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ΦΦΑΑΚΚΕΕΛΛΟΟ  ΑΑΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΓΓΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΤΤ  ((ΦΦ..ΑΑ..ΤΤ..))  
 
 

1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΕΡΓΟΤ 
Ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ του ζργου περιλαμβάνει το μθτρϊο του ζργου και οδθγίεσ και 
χριςιμα ςτοιχεία ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ τα οποία κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κατά 
τισ ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ ςε όλθ τθν διάρκεια ηωισ του ζργου (ςυντιρθςθ, 
μετατροπι, κακαριςμόσ κ.λ.π.). 
Οι οδθγίεσ αυτζσ κα εφαρμόηονται και κατά τθν καταςκευι του ζργου όταν εκτελοφνται εργαςίεσ ςε 
υφιςτάμενα δίκτυα. 
 
2. ΜΗΣΡΩΟ ΕΡΓΟΤ 
Κατά τθν φάςθ τθσ μελζτθσ μθτρϊου ζργου κεωροφνται τα ςχζδια, οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, θ 
Τεχνικι Ζκκεςθ - Τεχνικι Ρεριγραφι, τα τεφχθ υπολογιςμϊν, και κάκε τεχνικό ςτοιχείο ι οδθγία 
περιλαμβάνεται ςτα τεφχθ Δθμοπράτθςθσ. 
Με τθν ζναρξθ και τθν πρόοδο τθσ καταςκευισ οι οποιεςδιποτε αλλαγζσ κα τροποποιοφν και κα 
ςυμπλθρϊνουν αντίςτοιχα τα ςτοιχεία του Μθτρϊου και κα ενςωματϊνονται ςε αυτό. 
 
3. ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΙ ΚΡΙΙΜΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ  
3.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Το αντικείμενο τθσ παροφςασ παραγράφου επικεντρϊνεται ςτουσ κίνδυνουσ που προκφπτουν από 
τον ιδιαίτερο χαρακτιρα του ζργου.  
3.1.1 ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΑ ΕΓΑΣΙΑΣ - ΧΘΣΙΜΟΙ ΟΟΙ 
Δεν αφορά ςτθν παροφςα εργολαβία 
3.1.2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
Οι κίνδυνοι για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηόμενων κατά τθν εργαςία ζχουν ςαν 
αποτζλεςμα κανατθφόρα ατυχιματα τα οποία ςε μεγάλο βακμό κα μποροφςαν να ζχουν 
αποφευχκεί. 
Κυρίαρχεσ αιτίεσ για τθν εμφάνιςθ αυτϊν των κίνδυνων είναι οι εξισ παράγοντεσ: 
· Κακόσ ςχεδιαςμόσ 
· Άγνοια των κίνδυνων 
· Ανεπαρκισ εκπαίδευςθ προςωπικοφ 
· Ζλλειψθ προςοχισ. 
 
