
  

Σελίδα 1 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(Φο.∆.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

                       ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

ΦΟΡΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(ΦΟ∆ΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

   
                                                                               ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:        / 2020        
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Σελίδα 2 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 

ΦΟΡΕΩΝ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(Φο.∆.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

                             ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

ΦΟΡΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(ΦΟ∆ΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

      ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:         

 

   / 2020 

 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 

(Π.∆. 305/96,άρθρο 3,παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) 

 

ΤΜΗΜΑ Α 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Το παρόν Σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας συντάχθηκε από την Περιφερειακή ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας  και 
ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω Νόµοι, ∆ιατάγµατα, Κανονισµοί, Αποφάσεις κλπ. 
 
-Το Π.∆. 22/12/33(ΦΕΚ 406

Α
)  «Περί ασφαλείας εργατών και Υπαλλήλων εργαζοµένων επί 

φορητών κλιµάκων». 
-Το Π.∆.14/3/34(ΦΕΚ 112

Α
) «Περί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης 

φύσεως βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κ.λ.π.». 
-Ο Α.Ν. 1204/38 (ΦΕΚ 177

Α
) «Περί απαγορεύσεως της χρήσεως µολυβδούχων χρωµάτων». 

-Το Β.∆.16-3-50(ΦΕΚ 82
Α
) «Επίβλεψη µηχανολογικών εγκαταστάσεων». 

-Το Π.∆.435/73(ΦΕΚ 327
Α
) «Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως αντλιοστασίων». 

-Η Υ.∆.Γ1/9900/74 (ΦΕΚ 1266Β) «Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων». 
-Ο Ν. 447/75 (ΦΕΚ 142

Α
) «Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων 

µισθωτών». 
-Ο Ν. 495/76(ΦΕΚ 337

Α
) «Περί όπλων και εκρηκτικών υλών». 

-Το Π.∆. 212/76(ΦΕΚ 78
Α
) «Περί µέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζοµένων εις µεταφορικάς 

ταινίας και προωθητάς εν γένει». 



  

Σελίδα 3 

 

-Το Π.∆. 413/77(ΦΕΚ 128
Α
) «Περί αγοράς, µεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών». 

-Το Π.∆. 17/78(ΦΕΚ 3
Α
) «Περί συµπληρώσεως του από 22/12/33 Π.∆. περί ασφάλειας εργατών και 

υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων». 
-Το Π.∆. 95/78(ΦΕΚ 20Α) «Περί µέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας των απασχολουµένων εις 
εργασίας συγκολλήσεων». 
-Την Υ. Α. 12-2-79 (ΦΕΚ 132/79) «Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 40 του Κανονισµού 
Ασθενείας του Ι.Κ.Α.». 
-Το Ν. 778/80(ΦΕΚ 193

Α
) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών». 

-Το Π.∆. 1073/81ΦΕΚ 260Α) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια 
οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού». 
-Ο Ν. 1396/83(ΦΕΚ 126

Α
) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις 

οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα». 
-Το Π.∆. 329/83(ΦΕΚ 118

Α
 & 140Α). 

-Ο Ν. 1430/84(ΦΕΚ 49
Α
) «Κύρωση της υπ.  αριθµ. 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης εργασίας που αφορά 

στις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία και τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε 
αυτή». 
-Η  Υ.Α. 130646/84(ΦΕΚ 154Β) «Ηµερολόγιο µέτρων Ασφαλείας». 
-Ο Ν. 1568/85(ΦΕΚ 177

Α
) «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων». 

-Το Π.∆. 307/86(ΦΕΚ135Α) «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε 
ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους (80/1107/ΕΟΚ)». 
-Το Π.∆. 94/87(ΦΕΚ54Α) «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον µετ. µόλυβδο και τις 
ενώσεις των ιόντων του κατά την εργασία(82/605/ΕΟΚ)». 
-Το Π.∆. 315(ΦΕΚ 149

Α 
/87) «Σύσταση επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας (ΕΥΑΕ) σε 

εργοτάξια οικοδοµών και εν γένει τεχνικών έργων». 
-Η Υ.Α. 131325(ΦΕΚ  467Β/87) «Σύσταση µεικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδοµές και 
εργοταξιακά έργα» 
-Το Π.∆. 70α/88(ΦΕΚ 31

Α
 & 150Α) «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά 

την εργασία». 
-Το Π.∆. 71/88(ΦΕΚ 32

Α
) «Κανονισµός Πυροπροστασίας κτιρίων». 

-Το Π.∆. 294/88(ΦΕΚ 138
Α
) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφάλειας και – Γιατρού 

εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα Τεχν. Ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και 
εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85». 
-Ο Ν. 1767/88(ΦΕΚ  63

Α
) «Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις-κύρωση της 135 

∆ιεθνούς Σύµβασης εργασίας». 
-Η ΚΥΑ 7755/160/88(ΦΕΚ 241Β) «Λήψη µέτρων προστασίας στις βιοµηχανικές-βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλέκτων και εκρηκτικών υλών». 
-Το Π.∆. 225/89(ΦΕΚ 106

Α
) «Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων στα υπόγεια έργα». 

-Η ΚΥΑ 3329/89(ΦΕΚ 132Β) «Κανονισµός για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε 
κατανάλωση εκρηκτικών υλών».  
-Η Υ.Α. 3046/304/30.1.89(ΦΕΚ 59∆) «Κτιριοδοµικός Κανονισµός». 
-Ο Ν. 1837/89(ΦΕΚ 79

Α
 & ΦΕΚ 85

Α
) «Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και 

άλλες διατάξεις». 
-Η Υ.Α. 130627/90(ΦΕΚ 620Β) «Καθορισµός επικίνδυνων, βαρειών ή ανθυγιεινών εργασιών για 
την απασχόληση ανηλίκων». 
-Το Π.∆. 31/90(ΦΕΚ 11

Α
) «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων 

εκτέλεσης τεχνικών έργων (Τροποπ. Π.∆. 49/991(ΦΕΚ 180Α)». 
-Το Π.∆. 85/91(ΦΕΚ 38

Α
) «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω 

της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 86/188 ΕΟΚ». 
-Η Υ.Α.Β. 15233/3.7.91(ΦΕΚ 487Β) «Σχετικά µε συσκευές αερίου». 
-Το Π.∆. 49/91(ΦΕΚ 180Α) «Τροποπ. Π.∆. 31/90 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και 
συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων». 
-Η Υ.Α. 4373/1205/23-3-93(ΦΕΚ 187Β) «Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την 
89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 21

ης
 ∆εκεµβρίου 1989 για την προσέγγιση των 

νοµοθεσιών των κρατών-µελών σχετικά µε τα µέτρα ατοµικής προστασίας». 
-Η Υ.Α. 31245/93 ΥΠΕΧΩ∆Ε «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων». 
-Το Π.∆. 77/93(ΦΕΚ 34

Α
) «Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και 

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

συµµόρφωση προς την Οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ». 
-Το Π.∆. 377/93(ΦΕΚ 160Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις Οδηγίες 89/392 ΕΟΚ 
και 91/368 ΕΟΚ σχετικά µε τις µηχανές». 
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-Η Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93(ΦΕΚ 756Β) «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 
συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών 
σκαλωσιών». 
-Το Π.∆. 395/94(ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για την 
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους, σε 
συµµόρφωση µε την Οδηγία 89/655/ΕΟΚ». 
-Το Π.∆. 396/94(ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρήση απ 
τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία, σε 91/383/ΕΟΚ». 
-Το συµµόρφωση µε την οδηγία 89/656/ ΕΟΚ».  
-Το Π.∆. 397/94(ΦΕΚ  221

Α
) «Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον χειρωνακτικό 

χειρισµό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 90/269/ΕΟΚ». 
-Το Π.∆. 399/94(ΦΕΚ 221

Α
) «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε 

την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
90/340/ΕΟΚ». 
-Ο Ν. 2224/94(ΦΕΚ 112

Α
) «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων υγιεινής και 

ασφάλειας των εργαζοµένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευοµένων απ 
αυτό νοµικών προσώπων και άλλες διατάξεις». 
-Η Υ.Α. 378/94(ΦΕΚ 705Β)  «Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση αυτών 
σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 
-Το Π.∆.105/95(ΦΕΚ 67

Α
) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφαλείας ή και υγείας στην 

εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/58/ΕΟΚ». 
-Η  Κ.Υ.Α.  5905/Φ15/839/95(ΦΕΚ 611Β). 
-Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38935/95. 
-Το Π.∆.  6/95(ΦΕΚ 6

Α
) «∆ιορθώσεις σφαλµάτων στα Π.∆. 395/94(ΦΕΚ 220Α), 396/94(ΦΕΚ 220Α), 

397/94(ΦΕΚ 221
Α
), 398/94(ΦΕΚ 221

Α
), 399/94(ΦΕΚ 221

Α
)». 

-Το Π.∆. 16/96(ΦΕΚ 10Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 
εργασίας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/564/ΕΟΚ». 
-Το Π.∆. 17/96(ΦΕΚ 11

Α
) «Εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και 

ασφάλειας των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/391/ΕΟΚ και Π.∆. 17/96(ΦΕΚ 11
Α
) 

«Εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, 
σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ». 
-Το Π.∆. 305/96(ΦΕΚ 212

Α
) «Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρµόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/57/ΕΟΚ». 
-Το Π.∆.   18/96. 
-Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52206/97. 
-Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 130159/97.        
-Το Π.∆. 175/ 97(ΦΕΚ 150Α). 
-Το Π.∆.   62/98(ΦΕΚ 67Α) «Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 94/33/ΕΟΚ». 
-Το Π.∆. 159/99(ΦΕΚ 157Α) «Ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων-τροποποίηση του Π.∆. 17/96». 
-Το Π.∆. 219/00(ΦΕΚ 190Α) «Μέτρα για την προστασία των εργαζοµένων που αποσπώνται για την 
εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής 
υπηρεσιών». 
-Η Απόφ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/177 της 2/14.3.2001(ΦΕΚ 266Β) «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά την 
µελέτη έργου» 
-Η Απόφ. ∆ΕΕΠ/ΟΙΚ/85 της 14.5/1.6.2001(ΦΕΚ 686Β) «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και 
Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), ως απαραιτήτων στοιχείων για την 
έγκριση µελέτης στο στάδιο της οριστικής ή και της µελέτης εφαρµογής σε κάθε ∆ηµόσιο Έργο». 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κύριος του έργου είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσµος Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ) Κεντρικής  Μακεδονίας µε έδρα την ταχυδροµική διεύθυνση: Φράγκων 6-
8 Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54626. 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση Compact Συγκροτήµατος Μονάδας Προεπεξεργασίας 
Υγρών Αποβλήτων στην Υφιστάµενη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του 
Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων Β.∆. Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης 
προκειµένου η υφιστάµενη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του ΣΜΑ να λειτουργεί 
αποδοτικά. 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

Το έργο αφορά στην τοποθέτηση Compact Συγκροτήµατος Μονάδας Προεπεξεργασίας, 
προκειµένου να πραγµατοποιείται αποτελεσµατικά η επεξεργασία των λυµάτων του Σταθµού 
Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) Β.∆. Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Ν. Θεσσαλονίκης από την 
υφιστάµενη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας του ΣΜΑ.  

Στα πλαίσια της τοποθέτησης του Συγκροτήµατος Προεπεξεργασίας, απαιτείται και ένα 
σύνολο έργων ώστε να είναι δυνατή η παροχέτευση των παραγόµενων λυµάτων (υγρά απόβλητα 
που προκύπτουν από τη συµπίεση απορριµµάτων στον Σταθµό, υγρά απόβλητα από την πλύση 
των κοντέινερ και των οχηµάτων, υγρά απόβλητα από την πλύση δαπέδων και µηχανηµάτων του 
ΣΜΑ, λύµατα εγκαταστάσεων υγιεινής του προσωπικού λειτουργίας) σε αυτό.  

Συγκεκριµένα, τα έργα αφορούν στην κατασκευή ενός φρεατίου εκτροπής των λυµάτων-
στραγγισµάτων από τη σηµερινή τους πορεία (προς την υφιστάµενη δεξαµενή εξισορρόπησης), την 
κατασκευή ενός φρεατίου συγκέντρωσης αυτών ανάντη της νέας Μονάδας Προεπεξεργασίας, την 
τοποθέτηση κατάλληλης ανυψωτικής διάταξης (έλικα Αρχιµήδη) για την τροφοδότηση του 
συγκροτήµατος Προεπεξεργασίας, καθώς και έργα διαµόρφωσης του αύλειου χώρου 
(τσιµεντόστρωση χώρου ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της Μονάδας Προεπεξεργασίας, 
δηµιουργία παράπλευρης εισόδου στο χώρο ∆υτικά και Νοτιοδυτικά της νέας Μονάδας, 
ασφαλτόστρωση της χερσαίας επιφάνειας και δηµιουργίας δύο εισόδων για εύκολη µετακίνηση των 
οχηµάτων στην περιοχή). 

 
ΑΚΡΙΒΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο θα υλοποιηθεί στην περιοχή της Μονάδας Βιολογικής Επεξεργασίας Υγρών 
Αποβλήτων του Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων Β.∆. Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Ν. 
Θεσσαλονίκης. 

 
ΣΤΟΧΟΙ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Ο αντικειµενικός σκοπός της αναδόχου εταιρείας είναι να ολοκληρώσει το έργο χωρίς 
ατυχήµατα ή επιπτώσεις στην υγεία κανενός και να αποτρέψει οποιοδήποτε συµβάν το οποίο θα 
µπορούσε να προκαλέσει άµεση ή έµµεση ζηµιά σε οποιαδήποτε υποδοµή ή ακίνητο, καθυστέρηση 
ή απρόβλεπτη διακοπή σε οποιαδήποτε διαδικασία, υπηρεσία ή λειτουργία που θα µπορούσαν να 
βλάψουν την αποτελεσµατικότητα ή το καλό όνοµά της. Επίσης θα διασφαλίσει ότι θα γίνουν 
προβλέψεις για να επισηµανθούν οι πιθανοί κίνδυνοι, οι οποίοι µπορεί να εµφανιστούν κατά τη 
διάρκεια των εργασιών και συγχρόνως λαµβάνονται µέτρα για την απαλοιφή ή την ελαχιστοποίηση 
αυτών σε ανεκτό επίπεδο. 

Θα καθιερώσει µαθήµατα εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό της ως προς τις 
απαιτούµενες ρυθµίσεις ασφάλειας  και τις µεθόδους αποφυγής ατυχηµάτων. 

Το προσωπικό που θα προσλαµβάνεται στο µέλλον θα εκπαιδευτεί πριν αναλάβει τα 
καθήκοντά του, ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως θέσουν σε κίνδυνο τους 
ίδιους ή τρίτους. Κάθε εργαζόµενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, θα παρακολουθήσει το 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα που θα δοθεί από τον Υπεύθυνο Ασφαλείας κατά τη διάρκεια του οποίου 
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θα του γνωστοποιούνται οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας. Συγχρόνως, υπάρχει διαθέσιµο το 
παρόν έγγραφο µε τους κανόνες ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 

Τέλος, σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα καθορίζονται συσκέψεις ασφάλειας σύµφωνα µε το 
Π.∆. 17/96 άρθρο 12, στις οποίες θα συµµετέχουν όλοι οι εργαζόµενοι κατά τοµείς και ενυπόγραφα 
θα κάνουν όποιες παρατηρήσεις σε θέµατα ασφάλειας έχουν. 
 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες αυτού είναι: 

• η πρόγνωση και λύση προβληµάτων που προκύπτουν στο έργο όπως κυκλοφοριακό, 
ανασφαλείς συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια του 
έργου και των εργαζοµένων, 

• ο έλεγχος εκτέλεσης εργασιών, επίσκεψη στις θέσεις εργασίας του εργοταξίου και αναφορά των 
όποιων αποκλίσεων επισηµαίνονται η επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις περί Υ & Α των εργαζοµένων, 

• η έρευνα των ατυχηµάτων και διατήρηση ηµερολογίου καταγραφής τους για την εξαγωγή 
συµπερασµάτων προς αποφυγή άλλων παρόµοιων,  

• η άµεση επικοινωνία όπως µε τους αρµόδιους φορείς όπως Τροχαία, Αστυνοµία, πρώτες 
βοήθειες τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς που επηρεάζονται από τις εργασίες,   

• η φροντίδα έτσι ώστε το προσωπικό του εργοταξίου να είναι ενήµερο σχετικά µε τις πρώτες 
βοήθειες που πρέπει να παρέχονται,  

• η οργάνωση ελέγχων ασφάλειας στο εργοτάξιο ώστε να επιβεβαιώνεται η διατήρηση και 
επιβολή µέτρων ασφάλειας,  

• η επιβεβαίωση ύπαρξης του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισµού ασφάλειας για κάθε 
εργαζόµενο. 

 

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Όλοι οι εργαζόµενοι θα συµµορφώνονται µε τα µέτρα ασφάλειας που ισχύουν στο 
εργοτάξιο, ώστε να προστατεύονται οι ίδιοι και τα τρίτα µέρη. 
Τα µέτρα ασφάλειας είναι τα ακόλουθα: 

• χρήση εξοπλισµού ασφάλειας και άλλων προστατευτικών µέσων που παρέχονται (γίνεται 
εκτενέστερη ανάλυση στο τµήµα ∆), 

• άµεση αναφορά στον Τεχνικό Ασφάλειας για έλλειψη εξοπλισµού ασφάλειας και επικίνδυνες 
συνθήκες εργασίας, 

• δεν επιτρέπεται η µετακίνηση ή τροποποίηση του εξοπλισµού ασφάλειας και των 
προστατευτικών µέτρων χωρίς τη σχετική έγκριση, 

• δεν επιτρέπεται καµία ενέργεια µε πρωτοβουλία των εργαζοµένων, που δεν συµβιβάζεται ως 
προς τα µέτρα ασφάλειας, διότι τίθεται σε κίνδυνο η δική τους ασφάλεια και η ασφάλεια των 
άλλων. 
Οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να φέρουν τα προστατευτικά µέσα που τους παρέχονται. 

 

ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σύµφωνα µε τον Ν. 1396/83 Άρθρο 8 και Π.∆. 305/96 Άρθρο 6 θα τηρούνται: 
 

1) επί τόπου του έργου το ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας το οποίο είναι θεωρηµένο από την 
Τοπική Επιθεώρηση Εργασίας καθώς και 

2) βιβλίο γραπτών υποδείξεων στο οποίο αναγράφονται από το Μηχανικό Ασφαλείας 
περιστατικά παράβασης των κανόνων ασφαλείας από τους εργαζοµένους καθώς και υποδείξεις 
για το τι πρέπει να γίνει από τον εργοταξιάρχη 

3) βιβλίο ατυχηµάτων όπου σηµειώνονται όλα τα ατυχήµατα που συµβαίνουν από τα πιο 
σοβαρά έως τα λιγότερα σοβαρά. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο κατασκευάζεται στις εξής φάσεις: 
Φάση 1

η
  

Χωµατουργικά – καθαιρέσεις  
1.1 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη  
1.2 Εκσκαφή κατά µήκος του αγωγού µεταφοράς λυµάτων στραγγισµάτων, κατά µήκος του 

αγωγού υπερχείλισης, κατά µήκος του αγωγού µεταφοράς προεπεξεργασµένων λυµάτων 
καθώς και για την κατασκευή των φρεατίων εκτροπής και συγκέντρωσης λυµάτων – 
στραγγισµάτων 

1.3 Καθαίρεση περίφραξης µε συρµατόπλεγµα 
1.4 Αποξήλωση πρόχυτων κρασπέδων 
1.5 Επιχώσεις, µε άµµο και µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 
 
 
Φάση 2

η
  

Τεχνικά έργα - Σκυροδέµατα  
2.1 Σκυροδέτηση – Οπλισµοί - Τσιµεντόστρωση 
2.2 Κατασκευή φρεατίων από σκυρόδεµα (εκτροπής και συγκέντρωσης) 
2.3 Τοποθέτηση  αγωγών (εκτροπής, υπερχείλισης και µεταφοράς λυµάτων – στραγγισµάτων) 
2.4 Κατασκευή περίφραξης 
2.5 Τοποθέτηση σχαρών υδροσυλλογής 
  
 
Φάση 3

η
  

Εγκατάσταση Compact Μονάδας Προεπεξεργασίας Λυµάτων 
3.1 Εγκατάσταση της έλικας Αρχιµήδη 
3.2 Εγκατάσταση συγκροτήµατος εσχάρωσης – εξάµµωσης και απολίπανσης υγρών 

αποβλήτων 
3.3 Τοποθέτηση πλαστικών κάδων 
 
Φάση 4

η
  

Οδοστρωσία – Ασφαλτικά 
4.1 Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας  
4.2 Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας  
4.3 Κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης 
4.4 Κατασκευή ασφαλτικής βάσης 
4.5 Κατασκευή συγκολλητικής επάλειψης 
4.6 Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 
 
 

Φ
Α
Σ
Ε
ΙΣ

 Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ
Σ

 

(1) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 
 

1.1 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη  

1.2 Εκσκαφή κατά µήκος του αγωγού µεταφοράς λυµάτων 

στραγγισµάτων, κατά µήκος του αγωγού υπερχείλισης, κατά 

µήκος του αγωγού µεταφοράς προεπεξεργασµένων 

λυµάτων και για τη κατασκευή των φρεατίων εκτροπής και 

συγκέντρωσης λυµάτων – στραγγισµάτων 

1.3 Καθαίρεση περίφραξης µε συρµατόπλεγµα 

1.4 Αποξήλωση πρόχυτων κρασπέδων 

1.5 Επιχώσεις, µε άµµο και µε διαβαθµισµένο θραυστό 

αµµοχάλικο 

(2) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ  

2.1 Σκυροδέτηση – Οπλισµοί - Τσιµεντόστρωση 

2.2 Κατασκευή φρεατίων από σκυρόδεµα (εκτροπής και 
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 συγκέντρωσης) 

2.3 Τοποθέτηση  αγωγών (εκτροπής, υπερχείλισης και 

µεταφοράς λυµάτων – στραγγισµάτων) 

2.4 Κατασκευή περίφραξης 

2.5 Τοποθέτηση σχαρών υδροσυλλογής 

(3) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
COMPACT ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ 
 

3.1 Εγκατάσταση της έλικας Αρχιµήδη 

3.2 Εγκατάσταση συγκροτήµατος εσχάρωσης – εξάµµωσης και 

απολίπανσης υγρών αποβλήτων 

3.3 Τοποθέτηση πλαστικών κάδων 

(4) Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ – 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

 

4.1 Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας  

4.2 Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας  

4.3 Κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης 

4.4 Κατασκευή ασφαλτικής βάσης 

4.5 Κατασκευή συγκολλητικής επάλειψης 

4.6 Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 

 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Παρουσιάζονται οµαδοποιηµένοι οι βασικότεροι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιασθούν 
κατά την εκτέλεση του έργου. 
 
