερχόμενα οχιματα δεν ζχουν 
επαρκι προειδοποίθςθ. 



�   ςε περιοχζσ μεγάλων ταχυτιτων και όγκου κυκλοφορίασ. όπου απαιτείται προςωρινι 
προςταςία 

ενόςω όργανα ρφκμιςθσ κυκλοφορίασ ανεγείρονται ι αφαιροφνται. 
�  για προςταςία ζκτακτθσ ανάγκθσ, όπου άλλα όργανα ρφκμιςθσ κυκλοφορίασ δεν είναι 

άμεςα διακζςιμα. 
�  ςε κάκε περίπτωςθ όπου δεν παρζχεται επαρκισ προςταςία ςε εργαηομζνουσ, εξοπλιςμό 

και κυκλοφορία μζςω άλλων τρόπων ρφκμιςθσ κυκλοφορίασ. 
�   Κάκε ρυκμιςτισ κυκλοφορίασ κα είναι εφοδιαςμζνοσ και κα χρθςιμοποιεί: 

o κατάλλθλθ ζνδυςθ με φωςφορίηουςα ταινία 
o κράνοσ με φωςφορίηουςα ταινία 
o τρόπο επικοινωνίασ με άλλουσ ρυκμιςτζσ κυκλοφορίασ τθσ ομάδασ όπου δεν είναι 
ορατοί 

μεταξφ τουσo φακό κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ 

3.19 ΦΤΛ ΑΞΗ  ΣΟ Τ  ΕΡΓ ΟΣΑΞ ΙΟΤ   

Ο υπεφκυνοσ εργοδθγόσ κα περιφράςςει το χϊρο εργαςιϊν μετά το τζλοσ τθσ  εργαςίασ με 
ανακλαςτικό κόκκινο πλζγμα και κα τοποκετοφνται οι κατάλλθλεσ ςθμάνςεισ για τθν κυκλοφορία 
ςτθν περιοχι, αν απαιτείται.  Θα  εξαςφαλίηεται  ο  περιοριςμόσ  των  μθχανθμάτων  και  του  
εξοπλιςμοφ  και  γενικότερα των υλικϊν του ζργου ςε αςφαλείασ χϊρουσ εντόσ του κόκκινου πλζγματοσ. 

 
 

, 

Άβδηρα 

15 / 06  /2022 
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