 3.2 ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
- Απαγορεφεται θ κακ’οιονδιποτε τρόπο απαςχόλθςθ προςωπικοφ κάτω των 18 ετϊν. 
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- Για τουσ απαςχολοφμενουσ ςτισ εργαςίεσ αυτζσ δεν απαιτείται θ διερεφνθςθ τθσ φυςικισ 
κατάςταςθσ των και τθσ υγείασ των πζραν εκείνων που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ τθσ δικισ τουσ 
εργαςίασ αν και καλό κα είναι να υποβάλλονται ζτςι και αλλιϊσ ςε λεπτομερι ιατρικι εξζταςθ. 
- Θ εκπαίδευςθ πρζπει να περιλαμβάνει μεταξφ άλλων τα παρακάτω: 
· Κακοριςμόσ και αναλυτικι ενθμζρωςθ για τα κακικοντα κατά τθν εργαςία τουσ. 
· Ενθμζρωςθ για τισ λειτουργικζσ διαδικαςίεσ εργαςίασ. 
· Ενθμζρωςθ για τουσ πικανοφσ κινδφνουσ, τουσ βλαπτικοφσ παράγοντεσ και ενδεχόμενεσ 
επιπτϊςεισ ςτθν υγεία τουσ. 
· Χειριςμόσ εργαλείων, μθχανθμάτων και οργάνων εργαςίασ. 
· Μζτρα αςφάλειασ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 
· Μζτρα διάςωςθσ, αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων αναγκϊν και παροχι Ρρϊτων Βοθκειϊν. 
· Ενθμζρωςθ για τθν υφιςτάμενθ Νομοκεςία και τισ υποχρεϊςεισ του προςωπικοφ. 
· Χριςθ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ ςφμφωνα με τθν οδθγία 89/656/ΕΟΚ. 
· Ατομικι και Ομαδικι υγιεινι. 
Θ Εκπαιδευτικι διαδικαςία πρζπει να επαναλαμβάνεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και να 
ςυμπεριλαμβάνει: 
· Χριςθ εποπτικϊν μζςων. 
· Αςκιςεισ πρακτικισ εφαρμογισ και επί τόπου κάτω από πραγματικζσ ςυνκικεσ. 
· Για τθν ενθμζρωςθ των εργαηομζνων καλόν κα είναι να εκδοκεί ζνα μικρό εφχρθςτο και κυρίωσ 
κατανοθτό ζντυπο που κα περιζχει ςυνοπτικζσ αναφορζσ ςτα παραπάνω ςθμεία. 
Για τθν ενθμζρωςθ του προςωπικοφ κα πρζπει: 
· Να είναι ανθρτθμζνα ςε κάκε εργοτάξιο, αντλιοςτάςιο και εν γζνει χϊρο εργαςίασ και 
ςυγκζντρωςθσ του προςωπικοφ οδθγίεσ Ρρϊτων Βοθκειϊν, τθλζφωνα και διευκφνςεισ πρϊτθσ 
ανάγκθσ κακϊσ και ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων αναγκϊν. 
- Να λαμβάνουν γνϊςθ όλων των παραπάνω, τα οποία πρζπει να τουσ επεξθγόνται ςε τακτικζσ 
ςυγκεντρϊςεισ για τθν ενθμζρωςθ τουσ. 
3.2.1 ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 
Για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν πρζπει να διατίκενται από τθν Υπθρεςία και να χρθςιμοποιοφνται 
από αυτοφσ για τθν προςταςία τθσ υγείασ και τθν αποφυγι ατυχθμάτων προςτατευτικζσ ενδυμαςίεσ. 
Θ ζνδυςθ αυτι πρζπει να τουσ προςτατεφει αποτελεςματικά και να αποτελείται τουλάχιςτον από: 
  Φόρμα  εργαςίασ 
  Γάντια εργαςίασ 
  Ελαςτικά ενιςχυμζνα υποδιματα (μζχρι τον μθρό ι το γόνατο) 