 
Φάση 1η  
Χωµατουργικά - Καθαιρέσεις 
 
1) Κατά την φάση της εκσκαφής κατά µήκος των αγωγών, την κατασκευή των φρεατίων, την 
αποξήλωση των κρασπέδων, την καθαίρεση της συρµατοπερίφραξης καθώς και  των επιχώσεων, 
οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιασθούν είναι: 

• Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 

• Ο κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης 

• Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας µη προσπελάσιµου  χώρου. 

• Ο κίνδυνος πτώσης στο κενό. 

• Ο κίνδυνος εµπλοκής µηχανηµάτων µεταξύ τους. 

• Ο κίνδυνος τραυµατισµού κατά τις εργασίες µικροκαθαιρέσεων µε χρήση µηχανικών µέσων 
(κοµπρεσέρ). 

• Ο κίνδυνος απώλειας ακοής. 

• Ο κίνδυνος λόγω χειρωνακτικής µεταφοράς βαρέων φορτίων. 

• Ο κίνδυνος ανατροπής οχήµατος λόγω υπερφόρτωσης µε προϊόντα εκσκαφής 
 
 
Φάση 2

η
   

Τεχνικά έργα - Σκυροδέµατα 
Κατά την φάση της σκυροδέτησης, την τοποθέτηση του οπλισµού, την τσιµεντόστρωση, την 
κατασκευή των φρεατίων, την τοποθέτηση των αγωγών, την κατασκευή της περίφραξης  και την 
τοποθέτηση εσχαρών υδροσυλλογής , οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιασθούν είναι: 

• Ο κίνδυνος εµπλοκής µε µηχάνηµα. 

• Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας µε την χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης. 

• Ο κίνδυνος άστοχης τοποθέτησης υλικών επί των ικριωµάτων. 

• Ο κίνδυνος άστοχης ολίσθησης ικριώµατος. 
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• Ο κίνδυνος υπερφόρτωσης ικριώµατος. 

• Ο κίνδυνος τραυµατισµού από αφύλακτες αναµονές του οπλισµού. 

• Ο κίνδυνος απώλειας ακοής. 

• Ο κίνδυνος από αποκόλληση τσιµέντου από ύψος. 

 
Φάση 3

η
  

Εγκατάσταση προεξεργασίας λυµάτων 
Κατά τη φάση της εγκατάστασης της έλικας Αρχιµήδη, του συγκροτήµατος εσχάρωσης – 
εξάµµωσης και απολίπανσης υγρών αποβλήτων και των κάδων απορριµµάτων,  οι κίνδυνοι που 
ενδεχοµένως να παρουσιασθούν είναι οι εξής: 

• Ο κίνδυνος εισπνοής σκόνης. 

• Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας µε την χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης. 

• Ο κίνδυνος τραυµατισµού κατά την τοποθέτηση –των µεταλλικών στοιχείων 

• Ο κίνδυνος τραυµατισµού κατά τις εργασίες τοποθέτησης της µονάδας. 
 
 
Φάση 4

η
  

Οδοστρωσία - Ασφαλτικά 
 
Κατά την φάση της κατασκευής των έργων οδοποιίας οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιασθούν 
είναι: 

• Ο κίνδυνος απώλειας ακοής. 

• Ο κίνδυνος εµπλοκής µε κινούµενο µέρος µηχανήµατος 

• Ο κίνδυνος εµπλοκής µηχανηµάτων µεταξύ τους. 

• Ο κίνδυνος ανατροπής µηχανήµατος. 

• Ο κίνδυνος εισπνοής σκόνης και επικινδύνων αερίων. 

• Ο κίνδυνος αναθυµιάσεων λόγω εισπνοής αερίων από τη ζεστή άσφαλτο. 

• Ο κίνδυνος θερµοπληξίας και εγκαυµάτων από την άσφαλτο. 
 
 

 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Συµπληρώνονται οι επισυναπτόµενοι πίνακες, που συντίθενται οι µεν οριζόντιοι από 
προκαταγεγραµµένες «πηγές κινδύνων»,οι δε κατακόρυφοι από µη προκαθορισµένες «φάσεις και 
υποφάσεις εργασίας». 

 
Ο συντάξας του ΣΑΥ: 

1. Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του έργου σε θέσεις του πίνακα που για λόγους ευκολίας 
είναι ενσωµατωµένο σε όλους τους πίνακες  
2. Για κάθε επιµέρους φάση / υπόφαση εκτέλεσης του έργου, επισηµαίνει τους κινδύνους που κατά 
την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν η επισήµανση γίνεται µε την αναγραφή των αριθµών 
1,2,3 στους κόµβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των 
αριθµών είναι υποκειµενική και αποδίδει την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων. 
 
Ο αριθµός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 
 

• Η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόµενη φάση/ υπόφαση εργασίας (π.χ. 
κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή). 

• Οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δηµιουργούν αυξηµένη πιθανότητα επικίνδυνων 
καταστάσεων. 

• Ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός έστω και αν η πιθανότητα να συµβεί είναι περιορισµένη (π.χ. 
κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύµατος ή γυµνής φλόγας σε χώρο 
δεξαµενής καυσίµων). 
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Ο αριθµός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:  
 

• Η πηγή κινδύνου εµφανίζεται περιοδικά ή µε χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι 
τραυµατισµών από ανατροπές υλικών κλπ). 

• ∆εν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχηµάτων 
σε ένα ευρύτερο υπαίθριο εργοτάξιο). 

• 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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                                                                                                                              Πηγές κινδύνων 
Φ 

1.1 
Φ 

1.2 

Φ 

1.3 

Φ 

1.4 

Φ 

1.5 

 Φ 

2.1 
Φ 

2.2 

Φ 

2.3 

Φ 

2.4 

Φ 

2.5 
 Φ 

3.1 
Φ 

3.2 

Φ 

3.3 

 Φ 

4.1 

Φ 

4.2 
Φ 

4.3 
Φ 

4.4 

Φ 

4.5 

Φ 

4.6 

 

01000. Αστοχίες 

εδάφους 
                         

01100. Φυσικά 

πρανή 
01101 

Κατολίσθηση. Απουσία/ 
/ανεπάρκεια υποστήριξης 

                       

01102 
Αποκολλήσεις. Απουσία/ 
/ανεπάρκεια προστασίας 

                       

01103 
Στατική επιφόρτιση. 
Εγκαταστάσεις /εξοπλισµός 

                       

01104 
∆υναµική επιφόρτιση. Φυσική 
αιτία 

                       

01105 
∆υναµική επιφόρτιση. 
Ανατινάξεις 

                       

01106 
∆υναµική επιφόρτιση. 
Κινητός εξοπλισµός 

                       

01200. Τεχνητά 

πρανή & 

Εκσκαφές 

01201 
Κατάρρευση. Απουσία/ 
/ανεπάρκεια υποστήριξης 

                       

01202 
Αποκολλήσεις. Απουσία/ 
/ανεπάρκεια προστασίας 

                       

01203 
Στατική επιφόρτιση. 
Υπερύψωση 

                       

01204 
Στατική επιφόρτιση. 
Εγκαταστάσεις /εξοπλισµός 

                       

01205 
∆υναµική επιφόρτιση. Φυσική 
αιτία 

                       

01206 
∆υναµική επιφόρτιση. 
Ανατινάξεις 

                       

01207 
∆υναµική επιφόρτιση. 
Κινητός εξοπλισµός 
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                                                                                                                              Πηγές κινδύνων 
Φ 

1.1 
Φ 

1.2 

Φ 

1.3 

Φ 

1.4 

Φ 

1.5 

 Φ 

2.1 
Φ 

2.2 

Φ 

2.3 

Φ 

2.4 

Φ 

2.5 
 Φ 

3.1 
Φ 

3.2 

Φ 

3.3 

 Φ 

4.1 

Φ 

4.2 
Φ 

4.3 
Φ 

4.4 

Φ 

4.5 

Φ 

4.6 

 

01300. Υπόγειες 

εκσκαφές 
01301 

Καταπτώσεις οροφής/ 
/παρειών. Ανυποστήλωτα 
τµήµατα 

                       

01302 
Καταπτώσεις οροφής/ 
/παρειών. Ανεπαρκής 
υποστύλωση 

                       

01303 
Καταπτώσεις οροφής/  
/παρειών. Καθυστερηµένη 
υποστύλωση 

                       

01304 
Κατάρρευση µετώπου 
προσβολής 

                       

01400. 

Καθιζήσεις 
01401 

Ανυποστήρικτες 
παρακείµενες εκσκαφές 

                       

01402 
Προϋπάρχουσα υπόγεια 
κατασκευή 

                       

01403 
∆ιάνοιξη υπογείου έργου                        

01404 
Ερπυσµός                        

01405 
Γεωλογικές /γεωχηµικές 
µεταβολές 

                       

01406 
Μεταβολές υδροφόρου 
ορίζοντα 

                       

01407 
Υποσκαφή /απόπλυση                        

01408 
Στατική επιφόρτιση                        

01409 
∆υναµική καταπόνηση-
φυσική αιτία 

                       

01410 
∆υναµική καταπόνηση-
ανθρωπογενής αιτία 

                       



  

Σελίδα 13 

 

                                                                                                                              Πηγές κινδύνων 
Φ 

1.1 
Φ 

1.2 

Φ 

1.3 

Φ 

1.4 

Φ 

1.5 

 Φ 

2.1 
Φ 

2.2 

Φ 

2.3 

Φ 

2.4 

Φ 

2.5 
 Φ 

3.1 
Φ 

3.2 

Φ 

3.3 

 Φ 

4.1 

Φ 

4.2 
Φ 

4.3 
Φ 

4.4 

Φ 

4.5 

Φ 

4.6 

 

01500. Άλλη 

πηγή 
01501 

                        

01502 
                        

01503 
                        

02000. Κίνδυνοι 
από εργοταξιακό 

εξοπλισµό 

                         

02100. Κίνηση 

οχηµάτων και 
µηχανηµάτων 

02101 
Συγκρούσεις οχήµατος-
οχήµατος 

1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1  1 1 1 1 1 1  

02102 
Συγκρούσεις οχήµατος-
προσώπων 

1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1  1 1 1 1 1 1  

02103 
Συγκρούσεις οχήµατος-
σταθερού εµποδίου 

                       

02104 
Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος-
οχήµατος 

                       

02105 
Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος-
σταθερού εµποδίου 

                       

02106 
Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες 
συστηµάτων 

                       

02107 
Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής 
ακινητοποίηση 

                       

02108 
Μέσα σταθερής τροχιάς. 
Ανεπαρκής προστασία 

                       

02109 
Μέσα σταθερής τροχιάς.-
Εκτροχιασµός 

                       

02200. 

Ανατροπή 

οχηµάτων και 
µηχανηµάτων 

02201 
Ασταθής έδραση                        

02202 
Υποχώρηση εδάφους/ 
/δαπέδου 
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                                                                                                                              Πηγές κινδύνων 
Φ 

1.1 
Φ 

1.2 

Φ 

1.3 

Φ 

1.4 

Φ 

1.5 

 Φ 

2.1 
Φ 

2.2 

Φ 

2.3 

Φ 

2.4 

Φ 

2.5 
 Φ 

3.1 
Φ 

3.2 

Φ 

3.3 

 Φ 

4.1 

Φ 

4.2 
Φ 

4.3 
Φ 

4.4 

Φ 

4.5 

Φ 

4.6 

 

02203 
Έκκεντρη φόρτωση                        

02204 
Εργασία σε πρανές                        

02205 
Υπερφόρτωση                        

02206 
Μεγάλες ταχύτητες                        

02300. 

Μηχανήµατα µε 

κινητά µέρη 

02301 
Στενότητα χώρου                        

02302 
Βλάβη συστηµάτων κίνησης                        

02303 
Ανεπαρκής κάλυψη 
κινουµένων τµηµάτων-
πτώσεις 

                       

02304 
Ανεπαρκής κάλυψη κιν. 
τµηµάτων-παγιδεύσεις µελών 

                       

02305 
Τηλεχειριζόµενα µηχανήµατα 
& τµήµατά τους 

                       

02400. Εργαλεία 

χειρός 
02401 

                        

02402 
                        

02403 
                        

02500. Άλλη 

πηγή 
02501 

                        

02502 
                        

02503 
                        

03000. Πτώσεις                          
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                                                                                                                              Πηγές κινδύνων 
Φ 

1.1 
Φ 

1.2 

Φ 

1.3 

Φ 

1.4 

Φ 

1.5 

 Φ 

2.1 
Φ 

2.2 

Φ 

2.3 

Φ 

2.4 

Φ 

2.5 
 Φ 

3.1 
Φ 

3.2 

Φ 

3.3 

 Φ 

4.1 

Φ 

4.2 
Φ 

4.3 
Φ 

4.4 

Φ 

4.5 

Φ 

4.6 

 

από ύψος 

03100. 

Οικοδοµές-

κτίσµατα 

03101 
Κατεδαφίσεις                        

03200. ∆άπεδα 

εργασίας – 

προσπελάσεις 

03201 
Κενά δαπέδων                        

03202 
Πέρατα δαπέδων                        

03203 
Επικλινή δάπεδα                        

03204 
Ολισθηρά δάπεδα                        

03205 
Ανώµαλα δάπεδα                        

03206 
Αστοχία υλικού δαπέδου                        

03207 
Υπερυψωµένες δίοδοι και 
πεζογέφυρες 

                       

03208 
Κινητές σκάλες και 
ανεµόσκαλες 

                       

03209 
Αναρτηµένα δάπεδα. Αστοχία 
ανάρτησης 

                       

03210 
Κινητά δάπεδα. Αστοχία 
µηχανισµού 

                       

03211 
Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση                        

03300. 

Ικριώµατα 
03301 

Κενά ικριωµάτων                        

03302 
Ανατροπή. Αστοχία 
συναρµολόγησης 

                       

03303 
Ανατροπή. Αστοχία έδρασης                        
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                                                                                                                              Πηγές κινδύνων 
Φ 

1.1 
Φ 

1.2 

Φ 

1.3 

Φ 

1.4 

Φ 

1.5 

 Φ 

2.1 
Φ 

2.2 

Φ 

2.3 

Φ 

2.4 

Φ 

2.5 
 Φ 

3.1 
Φ 

3.2 

Φ 

3.3 

 Φ 

4.1 

Φ 

4.2 
Φ 

4.3 
Φ 

4.4 

Φ 

4.5 

Φ 

4.6 

 

03304 
Κατάρρευση. Αστοχία υλικού 
ικριώµατος 

                       

03305 
Κατάρρευση. Ανεµοπίεση                        

03400. 

Τάφροι/φρέατα 
03401 

                        

03402 
                        

03500. Άλλη 

πηγή 
03501 

                        

03502 
                        

03503 
                        

04000. Εκρήξεις 

. Εκτοξευόµενα 

υλικά-

θραύσµατα 

                         

04100. 

Εκρηκτικά – 

Ανατινάξεις 

04101 
Ανατινάξεις βράχων                        

04102 
Ανατινάξεις κατασκευών                        

04103 
Ατελής ανατίναξη υπονόµων                        

04104 
Αποθήκες εκρηκτικών                        

04105 
Χώροι αποθήκευσης 
πυροµαχικών 

                       

04106 
∆ιαφυγή-έκλυση εκρηκτικών 
αερίων & µιγµάτων 

                       

04200. ∆οχεία 
04201 

Φιάλες ασετιλίνης /οξυγόνου                        
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                                                                                                                              Πηγές κινδύνων 
Φ 

1.1 
Φ 

1.2 

Φ 

1.3 

Φ 

1.4 

Φ 

1.5 

 Φ 

2.1 
Φ 

2.2 

Φ 

2.3 

Φ 

2.4 

Φ 

2.5 
 Φ 

3.1 
Φ 

3.2 

Φ 

3.3 

 Φ 

4.1 

Φ 

4.2 
Φ 

4.3 
Φ 

4.4 

Φ 

4.5 

Φ 

4.6 

 

και δίκτυα υπό 

πίεση 
04202 

Υγραέριο                        

04203 
Υγρό άζωτο                        

04204 
Αέριο πόλης                        

04205 
Πεπιεσµένος αέρας                        

04207 
∆ίκτυα ύδρευσης                        

04208 
Ελαιοδοχεία /υδραυλικά 
συστήµατα 

                       

04300. Αστοχία 

υλικών υπό 

ένταση 

04301 
Βραχώδη υλικά σε θλίψη                        

04302 
Προεντάσεις 
οπλισµού/αγκυρίων 

                       

04303 
Κατεδάφιση προεντεταµένων 
στοιχείων 

                       

04304 
Συρµατόσχοινα                        

04305 
Εξολκεύσεις                        

04306 
Λαξεύσεις /τεµαχισµός λίθων                        

04400. 

Εκτοξευόµενα 

υλικά 

04401 
Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα                        

04402 
Αµµοβολές                        

04403 
Τροχίσεις /λειάνσεις                        

04500. Άλλη 
04501 
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                                                                                                                              Πηγές κινδύνων 
Φ 

1.1 
Φ 

1.2 

Φ 

1.3 

Φ 

1.4 

Φ 

1.5 

 Φ 

2.1 
Φ 

2.2 

Φ 

2.3 

Φ 

2.4 

Φ 

2.5 
 Φ 

3.1 
Φ 

3.2 

Φ 

3.3 

 Φ 

4.1 

Φ 

4.2 
Φ 

4.3 
Φ 

4.4 

Φ 

4.5 

Φ 

4.6 

 

πηγή 
04502 

                        

04503 
                        

05000. Πτώσεις-

µετατοπίσεις 

υλικών & 

αντικειµένων 

                         

05100. Κτίσµατα 

- φέρων 

οργανισµός 

05101 
Αστοχία. Γήρανση                        

05102 
Αστοχία. Στατική επιφόρτιση                        

05103 
Αστοχία. Φυσική δυναµική 
καταπόνηση 

                       

05104 
Αστοχία. Ανθρωπογενής 
δυναµική καταπόνηση 

                       

05105 
Κατεδάφιση                        

05106 
Κατεδάφιση παρακειµένων                        

05200. 

Οικοδοµικά 

στοιχεία 

05201 
Γήρανση πληρωτικών 
στοιχείων 

                       

05202 
∆ιαστολή-συστολή υλικών                        

05203 
Αποξήλωση δοµικών 
στοιχείων 

                       

05204 
Αναρτηµένα στοιχεία & 
εξαρτήµατα 

                       

05205 
Φυσική δυναµική 
καταπόνηση 

                       

05206 
Ανθρωπογενής δυναµική 
καταπόνηση 
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                                                                                                                              Πηγές κινδύνων 
Φ 

1.1 
Φ 

1.2 

Φ 

1.3 

Φ 

1.4 

Φ 

1.5 

 Φ 

2.1 
Φ 

2.2 

Φ 

2.3 

Φ 

2.4 

Φ 

2.5 
 Φ 

3.1 
Φ 

3.2 

Φ 

3.3 

 Φ 

4.1 

Φ 

4.2 
Φ 

4.3 
Φ 

4.4 

Φ 

4.5 

Φ 

4.6 

 

05207 
Κατεδάφιση                        

05208 
Αρµολόγηση /απαρµολόγηση 
προκατασκ. στοιχείων 

                       

05300. 

Μεταφερόµενα 

υλικά - 

Εκφορτώσεις 

05301 
Μεταφορικό µηχάνηµα. 
Ακαταλληλότητα /ανεπάρκεια 

                       

05302 
Μεταφορικό µηχάνηµα. 
Βλάβη 

                       

05303 
Μεταφορικό µηχάνηµα. 
Υπερφόρτωση 

                       

05304 
Απόκλιση µηχανήµατος. 
Ανεπαρκής έδραση 

                       

05305 
Ατελής /έκκεντρη φόρτωση                        

05306 
Αστοχία συσκευασίας 
φορτίου 

                       

05307 
Πρόσκρουση φορτίου                        

05308 
∆ιακίνηση αντικειµένων 
µεγάλου µήκους 

                       

05309 
Χειρωνακτική µεταφορά 
βαρέων φορτίων 

                       

05310 
Απόλυση χύδην υλικών. 
Υπερφόρτωση 

                       

05311 
Εργασία κάτω από σιλό                        

05400. 