  Μάλλινεσ κάλτςεσ 
O εργαηόμενοσ πρζπει να εκπαιδευτεί, να εργάηεται άνετα με τθν ζνδυςθ αυτι, χωρίσ να βρζχει το 
εςωτερικό τθσ. 
Τα είδθ ζνδυςθσ πρζπει να μποροφν να απολυμανκοφν και να κακαριςτοφν χωρίσ να καταςτρζφονται 
αμζςωσ. Τοφτο πρζπει να γίνεται με επιμζλεια και ςχολαςτικότθτα μετά από κάκε χριςθ. Ρρζπει 
επίςθσ τακτικά να αντικακίςτανται. 
3.2.3 ΑΤΟΜΙΚΘ - ΟΜΑΔΙΚΘ ΥΓΙΕΙΝΘ 
Μετά τθν εργαςία οι εργαηόμενοι πρζπει να πλζνονται ςχολαςτικά ςε όλο το ςϊμα (ντουσ) και ςτθν 
χειρότερθ περίπτωςθ τουλάχιςτον ςτο πρόςωπο, τα χζρια και τουσ βραχίονεσ με ςαποφνι και ηεςτό 
νερό. Συνιςτάται επίςθσ, ο προςεκτικόσ κακαριςμόσ των νυχιϊν και το βοφρτςιςμα τουσ. 
Τα παραπάνω, πρζπει να γίνονται και πριν τθν λιψθ οποιαςδιποτε τροφισ, ποτοφ και πριν το 
κάπνιςμα (όπου αυτό επιτρζπεται). 
Στουσ χϊρουσ εργαςίασ πρζπει να απαγορεφεται ςτουσ εργαηόμενουσ, όταν θ προςταςία τθσ υγείασ 
τουσ το επιβάλλει, να τρϊνε, να πίνουν και να καπνίηουν. 
Σε εργαςίεσ μακράν του εργοταξίου ι τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ, πρζπει να δίνεται θ δυνατότθτα 
ςτουσ εργαηόμενουσ να κακαριςτοφν και να αλλάξουν μζςα ςτα οχιματα μεταφοράσ εργαλείων και 
εφοδίων. 
Απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν ομαδικι υγιεινι είναι ο τακτικόσ κακαριςμόσ και θ ςυντιρθςθ τόςο των 
εγκαταςτάςεων και χωρϊν που διατίκενται ςτο προςωπικό όςο και των οχθμάτων, εξοπλιςμοφ και 
εργαλείων. 
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Επίςθσ πζραν τθσ ατομικισ φροντίδασ από κάκε εργαηόμενο για τα είδθ ζνδυςθσ, τα οποία 
χρθςιμοποιεί, κα πρζπει να γίνεται οργανωμζνα ςυχνόσ κακαριςμόσ και απολφμανςθ υποδθμάτων, 
φόρμασ εργαςίασ, υποδθμάτων, γαντιϊν και ςυχνι ανανζωςθ τουσ. 
3.2.4 ΑΙΘΜΟΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 
Σε όλεσ τισ εργαςίεσ και ιδίωσ ςε δεξαμενζσ όπου είναι πικανόν να δθμιουργθκεί επικίνδυνθ 
ατμόςφαιρα, δεν επιτρζπεται να εργάηονται λιγότερα από δυο άτομα. Εκτόσ δε των χϊρων εργαςίασ, 
πρζπει να βρίςκονται και άλλοι εργαηόμενοι οι οποίοι πρζπει να κρατοφν επαφι με τουσ 
εργαηόμενουσ εντόσ των χϊρων αυτϊν και κα είναι ζτοιμοι για επζμβαςθ διάςωςθσ. Το ίδιο πρζπει 
να ιςχφει και για απομακρυςμζνουσ χϊρουσ εργαςίασ. 
3.2.5 ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΜΑΤΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΩΝ - ΑΚΟΘΣ 
3.2.5.1 Ρζραν του αναγκαίου πλυςίματοσ που προαναφζρκθκε μια κατάλλθλθ κρζμα λανολίνθσ πριν 
τθν ζναρξθ τθσ εργαςίασ και μετά το πλφςιμο παρζχει προςταςία και εμποδίηει τουσ τραυματιςμοφσ 
του δζρματοσ μειϊνοντασ ζτςι τουσ κίνδυνουσ μόλυνςθσ. 
Ιδιαίτερθ φροντίδα πρζπει να δίνεται ςτο κακάριςμα και τθν επίδεςθ κάκε αμυχισ, κοψίματοσ, 
τραφματοσ κ.λ.π. του δζρματοσ με υδατοςτεγανό επίδεςμο όςο το δυνατόν πιο ςφντομα μετά τον 
τραυματιςμό είτε αυτόσ ζχει ςυμβεί κατά τθν εργαςία είτε όχι. Θ φροντίδα αυτι πρζπει να γίνεται 
χωρίσ κακυςτζρθςθ όταν το δζρμα είναι υγρό ι μουςκεμζνο. 
Εργαηόμενοσ που αποκτά χρόνιο δερματικό πρόβλθμα πρζπει να απομακρφνεται από τθν 
ςυγκεκριμζνθ εργαςία. Κάκε ζνασ που υποφζρει από ςοβαρό τραυματιςμό χωρίσ ςτεγανό επίδεςμο 
πρζπει να απομακρφνεται προςωρινά μζχρι τθν ανάρρωςθ του. 
Εάν παραςτεί ανάγκθ να δουλζψει κανείσ χωρίσ τα προςτατευτικά γάντια (εκτζλεςθ εργαςιϊν με 
ςκυρόδεμα ι τοφβλα) αμζςωσ μετά κα πρζπει να πλζνεται και να βάηει ειδικό αντιςθπτικό. 
3.2.5.2  Τα μάτια πρζπει να προςτατεφονται από οποιαδιποτε επαφι με τα λφματα και με 
ανακυμιάςεισ επικίνδυνων ουςιϊν ςε περιοριςμζνουσ χϊρουσ. Δεν κα πρζπει τα χζρια να ζρχονται 
ςε επαφι με τα μάτια και ιδιαίτερα όταν αυτά πιτςιλιςτοφν ι ερεκιςτοφν δεν πρζπει να τρίβονται με 
τα χζρια. 
Σε τετοιεσ περιπτϊςεισ, ο εργαηόμενοσ πρζπει να απομακρφνεται από το ςθμείο εργαςίασ και να του 
παρζχονται οι πρϊτεσ βοικειεσ Εάν δε είναι ςοβαρι θ περίπτωςθ να μεταφζρεται για ιατρικι 
φροντίδα. 
Σε μερικζσ περιπτϊςεισ πρζπει να παρζχονται προςτατευτικζσ διατάξεισ για τα μάτια. 
3.2.5.3. Το προςωπικό που απαςχολείται, μπορεί να εκτεκεί ςε υπερβολικό κόρυβο τόςο 
δουλεφοντασ μζςα ςε αγωγοφσ και άλλουσ περιοριςμζνουσ χϊρουσ όςο και δίπλα ςε γεννιτριεσ, 
αντλίεσ και άλλα μθχανιματα. 
Σε τετοιεσ περιπτϊςεισ πρζπει: 
· Να προβλζπεται ακουςτικι προςταςία του εργαηόμενου. 
· Να γίνεται απόπειρα μείωςθσ του κορφβου ςτθν πθγι (θχομόνωςθ). 
Πταν δεν είναι δυνατι θ μείωςθ του κορφβου ςτθν πθγι και όταν θ Μζςθ Ατομικι Ζκκεςθ ςτον 
κόρυβο υπερβαίνει τα 85 - 90 dB(A), πρζπει να προβλζπεται ακουςτικι προςταςία του εργαηόμενου 
με τθν επιςιμανςθ ότι φορϊντασ αυτι τθν προςτατευτικι διάταξθ δεν κα πρζπει να εκτίκεται ςε 
άλλουσ κίνδυνουσ. 
3.3 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
Για τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι των εργαηόμενων ςτα δίκτυα αποχζτευςθσ επιβάλλεται πζραν τθσ 
λιψθσ των μζτρων αςφάλειασ που κάκε φορά ενδείκνυνται να υπάρχει και να εφαρμόηεται πάντα ςε 
όλεσ τισ εργαςίεσ / διαδικαςίεσ οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν ελάττωςθ και ει δυνατόν ςτθν εξάλειψθ 
των κίνδυνων, αλλά και ςτθν ςωςτι και ολοκλθρωμζνθ επίβλεψθ και διοίκθςθ όλων των εργαςιϊν 
ςτα ςυςτιματα αποχζτευςθσ.  