Στοιβασµένα 

υλικά 

05401 
Ανεπάρκεια πλευρικού 
περιορισµού σωρού 

                       

05402 
Ανορθολογική απόληψη                        
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                                                                                                                              Πηγές κινδύνων 
Φ 

1.1 
Φ 

1.2 

Φ 

1.3 

Φ 

1.4 

Φ 

1.5 

 Φ 

2.1 
Φ 

2.2 

Φ 

2.3 

Φ 

2.4 

Φ 

2.5 
 Φ 

3.1 
Φ 

3.2 

Φ 

3.3 

 Φ 

4.1 

Φ 

4.2 
Φ 

4.3 
Φ 

4.4 

Φ 

4.5 

Φ 

4.6 

 

05500. Άλλη 

πηγή 
05501 

                        

05502 
                        

05503 
                        

06000. Πυρκαϊές                          

06100. Εύφλεκτα 

υλικά 
06101 

Έκλυση /διαφυγή εύφλεκτων 
αερίων 

                       

06102 
∆εξαµενές /αντλίες καυσίµων                        

06103 
Μονωτικά, διαλύτες, PVC 
κλπ. εύφλεκτα 

                       

06104 
Ασφαλτοστρώσεις /χρήση 
πίσσας 

                2 2 2 2 2 2  

06105 
Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά                        

06106 
Αυτανάφλεξη-απορρίµµατα                        

06107 
Επέκταση εξωγενούς εστίας. 
Ανεπαρκής προστασία 

                       

06200. 

Σπινθήρες & 

βραχυκυκλώµατ
α 

06201 
Εναέριοι αγωγοί υπό τάση                        

06202 
Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση                        

06203 
Εντοιχισµένοι αγωγοί υπό 
τάση 

                       

06204 
Εργαλεία που παράγουν 
εξωτερικό σπινθήρα 

                       

06300. Υψηλές 

θερµοκρασίες 
06301 

Χρήση φλόγας-
οξυγονοκολλήσεις 
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                                                                                                                              Πηγές κινδύνων 
Φ 

1.1 
Φ 

1.2 

Φ 

1.3 

Φ 

1.4 

Φ 

1.5 

 Φ 

2.1 
Φ 

2.2 

Φ 

2.3 

Φ 

2.4 

Φ 

2.5 
 Φ 

3.1 
Φ 

3.2 

Φ 

3.3 

 Φ 

4.1 

Φ 

4.2 
Φ 

4.3 
Φ 

4.4 

Φ 

4.5 

Φ 

4.6 

 

06302 
Χρήση φλόγας-
κασσιτεροκολλήσεις 

                       

06303 
Χρήση φλόγας-χυτεύσεις                        

06304 
Ηλεκτροσυγκολλήσεις                        

06305 
Πυρακτώσεις υλικών                        

06400. Άλλη 

πηγή 
06401 

                        

06402 
                        

06403 
                        

07000. 

Ηλεκτροπληξία 
                         

07100. ∆ίκτυα-

εγκαταστάσεις 
07101 

Προϋπάρχοντα εναέρια 
δίκτυα 

1 1 1 1 1                   

07102 
Προϋπάρχοντα υπόγεια 
δίκτυα 

1 1 1 1 1                   

07103 
Προϋπάρχοντα εντοιχισµένα 
δίκτυα 

                       

07104 
Προϋπάρχοντα επίτοιχα 
δίκτυα 

                       

07105 
Ανεπαρκής αντικεραυνική 
προστασία-γειώσεις 

                       

07200. 

Εργαλεία-

µηχανήµατα 

07201 
Ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα                        

07202 
Ηλεκτροκίνητα εργαλεία                        

07300. Άλλη 
07301 
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                                                                                                                              Πηγές κινδύνων 
Φ 

1.1 
Φ 

1.2 

Φ 

1.3 

Φ 

1.4 

Φ 

1.5 

 Φ 

2.1 
Φ 

2.2 

Φ 

2.3 

Φ 

2.4 

Φ 

2.5 
 Φ 

3.1 
Φ 

3.2 

Φ 

3.3 

 Φ 

4.1 

Φ 

4.2 
Φ 

4.3 
Φ 

4.4 

Φ 

4.5 

Φ 

4.6 

 

πηγή 
07302 

                        

07303 
                        

08000. Πνιγµός/ 

/Ασφυξία 
                         

08100. Νερό 
08101 

Υποβρύχιες εργασίες                        

08102 
Εργασίες εν πλω-πτώση                        

08103 
Βύθιση /ανατροπή πλωτού 
µέσου 

                       

08104 
Παρόχθιες /παράλιες 
εργασίες. Πτώση 

                       

08105 
Παρόχθιες /παράλιες 
εργασίες. Ανατροπή 
µηχανήµατος 

                       

08106 
Υπαίθριες λεκάνες 
/∆εξαµενές. Πτώση 

                       

08107 
Υπαίθριες λεκάνες 
/∆εξαµενές. Ανατροπή 
µηχανήµατος 

                       

08108 
Πληµµύρα /Κατάκλιση έργου                        

08200. 

Ασφυκτικό 

περιβάλλον 

08201 
Βάλτοι, ιλείς, κινούµενες 
άµµοι 

                       

08202 
Υπόνοµοι, βόθροι, βιολογικοί 
καθαρισµοί 

                       

08203 
Βύθιση σε σκυρόδεµα, 
ασβέστη ,κλπ 
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                                                                                                                              Πηγές κινδύνων 
Φ 

1.1 
Φ 

1.2 

Φ 

1.3 

Φ 

1.4 

Φ 

1.5 

 Φ 

2.1 
Φ 

2.2 

Φ 

2.3 

Φ 

2.4 

Φ 

2.5 
 Φ 

3.1 
Φ 

3.2 

Φ 

3.3 

 Φ 

4.1 

Φ 

4.2 
Φ 

4.3 
Φ 

4.4 

Φ 

4.5 

Φ 

4.6 

 

08204 
Εργασία σε κλειστό χώρο-
ανεπάρκεια οξυγόνου 

                       

08300. Άλλη 

πηγή 
08301 

                        

08302 
                        

08303 
 
 

                       

09000. 

Εγκαύµατα 
                         

09100. Υψηλές 

θερµοκρασίες 
09101 

Συγκολλήσεις /συντήξεις                        

09102 
Υπέρθερµα ρευστά                        

09103 
Πυρακτωµένα στερεά                        

09104 
Άσφαλτος /πίσσα                 2 2 2 2 2 2  

09105 
Καυστήρες                        

09106 
Υπερθερµαινόµενα τµήµατα 
µηχανών 

                       

09200. Καυστικά 

υλικά 
09201 

Οξέα                        

09202 
                        

09300. Άλλη 

πηγή 
09301 

                        

09302 
                        

09303 
                        



  

Σελίδα 24 

 

                                                                                                                              Πηγές κινδύνων 
Φ 

1.1 
Φ 

1.2 

Φ 

1.3 

Φ 

1.4 

Φ 

1.5 

 Φ 

2.1 
Φ 

2.2 

Φ 

2.3 

Φ 

2.4 

Φ 

2.5 
 Φ 

3.1 
Φ 

3.2 

Φ 

3.3 

 Φ 

4.1 

Φ 

4.2 
Φ 

4.3 
Φ 

4.4 

Φ 

4.5 

Φ 

4.6 

 

10000. Έκθεση 

σε βλαπτικούς 

παράγοντες 

                         

10100. Φυσικοί 
Παράγοντες 

10101 
Ακτινοβολίες                        

10102 
Θόρυβος /δονήσεις 2 2 2 2 2  2 1 1 1 1  2 2 1  1 1 1 1 1 1  

10103 
Σκόνη 2 2 2 2 2  1 1 1 1 1  1 1   2 2      

10104 
Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1   1 1 1 1 1 1  

10105 
Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1   1 1 1 1 1 1  

10106 
Χαµηλή θερµοκρασία χώρου 
εργασίας 

1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1   1 1 1 1 1 1  

10107 
Υψηλή θερµοκρασία χώρου 
εργασίας 

1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1   1 1 1 1 1 1  

10108 
Υγρασία χώρου εργασίας                        

10109 
Υπερπίεση / υποπίεση                        

10110 
                        

10111 
                        

10200. Χηµικοί 
Παράγοντες 

10201 
Χρήση τοξικών υλικών                        

10202 
Αµίαντος                        

10203 
Αναθυµιάσεις υγρών/ 
/βερνίκια, κόλλες, µονωτικά, 
διαλύτες 

                   3 3 3  



  

Σελίδα 25 

 

                                                                                                                              Πηγές κινδύνων 
Φ 

1.1 
Φ 

1.2 

Φ 

1.3 

Φ 

1.4 

Φ 

1.5 

 Φ 

2.1 
Φ 

2.2 

Φ 

2.3 

Φ 

2.4 

Φ 

2.5 
 Φ 

3.1 
Φ 

3.2 

Φ 

3.3 

 Φ 

4.1 

Φ 

4.2 
Φ 

4.3 
Φ 

4.4 

Φ 

4.5 

Φ 

4.6 

 

10204 
Καπναέρια ανατινάξεων                        

10205 
Καυσαέρια µηχανών εσωτ. 
καύσης 

                       

10206 
Συγκολλήσεις             2 2          

10207 
Καρκινογόνοι παράγοντες                        

10208 
                        

10209 
                        

10212 
                        

10300. 

Βιολογικοί 
Παράγοντες 

10301 
Μολυσµένα εδάφη                        

10302 
Μολυσµένα κτίρια                        

10303 
Εργασία σε υπονόµους, 
βόθρους, βιολογικούς 
καθαρισµούς 

                       

10304 
Χώροι υγιεινής                        

10305 
                        

10306 
                        

10307 
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Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
Κάθε εργαζόµενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει: 
Που ευρίσκονται και πως χρησιµοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τοµέα του. 
 
1.1  Κανόνες ασφάλειας γενικοί 
Παρουσιάζονται τα βασικότερα γενικά µέτρα ανεξαρτήτως του είδους της εργασίας: 
Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα µέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, άρβυλα (παπούτσια ασφαλείας) 
και φόρµα. 
Απαγορεύεται το κάπνισµα στα µέτωπα εργασίας και τις αποθήκες του εργοταξίου. 
Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών στο εργοτάξιο ή η είσοδος σ αυτό 
προσώπων σε κατάσταση µέθης. 
Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίξει οποιαδήποτε συσκευή ή µηχάνηµα, εάν δεν του έχει 
ανατεθεί οποιαδήποτε αρµοδιότητα από τον προϊστάµενό του. 
Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων, τα οποία ευρίσκονται σε κακή κατάσταση. 
Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε  συσκευής ή µηχανήµατος εάν δεν έχει τοποθετηθεί όλος ο 
προστατευτικός εξοπλισµός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει αποµακρυνθεί όλο το αναρµόδιο 
προσωπικό. 
Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτοµο να θέσει σε κίνηση µία µηχανή πριν βεβαιωθεί ότι κανένα 
άλλο άτοµο δεν κάνει επισκευή, καθαρισµό ή λίπανση, ρύθµιση στη µηχανή ή εργάζεται κοντά σ 
αυτή ή σε επικίνδυνη απόσταση. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα καταβάλλεται για την αποφυγή ηλεκτροπληξιών από επαφή ή γειτονία µε 
ηλεκτροφόρα καλώδια, οπλισµούς, στοιχεία ξυλοτύπων, σωλήνων, αναβατωρίων, µηχανηµάτων, 
αυτοκινήτων, πρέσας σκυροδέµατος κ.λ.π. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση πεπιεσµένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για καθαρισµούς εδάφους 
κ.λ.π. 
Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κ.λ.π. σε δρόµους διαφυγής γιατί πρέπει να 
τηρούνται καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχηµάτων. 
Απαγορεύεται η παραµονή προσωπικού κάτω από αιωρούµενα ή µετακινούµενα φορτία (γερανούς, 
µπούµα αντλίας κ.λ.π.) 
Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόµων στα µέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί συνεννόηση µε τον 
αρµόδιο προϊστάµενο ή εργοδηγό. 
Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών κατά την νύχτα ή µε ανεπαρκή φωτισµό. 
Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών µε δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες 
επαναλαµβάνονται µόνο µετά την αποκατάσταση ασφαλών συνθηκών και κατόπιν εγκρίσεως του 
επιβλέποντος µηχανικού επί τόπου του έργου για οικοδοµικές εργασίες  αναγραφόµενης στο 
Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας. 
Κατά την ανέγερση κατασκευών, θα παρέχονται ασφαλείς χώροι καθ ύψος, οι οποίοι µπορεί να 
είναι δάπεδα ( τα οποία θα προστατεύονται µε κιγκλιδώµατα), καταστρώµατα ή ξυλότυποι. 
Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι υπεργολάβοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. Κατά 
την διάρκεια επικίνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό θα προειδοποιείται για κάθε ενδεχόµενο 
κίνδυνο και θα του δίνονται όλες οι απαιτούµενες συστάσεις και οδηγίες ασφάλειας από τον 
επιβλέποντα µηχανικό του έργου. Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή υπεργολάβος κατά την 
διάρκεια των εργασιών του µέσα στον εργοταξιακό χώρο παραβαίνει τους κανονισµούς ασφαλείας 
του εργοταξίου και τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας, θα γίνεται παρέµβαση αµέσως 
από τον επιβλέποντα µηχανικό  και τον Ανάδοχο µε σκοπό την συµµόρφωση του συνεργείου ή του 
υπεργολάβου µε τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας. 
 

1.1.1 Ασφάλεια εργαζοµένων σε εργασίες εκσκαφών 
 
Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε εργασίες εκσκαφών. 

Οι εκσκαφές γίνονται µε εκσκαφείς (τσάπες) και φορτηγά µεταφοράς που είναι εφοδιασµένα µε 
καµπίνα τύπου ROBS και µε ηχητικό και φωτεινό σήµα κατά την οπισθοδρόµηση καθώς και µε 
πυροσβεστήρα και η οδήγησή τους θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα άτοµα.   
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Πριν ακόµη αρχίσουν οι εργασίες εκσκαφής πρέπει να εντοπισθούν και αποµονωθούν, µε µέριµνα 
του επιβλέποντος µηχανικού και του Αναδόχου , τυχόν υπάρχοντα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύµατος, 
ύδατος, φωταερίου, τηλεφώνου. (Π.∆. 1073/81 άρθρο. 2) 
Πρέπει να προβλεφθεί από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον Ανάδοχο σύστηµα για την 
αποµάκρυνση των νερών µέσα από την εκσκαφή (Π.∆. 1073/81 άρθρ.6) 
Πρέπει µε οδηγίες του επιβλέποντος µηχανικού  και του Αναδόχου να γίνουν οι κατάλληλες 
αντιστηρίξεις των πρανών εκσκαφής (σε βάθος µεγαλύτερο από 2,00 µ. η αντιστήριξη είναι 
υποχρεωτική) και να προστατευθούν οι εκσκαφές περιµετρικά µε ασφαλή τρόπο. Ο επιβλέπων 
µηχανικός  και ο Ανάδοχος οφείλει να λάβουν υπόψη τους την φύση του εδάφους, τις διαστάσεις 
του σκάµµατος, τις δονήσεις  από την κυκλοφορία οχηµάτων, την στάθµη του υπόγειου ορίζοντα, 
τις πιθανές αντλήσεις, την κατάσταση και την χρήση των γειτονικών κτισµάτων και την πιθανότητα 
βλάβης τους από υποχωρήσεις πρανών ή κραδασµούς κ.λ.π. (Π.∆. 1073/81 άρθρο. 2,6,9,10). 
Ο επιβλέπων µηχανικός  και ο Ανάδοχος πρέπει να φροντίσει να αντιστηριχτούν κατάλληλα στύλοι, 
δένδρα, µαντρότοιχοι, παρακείµενες οικοδοµές και οτιδήποτε άλλο κινδυνεύει να κλονισθεί κατά τις 
εργασίες εκσκαφής.(Π.∆. 1073/81 άρθρο. 5). 
Ο επιβλέπων µηχανικός  πρέπει να επιθεωρεί συχνά τα πρανή των εκσκαφών και τις αντιστηρίξεις 
τους. Οι παρατηρήσεις και οι οδηγίες του πρέπει να καταχωρούνται στο Ηµερολόγιο Μέτρων 
Ασφαλείας (Π.∆. 1073/81 άρθρο 13,113, Ν. 1396/83 άρθρ.7,8). 
Ο επιβλέπων µηχανικός και ο Ανάδοχος  δεν πρέπει να επιτρέπει κοντά στα χείλη της εκσκαφής 
συγκέντρωση φορτίων, µπαζών,  µηχανηµάτων κ.λ.π. χωρίς να πάρει τα κατάλληλα µέτρα. 
Οι εργαζόµενοι σε επικίνδυνες θέσεις (φρέατα, ελώδη εδάφη, γέφυρες κ.λ.π.) πρέπει να 
προσδένονται από σταθερό σηµείο, ώστε σε περίπτωση κινδύνου να ανασύρονται αµέσως. (Π.∆. 
1073/81 άρθρ.14) 
Ο επιβλέπων µηχανικός  πρέπει να φροντίσει σε εργασίες σε φρέατα να υπάρχουν µέτρα για 
επαρκή αερισµό και προστασία από αναθυµιάσεις καθώς και για φωτισµό. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 
17). 
 
1.1.2 Ασφάλεια εργαζοµένων σε διακίνηση υλικού. 
 
Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε διακίνηση υλικού. 

Η φόρτωση,  εκφόρτωση, στοίβαση και µεταφορά υλικού πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να µην 
κινδυνεύουν άτοµα από ανατροπή, κατάρρευση ή σπάσιµο αντικειµένων.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 85 
παρ. 1) 

Πριν τη φόρτωση και εκφόρτωση οχηµάτων οι οδηγοί τους πρέπει να τα έχουν ασφαλίσει, ώστε να 
µην κινηθούν τυχαία. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 85 παρ. 4). 
Κατά την  οριζόντια στοίβαση ράβδων (π.χ. σωλήνες, ξυλεία  κ.λ.π.) πρέπει να λαµβάνονται µέτρα 
ώστε να µην κυλήσουν (Π.∆. 1073/81 άρθρο 87 παρ. 2) 
Όταν µακριές ράβδοι στοιβάζονται κατακόρυφα, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε να µην 
γλιστρήσουν και πέσουν. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 87 παρ. 3). 
Ποτέ δεν πρέπει να αφαιρούνται υλικά (σωλήνες, ξυλεία κ.λ.π.) από τα πλάγια της ντάνας. (Π.∆. 
1073/81 άρθρο 89 παρ. 2). 
Όταν πολλά άτοµα µεταφέρουν βαριά αντικείµενα, πρέπει να υπάρχει κατάλληλο άτοµο που κάνει 
κουµάντο. Η διάταξη των µεταφορέων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το ανάστηµά τους και την 
κλίση του εδάφους. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 90). 
Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός αν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να 
φράσσεται ο επικίνδυνος χώρος, να προσέχει µην πλησιάσει κανείς και να κανονίζει πότε θα 
αρχίσει η ρίψη. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 90). 
 
1.1.3 Ασφάλεια εργαζοµένων σε εργοταξιακά - ανυψωτικά µηχανήµατα. 
 
Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε εργοταξιακά- 
ανυψωτικά µηχανήµατα. 

Τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται είναι εκσκαφείς, φορτωτές, προωθητήρες γαιών, 
οδοστρωτήρες, ισοπεδωτές, ανατρεπόµενα φορτηγά αυτοκίνητα, µπετονιέρες, αντλίες εκτόξευσης 
υγρού σκυροδέµατος, γερανοί, ηλεκτροσυγκολλήσεις κ.α. 

Πριν από την έναρξη εργασιών 
Ο τεχνικός ασφάλειας του έργου µε τον επιβλέποντα µηχανικό  πρέπει να φροντίζουν ώστε οι 
ενδείξεις λειτουργίας και ασφάλειας όλων των µηχανηµάτων, συσκευών, εργαλείων κ.λ.π.  να είναι 
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στα Ελληνικά. Στα Ελληνικά επίσης φροντίζουν  να υπάρχουν οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και 
ασφάλειας.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 45). 
Ο τεχνικός ασφάλειας του έργου µε τον επιβλέποντα Πολιτικό µηχανικό  πρέπει να φροντίζουν ώστε 
να υπάρχουν πινακίδες κοντά στο χειριστήριο των ανυψωτικών µηχανηµάτων που να γράφουν τα 
διάφορα όρια ασφάλειας του µηχανήµατος, όπως µέγιστο φορτίο, κλίση της κεραίας, αντίβαρο, 
µέγιστη ροπή κ.λ.π. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 53). 
Επίσης πρέπει να λαµβάνουν ειδικά µέτρα προστασίας από τα εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα που τυχόν 
υπάρχουν στην περιοχή που δουλεύουν ανυψωτικά µηχανήµατα  (π.χ. µακρινή θέση µηχανήµατος, 
κατέβασµα µπούµας, προστατευτικά σανιδώµατα, διακοπή ρεύµατος κ.λ.π.)  Πρέπει  να κληθεί η 
∆ΕΗ, πριν ακόµη αρχίσουν τα έργα, για να εξετάσει µαζί µε τον Ανάδοχο και τον επιβλέποντα 
Μηχανικό, τι ενέργειες πρέπει να γίνουν.(Π.∆. 1073/81 άρθρα 56, 78, 79). 
Ο τεχνικός ασφάλειας του έργου µε τον επιβλέποντα Πολιτικό µηχανικό  πρέπει να ελέγξουν ότι 
εξασφαλίζεται η ευστάθεια των ανυψωτικών µηχανηµάτων είτε είναι σε λειτουργία είτε όχι. Επίσης 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα ανυψωτικά µηχανήµατα  στηρίζονται σε ανθεκτική επιφάνεια. (Π.∆. 
1073/81 άρθρο 54). 
Πριν από την έναρξη  της εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας του έργου µε τον επιβλέποντα Πολιτικό 
µηχανικό  πρέπει να ελέγξουν τα άγκιστρα, συρµατόσχοινα, αλυσίδες κ.λ.π. Επίσης πρέπει να 
ελέγξουν αν ο δείκτης επιτρεποµένου φορτίου , τα φρένα, οι αυτόµατοι διακόπτες κ.λ.π. 
λειτουργούν σωστά.  
Εκτός των ανωτέρω γενικών απαιτήσεων οι εκσκαφείς, φορτωτές, οι προωθητήρες γαιών, οι 
ισοπεδωτές, τα φορτηγά αυτοκίνητα, οι αυτοκινούµενες µπετονιέρες, οι «βαρέλες», οι φορτωτές, οι 
γερανοί και οι αντλίες σκυροδέµατος πρέπει να φέρουν άδεια κυκλοφορίας και να είναι 
ασφαλισµένα, να έχουν περάσει από τον περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ, να φέρουν κιβώτιο Α’ Βοηθειών, 
πυροσβεστήρα και να είναι εφοδιασµένα µε καµπίνα προστασίας, ηχητική κόρνα και φωτεινό σήµα 
για όπισθεν. 
 