Θ λειτουργικι αυτι διαδικαςία πρζπει να προβλζπεται και να εφαρμόηεται ςε όλα τα  ςθμεία 
όπου προετοιμάηονται ι εκτελοφνται οι εργαςίεσ, δθλαδι: 
  Στο εργοτάξιο 
  Στο ςθμείο εργαςίασ 
και ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ δθλαδι: 
  Στθν διαδικαςία τθσ προετοιμαςίασ ςτο εργοτάξιο 
  Στθν διαδικαςία τθσ προετοιμαςίασ ςτο ςθμείο εργαςίασ 
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  Κατά τθν λιξθ τθσ εργαςίασ ςτο εργοτάξιο 
και ςε όλεσ τισ καταςτάςεισ δθλαδι: 
  Στθν εργαςία ρουτίνασ 
  Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ 
  Σε περίπτωςθ κατάςταςθσ ανάγκθσ. 
ΡΕΙΓΑΦΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
Ραρακάτω, παρατίκεται ενδεικτικά, ζνα ςχζδιο λειτουργικισ διαδικαςίασ. 
Το ςχζδιο αυτό πρζπει: 

 Να προςαρμόηεται ςτισ εξελίξεισ τθσ τεχνικισ και τθσ τεχνολογίασ. 

 Να ςυηθτείται περιοδικά, ϊςτε να επιςθμαίνονται ελλείψεισ, αδυναμίεσ και λάκθ του και να 
ανακεωρείται. 
3.4 ΚΙΝΔΤΝΟΙ 
3.4.1 ΤΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι περιςςότεροι τραυματιςμοί προκαλοφνται από: 
· Ρτϊςθ εξοπλιςμοφ και υλικϊν πάνω ςτον εργαηόμενο 
· Ρτϊςθ εργαηόμενων από πρόχειρεσ ςκάλεσ 
· Γλίςτρθμα του εργαηόμενου 
· Ρτϊςθ ςτο νερό 
· Εμπλοκι ςε μθχανιματα ι τραυματιςμόσ από λάκοσ λειτουργία μθχανιματοσ 
· Θλεκτροπλθξία. 
Για τθν αποφυγι τραυματιςμϊν πρζπει: 

 Να εφαρμόηονται οι ςχετικζσ οδθγίεσ για τθν ζνδυςθ του προςωπικοφ 

 Να τθροφνται ςχολαςτικά οι λειτουργικζσ διαδικαςίεσ 

 Να ζχουν λθφκεί κατά τον ςχεδιαςμό τα κατάλλθλα μζτρα όπωσ ςε διάφορα ςθμεία του 
παρόντοσ ςθμειϊνονται. 
3.4.2. ΡΛΘΜΜΥΕΣ 
Κίνδυνοσ από πλθμμφρα είναι δυνατόν να προκλθκεί από καταιγίδα κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ 
των εργαςιϊν και πικανόν μακριά από το ςθμείο εργαςίασ. 
3.5 ΑΛΛΑ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 
3.5.1 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘ - ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ ΘΕΣΕΩΝ ΕΓΑΣΙΑΣ 

 Για τθν περίφραξθ και επιςιμανςθ των κζςεων εργαςίασ και των μθχανθμάτων και οχθμάτων 
πρζπει να εφαρμόηονται ςχολαςτικά οι προβλζψεισ των ειδικϊν διατάξεων του Κϊδικα Οδικισ 
Κυκλοφορίασ και τθσ υπουργικισ απόφαςθσ ΒΜ5/30058. Ζγκριςθ Ρρότυπθσ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ 
Σθμάνςεωσ Εκτελοφμενων Ζργων ςε οδοφσ εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν (ΦΕΚ Β 121/23-3-83). 

 Κάκε ανοικτό φρεάτιο κα πρζπει εφ'όςον δεν εκτελοφνται ςε αυτό εργαςίεσ, να καλφπτεται με 
ειδικι εςχάρα εξαςφαλιςμζνθ από οριηόντιεσ μετακινιςεισ και να επιςθμαίνεται με περίφραγμα από 
ορκοςτάτεσ και κάγκελα με ζντονα ευδιάκριτα χρϊματα (άςπρο-κόκκινο). 

 Ρροειδοποιθτικά ςιματα κα τοποκετοφνται για τθν ζγκαιρθ προειδοποίθςθ τθσ κυκλοφορίασ ςε 
αποςτάςεισ τουλάχιςτον 30 μζτρων και ςφμφωνα με τισ τοπικζσ ςυνκικεσ και τισ διατάξεισ του Κ.Ο.Κ. 
3.6 ΜΕΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 
3.6.1 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

· Κράνοσ Αςφάλειασ 
· Αντιεφιδρωτικι κορδζλα κεφαλιοφ 
· Φόρμα εργαςίασ 
· Διάταξθ διάςωςθσ (ειδικι ηϊνθ) και ςχοινί Ρροςταςίασ 
· Γάντια εργαςίασ 
· Ελαςτικά ενιςχυμζνα υποδιματα (μζχρι τον μθρό θ το γόνατο) 
· Μάλλινεσ κάλτςεσ 
· Αντιεκρθκτικόσ φανόσ κράνουσ. 

Θ διάταξθ διάςωςθσ μπορεί να είναι είτε ηϊνθ αςφάλειασ (safety belts), είτε γιλζκο αςφάλειασ 
(safety harnesses). 
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· Πλοσ ο εξοπλιςμόσ αυτόσ, πρζπει να είναι ανκεκτικόσ και να ανταποκρίνεται ςτθν ςυγκεκριμζνθ 
αποςτόλθ του (π.χ. θ διάταξθ διάςωςθσ πρζπει να είναι δυνατόν να φορεκεί ςε περιοριςμζνο χϊρο 
με ευκολία, να αντζχει το βάροσ αυτοφ που τθν φοράει, να φζρει κρίκουσ για τα ςκοινιά διάςωςθσ 
και να είναι από κατάλλθλο υλικό ϊςτε να πλζνεται εφκολα). 
Οι εργαηόμενοι πρζπει να φζρουν ςυνεχϊσ τον παραπάνω εξοπλιςμό. 
3.6.2. ΜΕΣΑ ΟΜΑΔΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

· Συςκευι επικοινωνίασ (C.B.) 
· Συςκευι τεχνθτισ αναπνοισ 
· Υλικό Ρρϊτων Βοθκειϊν 
· Υλικό ςιμανςθσ και αςφάλειασ οδϊν (κϊνοι, εμπόδια, φωτιςτικά, προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ, 

ςθμαιάκια κ.α.). 
3.6.3 ΕΡΙΛΟΓΘ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 
Είναι βαςικό, για τθν αςφάλεια των εργαηόμενων, όλα τα όργανα, μθχανιματα και εν γζνει 
εξοπλιςμόσ που προαναφζρκθκαν κακϊσ και ο εξοπλιςμόσ διάςωςθσ: 

· Nα είναι επιλεγμζνα ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτο ειδικό αυτό περιβάλλον εργαςίασ. 
· Να κρατοφνται κακαρά και καλά ςυςκευαςμζνα ςε εφκολα αναγνωρίςιμεσ ςυςκευαςίεσ. 
· Να ελζγχονται, δοκιμάηονται και ρυκμίηονται τακτικά (αντίγραφα των ρυκμίςεων και των δοκίμων 

πρζπει να φυλάςςονται). 
· Να ςυντθροφνται τακτικά. 
· Να είναι γνωςτι θ λειτουργία τουσ ςτο προςωπικό. 
· Να είναι ευπρόςιτα και πάντα διακζςιμα. 
· Να υπάρχουν διακζςιμα περιφερειακά εξαρτιματα και μονάδεσ εφεδρείασ. 

3.7 ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

 Ρρζπει να τθροφνται με ςχολαςτικότθτα και ακρίβεια ολεσ οι ςχετικζσ διατάξεισ των Ελλθνικϊν 
Κανονιςμϊν. Αναφζρουμε ενδεικτικά τον Κανονιςμό Εςωτερικϊν Θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, 
Κανονιςμοφσ Δ.Ε.Θ. κ.α.). Ρρζπει επίςθσ να τθροφνται τα πρότυπα για τθν εγκατάςταςθ και 
λειτουργία θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, ςυςκευϊν και μθχανθμάτων. 

 Δεν επιτρζπεται ςε μθ ειδικευμζνο και χωρίσ τθν νόμιμθ άδεια να εγκακιςτά, τροποποιεί ι 
παρεμβαίνει με οποιονδιποτε τρόπο ςε θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμό. 

 Οι ειδικζσ ςυνκικεσ επιβάλλουν ειδικι προςοχι ςυνεχϊσ και τθν εγκατάςταςθ του 
θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςτεγανοφ τφπου. 