Χειρισµός –Λειτουργία 
Ο χειρισµός των µηχανηµάτων πρέπει πάντα να γίνεται από άτοµα άνω των 18 ετών που να έχουν 
εµπειρία ή και άδεια, αν το προβλέπει η σχετική νοµοθεσία (Π.∆. 1073/81 άρθρο 46

α
). 

Οι χειριστές πρέπει να έχουν σε κάθε στιγµή πλήρη ορατότητα και εποπτεία της φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, ανύψωσης και µεταφοράς. Αν αυτό είναι αδύνατο, τότε πρέπει να υπάρχει έµπειρος 
κουµανταδόρος, που θα βρίσκεται σε  θέση τέτοια, που και ο χειριστής να διακρίνει καθαρά τις 
κινήσεις του, και ο ίδιος δεν θα κινδυνεύει από τυχόν πτώση του φορτίου. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 64). 
Όταν το µηχάνηµα τελειώσει την δουλειά της ηµέρας, πρέπει να αφήνεται εντελώς ακινητοποιηµένο 
και χωρίς φορτίο. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 50). 
Απαγορεύεται να κυκλοφορούν φορτία πάνω από τις θέσεις εργασίας ή συγκέντρωσης 
προσωπικού. Επίσης οι χειριστές, όταν φεύγουν από το µηχάνηµα, απαγορεύεται να αφήνουν το 
φορτίο ανυψωµένο.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 66) 
Απαγορεύεται να αφήνονται τα φορτία να πέφτουν ελεύθερα ή να µένουν αιωρούµενα πάνω από το 
άγκιστρο ανάρτησης. 
Το βάρος του προς ανύψωση φορτίου δεν πρέπει να ξεπερνάει το επιτρεπόµενο όριο ασφαλείας. 
Το φορτίο πρέπει να κατανέµεται οµοιόµορφα και η ανάρτηση να είναι ασφαλής. 
 
Συντήρηση-έλεγχοι. 
Τα ανυψωτικά µηχανήµατα κάθε φορά που αλλάζουν θέση και πριν ακόµη αρχίσουν να δουλεύουν 
πρέπει να ελέγχονται. Πρέπει επίσης να περνούν από γενικό έλεγχο µία φορά τουλάχιστον τον 
χρόνο. Οι παραπάνω έλεγχοι πρέπει να καταχωρούνται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας.(Π.∆. 
1073/81 άρθρο 67). 
Όταν κάποιο µηχάνηµα πρόκειται να επισκευασθεί, καθαρισθεί ή ρυθµισθεί  πρέπει να βγαίνει εκτός 
λειτουργίας και να εξασφαλίζεται η ακινησία του. Κεραίες, κάδοι κ.λ.π. πρέπει να κατεβάζονται και 
στερεώνονται. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 48). 
Τα  συρµατόσχοινα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά και να καταχωρούνται οι έλεγχοι στο 
Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Π.∆. 1073/81 άρθρα 60ιε , 60ιζ και 113). 
 
1.1.4 Ασφάλεια εργαζοµένων σε ικριώµατα-ξυλοτύπους κ.λ.π. 
 
Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε ικριώµατα-ξυλοτύπους 
κ.λ.π.. 

Ο επιβλέπων του έργου θα µεριµνά ώστε τα ικριώµατα του έργου και οι ξυλότυποι να 
κατασκευάζονται από ειδικευµένους τεχνίτες και µε υλικά ανθεκτικά και καλά συντηρηµένα. Τα 
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µεταλλικά ικριώµατα θα γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες και προδιαγραφές του εργοστασίου 
κατασκευής τους. (Π.∆. 778/80 άρθρο 4, 5, 7, 9, 13, 15). 
Ο επιβλέπων  µηχανικός και ο Ανάδοχος πρέπει να ελέγχουν τα σταθερά ικριώµατα πριν ακόµη 
αρχίσουν οι εργασίες σ αυτά και να εκδίδουν σχετική βεβαίωση. Η βεβαίωση αυτή θεωρείται από 
την Επιθεώρηση Εργασίας και ο αριθµός της γράφεται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. (Π.∆. 
778/80 άρθρο 3 παρ. 2 & Π.∆. 1073/81 άρθρο 113). 
Τα ικριώµατα πρέπει καθ όλη την διάρκεια των εργασιών να είναι πλήρη. ∆ηλαδή απαγορεύεται η 
µερική αποσυναρµολόγηση τους (π.χ. αφαίρεση µαδεριών δαπέδου ή κουπαστών κ.λ.π.) (Π.∆. 
778/80 άρθρο 3 παρ. 4). 
Κάθε σταθερή σκαλωσιά πρέπει να «δένεται» µε το τεχνικό µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση 
συστήµατα και υλικά. Έτσι εξασφαλίζεται από τυχόν οριζόντιες µετακινήσεις.(Π.∆. 778/80 άρθρο 10 
& 13 παρ. 4). 
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στα σηµεία έδρασης των ορθοστατών, ιδιαίτερα όταν η έδραση 
γίνεται στο έδαφος ή σε κατασκευή επιδεκτική παραµόρφωσης. Πρόχειρες εδράσεις σε πέτρες, 
τσιµεντόλιθους, µπάζα, κεκλιµένες επιφάνειες κ.λ.π. απαγορεύονται. Οι θέσεις έδρασης θα 
προστατεύονται από απότοµη εκφόρτωση υλικών πλησίον τους.(Π.∆. 778/80 άρθρο 5). 
Το υγρό σκυρόδεµα µπορεί να εξασκήσει πολύ µεγάλες οριζόντιες δυνάµεις, εάν ριχθεί πολύ 
γρήγορα, κυρίως σε τοιχώµατα και κολώνες, που γίνονται ακόµη µεγαλύτερες όταν το σκυρόδεµα 
δονείται, οπότε υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν τα δεσίµατα των καλουπιών. Γι αυτό ο σκελετός των 
ικριωµάτων και των ξυλοτύπων θα είναι ισχυρός και άκαµπτος, ανθεκτικός τόσο στα κατακόρυφα 
φορτία όσο και σε οριζόντιες ωθήσεις. Η σύνδεση των οριζόντιων  και κατακόρυφων στοιχείων θα 
γίνεται µε τον τρόπο που περιγράφεται στο Π.∆. 778/80 άρθρα 4 µέχρι και 16 και θα ενισχύεται µε 
πυκνή διάταξη διαγωνίων ράβδων «χιαστί» (τιραντών). 
Τα πέρατα των ξυλοτύπων και πλακών, τα ανοίγµατα και τα δάπεδα εργασίας των ικριωµάτων θα 
ασφαλίζονται µε προσωρινό, αλλά ανθεκτικό τρόπο, για προστασία των εργαζοµένων από πτώσεις. 
Τα στοιχεία του περιφράγµατος (διπλοσανίδα κουπαστής, θωράκιο και σανίδα µεσοδιαστήµατος) 
θα στηρίζονται ασφαλώς π.χ. στους ορθοστάτες του ξυλοτύπου και τον ξυλότυπο των περιµετρικών 
στύλων. (Π.∆. 778/80 άρθρο 9, 13, 15, 20 & Π.∆. 1073/81 άρθρο 40). 
Το δάπεδο εργασίας των ικριωµάτων πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 60 εκ. Το πλάτος αυτό 
όµως αυξάνεται ανάλογα µε την χρήση του δαπέδου και µπορεί να φθάσει και το 1,50 µ. (Π.∆. 
1073/81 άρθρο 34). 
Απαγορεύεται η υπερφόρτωση των δαπέδων εργασίας των ικριωµάτων. Γι αυτό πρέπει να υπάρχει 
συνεχής επίβλεψη από τον Ανάδοχο ή τον υπεργολάβο.(Π.∆. 778/80 άρθρο 9 παρ. 1θ). 
Τα µαδέρια που αποτελούν το δάπεδο εργασίας δεν πρέπει να αφήνουν κενά µεταξύ τους.  Επίσης 
το κενό µεταξύ δαπέδου και οικοδοµής δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 30 εκ. (Π.∆. 778/80 
άρθρο 9 παρ. 1γ & ε). 
Όλα τα κατακόρυφα και οριζόντια ανοίγµατα που µπορούν να οδηγήσουν σε πτώση θα 
καλύπτονται ή θα περιφράσσονται επιµελώς και ασφαλώς. Η περιµετρική περίφραξη θα έχει ύψος 
1,00 µ. τουλάχιστον και θα διαθέτει ανθεκτική κουπαστή, θωράκιο (σοβατεπί) και παράλληλη 
σανίδα στο µεσοδιάστηµα. 
Οι εργαζόµενοι στην περιοχή πέρατος των ξυλοτύπων και πλακών κατά το καλούπωµα ή το 
ξεκαλούπωµα, την τοποθέτηση οπλισµού, την διάστρωση του σκυροδέµατος και τις βοηθητικές 
εργασίες, εφόσον δεν υφίσταται προστατευτικό προστέγασµα (σκάφη) ή περίφραγµα, θα φέρουν 
ειδικές ζώνες ασφαλείας και θα εργάζονται κατά ζεύγη. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 107). 
Οι κατασκευαζόµενες ράµπες θα έχουν µέγιστη κλίση 30ο (περίπου ½ κατακόρυφο προς 
οριζόντιο), ελάχιστο πάχος 60 εκ. και θα διαθέτουν αντιολισθητική προστασία (πηχάκια 4Χ2,5 εκ. 
ανά 35 εκ.) και στηθαίο ασφαλείας.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 38). 
Απαγορεύεται η διακίνηση οπλισµών ή στοιχείων του ξυλοτύπου από άτοµο σε άτοµο (σύστηµα 
«πάσας»). 
Οι προσβάσεις για την άνοδο και κάθοδο στα ικριώµατα και τους ξυλοτύπους πρέπει να 
κατασκευάζονται και να διατηρούνται ασφαλείς. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση κινητών ικριωµάτων (καβαλέτων). 
Απαγορεύεται το πλησίασµα ηλεκτρικών αγωγών της ∆ΕΗ από προσωπικό που κρατάει µακριά 
µεταλλικά αντικείµενα(ράβδους οπλισµού κ.λ.π.). 
Απαγορεύεται οι µετακινήσεις ατόµων κάτω από τον ξυλότυπο κατά την διάρκεια της 
σκυροδέτησης. 
Όταν χρησιµοποιείται αντλία ο σωλήνας έγχυσης πρέπει να βρίσκεται στο πιο χαµηλό σηµείο ώστε 
να αποφεύγεται να πέσει υλικό πάνω στους εργαζόµενους. 
Ο χειριστής της αντλίας πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένος και να επικοινωνεί συνεχώς και 
µε τον επικεφαλής του συνεργείου. 
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Ο χειριστής της αντλίας πρέπει να προσέχει στην κίνηση του βραχίονα της αντλίας να µην 
ακουµπήσει κοντά σε καλώδια ηλεκτρικού. 
Η µεταφορά και ανάρτηση των ράβδων των χαλύβων οπλισµού ή των πλεγµάτων απαιτεί ιδιαίτερη 
φροντίδα όπως οι δεσµίδες οπλισµού πρέπει να έχουν ανάλογες σιδερένιες δέστρες για το 
σαµπάνιασµα και το βάρος που ανυψώνεται να µην ξεπερνά το µέγιστο του γερανού. 
Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Π.∆. 1073/81 άρθρα 60ιε , 60ιζ και 113). 
 
1.1.5 Ασφάλεια εργαζοµένων σε εργασίες οδοστρωσίας 
 
Οι εργασίες οδοστρωσίας θα εκτελεστούν µε φορτωτές, εκσκαφείς, προωθητές, οδοστρωτήρες, 
ισοπεδωτές και φορτηγά ανατρεπόµενα. Όλος ο ιδιόκτητος κινητός εξοπλισµός της εταιρείας, υλικά 
και εργαλεία είναι εφοδιασµένα µε άδεια, ασφαλισµένα και διατηρηµένα σε καλή κατάσταση. 
 
Οι χειριστές φροντίζουν ώστε τα µηχανήµατα και τα οχήµατα που χειρίζονται να επιθεωρούνται και 
να συντηρούνται σωστά, υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται 
και αναθεωρείται καθώς και το δελτίο συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται από το συντηρητή του 
εργοταξίου. 
 
Οι χώροι εργασίας διαµορφώνονται έτσι, ώστε να είναι λειτουργικοί, ασφαλείς, 
προσπελάσιµοι και η επιλογή των µηχανηµάτων γίνεται πάντα µε τεχνικά κριτήρια από τον 
υπεύθυνο εργοταξίου. Τα µηχανήµατα είναι εφοδιασµένα µε ηχητικό και φωτεινό σήµα κατά την 
οπισθοδρόµηση και διαθέτουν πυροσβεστήρα. Η χρήση τους θα γίνεται µόνο από χειριστές που 
κατέχουν την κατάλληλη άδεια.  
 
Για την προφύλαξη των εργαζοµένων από την παραγόµενη σκόνη, γίνεται τακτικό κατάβρεγµα και 
χρήση µάσκας σκόνης.  
 
Όπως έχει προαναφερθεί, όλος ο ιδιόκτητος κινητός εξοπλισµός της εταιρείας, υλικά και εργαλεία 
είναι εφοδιασµένα µε άδεια, ασφαλισµένα και διατηρηµένα σε καλή κατάσταση. Πιο αναλυτικά: 
 
Φορτηγά αυτοκίνητα 
Κάθε αυτοκίνητο της Εταιρείας: 

• Φέρει άδεια της εταιρείας και είναι ασφαλισµένο 

• Έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ 

• Φέρει κιβώτιο Α΄ Βοηθειών 
• Φέρει πυροσβεστήρα 

• Είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και φωτεινό σήµα κατά την 
όπισθεν 

• Έχει δελτίο καταλληλότητας το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται καθώς και δελτίο συντήρησης 
το οποίο ενηµερώνεται από το συντηρητή του συνεργείου 

Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρει την ευθύνη της καλής κατάστασης του οχήµατος και ενηµερώνει 
υπεύθυνα άτοµα του συνεργείου για τυχόν επισκευές. Γίνεται τακτικός έλεγχος στα φρένα, την 
κόρνα, τα φώτα τους υαλοκαθαριστήρες και τα λοιπά συστήµατα ασφάλειας. ∆ένονται µε ασφάλεια 
τα φορτία πριν ξεκινήσει το όχηµα. Απαγορεύεται να πηδάνε από οχήµατα ή να ανεβαίνουν όταν 
αυτά δεν έχουν σταµατήσει τελείως. Απαγορεύεται το κάπνισµα όταν γίνεται ανεφοδιασµός σε 
καύσιµα και η µηχανή πρέπει να είναι πάντα σβηστή. 
Απαγορεύεται η φόρτωση των οχηµάτων περισσότερο από το µέγιστο επιτρεπόµενο καθώς και η 
χρήση αυτών για άλλες εργασίες απ’ αυτές για τις οποίες έχουν κατασκευαστεί. 
 
Λοιπός εξοπλισµός 
Κάθε ένα από τα προαναφερθέντα µηχανήµατα για τις εργασίες οδοστρωσίας: 

• Φέρει άδεια της εταιρείας και είναι ασφαλισµένο 

• Έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ 

• Φέρει κιβώτιο Α΄ Βοηθειών 

• Φέρει πυροσβεστήρα 

• Είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και φωτεινό σήµα κατά την 
όπισθεν 

• Έχει δελτίο καταλληλότητας, το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται καθώς και δελτίο συντήρησης 
το οποίο ενηµερώνεται από τον συντηρητή του συνεργείου 
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1.1.6 Ασφάλεια εργαζοµένων σε εργασίες ασφαλτικών 
 
Σχετικά µε την ασφαλτόστρωση χρησιµοποιούνται επιπλέον οχήµατα τύπου φέντεραλ (FEDERAL) 
και φίνισερ (FINISHER) για τα οποία ισχύουν τα ίδια µε παραπάνω. 
Ειδικά για τις περιπτώσεις ασφαλτοκοπής ο χειριστής πρέπει να διαθέτει τον ακόλουθο προσωπικό 
εξοπλισµό ασφάλειας: 
1. προστατευτικό κράνος 
2. γάντια εργασίας 
3. παπούτσια ασφαλείας 
4. αντανακλαστικό επενδυτή 
5. ωτασπίδες για προστασία από τον θόρυβο 
Σηµειώνεται ότι: 

• Οι ιµάντες κινήσεως του τροχού κοπής πρέπει να φέρουν προστατευτικό καπάκι. 

• Ο κινητήρας του ασφαλτοκόπτη να φέρει εξάτµιση για τη µείωση θορύβου 

• Ο δίσκος του ασφαλτοκόπτη πρέπει να φέρει προφυλακτήρα σε όλη την περίµετρο του εκτός 
του σηµείου κοπής της ασφάλτου 

• Πρέπει να υπάρχουν κώνοι ανά 3,5µ. για την παράκαµψη της κυκλοφορίας και για όλο το µήκος 
της ασφαλτοκοπής 

Η παραπάνω απόσταση είναι ικανοποιητική για δρόµους µε ταχύτητες µεγαλύτερες των 
70χλµ/ώρα. 

 
1.1.8 Ασφάλεια εργαζοµένων σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης 
 
Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε εργασίες 
ηλεκτροσυγκόλλησης. 

∆εν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης, χωρίς ο τεχνίτης να φοράει την µάσκα 
ή τα ειδικά γυαλιά µε απορροφητικά τζάµια.  
Η κατάλληλη στολή εργασίας του ηλεκτροσυγκολλητού είναι η δερµάτινη ποδιά και γκέτες και 
δερµάτινα µακριά γάντια ειδικών προδιαγραφών. 
Κατά την ηλεκτροσυγκόλληση πρέπει να χρησιµοποιούνται προστατευτικά παραπετάσµατα για να 
προφυλάσσονται οι διπλανοί εργάτες ή οι περαστικοί από το ηλεκτρικό τόξο. 
Τα καλώδια και οι σύνδεσµοι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να είναι ασφαλώς 
τοποθετηµένα και στην σωστή θέση. 
Η συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης, ο πάγκος εργασίας και το επεξεργαζόµενο αντικείµενο πρέπει να 
είναι σωστά γειωµένα. 
Η τσιµπίδα του ηλεκτροδίου πρέπει να είναι πλήρως µονωµένη και τοποθετηµένη πάντοτε πάνω σε 
γειωµένη επιφάνεια, όταν δεν χρησιµοποιείται. 
Όταν το έδαφος είναι υγρό πρέπει να δηµιουργείται  δάπεδο από µονωτικό υλικό. 
Πρέπει να υπάρχει καλός εξαερισµός στον χώρο ηλεκτροσυγκόλλησης. 
Να αποφεύγονται οι συγκολλήσεις κοντά σε εύφλεκτα υλικά. 
Απαγορεύονται αυστηρά οι ηλεκτροσυγκολλήσεις σε κλειστά δοχεία ή δεξαµενές που περιείχαν 
εύφλεκτα υλικά, εκτός αν έχουν καθαρισθεί µε χρήση ατµών ή µε βρασµό ή αν γεµίστηκαν µε 
αδρανές αέριο και στην συνέχεια ελέγχθηκαν και πιστοποιήθηκε ότι είναι ασφαλή για να γίνουν 
εργασίες σ αυτά. 
Τα καλώδια της ηλεκτροσυγκόλλησης που σέρνονται  πάνω στο δάπεδο πρέπει να είναι µακριά 
από διόδους και διαδρόµους κυκλοφορίας. Τα καλώδια πρέπει να στερεώνονται σε ψηλά σηµεία 
όπου αυτό είναι δυνατόν. 
Όταν γίνονται ηλεκτροσυγκολλήσεις σε κιγκλιδώµατα εξωστών ή σε µεταλλικές κατασκευές ο 
εργαζόµενος πρέπει να φοράει ζώνη ασφαλείας και προστατευτικό κράνος. 
 
1.1.9 Ασφάλεια εργαζοµένων σε εργασίες µε ηλεκτρικά µηχανήµατα. 
 
Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε εργασίες µε ηλεκτρικά 
µηχανήµατα. 

Πριν χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε φορητό ηλεκτρικό µηχάνηµα πρέπει να ελεγχθεί αν είναι σωστά 
γειωµένο, εκτός αν έχει διπλή µόνωση και δεν χρειάζεται γείωση. Στην περίπτωση αυτή έχει το 
ειδικό σήµα. 
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Πριν χρησιµοποιηθεί ένα ηλεκτρικό µηχάνηµα πρέπει να ελεγχθεί αν το περίβληµά του έχει υποστεί 
ζηµιές. Αν έχει υποστεί κάποια φθορά, δεν πρέπει να χρησιµοποιείται. Επίσης δεν πρέπει να 
χρησιµοποιείται µηχάνηµα που χτυπάει. 
Όλα τα καλώδια, οι πρίζες και οι σύνδεσµοι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και η 
συνδεσµολογία τους να είναι σωστή. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται µηχάνηµα µε σπασµένες 
πρίζες. 
Το µηχάνηµα πρέπει να χρησιµοποιείται στην σωστή τάση λειτουργίας, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
πινακίδας του κατασκευαστή. 
Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι αρκετά µακρύ ώστε να φθάνει στην θέση εργασίας χωρίς 
τέντωµα. 
Τα καλώδια δεν πρέπει να σέρνονται στο δάπεδο. Μπορεί να υποστούν φθορά ή να σκοντάψει 
κάποιος πάνω τους. 
Ο εργαζόµενος που χρησιµοποιεί ηλεκτρικά µηχανήµατα πρέπει να µην στέκεται ποτέ πάνω σε 
υγρή επιφάνεια, τα δε ηλεκτρικά µηχανήµατα πρέπει να διατηρούνται στεγνά και καθαρά. 
Τα φορητά ηλεκτρικά µηχανήµατα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνον για τον σκοπό που έχουν 
σχεδιασθεί. 
∆εν επιτρέπεται ποτέ να συνδέεται ένα φορητό ηλεκτρικό µηχάνηµα σε πρίζα φωτισµού. 
∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται φθαρµένα ή κατεστραµµένα µηχανήµατα. 
Τα φορητά ηλεκτρικά µηχανήµατα, όταν δεν χρησιµοποιούνται, πρέπει να βγαίνουν από την πρίζα. 
Τα ηλεκτρικά µηχανήµατα πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κανονικά από ειδικό. 
 
1.2 Μέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) 
 
Για την ασφάλεια όλων των εργαζοµένων σύµφωνα µε το Π.∆. 396/94, επιβάλλεται η πιστή 
εφαρµογή των παρακάτω οδηγιών. 

Οι εργαζόµενοι στο εργοτάξιο, ανεξάρτητα από την εργασία που κάνουν, πρέπει να φορούν πάντα  
προστατευτικά κράνη. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 103) 
Οι εργαζόµενοι απαγορεύεται να φορούν σαγιονάρες, πέδιλα, παπούτσια µε τακούνι, πάνινα και 
γενικά ακατάλληλα παπούτσια. Πρέπει να φορούν παπούτσια τύπου άρβυλο, µε γερή και 
αντιολισθητική σόλα και σκληρή άνω επιφάνεια για προστασία από πτώσεις βαρέων αντικειµένων. 
(Π.∆. 1073/81 άρθρο 106) 
Οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να φορούν ρούχα που προεξέχουν (ζώνες, γραβάτες, µαντήλια λαιµού, 
αλυσίδες, ταυτότητες χεριού, δακτυλίδια κ.λ.π.) και γενικά κανένα εξάρτηµα ένδυσης που κινδυνεύει 
να «πιαστεί» και να προκαλέσει ατύχηµα.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 108).(Π.∆. 1073/81 άρθρο 103, 106, 
108). 
Οι εργαζόµενοι στις θέσεις, που δεν υπάρχει άλλος τρόπος προστασίας από την πτώση 
χρησιµοποιούνται ζώνες ασφαλείας.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 107). 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν δερµάτινα γάντια όταν εκτελούν εργασίες χειρισµού κοφτερών ή 
µυτερών αντικειµένων για να προστατεύονται τα δάκτυλα και τα χέρια από κοψίµατα, τρυπήµατα 
και τραυµατισµούς γενικά. .(Π.∆. 1073/81 άρθρο 105) 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου ∆ΕΗ) όταν εργάζονται 
σε κυκλώµατα υπό τάση.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 105) 
Οι εργαζόµενοι σε εργασίες κοπής µε συσκευή οξυγόνου-ασετιλίνης ή ηλεκτροσυγκόλλησης  πρέπει 
να φορούν ειδικά γυαλιά για την αποφυγή ατυχηµάτων στα µάτια. .(Π.∆. 1073/81 άρθρο 105) 
Οι εργαζόµενοι σε χώρους και οι χειριζόµενοι µηχανήµατα που δηµιουργούν µεγάλο θόρυβο 
(κοµπρεσέρ κ.λ.π.) πρέπει να προστατεύονται µε ωτασπίδες. 
Οι εργαζόµενοι οφείλουν να φορούν πάντα όλα τα απαιτούµενα είδη ατοµικής προστασίας κατά την 
εκτέλεση µιας εργασίας. Επίσης οι εργαζόµενοι οφείλουν να διατηρούν καθαρά και σε καλή 
κατάσταση τα ατοµικά τους µέσα προστασίας, να φροντίζουν να τα αλλάζουν όταν παρουσιάζουν 
φθορά και να τα αποθηκεύουν σε κατάλληλο µέρος (ιµατιοθήκες) για να µην καταστρέφονται. 
Ο Ανάδοχος οφείλει αντιστοίχως να διαθέτει όλα τα απαραίτητα είδη ατοµικής προστασίας σε 
ικανοποιητικά αποθέµατα στην κεντρική αποθήκη του εργοταξίου.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 109 παρ. 1). 
 
 
 
1.3 ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
Γενικά για όλες τις εργασίες οδοποιίας πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλες πινακίδες αναγγελίας 
κινδύνου και ύπαρξης εργασιών µπροστά από τα µέτωπα εργασίας. Όλα τα µέσα σήµανσης, τα 
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οποία θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου θα ανταποκρίνονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές ΠΤΠ «Σήµανση εκτελούµενων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών (ΦΕΚ 
589Β/30-6-1980)» και ΠΤΠ «Σήµανση εκτελούµενων έργων σε οδούς εντός κατοικηµένων 
περιοχών (ΦΕΚ 121Β/23-3-1983)», θα είναι σε άριστη κατάσταση, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
ποιότητα και την εµφάνισή τους ώστε να είναι ευδιάκριτα από τους οδηγούς. 
 
1.4 Πυροπροστασία-Πυρόσβεση 
 
Πρόληψη Πυρκαϊές  
Απαγορεύεται στους εργαζόµενους  το κάπνισµα και το άναµµα φωτιάς ή η εκτέλεση εργασίας που 
προκαλεί υπερθέρµανση ή σπινθήρα µέσα σε περιοχές του εργοταξίου στις οποίες υπάρχουν 
σχετικές οδηγίες και γενικά σε χώρους  όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. 
Απαγορεύεται η χρήση γυµνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία προκαλεί σπινθήρα, φλόγα ή 
θερµότητα χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού. 
Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί, δηλαδή θα πρέπει να αποµακρύνονται 
αµέσως όλα τα σκουπίδια και τα εύφλεκτα υλικά όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσµατα, ξύλα 
κ.λ.π. 
Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εµπόδια, για άµεση αποµάκρυνση, σε 
περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαϊά. 
 
Καταπολέµηση φωτιάς 
Το υλικό καταπολέµησης φωτιάς µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανά πάσα στιγµή. Πρέπει λοιπόν να 
παραµένει πάντα ελεύθερο και να είναι προσιτό. Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για χρήση 
µόνο σε περίπτωση πυρκαϊάς. Απαγορεύεται αυστηρά η χρησιµοποίηση όλων  των διατεθειµένων 
µέσων αντιµετώπισης πυρκαϊάς για άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους προορίζονται. 
Τα υπάρχοντα µέσα κατάσβεσης πυρκαϊάς στο εργοτάξιο πρέπει να είναι πυροσβεστήρες CO2  για 
κατάσβεση στερεών, υγρών, αερίων καυσίµων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, πυροσβεστήρες 
σκόνης για κατάσβεση στερεών, υγρών, αερίων καυσίµων, άµµος για κατάσβεση στερεών ή υγρών 
καυσίµων και τέλος σκαπάνες και φτυάρια. 
Για να αντιµετωπισθεί η πυρκαϊά πρέπει να είναι γνωστά στους εργαζόµενους τα πυροσβεστικά 
µέσα που υπάρχουν στον χώρο εργασίας, η θέση όπου ευρίσκονται, για ποιες πυρκαϊές είναι 
κατάλληλα και πως χρησιµοποιούνται. 
Για να αντιµετωπισθεί πυρκαϊά σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπό τάση ή σε υγρά καύσιµα οι 
εργαζόµενοι απαγορεύεται να χρησιµοποιήσουν πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό. 
Για να µην επεκταθεί η  πυρκαϊά  οι εργαζόµενοι πρέπει να κάνουν αποψίλωση του χώρου του 
εργοταξίου και διατηρούν τον χώρο καθαρό από χαρτιά και άλλα εύφλεκτα υλικά. 
Το νερό θα χρησιµοποιείται από τους εργαζόµενους για κατάσβεση φωτιάς σε στερεά και ιδίως 
ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά κ.λ.π. όπου καλόν είναι να αποφεύγεται η 
χρήση πυροσβεστήρων σκόνης ή πυροσβεστήρων CO2. 
Οδηγίες επέµβασης σε περίπτωση φωτιάς. 
Εάν κάποιος εργαζόµενος  αντιληφθεί φωτιά σε οποιοδήποτε σηµείο εντός και εκτός των 
εγκαταστάσεων του εργοταξίου θα πρέπει να ειδοποιήσει αµέσως το τµήµα των εργαζοµένων που 
ευρίσκεται πλησιέστερα στο σηµείο της φωτιάς, το προσωπικό πυρασφάλειας και τον φύλακα και 
τηλεφωνικά την Πυροσβεστική Υπηρεσία (199) και στη συνέχεια να προσπαθήσει να σβήσει ή να 
περιορίσει όσο είναι δυνατόν την φωτιά χρησιµοποιώντας όλα τα κατάλληλα για την περίπτωση 
πυροσβεστικά µέσα. 
Όλες οι ενέργειες επέµβασης πρέπει να κατευθύνονται από τον εργοταξιάρχη  ή από τον υπεύθυνο 
βάρδιας. 
 
1.5 Σχέδιο αντιµετώπισης ατυχήµατος  
 
Ο επικεφαλής εργοδηγός κάθε βάρδιας εργασίας σε συνεργασία µε τον τεχνικό ασφαλείας πρέπει 
να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως αυτά 
αναφέρονται παρακάτω. 

Σε κάθε εργατικό ατύχηµα προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες από το φαρµακείο, που είναι 
τοποθετηµένο σε προσιτό σηµείο, το οποίο µε µέριµνα του Αναδόχου, περιέχει πάντα επαρκείς 
ποσότητες φαρµακευτικών ειδών.  (Π.∆. 1073/81 άρθρο 110 παρ.1). 

Αν ο τραυµατισµός είναι σοβαρής µορφής ο τραυµατισµένος πρέπει να µεταφερθεί µε µέριµνα του 
Αναδόχου ή του Τεχνικού Ασφαλείας στο πλησιέστερο ιατρείο του ΙΚΑ ή Κέντρο Υγείας ή Γενικό 
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Νοσοκοµείο, οι διευθύνσεις των οποίων είναι γραµµένες εµφανώς στην θέση που φυλάσσεται το 
φαρµακείο.  

Μετά την αντιµετώπιση του ατυχήµατος ειδοποιείται ο τεχνικός ασφαλείας και ο προϊστάµενος του 
τµήµατος όπου ανήκει ο ατυχήσας.  

Ο τεχνικός ασφάλειας του εργοταξίου προβαίνει σε έρευνα και ανάλυση του ατυχήµατος 
προκειµένου να διαπιστωθούν τα αίτια. 

Ο προϊστάµενος του τµήµατος στο οποίο ανήκει ο ατυχήσας εργαζόµενος, προβαίνει κατά 
περίπτωση στις εξής ενέργειες 

Εάν πρόκειται για ελαφρύ ατύχηµα που συνεπάγεται ολιγόωρη απουσία του ατυχήσαντα 
εργαζόµενο – µικρότερη από 8 ώρες- από την εργασία, συµβουλεύεται την έκθεση του τεχνικού 
ασφάλειας και προτείνει λύσεις ή κάνει συστάσεις (ανάλογα µε τα αίτια), έτσι ώστε να µην 
επαναληφθεί παρόµοιο ατύχηµα. 

Εάν πρόκειται για σοβαρό  ατύχηµα,  που θα έχει σαν αποτέλεσµα µία διακοπή εργασίας-από 
πλευράς ατυχήσαντος- µεγαλύτερη από 8 ώρες, ο προϊστάµενος του ατυχήσαντος εργαζοµένου 
συµπληρώνει τη ∆ήλωση ατυχήµατος σε όσα σηµεία τον αφορούν και την µονογράφει, ο ∆ε 
Ανάδοχος ενηµερώνει αµέσως την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας και συµπληρώνει την ∆ήλωση 
ατυχήµατος στα σηµεία που τον αφορούν.  

 

1.6 Τήρηση εντύπων επί τόπου του έργου  

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαβιβάσει στην αρµόδια για το έργο Επιθεώρηση Εργασίας πριν από την 
έναρξη των εργασιών ειδική εκ των προτέρων γνωστοποίηση (Π.∆. 305/96 άρθρο 3, παρ. 12). 

Επί τόπου του έργου τηρείται το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), και το παρόν Σχέδιο 
Υγείας και Ασφάλειας (Σ.Α.Υ.). 

Το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.) πρέπει να το προµηθευτεί από την Επιθεώρηση 
Εργασίας που είναι αρµόδια στην περιοχή που γίνεται το έργο, θεωρηµένο απ αυτή. ο Ανάδοχος 
του έργου, ή όταν δεν υπάρχει αυτός, ο κύριος του έργου και µάλιστα πριν αρχίσουν οι εργασίες, 
και να φυλάσσεται στον τόπο του (Ν. 1396/83 άρθρο 8 παρ. 1και Απόφαση 130646/84 Ι). 

Στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), εκτός φυσικά από τα στοιχεία του έργου (αριθµ. Οικ. 
Αδείας, κύριος του έργου, επιβλέποντες µηχανικοί, εργολάβοι κ.λ.π.)  πρέπει να αναγράφονται οι 
διαπιστώσεις από τους ελέγχους που γίνονται καθώς και οι αντίστοιχες υποδείξεις για το τι µέτρα 
πρέπει να ληφθούν( Απόφαση 130346/84 II & III). 

Στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.),δικαιούνται να γράφουν ο επιβλέπων του έργου και 
όσοι η νοµοθεσία ορίζει να κάνουν ελέγχους ή δοκιµές. Επίσης µπορούν να γράφουν και οι 
Επιθεωρητές Εργασίας (Ν. 1396/83 άρθρο 8 παρ. 2). 

Στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), εκτός των άλλων διαπιστώσεων και υποδείξεων για 
την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται οι έλεγχοι των 
ανυψωτικών µηχανηµάτων, οι έλεγχοι των συρµατόσχοινων, οι έλεγχοι των πρανών των εκσκαφών 
και ο έλεγχος των αντιστηρίξεών τους, οι έλεγχοι µετά από κάθε θεοµηνία, ο αριθµός της 
θεωρηµένης βεβαίωσης του επιβλέποντος µηχανικού για την καταλληλότητα των ικριωµάτων, η 
άδεια του επιβλέποντος µηχανικού για την εγκατάσταση ανυψωτικής µηχανής σε ικρίωµα. 

 

1.7 Προστασία περιβάλλοντος. 

Ως περιβάλλον νοείται τόσον το φυσικό περιβάλλον όσον και το ανθρωπογενές.  

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι µεγίστης σηµασίας για τον κύριο του έργου και κατ επέκταση 
και για τον Ανάδοχο.  

Ο σχεδιασµός του έργου έχει γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται αφ ενός µεν η µέγιστη 
δυνατή εναρµόνιση του έργου µε το περιβάλλον, αφ ετέρου δε η ελάχιστη δυνατή διατάραξη του 
περιβάλλοντος, τόσον κατά την διάρκεια ζωής του έργου όσον και κατά την διάρκεια της 
κατασκευής του. 
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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 (**) 

01101 
 

Όλες οι φάσεις Π. ∆. 1073/81 
Άρθρα 2,5,9,10,13 

 

01201 
 

Όλες οι φάσεις Π. ∆. 1073/81 
Άρθρα 2,5,9,10,13 

 

01401 Όλες οι φάσεις Π. ∆. 77/93   

01406 Όλες οι φάσεις Π. ∆. 77/93   

02101 Όλες οι φάσεις  Κ.Ο.Κ. Ν.2696 
Άρθρα 9,12,13,32,33,44 

 

02102 Όλες οι φάσεις Κ.Ο.Κ. Ν.2696 
Άρθρα 9,12,13,32,33,44 
 

 

02201 
 

Όλες οι φάσεις Π. ∆. 1073/81 
Άρθρο 8 

 
 

02202 
 

Όλες οι φάσεις Π. ∆. 1073/81 
Άρθρα 72,44 
Π. ∆. 305/96 
παράρτ.IV,BII, παρ.8  

 

02204 Όλες οι φάσεις Π. ∆. 305/96 
παράρτ.IV,BII,παρ.8  

 

02301 
 

Όλες οι φάσεις Π. ∆. 1073/81 
Άρθρο 46 

 

03207 Όλες οι φάσεις Π. ∆. 1073/81 
Άρθρα 37,106 
Π. ∆. 305/96 
παράρτ.IV,BI, παρ.6  

  

05309 
 
 

Όλες οι φάσεις Π.∆.1073/81 
Άρθρο 91   

  

05401 Όλες οι φάσεις Π.∆.1073/81 
Άρθρο 86 
 

 

06103 
 

Όλες οι φάσεις Π. ∆. 1073/81 
Άρθρο 96  

 

 
06104 

Όλες οι φάσεις Π. ∆. 1073/81 
Άρθρο 96   

 

06202 
 

Όλες οι φάσεις Π. ∆. 305/96 
παράρτ.IV,BIΙ, παρ.2  

  

06304 Όλες οι φάσεις Π. ∆. 1073/81 
Άρθρα 96,110 
Π. ∆. 95/78 

 

07101 
 

Όλες οι φάσεις Π. ∆. 1073/81 
Άρθρα 78,79 
Π. ∆. 305/96 
παράρτ.IV,BIΙ, παρ.2  

 Τα κάθε είδους µηχανήµατα του 
έργου, πρέπει να απέχουν 
τουλάχιστον 2 µ. καθ’ ύψος από το 
δίκτυο της ∆ΕΗ 

07102 Όλες οι φάσεις Π. ∆. 305/96   
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 παράρ.IV,BIΙ,παρ.2.2 

08108 Όλες οι φάσεις Π. ∆. 395/94   

10102 
 

Όλες οι φάσεις Π. ∆. 396/94  Άρθρα 3,4 
Παραρτ. ΙΙ, παρ.2 
Π. ∆. 85/91 

 

10103 
 

Όλες οι φάσεις Π. ∆.1073/81 
Άρθρο 30 
Π. ∆. 396/94  Άρθρο 7 και 
παράρτ. ΙΙ, παρ.4  

  

10104 Όλες οι φάσεις Π. ∆. 305/96 
παράρ.IV,BIΙ,παρ.3,4 και 
εγκύκλιος Υπουρ. Εργ. 
130329/9-7-95  

  

10105 
 

Όλες οι φάσεις Π. ∆. 305/96 
παράρ.IV,BIΙ,παρ.3,4 και 
εγκύκλιος Υπουρ. Εργ. 
130329/9-7-95  

  

10106 
 

Όλες οι φάσεις Π. ∆. 77/93 (ΦΕΚ 34
Α
)     

10107 
 

Όλες οι φάσεις Π. ∆. 77/93 (ΦΕΚ 34
Α
)     

10108 
 

Όλες οι φάσεις Π. ∆. 77/93 (ΦΕΚ 34
Α
)    
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ΤΜΗΜΑ ∆ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.Η διέλευση και παραµονή ατόµων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται εκτός από το 
προσωπικό που είναι εξουσιοδοτηµένο για την κατασκευή του έργου.  

2.Η κυκλοφορία των οχηµάτων κατά την φάση της εκσκαφής θα γίνεται µε ράµπα στο χώρο 
σκάµµατος. 

3.Τα υλικά κατασκευής του έργου  θα τοποθετούνται κάθε φορά στον προσφορότερο χώρο 
ανάλογα µε τις ανάγκες.  

4.Τα άχρηστα αντικείµενα, υπολείµµατα υλικών, φθαρµένα υλικά κ.λ.π. θα συλλέγονται σε 
ενοικιαζόµενο κοντέϊνερ .  

5.Θα δηµιουργηθούν πρόχειροι χώροι υγιεινής στο εργοτάξιο .  

6.Το πρόχειρο φαγητό θα γίνεται σε στεγασµένο χώρο του εργοταξίου. Τα απορρίµµατα  και τα 
υπολείµµατα τροφών θα µεταφέρονται µε πλαστικές σακούλες στον πλησιέστερο  δηµοτικό κάδο. 

7.Στο εργοτάξιο θα διαµορφωθεί µικρό φαρµακείο µε τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών. Σε 
εµφανή θέση δίπλα στο φορητό φαρµακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνο του 
πλησιέστερου φαρµακείου και του υποκαταστήµατος του ΙΚΑ που καλύπτει την περιοχή.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(Φο.∆.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τµήµα Μελετών & Περιβαλλοντικών 

Αδειοδοτήσεων  

Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη 

Τηλ.  2311236100 (Εσωτ. 5101),  

FAX . 2311236100 

E-mail : e.bakirtzi@fodsakm.gr 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   /        

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

ΦΟΡΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(ΦΟ∆ΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

   

Μ Ε Λ Ε Τ Η 
Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ  Κ Α Ι  Υ Γ Ε Ι Α Σ 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)   

(Π.∆. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 

ΤΜΗΜΑ  Α 

  
ΓΕΝΙΚΑ 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:  

Συγκροτήµατος Μονάδας Προεπεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων στην Υφιστάµενη Μονάδα 
Βιολογικής Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων 
Β.∆. Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης προκειµένου η υφιστάµενη Μονάδα 
Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του ΣΜΑ να λειτουργεί αποδοτικά. 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:  

Το έργο θα υλοποιηθεί στην περιοχή της Μονάδας Βιολογικής Επεξεργασίας Υγρών 
Αποβλήτων του Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων Β.∆. Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 
Ν. Θεσσαλονίκης. 

3. Αριθµός αδείας: - 

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου:  
Κύριος του έργου είναι o Περιφερειακός Σύνδεσµος Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ) Κεντρικής  Μακεδονίας µε έδρα την ταχυδροµική διεύθυνση: 
Φράγκων 6-8 Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54626. 
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Ονοµατεπώνυµο ∆ιεύθυνση  Ηµερ/νία κτήσεως Τµήµα του έργου όπου υπάρχει 
ιδιοκτησία 

 
 

    

 
 

     

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενηµέρωσης /αναπροσαρµογής του ΦΑΥ: 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα ∆ιεύθυνση Ηµεροµηνία αναπροσαρµογής 

 
  
 

      

 
 
 

      

  

 ΤΜΗΜΑ Β 

  
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
1. 

 
Τεχνική περιγραφή του έργου:  
 
Το έργο αφορά στην τοποθέτηση Compact Συγκροτήµατος Μονάδας Προεπεξεργασίας, 
προκειµένου να πραγµατοποιείται αποτελεσµατικά η επεξεργασία των λυµάτων του Σταθµού 
Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) Β.∆. Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Ν. Θεσσαλονίκης από 
την υφιστάµενη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας του ΣΜΑ.  

Στα πλαίσια της τοποθέτησης του Συγκροτήµατος Προεπεξεργασίας, απαιτείται και ένα σύνολο 
έργων ώστε να είναι δυνατή η παροχέτευση των παραγόµενων λυµάτων (υγρά απόβλητα που 
προκύπτουν από τη συµπίεση απορριµµάτων στον Σταθµό, υγρά απόβλητα από την πλύση 
των κοντέινερ και των οχηµάτων, υγρά απόβλητα από την πλύση δαπέδων και µηχανηµάτων 
του ΣΜΑ, λύµατα εγκαταστάσεων υγιεινής του προσωπικού λειτουργίας) σε αυτό.  

Συγκεκριµένα, τα έργα αφορούν στην κατασκευή ενός φρεατίου εκτροπής των λυµάτων-
στραγγισµάτων από τη σηµερινή τους πορεία (προς την υφιστάµενη δεξαµενή εξισορρόπησης), 
την κατασκευή ενός φρεατίου συγκέντρωσης αυτών ανάντη της νέας Μονάδας 
Προεπεξεργασίας, την τοποθέτηση κατάλληλης ανυψωτικής διάταξης (έλικα Αρχιµήδη) για την 
τροφοδότηση του συγκροτήµατος Προεπεξεργασίας, καθώς και έργα διαµόρφωσης του 
αύλειου χώρου (τσιµεντόστρωση χώρου ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της Μονάδας 
Προεπεξεργασίας, δηµιουργία παράπλευρης εισόδου στο χώρο ∆υτικά και Νοτιοδυτικά της 
νέας Μονάδας, ασφαλτόστρωση της χερσαίας επιφάνειας και δηµιουργίας δύο εισόδων για 
εύκολη µετακίνηση των οχηµάτων στην περιοχή). 

 

 

 
2. Παραδοχές µελέτης  
 

Οι εκσκαφές θα γίνουν µε κατάλληλα µηχανήµατα. Τα προϊόντα εκσκαφής φορτώνονται και 

αποµακρύνονται αµέσως. 

Λεπτοµερώς οι εργασίες αναφέρονται στον προϋπολογισµό, στις τεχνικές προδιαγραφές και στα 

άρθρα του τιµολογίου. 
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Απαιτούµενος εξοπλισµός: 

Για την εκτέλεση του έργου θα χρησιµοποιηθούν τουλάχιστον τα παρακάτω µηχανήµατα. 

Εκσκαφέας – JCB, 

Αερόσφυρα – σφύρα, 

Φορτηγά, 

Φορτηγά µεταφοράς σκυροδέµατος (βαρέλες), 

Φορτωτής, 

Μικρός φορτωτής (διαβολάκι), 

Ασφαλτοκόπτης, 

Οδοστρωτήρας, 

∆ονητική πλάκα, 

Φίνισερ ή Γκρέϊντερ και τέλος, 

κάθε µηχάνηµα ή εργαλείο που έχει σχέση µε την εκτέλεση όλων των έργων και εργασιών για την 

έντεχνη και ασφαλή αποπεράτωσή τους. 

 

Παραδοχές µελέτης 

• Υλικά στο έργο: 

Χωµατουργικά: Εκσκαφές κατά µήκος του αγωγού µεταφοράς λυµάτων στραγγισµάτων, κατά 

µήκος του αγωγού υπερχείλισης, κατά µήκος του αγωγού µεταφοράς προεπεξεργασµένων 

λυµάτων και για τη κατασκευή των φρεατίων εκτροπής και συγκέντρωσης λυµάτων – 

στραγγισµάτων,  τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη  

Επιχώσεις: µε άµµο και µε θραυστό αµµοχάλικο 

Σκυρόδεµα: C 12/15,  C 25/30 και C 30/37  

Σιδηρούς οπλισµός: Β500c και δοµικό πλέγµα Τ188 

Αγωγοί: Αγωγοί πολυαιθυλενίου µε συµπαγές τοίχωµα ονοµαστικής διαµέτρου DN160mm/PN 

10atm και DN200mm/PN 10atm και ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron). 

Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων: από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) 

Εξαρµώσεις: Χαλύβδινες, ονοµαστικής πίεσης PN 10atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN200mm. 

∆ικλείδες: Χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10atm, ονοµαστικής διαµέτρου 

DN200mm. 

Σιδηροδοκοί: SHS 50x50 (t=4mm) 

Υπόβαση: Υπόβαση πάχους 0,10m (ΕΤΕΠ 05-03-03-00 πρώην  ΠΤΠ 0-150) 

Βάση: Βάση πάχους 0,10m (ΕΤΕΠ 05-03-03-00 πρώην ΠΤΠ 0-150) 

Ασφαλτική προεπάλειψη: Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο 

ασφαλτικό γαλάκτωµα 

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη: Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα 

τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης 
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Ασφαλτική στρώση βάσης: Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,05m, µε ασφαλτόµιγµα 

παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου 

ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04. 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας: Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m, µε 

ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά 

λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 

05-03-11-04 .  

Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας: Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

πάχους 0,04m, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε σκληρά 

θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, πυκνής σύνθεσης (τύπου 1), σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 

µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-12-01. 

Θύρες:  Συρόµενη µεταλλική µε µηχανισµό ανοίγµατος. 

Εσχάρες υδροσυλλογής: Ελατό χυτοσίδηρο. 

Έλικα Αρχιµήδη: Ανοξείδωτο χάλυβα 

Compact Μονάδα Προεπεξεργασίας (Συγκρότηµα εσχάρωσης – εξάµµωσης και απολίπανσης): 

Ανοξείδωτο χάλυβα 

Κάδος απορριµµάτων: πολυαιθυλενίου 

Σχέδια 

Για τη διευκόλυνση των µελλοντικών εργασιών επισκευής και συντήρησης του έργου θα 

παραδοθούν στον Κύριο του έργου αναλυτικά σχέδια «όπως κατασκευάστηκαν» µε επακριβής 

αποτύπωση όλων των εγκαταστάσεων. Τα σχέδια αυτά θα ενσωµατωθούν στον παρόντα φάκελο 

από τον υπεύθυνο ενηµέρωσης του ΦΑΥ και θα παραµείνουν σε κατάλληλο χώρο της υπηρεσίας 

για µελλοντική χρήση. 

Επίσης θα πρέπει να συµπεριληφθούν όλα τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισµού και τα δελτία 

συντήρησης και επιθεώρησης του. 

ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Θα προσαρτηθούν στο Φ.Α.Υ. µε τη µορφή παραρτήµατος τα «ως κατασκευάστηκε» σχέδια του 

έργου, µετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του. 

 
 
ΤΜΗΜΑ  Γ 

  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

  

Οι επισηµάνσεις αναφέρονται στα µέτρα που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη καθ’ όλη την 

διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνεται στους µεταγενέστερους χρήστες και στους 

συντηρητές και επισκευαστές του. 

Οι επισηµάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία: 
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1.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1.1.1 ΓΕΡΑΝΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

 Κάθε γερανός µεταβλητής ακτίνας πρέπει να φέρει ευκρινώς σηµειωµένα επ' αυτού τα φορτία 

ασφαλείας στις διάφορες ακτίνες της κεραίας, βάσης ή αρπαγής και στην περίπτωση γερανού µε 

κινητή κεραία τη µέγιστη ακτίνα στην οποία επιτρέπεται η χρησιµοποίησή της. 

 Να είναι εφοδιασµένος µε αυτόµατο δείκτη, που να είναι ευκρινής από τη θέση χειριστού, 

δείχνοντας κάθε στιγµή την ακτίνα της κεραίας, βάσης ή αρπαγής καθώς και το φορτίο ασφαλείας 

που αντιστοιχεί στην ακτίνα αυτή. 

1.1.2. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 Το χειριστήριο ανυψωτικού µηχανήµατος πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε κατάλληλο σύστηµα 

µανδάλωσης, προς αποκλεισµό τυχαίας κίνησής του. 

 Τα τύµπανα των βαρούλκων καθώς και οι αύλακες των τροχαλιών, να έχουν λείες επιφάνειες. Η 

διάµετρος του τύµπανου πρέπει να είναι τουλάχιστον εικοσαπλάσια της διαµέτρου του 

συρµατόσχοινου που θα χρησιµοποιείται. Η διάµετρος του συρµατόσχοινου που θα χρησιµοποιείται 

επί τροχαλίας, δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη του πλάτους της αύλακος της αύλακος αυτής. 

 Οι τροχαλίες να έχουν σύστηµα που να εµποδίζει την έξοδο του συρµατόσχοινου από τον 

αύλακα. 

 Τροχαλίες που βρίσκονται σε θέση στις οποίες θα µπορούσε να εµπλακεί το χέρι του 

εργαζόµενου πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε κατάλληλη προστατευτική διάταξη. 

 Οι οδηγοί των αντίβαρων πρέπει να είναι κατάλληλα προφυλαγµένοι. 

1.1.3 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 Ο χειρισµός ανυψωτικών µηχανηµάτων να γίνεται από άτοµο υγιές, µε καλή όραση και ακοή που 

έχει εµπειρία και άδεια χειριστού. 

 Απαγορεύεται ο χειρισµός οιασδήποτε ανυψωτικής µηχανής ή η καθοδήγηση του χειριστού της 

δια σηµάτων από άτοµα ηλικίας κάτω των 18 ετών. 

 Ο χειριστής κατά την διάρκεια της λειτουργίας του µηχανήµατος πρέπει να βρίσκεται σε θέση απ' 

αυτού για να έχει πλήρη ορατότητα και εποπτεία. Η εκτέλεση εργασίας σε σηµεία µη ορατά από το 

χειριστή είναι δυνατή µόνο όταν στις επισφαλείς θέσεις υπάρχει πρόσωπο, προφυλαγµένο από 

πιθανή πτώση των µεταφερόµενων υλικών, για να κατευθύνει µε σήµατα τους χειρισµούς. 

 Ο χειριστής δεν πρέπει να εγκαταλείπει το µηχάνηµα µε φορτίο ανυψωµένο και αιωρούµενο και 

προκειµένου να αποµακρυνθεί οφείλει να θέτει τα χειριστήρια σε θέση «εκτός», να διακόπτει την 

ηλεκτροδότηση και να σφίγγει το φρένο. 

 Ο έλεγχος των ανυψωτικών µηχανηµάτων να πραγµατοποιείται τουλάχιστον µια φορά κατά έτος 

και οπωσδήποτε πριν την έναρξη εργασιών µετά από νέα εγκατάσταση. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να 

καλύπτει όλα τα συστήµατα, τµήµατα και όργανα του ανυψωτικού µηχανήµατος και επίσης 

δοκιµαστική φόρτισή του µε βάρος µεγαλύτερο κατά 25% της µέγιστης ανυψωτικής ικανότητας του 

µηχανήµατος. 

 

1.1.4 ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 Απαγορεύονται οι ακόλουθες ενέργειες σαν επικίνδυνες: 
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� Η µεταφορά - ανύψωση προσωπικού µε µηχανήµατα ανύψωσης υλικών 

� Η ελεύθερη αιώρηση φορτίων 

� Η ανάρτηση φορτίων υπό γωνία 

� Η ανύψωση - καταβίβαση φορτίων, απότοµα ή µε µεγάλη ταχύτητα ή απότοµη πέδηση 

� Η χρήση φθαρµένων αρτανών, συρµατόσχοινων και ακατάλληλων αγκίστρων 

� Η µη κατακόρυφη ανύψωση φορτίων 

� Η υπερφόρτωση του µηχανήµατος 

� Η µεταφορά φορτίου προσδεδεµένου χαλαρά ή ανεπαρκώς 

� Η ανύψωση ή απόθεση φορτίων πέραν της προβολής του µηχανήµατος (λοξό τράβηγµα) 

� Η παραµονή προσωπικού σε συρµατόσχοινα υπό τάση 

 

1.1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Οι φορητές λυχνίες θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και να τροφοδοτούνται µε 

ρεύµα χαµηλής τάσης 42V, µέσω ειδικού µετασχηµατιστή 

 Κατά τη χρήση φορητών ηλεκτρικών συσκευών, κινητών προβολέων και µηχανηµάτων τάσης 

220/230V πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 

� Τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να ακολουθούν διαδροµές που δεν δηµιουργούν κινδύνους, 

µακριά από συνήθεις διακινήσεις προσωπικού, οχηµάτων και υλικών 

� Οι διαδροµές και οι θέσεις των καλωδίων τροφοδοσίας σε κάθε περίπτωση να επισηµαίνονται 

επαρκώς. Σε σηµεία όπου υπάρχει ενδεχόµενο δηµιουργίας επικίνδυνης κατάστασης να 

αποκλείεται η κυκλοφορία οχηµάτων και µηχανηµάτων 

� Σε θέσεις συνήθους διέλευσης οχηµάτων - µηχανηµάτων, τα διερχόµενα καλώδια τροφοδοσίας 

να εξασφαλίζονται επιπλέον µε την τοποθέτηση προστατευτικών δαπέδων επικάλυψης. 

Οι µηχανές να φέρουν το σήµα CE  

 

1.3 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Κάθε ανοικτό µέτωπο εργασίας να περιφράσσεται από τη στιγµή έναρξης και για όσο χρονικό 

διάστηµα είναι οι εργασίες σε εξέλιξη. Η περίφραξη να γίνεται µε πλαστικό δικτυωτό πλέγµα και να 

στηρίζεται µε σταθερούς µεταλλικούς στυλίσκους. Το ύψος της περίφραξης πρέπει να τουλάχιστον 

1 m. 

 Η ανωτέρω στυλίσκοι να τοποθετείται ανά τρία µέτρα και µε σύστηµα αυτό να περιφράζεται το 

έργο εξ΄ ολοκλήρου. 

 Ανά 100 m περίπου και σε κάθε σηµείο διασταύρωσης οδών, να τοποθετείται ειδικός 

αναλαµπών φανός µε αυτόνοµη πηγή ενέργειας. 

 

1.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 Η χρήση των Μ.Α.Π. είναι υποχρεωτική για κάθε εργαζόµενο, ανεξάρτητα από τη σχέση 

εργασίας (αυτοαπασχολούµενος ή µη κλπ) 

2.  ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ 
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 Οι κίνδυνοι από τα επικίνδυνα υλικά του έργου κατά την κατασκευή και την εν συνέχεια 

λειτουργία του και τα µέσα προστασίας επισηµαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Απορρίµµατα Απορρίµµατα 

ακάλυπτα ή σε 

µεγάλες ποσότητες και 

µεγάλο χρονικό 

διάστηµα 

Επικίνδυνη η 

έκθεση σε 

βιολογικούς 

παράγοντες, 

αυτανάφλεξη, εστία 

ανάπτυξης εντόµων 

Κάλυψη και εν κλειστώ 

αποθήκευση, τακτική και 

συχνή αποµάκρυνση, 

µέτρα κατά τον χειρισµό 

Χόρτα  Χόρτα στον 

υπερβάλλοντα χώρο 

των εγκαταστάσεων  

Πιθανή µετάδοση 

πύρινου µετώπου 

από έξω προς τις 

εγκαταστάσεις  

Αποψίλωση , δηµιουργία 

αντιπυρικής ζώνης . 

καθαριότητα  

∆ίκτυα Ο.Κ.Ω. Άλλα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

στην περιοχή του 

έργου, ύδρευσης. 

Αποχέτευσης, ΟΤΕ, 

∆ΕΗ 

Μόλυνσης, υψηλών 

πιέσεων, 

ηλεκτροπληξίας 

κ.λ.π 

Αναγνώριση όδευσης 

δικτύων, διακοπή 

ηλεκτροδότησης, 

εκσκαφές µε επιµέλεια, 

λήψη µέτρων 

προστασίας 

Μηχανήµατα έργου Μηχανήµατα που 

εγκαταλείπονται στο 

έργο 

Συγκρούσεων 

οχηµάτων, λάδια, 

βρωµιές 

Στάθµευση των 

µηχανηµάτων σε ειδικό 

περιφραγµένο χώρο 

Υλικά εκσκαφών  Υλικά που 

συσσωρεύονται κατά 

τις εκσκαφές του 

έργου 

Κίνδυνος 

κατολισθήσεων από 

υπερβολική 

στοίβαση 

Τακτική φόρτωση και 

αποµάκρυνση 

Μηχανικά αυτογενούς 

συγκολλήσεις ή 

ηλεκτροµούφες  

∆ιαδικασία σύνδεσης 

των σωλήνων του 

δικτύου  

Κίνδυνος 

εγκαύµατος κοπής , 

ηλεκτροπληξίας  

ΜΑΠ. Έλεγχος και 

συντήρηση εξοπλισµού 

εργασίας από αρµόδια 

άτοµα  

∆ιαλυτικά χρωµάτων 

βερνικιών , χρώµατα  

∆ιαλυτικά χρωµάτων 

βερνικιών , χρώµατα 

ειδικά σε κλειστούς 

χώρους  

Επικίνδυνη η χρόνια 

έκθεση σε υψηλές 

συγκεντρώσεις από 

διάχυση των 

διαλυτικών  

Καλός εξαερισµός 

χώρων  

Υλικά βαφών  Χρήση βαφών 

περιέχοντα 

επικίνδυνες πρώτες 

ύλες  

∆ύσπνοια , 

εγκαύµατα , 

ερεθισµοί µατιών ή 

σώµατος 

Χρήση των κατάλληλων 

µέσων ατοµικής 

προστασίας  

Πολυβινυλοχλωρίδιο Πολυβινυλοχλωρίδιο Σε περίπτωση Μέτρα πυροπροστασίας, 
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σε σωλήνες  πυρκαγιάς παράγει 

τοξικά αέρια. 

Μεταδίδει την 

πυρκαγιά 

αποκαπνισµού χώρου 

Αµίαντος  Αµίαντος  Καρκινογόνο υλικό 

κατά την εισπνοή σε 

εργασίες κοπής , 

διάτρησης ,  

αντικατάσταση 

αγωγού  

Χρήση αυτόνοµης 

στολής . αποµόνωση 

χώρου , αργές κινήσεις , 

υγρή κατακράτηση , 

συλλογή σε σάκους , 

ασφαλή ς απόθεση  

Πολυαιθυλένιο  Πολυαιθυλένιο σε 

επικαλύψεις καλωδίων  

Σε περίπτωση 

πυρκαγιάς παράγει 

τοξικά αέρια . 

Μεταδίδει την 

πυρκαγιά  

Μέτρα πυροπροστασίας 

αποκαπνισµού  

Υαλοβάµβακας  Υαλοβάµβακας σε 

µονώσεις µεταλλικών 

δεξαµενών και 

σωληνώσεων  

Ερεθιστικό 

δέρµατος ( ανάλογα 

και µε το τύπο  

Μέτρα Ατοµικής 

Προστασίας κατά τον 

χειρισµό  

Ατµοί συγκολλήσεων  Ατµοί συγκολλήσεων 

από εργασίες 

συντήρησης  

Κίνδυνος 

δηλητηρίασης σε 

κλειστούς χώρους  

Καλός αερισµός . 

Έλεγχος συνθηκών 

χώρου  

Φιάλες πεπιεσµένων 

αερίων  

Φιάλες οξυγόνου και 

ασετελίνης στις 

εργασίες 

οξυγονοκόλλησης ή 

οξυγονοκοπής  

Κίνδυνος πτώσης , 

ανάφλεξης ή 

έκρηξης  

Εφαρµογή των 

διατάξεων , 

αποθήκευσης , χρήσης , 

διακινήσεις , 

πεπιεσµένων αερίων  

Συσκευή 

ηλεκτροκόλλησης  

Συσκευές 

ηλεκτροκόλλησης στις 

εργασίες κατασκευής 

µεταλλικών 

κατασκευών και 

σωληνογραµµών  

 

Κίνδυνος 

ηλεκτροπληξίας ή 

εγκαυµάτων από µη 

σωστή γείωση , 

µόνωση ή χρήση 

της συσκευής  

Εφαρµογή των 

διατάξεων , 

αποθήκευσης , χρήση ς , 

συντήρησης διακίνησης , 

γείωσης και µονωσης 

των συσκευών  

Μεταλλικά υλικά 

διάσπαρτα στο 

εργοτάξιο 

Υλικά σιδηρού 

οπλισµού, ήλων, 

επικαλύψεων 

µονώσεων από 

γαλβανισµένη 

λαµαρίνα, µεταλλικοί 

Κίνδυνος ελαφρών 

ή βαριών 

τραυµατισµών από 

πτώση των υλικών, 

κόψιµο, πάτηµα 

κλπ. 

Στοίβαση των υλικών, 

τακτική περισυλλογή, 

σήµανση, οριοθέτηση, 

µέσα ατοµικής 

προστασίας 
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δοκοί κλπ 

Μεταλλικά ικριώµατα  Κατασκευή επιπέδων 

εργασίας µε χρήση 

µεταλλικών 

ικριωµάτων  

Κίνδυνος 

κατάρρευσης 

σπασίµατος , 

ανατροπής  

Συναρµολόγηση 

σύµφωνα µε τις οδηγίες 

του κατασκευαστή , 

έλεγχος της 

σταθερότητας του 

επιπέδου έδρασης , 

έλεγχος ικανότητας 

φόρτωσης  
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3. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ, ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

 

 Επισηµαίνονται οι ιδιαιτερότητες της στατικής δοµής του έργου κατά την κατασκευή και την εν 

συνεχεία λειτουργία, καθορίζονται τα χαρακτηριστικά αυτών και συνοψίζονται τα µέτρα προστασίας. 

 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Κατολισθαίνοντα 

πρανή 

Τµήµατα δικτύου διερχόµενα 

πλησίον στέψης από 

κατολισθαίνοντα πρανή 

Να πραγµατοποιείται επιθεώρηση 

δικτύου και επιφανείας για 

συνθήκες και πρόδροµα σηµεία 

επικείµενης αστοχίας 

Επιχώµατα οδού Τµήµατα δικτύου διερχόµενα από 

επιχώµατα οδού µεγάλου ύψους 

Να πραγµατοποιείται επιθεώρηση 

πρανούς επιχώµατος, ανίχνευση 

πρόδροµων σηµείων αστοχίας 

Έκχωµα σε επίχωµα Τµήµατα δικτύου διερχόµενα από 

έκχωµα σε επίχωµα και 

αντιστρόφως 

Συχνότερη επιθεώρηση 

οδοστρώµατος και αγωγού για ίχνη 

καθίζησης 

Γεωλογικές κινήσεις Τµήµατα διερχόµενα από περιοχές 

υποκείµενες σε ευρύτερης εκτάσεις 

γεωλογικές κινήσεις 

Συνεχείς παρακολούθηση µε 

κλισιόµετρα ή δίκτυο 

παρακολούθησης µετατοπίσεων, 

επιθεώρηση, επισκευές. 

Καθιζάνοντα Τµήµατα δικτύου οδού εδραζόµενα 

σε καθιζάνοντα εδάφη  

Κλήση για έλεγχο µετά από κάθε 

έντονη σεισµική δραστηριότητα 

στην περιοχή. Τακτικός έλεγχος 

εξέλιξης παραµορφώσεων. 

Ανύψωση υδροφόρου 

ορίζοντα 

Τµήµατα δικτύου περιοχών µε 

φέρουσα ικανότητα επηρεαζόµενη 

από την ανύψωση υδροφόρου 

ορίζοντα 

Τακτικός έλεγχος στάθµης, 

επιθεώρηση δικτύου 

∆ιογκούµενα εδάφη Τµήµατα δικτύου περιοχών µε 

διογκούµενα εδάφη  

Συχνότερη επιθεώρηση δικτύου για 

ίχνη βλάβης 

Ρευστοποιούµενα 

εδάφη 

Τµήµατα δικτύου περιοχών µε 

ρευστοποιούµενα εδάφη 

Κλήση για έλεγχο µετά από κάθε 

έντονη σεισµική δραστηριότητα 

στην περιοχή 

Κίνηση υδάτων  Τµήµατα δικτύου περιοχών µε 

κίνηση υδάτων υπογείων, 

κατείσδησης ή διαρροής 

Παρακολούθηση για τυχόν 

απόπλυση λεπτού υλικού 

επιχώµατος και σπηλαίωση 

Συνθήκες 

τοποθέτησης 

Τµήµατα δικτύου µε τροποποίηση 

στις συνθήκες τοποθέτησης και 

εποµένως των φορτίων επιχώσεως 

Παρακολούθηση για ενδεχόµενο 

βλαβών 

Μείωση επιχώµατος Τµήµατα δικτύου µε µείωση Να παρακολουθείται το δίκτυο για 
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επιχώµατος και εποµένως αύξηση 

του συντελεστή κρούσης οχηµάτων 

ενδεχόµενο βλαβών 

Φορτία κυκλοφορίας Τµήµατα δικτύου σε οδό όπου 

αυξήθηκαν τα φορτία κυκλοφορίας 

(διέλευση, φορτίο αξόνων) 

Να παρακολουθείται το δίκτυο για 

ενδεχόµενο βλαβών 

Υψηλή πίεση Τµήµατα δικτύου σε οδό όπου 

υπάρχει ενδεχόµενο λειτουργίας 

υπό εσωτερική υψηλή πίεση 

Παρακολούθηση για ενδεχόµενο 

βλαβών 

Μεγάλη κλίση Τµήµατα δικτύου (φρεάτια) όπου 

συµβάλουν κλάδοι αγωγών µε 

µεγάλη κλίση 

Παρακολούθηση για ενδεχόµενο 

βλαβών από ανάπτυξη τάσεων εξ 

ολοσθήσεως 

Ισχυρές δυνάµεις Σηµεία όπου αναπτύσσονται 

ισχυρές δυνάµεις στο δίκτυο 

(στηρίγµατα, αγκυρώσεις πλήγµα 

κ.λ.π.) 

Προγράµµατα τακτικών ελέγχων 

για πρόδροµα στοιχεία αστοχιών 

Ορθή και προβλεπόµενη 

λειτουργία του δικτύου 

 

Αρµός  Τµήµατα δικτύου µε αρµό 

αντισεισµικό ή διαστολή 

Θα ελέγχεται περιοχή στο φρεάτιο 

για θραύσεις, υπερβολικές 

µετατοπίσεις, στροφές, διαρροές 

από τα κολάρα στεγανότητας 

Σεισµός  ∆ιακοπή ή ελάττωση ροής µετά από 

το σεισµό 

Θα ελέγχονται ταχέως όλες οι 

περιοχές για εντοπισµό των 

θραύσεων ταχεία αποκατάσταση 

των βλαβών χωρίς να 

παρακωλύεται ιδιαίτερα η 

κυκλοφορία 
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4. ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

 

 Οι επικίνδυνες µηχανικές δράσεις κατά την κατασκευή και την εν συνέχεια λειτουργία του και τα 

µέσα προστασίας επισηµαίνονται στον παρακάτω πίνακα 

 

∆ΡΑΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Πτώση από ύψος Πτώση από ύψος ατόµων ή 

επισκευαστών από 

απροστάτευτους χώρους 

Μέτρα ασφαλείας στις 

εργασίες. Αποκλεισµός 

περιοχής µε φορητά 

κιγκλιδώµατα 

Πτώση στο ίδιο ύψος Πτώση στο ίδιο ύψος ατόµων 

λόγω υλικών στο δάπεδο ή 

ολισθηρότητας χώρων 

Όχι κατάληψη ή απόρριψη 

υλικών στο δάπεδο. Τακτική 

συλλογή υλικών και 

υπολειµµάτων 

Σύγκρουση οχήµατος ή µε 

άλλο όχηµα ή εµπόδιο 

Σύγκρουση οχήµατος 

συνεργείου ελέγχου, 

συντήρησης, επισκευών µε 

άλλο όχηµα ή εµπόδιο 

Τακτική συντήρηση 

οχήµατος, τήρηση κανόνων 

ασφαλούς οδήγησης - ορίων 

ταχύτητας, αµυντική 

οδήγηση, σήµανση εµποδίων 

Ανυψωτικός εξοπλισµός Πτώση υλικών από βλάβη ή 

κακή φόρτωση του 

ανυψωτικού εξοπλισµού 

Τακτική συντήρηση, άγκιστρα 

ασφαλείας, καστάνιες, 

ασφαλή συρµατόσχοινα και 

συνδέσεις κλπ. 

Πτώση υλικών  Πτώση υλικών, εργαλείων, 

εξοπλισµού 

Το προσωπικό να φέρει 

κράνος ασφαλείας 

Παράσυρση εργαζοµένων Παράσυρση εργαζοµένου 

από διερχόµενο όχηµα 

 

Σήµανση έργων επί της οδού, 

ανακλαστικό χιτώνιο 

Εκτίναξη υλικού Τραυµατισµός ατόµου από 

εκτίναξη υλικού λόγω 

διερχόµενου οχήµατος 

Καθαριότητα οδοστρώµατος, 

µη απόρριψη υλικών, 

ρύθµιση διερχόµενης 

κυκλοφορίας, αποστάσεις 

ασφαλείας 

Υδραυλική δοκιµή Εκτίναξη δικτύου, 

τραυµατισµοί 

∆ιατήρηση της πίεσης στα 

επιθυµητά επίπεδα, 

προσωρινή επίχωση των 

σκαµµάτων, ότι άλλο 

αναφέρεται στις 

προδιαγραφές του έργου 
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Πιάσιµο άκρων Πιάσιµο άκρων ή άλλος 

τραυµατισµός κατά τον 

χειρισµό καλύµµατος ή 

εσχάρας φρεατίου 

Ο χειρισµός να γίνεται µε 

ειδικά κλειδιά όχι τζινέτια, 

κικούνια ή λοστοί. Γάντια, 

υποδήµατα ασφαλείας 

υποχρεωτικά 

Τραυµατισµός από θραύση Τραυµατισµός από θραύση 

στοιχείου του δικτύου λόγω 

υπερπίεσης, πλήγµατος, 

απαγκίρωσης, υδραυλικής 

δοκιµής 

Συχνή συντήρηση δικτύου, 

τήρηση διαδικασιών, 

ασφαλείς και ελεγχόµενοι 

χειρισµοί, ακρόαση δικτύου 

Ηλεκτροπληξία  Ηλεκτροπληξία κατά τις 

δοκιµές του εξοπλισµού 

Έλεγχος παρουσίας τάσεως 

ή ρεύµατος, αρµόδιο 

προσωπικό, κατάλληλος 

εξοπλισµός και εργαλεία 

Εγκαύµατα Εγκαύµατα κατά τις 

συγκολλήσεις των µεταλλικών 

κατασκευών 

Αποφυγή επαφής των 

συγκολληµένων προσφάτως 

µεταλλικών κατασκευών, 

χρήση µέσων ατοµικής 

προστασίας 

 
 
 

5.Ο∆ΟΙ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Γενικά πρόκειται για έργο που θα πραγµατοποιηθεί σε ελεύθερο χώρο, οπότε η διαφυγή είναι 
δεδοµένη. 

 

6.  ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

Θα συµπληρωθεί  µετά το πέρας της κατασκευής. 

 

 

7.  ΆΛΛΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Θα συµπληρωθεί  µετά το πέρας της κατασκευής. 
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ΤΜΗΜΑ  ∆ 

  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  

 Γενικότερα να απαγορευτεί η χωρίς λόγω παραµονή προσώπων άσχετων µε την επέµβαση 

στους χώρους κατασκευής του έργου. 

 

ΘΕΣΗ/ΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Εργασίες σε θέσεις του έργου 

Οι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούν αντιολισθηρά υποδήµατα 

Κάθε εργασία να σηµανθεί κατάλληλα, τα άτοµα να φορούν 

αντανακλαστικά χιτώνια, στις περιπτώσεις κάλυψης 

οδοστρώµατος να εφαρµοστεί η προβλεπόµενη 

σηµατοδοτηµένη σφήνα εκτροπής και να ρυθµιστεί η ταχύτητα 

µε πινακίδες. 

Να δοθεί προσοχή ώστε να µην καταληφθούν οι έξοδοι, οι 

διάδροµοι πεζών και οι κλίµακες από υλικά 

Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή 

πτώσεως από ύψος και πτώσεως αντικειµένων. 

Η κάθε εργασία να γίνεται µόνο από έµπειρο προσωπικό µε 

την κατάλληλη πάντα επίβλεψη 

Εργασίες πλησίον επικίνδυνων 

πρανών 

Πριν την έναρξη των εργασιών να γίνεται έλεγχος της 

ευστάθειας της επιφάνειας του πρανούς. Οι τυχόν επισφαλείς 

όγκοι να καταριφθούν ασφαλώς για τους εργαζοµένους. Την 

εργασία να την αναλάβει έµπειρο άτοµο ώστε να αποφευχθεί 

η υπονόµευση του πρανούς 

Να απαγορευτεί το σκαρφάλωµα και η χρήση στενών 

µονοπατιών 

Η εργασία να σηµανθεί προς την κυκλοφορία κατάλληλα 

Ανυψώσεις φορτίων 

Ότι αναφέρεται στο µέρος Γ’ 

∆εν θα αναλαµβάνεται εργασία αν δεν γίνεται εξασφάλιση των 

εργαζοµένων και της διερχόµενης κυκλοφορίας 

Ασφαλής και κεντραρισµένη στήριξη του τρίποδα πάνω από 

το φρεάτιο 

Το στήσιµο του συνεργείου να γίνεται έτσι ώστε να 

παρακωλύεται στο ελάχιστο η κυκλοφορία 

Καταγράφονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και 

αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισµού, 

επισκευής, κλπ) καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή 

τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.  
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∆εν θα επιτρέπονται οι υπερβολικές ταλαντώσεις, η 

υπέρβαση της ανυψωτικής ικανότητας, οι απότοµές κινήσεις –

φρεναρίσµατα 

Απαιτείται καλή συντήρηση των µηχανηµάτων ανύψωσης 

Τα µηχάνηµα επέµβασης πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 

5µέτρα καθ΄ ύψος από τυχόντα εναέρια δίκτυα της ∆ΕΗ. Η 

ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιµετρικά των 

εγκαταστάσεων για τα κινητά µέρη των µηχανηµάτων 

(γερανοί κλπ) 

Εργασίες επί οδών  

 

Πριν από την έναρξη των εργασιών να εφαρµοστούν για την 

προειδοποίηση, εκτροπή κυκλοφορίας, ρύθµιση ταχύτητας και 

αποκατάσταση ροής που είναι και τα προβλεπόµενα από τις 

εγκυκλίους Υ∆Ε ΒΜ5/304/1980 για οδούς κατοικηµένων 

περιοχών και Υ∆Ε ΒΜ5/58/1983 για οδούς εντός 

κατοικηµένων περιοχών 

Όλα τα άτοµα κατά την εργασία τους επι των οδών να φορούν 

αντανακλαστικό χιτώνιο. 

Πριν από κάθε εργασία ο χώρος να περιφράζεται 

Κατά τις νυχτερινές ώρες µα παραµένει ο φωτισµός 

ασφαλείας και να ενισχύεται η περίφραξη 

Εργασίες εκσκαφών 

Ότι αναφέρεται στο µέρος Γ’ 

Οι τροχοί των ικριωµάτων θα εξασφαλίζονται πριν την 

εργασία 

Τα µεταλλικά στοιχεία των ικριωµάτων θα πληρούν τις 

προδιαγραφές ΕΛΟΤ 

Εργασίες επί ικριωµάτων 

Μέτρα έναντι πτώσης από ικρίωµα µε προστατευτικό 

κιγκλίδωµα ή ζώνες 

Οι εργαζόµενοι θα χρησιµοποιούν αντιολισθηρά υποδήµατα 

Θα ακολουθούν οι οδηγίες περί εργασίας σε ύψη 

 

Εργασίες σε κλειστό χώρο 

δεξαµενών, συγκολλήσεις, 

βαφές εσωτερικές επιθεωρήσεις 

Η εργασία θα αναλαµβάνεται πάντα από δύο άτοµα µε 

συνεχή επίβλεψη του ατόµου που εργάζεται εντός 

Προηγείται η αναγνώριση του επικίνδυνου παράγοντα από 

τον Μηχανικό 

Αν απαιτείται µηχανικός εξοπλισµός για τη υποστήριξη ζωής 

αυτός θα είναι σε καλή κατάσταση και ελεγµένος πριν την 

έναρξη της εργασίας 
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Η εργασία θα αναλαµβάνεται από έµπειρο άτοµο που θα 

επιβλέπεται συνεχώς από άλλο αρµόδιο άτοµο που θα 

βρίσκεται εκτός του επικίνδυνου χώρου για την άµεση παροχή 

πρώτων βοηθειών και µε τον κατάλληλα Μέσα Ατοµικής 

Προστασίας και διάσωσης 

Αν απαιτείται, το εργαζόµενο άτοµο θα είναι δεµένο για 

γρήγορη και γρήγορη ανάσυρση. Τα εργαλεία και ο 

εξοπλισµός εργασίας θα είναι επίσης δεµένα ώστε να είναι 

εύκολη η ανάσυρση ακριβού εξοπλισµού µετά από πτώση. 

Μετά την έξοδο θα επακολουθεί καθαρισµός των ατόµων και 

του εξοπλισµού 

 

 

 

∆οκιµές ή εργασίες σε 

ηλεκτρικό εξοπλισµό 

Θα ακολουθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος µε 

προειδοποίηση 

Όλες οι επεµβάσεις σε Η/Μ εγκαταστάσεις (εκτός των 

προβλεπόµενων απλών χειρισµών) γίνονται αποκλειστικά 

από εκπαιδευµένο προσωπικό που διαθέτει την ανάλογη 

κατάλληλη άδεια εγκατάσταση 

Σε περίπτωση κοινών εργασιών θα προηγείται κλήση του 

αδειούχου εξουσιοδοτηµένου ηλεκτρολόγου. 

 

 

Συντηρήσεις 

Οι προγραµµατισµένες (όχι έκτακτες) επεµβάσεις συντήρησης 

κλπ θα πρέπει θα γίνονται σε περιόδους και ώρες µη 

λειτουργίας ή µη αιχµής των εγκαταστάσεων 

Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραµονή προσώπων 

άσχετων µε την επέµβαση στους χώρους των επεµβάσεων 
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ΤΜΗΜΑ  Ε 

Συντάσσεται από τον κατασκευαστή και περιέχει  οδηγίες για τη συντήρηση ή /και τη λειτουργία 

τµηµάτων του έργου .Στο πρόγραµµα αυτό ενσωµατώνονται οδηγίες και συστάσεις που παρέχουν 

οι προµηθευτές συστηµάτων και εγκαταστάσεων . 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

  

 

 

Ηµ/νία 
συντήρησης 

Τµήµα που 
συντηρήθηκε 

Τύπος 
συντήρησης 

Στοιχεία 
υπεύθυνου 
συντήρησης 

Υπογραφή 
αρµοδίου 

     

     

     

 
Ο παραπάνω πίνακας θα συµπληρώνεται µόλις τελειώνει κάθε επιµέρους τµήµα συντήρησης. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(Φο.∆.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τµήµα Μελετών & Περιβαλλοντικών 

Αδειοδοτήσεων  

Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη 

Τηλ.  2311236100 (Εσωτ. 5101),  

FAX . 2311236100 

E-mail : e.bakirtzi@fodsakm.gr 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   /        

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

ΦΟΡΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(ΦΟ∆ΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

   

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)   

Μ Ε Λ Ε Τ Η  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ 
 
ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 
Α/Α 
ΕΝΤΥΠΟΥ  

ΘΕΜΑ 

1  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 
ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

2  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ /ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ 

3  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ /ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΩΤΟΑΣΠΙ∆ΩΝ 

4  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ /ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ 

5  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ /ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

6  
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΑΝΤΟΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

7  
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΑΝΤΟΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

8  
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 
ΣΕ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

9  
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΠΑΘΕ 
ΑΤΥΧΗΜΑ 

10  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ 

11  
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ 
ΑΤΥΧΗΜΑ 
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12  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 
13  ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
14  ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 

Τα έντυπα του παρόντος κεφαλαίου δεν αποσπώνται µετά την συµπλήρωσή τους 

από το Φάκελο Ασφαλείας και Υγιεινής. Για τη δήλωση ατυχήµατος στους αρµοδίους 

φορείς, χορηγείται ειδικό έντυπο από κάθε φορέα. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(Φο.∆.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τµήµα Μελετών & Περιβαλλοντικών 

Αδειοδοτήσεων  

Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη 

Τηλ.  2311236100 (Εσωτ. 5101),  

FAX . 2311236100 

E-mail : e.bakirtzi@fodsakm.gr 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   /        

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

ΦΟΡΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(ΦΟ∆ΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ  Κ Α Ι  Υ Γ Ε Ι Α Σ 

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 

 
Α/Α 
ΕΝΤΥΠΟΥ  

ΘΕΜΑ 

1  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 
ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

2  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ /ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ 

3  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ /ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΩΤΟΑΣΠΙ∆ΩΝ 

4  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ /ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ 

5  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ /ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

6  
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΑΝΤΟΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

7  
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΑΝΤΟΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

8  
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 
ΣΕ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

9  
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΠΑΘΕ 
ΑΤΥΧΗΜΑ 

10  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ 

11  
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ 
ΑΤΥΧΗΜΑ 

12  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 
13  ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
14  ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
Τα έντυπα του παρόντος κεφαλαίου δεν αποσπώνται µετά την συµπλήρωσή τους 
από το Φάκελο Ασφαλείας και Υγιεινής. Για τη δήλωση ατυχήµατος στους αρµοδίους 
φορείς, χορηγείται ειδικό έντυπο από κάθε φορέα. 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΕΡΓΟ :  

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

ΘΕΣΗ :  
ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ :  ΦΟ∆ΣΑ ΚΜ 
 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ : ………………………………….. 
 
ΕΝΤΥΠΟ Νο 1 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
Κυτίο πρώτων βοηθειών διατηρείται στα γραφεία του εργοταξίου, που περιέχει φάρµακα 
πρώτης ζήτησης, (αναλγητικά, καταπραϋντικά) αντισηπτικά µέσα (οινόπνευµα και 
ιωδιούχα σκευάσµατα) και επιδέσµους . Το κυτίο πρώτων βοηθειών διατηρείται σε χώρο 
σκιερό, και συγκεκριµένα (σηµειώνεται ανάλογα): 
Εντός των εργοταξιακών γραφείων …… 
Στο ισόγειο της οικοδοµής ……………… 
Αλλού …………………………………… 
Οι κάτωθι υπογραφόµενοι λάβαµε γνώση της ύπαρξης κιβωτίου πρώτων βοηθειών και 
όλων των ανωτέρω πληροφοριών. 
Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
1 

   
2 

   
3 

   
4 

   
5 

   
6 

   
7 

   
8 

   
9 

   
10 

   
11 

   
12 

   
13 

   
14 

   
15 

   
16 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΕΡΓΟ :  

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

ΘΕΣΗ :  
ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ :  ΦΟ∆ΣΑ ΚΜ 
 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ : ………………………………….. 
 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 2 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ /ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ 

 
Οι εργαζόµενοι οφείλουν να κυκλοφορούν εντός του εργοταξίου µε κατάλληλα κράνη, για 
την αποφυγή τραυµατισµού τους από την πτώση αντικειµένων ή ακόµη και από πτώση 
των ιδίων, σε κάθε χώρο εντός του εργοταξίου πλην των γραφείων. 
Οι κάτωθι υπογεγραµµένοι υπεργολάβοι ή εργαζόµενοι λάβαµε γνώση των λόγων για τους 
οποίους επιβάλλεται η κυκλοφορία µε κράνη εντός του εργοταξίου και παραλάβαµε την 
αναγραφόµενη ηµεροµηνία τον κατωτέρω αριθµό από κράνη, τα οποία θα παραδώσουµε 
µετά την ολοκλήρωση της υπεργολαβίας µας (ή της εργασίας µας, εφόσον για 
ανεξάρτητους εργαζοµένους). Επίσης λάβαµε γνώση του φακέλου ασφαλείας και υγιεινής, 
όσον αφορά τα κράνη. 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΕΙ∆ΙΚ 
ΟΤΗΣ 

ΚΡΑ 
ΝΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗ 
ΝΙΑ 
ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗ 
ΝΙΑ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦ 
ΗΣ 

ΥΠΟΓΡΑ 
ΦΗ 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

10 
      

11 
      

12 
      

13 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Σελίδα 62 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΕΡΓΟ :  

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

ΘΕΣΗ :  
ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ :  ΦΟ∆ΣΑ ΚΜ 
 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ : …………………………………. 
 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 3 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ /ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΩΤΟΑΣΠΙ∆ΩΝ 

 
Οι εργαζόµενοι που εκτίθενται σε υψηλούς θορύβους κατά την απασχόλησή τους 
(ενδεικτικός αναφέρεται ο χειριστής αεροσυµπιεστή) οφείλουν να κυκλοφορούν εντός του 
εργοταξίου µε κατάλληλες ωτοασπίδες. 
Οι κάτωθι υπογεγραµµένοι υπεργολάβοι ή εργαζόµενοι λάβαµε γνώση των λόγων για τους 
οποίους επιβάλλεται η εργασία µε ωτοασπίδες εντός του εργοταξίου και παραλάβαµε την 
αναγραφόµενη ηµεροµηνία ένα ζευγάρι ωτοασπίδων, το οποίο θα παραδώσουµε µετά την 
ολοκλήρωση της υπεργολαβίας µας (ή της εργασίας, εφόσον για ανεξάρτητους 
εργαζοµένους). Επίσης λάβαµε γνώση του φακέλου ασφαλείας και υγιεινής, όσον αφορά 
τις ωτοασπίδες. 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ 
Ο 

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΤΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗ 
ΝΙΑ 
ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗ 
ΝΙΑ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦ 
ΗΣ 

ΥΠΟΓΡΑ 
ΦΗ 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9 
     

10 
     

11 
     

12 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Σελίδα 63 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΕΡΓΟ :  

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

ΘΕΣΗ :  
ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ :  ΦΟ∆ΣΑ ΚΜ 
 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ : …………………………………. 
 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 4 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ /ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ 

 
Οι εργαζόµενοι οφείλουν να κυκλοφορούν εντός του εργοταξίου µε κατάλληλα υποδήµατα, 
τα οποία θα φέρουν ειδικές ενισχύσεις για αντοχή σε πτώση φορτίου επί των δακτύλων & 
αντοχή σε διάτρηση από ήλους κτλ. 
Οι κάτωθι υπογεγραµµένοι υπεργολάβοι ή εργαζόµενοι λάβαµε γνώση των λόγων για τους 
οποίους επιβάλλεται η χρήση κατάλληλων υποδηµάτων εντός του εργοταξίου και 
παραλάβαµε την αναγραφόµενη ηµεροµηνία τον κατωτέρω αριθµό από ζεύγη 
υποδηµάτων, τα οποία θα παραδώσουµε µετά την ολοκλήρωση της υπεργολαβίας µας (ή 
της εργασίας µας, εφόσον για ανεξάρτητους εργαζοµένους). Επίσης λάβαµε γνώση του 
φακέλου ασφαλείας και υγιεινής, όσον αφορά τα υποδήµατα. 

Α/ 
Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΤΗΣ 

ΥΠΟ 
∆/ΜΑ 
ΤΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗ 
ΝΙΑ 
ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗ 
ΝΙΑ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦ 
ΗΣ 

ΥΠΟΓΡΑ 
ΦΗ 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

10 
      

11 
      

 
 
 



  

Σελίδα 64 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΕΡΓΟ :  

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

ΘΕΣΗ :  
ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ :  ΦΟ∆ΣΑ ΚΜ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 6 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΑΝΤΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ 
ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………..ΟΝΟΜΑ……….……………………………… 
ΠΑΤΡΟΣ………….…………ΗΛΙΚΙΑ………………ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ………………………. 
1. ΕΙΧΕΣ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΑΥ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 
2. ΕΛΑΒΕΣ ΓΝΩΣΗ (ΑΝ ∆ΕΝ ΕΙΧΕΣ ΛΑΒΕΙ) ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 
3. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕΣ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 
4. ΠΟΣΗ ΩΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΘΗΚΕΣ; 
ΑΜΕΣΩΣ 5 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ 10 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ 
ΠΟΛΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 
5. ΑΠΟ ΤΙ ΕΚ∆ΗΛΩΘΗΚΕ Η ΦΩΤΙΑ; 
ΤΣΙΓΑΡΟ ΗΛ.ΣΠΙΝΘΗΡΑ ΚΕΡΑΥΝΟ (άλλο) 
6. ΤΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΒΡΗΚΕ Η ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΘΗΚΕ; 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΞΥΛΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ (άλλο) 
7. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙΣ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΗΣΑΤΕ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΙ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ; 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………… 
8. ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ; ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ ΝΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ; 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
 



  

Σελίδα 65 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΕΡΓΟ :  

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

ΘΕΣΗ :  
ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ :  ΦΟ∆ΣΑ ΚΜ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 7 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΑΝΤΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΑΝΤΟΣ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………..ΟΝΟΜΑ……….……………………………… 
ΠΑΤΡΟΣ………….…………ΗΛΙΚΙΑ………………ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ………………………. 

1. ΕΙΧΕΣ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ; ΝΑΙ ΟΧΙ 
2. ΕΛΑΒΕΣ ΓΝΩΣΗ (ΑΝ ∆ΕΝ ΕΙΧΕΣ ΛΑΒΕΙ) ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ; ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΣ ΑΜΕΣΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

4. ΠΟΣΗ ΩΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΘΗΚΕΣ; 
ΑΜΕΣΩΣ 5 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ 10 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ ΠΟΛΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 

5. ΑΠΟ ΤΙ ΕΚ∆ΗΛΩΘΗΚΕ Η ΦΩΤΙΑ; 
ΤΣΙΓΑΡΟ ΗΛ.ΣΠΙΝΘΗΡΑ ΚΕΡΑΥΝΟ άλλο 

6. ΤΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΒΡΗΚΕ Η ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΘΗΚΕ; 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΞΥΛΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ άλλο 

7. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙΣ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΗΣΑΤΕ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΙ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ; 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

8. ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ; ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ ΝΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ; 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 
 



  

Σελίδα 66 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΕΡΓΟ :  

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

ΘΕΣΗ :  
ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ :  ΦΟ∆ΣΑ ΚΜ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 8 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 

ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………..ΟΝΟΜΑ……….……………………………… 
ΠΑΤΡΟΣ………….…………ΗΛΙΚΙΑ………………ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ………………………. 
1. ΕΙΧΕΣ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;  
ΝΑΙ  
ΟΧΙ 
2. ΕΛΑΒΕΣ ΓΝΩΣΗ (ΑΝ ∆ΕΝ ΕΙΧΕΣ ΛΑΒΕΙ) ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ;  
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΣ ΑΜΕΣΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ;  
ΝΑΙ  
ΟΧΙ 
4. ΠΟΣΗ ΩΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕΣ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ; 
ΑΜΕΣΩΣ  
1 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ  
10 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ ΠΟΛΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 
5. ΑΠΟ ΤΙ ΕΚ∆ΗΛΩΘΗΚΕ Η ΦΩΤΙΑ; 
ΤΣΙΓΑΡΟ  
ΗΛ.ΣΠΙΝΘΗΡΑ  
ΚΕΡΑΥΝΟ  
άλλο 
6. ΤΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΒΡΗΚΕ Η ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΘΗΚΕ; 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
 ΞΥΛΑ  
ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ  
άλλο 
7. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙΣ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΗΣΑΤΕ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΙ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ; 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
8. ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ; ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ ΝΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ; 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΕΡΓΟ :  

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

ΘΕΣΗ :  
ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ :  ΦΟ∆ΣΑ ΚΜ 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 9 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΠΑΘΕ ΑΤΥΧΗΜΑ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΥΧΗΣΑΝΤΟΣ 
ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………..ΟΝΟΜΑ……….……………………………… 
ΠΑΤΡΟΣ………….…………ΗΛΙΚΙΑ………………ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ………………………. 
1. ΠΩΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΚΕΣ/ ΤΙ ΕΠΑΘΕΣ; 
Έπεσα από σκάλα  
Από πτώση αντικειµένου  
Έγκαυµα από ασβέστη 
Έπεσα από σκαλωσιά  
Κόπηκα (τροχό, πριόνι)  
Ηλεκτροπληξία 
Έπεσα από όροφο 
Έγκαυµα από φωτιά  
Καταπλάκωση από φορτίο 
Προσωρινή απώλεια όρασης από συγκόλληση  
Πρόβληµα ακοής από αεροσυµπιεστή 
Αναπνευστικές δυσκολίες από αναθυµιάσεις  
(άλλο) 
2. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΟΥ ΕΠΑΝΗΛΘΕ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ; 
ΝΑΙ  
ΟΧΙ (αναγραφή πάθησης) ………………………………………….. 
3. ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΟΥ ΗΤΑΝ 
ΕΛΑΦΡΟ  
ΣΟΒΑΡΟ  
ΕΛΑΦΡΟ, αλλά από σύµπτωση δεν ήταν σοβαρό 
4. ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ Ο∆ΗΓΗΣΕ ΣΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ; 
Τυχαίο γεγονός  
Έλλειψη µέτρων προστασίας 
Έλλειψη εµπειρίας µου στο αντικείµενο της εργασίας µου  
Άγνοια µέτρων 
προστασίας 
Ελάττωµα χρησιµοποιούµενου µηχανήµατος  
Ατέλεια ικριώµατος /σκαλωσιάς 
άλλο 
5. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙΣ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ; 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………… 
6. ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ, ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ ΝΑ 
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ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ; 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
   
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΕΡΓΟ :  

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

ΘΕΣΗ :  
ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ :  ΦΟ∆ΣΑ ΚΜ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 10 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ 
ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………..ΟΝΟΜΑ……….……………………………… 
ΠΑΤΡΟΣ………….…………ΗΛΙΚΙΑ………………ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ………………………. 
1. ΠΩΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΚΕ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ /ΤΙ ΕΠΑΘΕ; 
Έπεσα από σκάλα  
Από πτώση αντικειµένου  
Έγκαυµα από ασβέστη 
Έπεσα από σκαλωσιά 
Κόπηκα (τροχό, πριόνι)  
Ηλεκτροπληξία 
Έπεσα από όροφο  
Έγκαυµα από φωτιά  
Καταπλάκωση από φορτίο 
Προσωρινή απώλεια όρασης από συγκόλληση  
Πρόβληµα ακοής από 
αεροσυµπιεστή 
Αναπνευστικές δυσκολίες από αναθυµιάσεις  
άλλο 
2. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΟΥ ΕΠΑΝΗΛΘΕ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ αναγραφή πάθησης ………………………………………… 
3. ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΟΥ ΗΤΑΝ 
ΕΛΑΦΡΟ  
ΣΟΒΑΡΟ  
ΕΛΑΦΡΟ, αλλά από σύµπτωση δεν ήταν σοβαρό 
4. ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ Ο∆ΗΓΗΣΕ ΣΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ; 
Τυχαίο γεγονός  
Έλλειψη µέτρων προστασίας 
Έλλειψη εµπειρίας µου στο αντικείµενο της εργασίας µου  
Άγνοια µέτρων προστασίας 
Ελάττωµα χρησιµοποιούµενου µηχανήµατος  
Ατέλεια ικριώµατος /σκαλωσιάς 
άλλο 

5. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙΣ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ; 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………… 
6. ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ, ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ ΝΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ; 
………………………………………………………………………………………………………… 



  

Σελίδα 70 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 

                                 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΕΡΓΟ :  

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

ΘΕΣΗ :  
ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ :  ΦΟ∆ΣΑ ΚΜ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 11 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 
ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………..ΟΝΟΜΑ……….……………………………… 
ΠΑΤΡΟΣ………….…………ΗΛΙΚΙΑ………………ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ………………………. 
1. ΠΩΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΣ ΣΟΥ /ΤΙ ΕΠΑΘΕ; 
Έπεσα από σκάλα  
Από πτώση αντικειµένου  
Έγκαυµα από ασβέστη 
Έπεσα από σκαλωσιά  
Κόπηκα (τροχό, πριόνι)  
Ηλεκτροπληξία 
Έπεσα από όροφο  
Έγκαυµα από φωτιά  
Καταπλάκωση από φορτίο 
Προσωρινή απώλεια όρασης από συγκόλληση  
Πρόβληµα ακοής από αεροσυµπιεστή 
Αναπνευστικές δυσκολίες από αναθυµιάσεις  
άλλο 
2. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΟΥ ΕΠΑΝΗΛΘΕ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ; 
ΝΑΙ  
ΟΧΙ αναγραφή πάθησης…………………………………………….. 
3. ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΟΥ ΗΤΑΝ 
ΕΛΑΦΡΟ  
ΣΟΒΑΡΟ  
ΕΛΑΦΡΟ, αλλά από σύµπτωση δεν ήταν σοβαρό 
4. ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ Ο∆ΗΓΗΣΕ ΣΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ; 
Τυχαίο γεγονός  
Έλλειψη µέτρων προστασίας 
Έλλειψη εµπειρίας µου στο αντικείµενο της εργασίας µου  
Άγνοια µέτρων προστασίας 
Ελάττωµα χρησιµοποιούµενου µηχανήµατος  
Ατέλεια ικριώµατος /σκαλωσιάς (άλλο) 
5. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙΣ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ; 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
6. ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ, ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ ΝΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ; 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
  

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 
 

Άµεση ∆ράση Αστυνοµίας 100 
Άµεση Επέµβαση Λιµενικού Σώµατος 108 
Γενική ∆ιεύθυνση Αστυνοµία (τηλεφωνικό κέντρο Αθήνας) 133 
Εφηµερεύοντα Νοσοκοµεία – Κλινικές ΙΚΑ (Εξωτερικά Ιατρεία) 1434 
Κέντρο Αιµοδοσίας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 166 
Κέντρο ∆ηλητηριάσεων 210 7793777 
Οδική Βοήθεια ΕΛΠΑ 104 
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVISE 154 
Οδική Βοήθεια HELLAS SERVISE 157 
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 168 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 199 
SOS Ιατρών 1016 
Συντονιστικό Κέντρο Αντιµετώπισης Πυρκαγιών ∆ασών 
Τηλέφωνο έδρας Τεχνικού Ασφαλείας Έργου 
Κινητό τηλέφωνο Τεχνικού ασφαλείας Έργου 
Σε περίπτωση που χρειαστείτε κάποιο επείγον τηλέφωνο που δεν περιλαµβάνεται στα 
ανωτέρω, επικοινωνήστε για πληροφορίες στο 131. 
 



  

Σελίδα 72 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΕΡΓΟ :  

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

ΘΕΣΗ :  
ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ :  ΦΟ∆ΣΑ ΚΜ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 13 
ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Σήµερα την ……………………………..20…., ο κάτωθι υπογράφων µε την ιδιότητα του τεχνικού 
ασφαλείας του έργου, επισκεφθείς το ανωτέρω έργο, έλεγξα µεταξύ άλλων το κιβώτιο πρώτων 
βοηθειών και το βρήκα να φέρει, (ή να µη φέρει) τα απαραίτητα υλικά ως ακολούθως. 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 
ΓΑΖΕΣ  Ναι  Όχι  ΟΞΥΖΕΝΕ  Ναι  Όχι 

ΑΣΠΙΡΙΝΕΣ  Ναι  Όχι  HANSAPLAST  Ναι  Όχι 
DEPON  Ναι  Όχι  Ιώδιο (Betadine)  Ναι  Όχι 
PONSTAN  Ναι  Όχι  ΒΑΜΒΑΚΙ  Ναι  Όχι 
 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 
Σήµερα την ……………………………..200…., ο κάτωθι υπογράφων µε την ιδιότητα του τεχνικού 
ασφαλείας του έργου, επισκεφθείς το ανωτέρω έργο, έλεγξα µεταξύ άλλων το κιβώτιο πρώτων 
βοηθειών και το βρήκα να φέρει, (ή να µη φέρει) τα απαραίτητα υλικά ως ακολούθως. 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 
ΓΑΖΕΣ  Ναι  Όχι  ΟΞΥΖΕΝΕ  Ναι  Όχι 

ΑΣΠΙΡΙΝΕΣ  Ναι  Όχι  HANSAPLAST  Ναι  Όχι 
DEPON  Ναι  Όχι  Ιώδιο (Betadine)  Ναι  Όχι 
PONSTAN  Ναι  Όχι  ΒΑΜΒΑΚΙ  Ναι  Όχι 
 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 
Σήµερα την ……………………………..200…., ο κάτωθι υπογράφων µε την ιδιότητα του τεχνικού 
ασφαλείας του έργου, επισκεφθείς το ανωτέρω έργο, έλεγξα µεταξύ άλλων το κιβώτιο πρώτων 
βοηθειών και το βρήκα να φέρει, (ή να µη φέρει) τα απαραίτητα υλικά ως ακολούθως. 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 
ΓΑΖΕΣ  Ναι  Όχι  ΟΞΥΖΕΝΕ  Ναι  Όχι 

ΑΣΠΙΡΙΝΕΣ  Ναι  Όχι  HANSAPLAST  Ναι  Όχι 
DEPON  Ναι  Όχι  Ιώδιο (Betadine)  Ναι  Όχι 
PONSTAN  Ναι  Όχι  ΒΑΜΒΑΚΙ  Ναι  Όχι 
 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Σελίδα 73 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΕΡΓΟ :  

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

ΘΕΣΗ :  
ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ :  ΦΟ∆ΣΑ ΚΜ 
 
 
 

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 



  

Σελίδα 74 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΕΡΓΟ :  

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

ΘΕΣΗ :  
ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ :  ΦΟ∆ΣΑ ΚΜ 
 
 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ 
………………………… 

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ  ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
………………………. 
……………………….. 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 

 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ 
……………………… 

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ  ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
………………………. 
……………………….. 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 

 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 

∆ιπλ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 

∆ιπλ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΤΑΤΣΗ 

∆ρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ           

Α’ ΒΑΘΜΟΥ 
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