 Ρριν από κάκε εργαςία ςυντιρθςθσ ι ακόμα και ρφκμιςθσ ςτθν εγκατάςταςθ ι ςτον εξοπλιςμό 
απαιτείται να προβοφμε ςε απομόνωςθ και απαγόρευςθ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ (κλείδωμα 
χειριςτθρίων, αφαίρεςθ αςφαλειϊν λειτουργίασ, προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ κ.α.)  Τα λουκζτα που 
τοποκετοφνται ςτα χειριςτιρια αφαιροφνται προςωπικά από τουσ χείριςτεσ μετά το πζρασ τθσ 
εργαςίασ και τθν απομάκρυνςθ των εργαλείων και κακαριςμό του χϊρου εργαςίασ και τα 
επιςτρζφουν ςτον επικεφαλισ υπεφκυνο για τθν διακοπι και επαναλειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 
Θ τάςθ λειτουργίασ όλων των ςυςκευϊν που εργάηονται εντόσ του δικτφου ι ςε περιοριςμζνουσ 
χϊρουσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 50 V. Aυτό ςυνεπάγεται τθν χριςθ φορθτισ γεννιτριασ ι όπου 
υπάρχει παροχι εναλλαςςόμενου ρεφματοσ ενόσ μεταςχθματιςτι διπλισ περιελίξεωσ με τθν 
δευτερεφουςα περιζλιξθ γειωμζνθ ζτςι ϊςτε θ τάςθ βραχυκυκλϊςεισ να μθν υπερβαίνει τα 25 V. 
Ο μεταςχθματιςτισ πρζπει: 

 Να τοποκετείται οπωςδιποτε εκτόσ του δικτφου ι του οποιουδιποτε περιοριςμζνου χϊρου 
εργαςίασ. 

 Να είναι κλειςτόσ μζςα ςε ανκεκτικό μονωτικό περίβλθμα. 

 Να είναι επαρκϊσ διαςταςιολογθμζνοσ και να καταςκευάηεται με πλζγμα μεταξφ κφριασ και 
δευτερεφουςασ περιζλιξθσ. 

 Θ επαφι γείωςθσ να είναι ςίγουρθ. 

 Θ παροχι του κυκλϊματοσ πρζπει να προςτατεφεται με επάρκεια από υπερφόρτωςθ του δικτφου 
και με κατάλλθλθ αςφάλεια ι μικρό διακόπτθ. 

 Πλα τα μζρθ του ςυμπεριλαμβανόμενου του καλωδίου πρζπει να είναι κατάλλθλα για εργαςία ςε 
χϊρο με υγραςία. 
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Ολεσ οι μπαταρίεσ  πρζπει να είναι ςτεγανοφ και αντιεκρθκτικοφ τφπου.  
Οι διακόπτεσ γενικά πρζπει να τοποκετοφνται εκτόσ δικτφου και περιοριςμζνων χωρϊν. 
3.8 ΑΝΤΨΩΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

 Για τα ανυψωτικά μθχανιματα γενικά πρζπει να εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα από το Ρ.Δ. 
1073/81 ΦΕΚ Α260/81 και τισ άλλεσ κείμενεσ διατάξεισ. Εδϊ επιςθμαίνουμε ιδιαίτερα τα εξισ: 

 Τα μθχανοκίνθτα και χειροκίνθτα βαροφλκα πρζπει να ζχουν φρζνα και αςφάλεια ανάςτροφθσ 
περιςτροφισ (καςτανιά), τα γρανάηια τουσ να είναι προφυλαγμζνα και να καλφπτονται οι κοφτερζσ 
επιφάνειεσ. 

 Τα μθχανοκίνθτα βαροφλκα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με oδθγό ςυρματόςκοινου. Τα 
ελευκζρα άκρα και τα προεξζχοντα περιςτρεφόμενα μζρθ πρζπει να είναι καλυμμζνα όπωσ και τα 
κινθτά όργανα μετάδοςθσ κίνθςθσ και οι ιμάντεσ εφ’όςον βρίςκονται ςε περιοχι εργαςίασ ι 
κυκλοφορίασ. 

 Τα καυςαζρια των κινουμζνων με μθχανζσ εςωτερικισ καφςεωσ βαροφλκων πρζπει να απάγονται 
ϊςτε να μθν κινδυνεφει από αυτά ο χειριςτισ και οι εργαηόμενοι ςτο δίκτυο. 

 Στα χειροκίνθτα βαροφλκα το ςτρόφαλο (μανιβζλα) πρζπει οπωςδιποτε να εξαςφαλίηεται από 
ολίςκθςθ ι άκελο τράβθγμα. Δεν επιτρζπεται ςτρόφαλο με ςτρεπτι χειρολαβι να ζχει κζςεισ τριβισ 
μεταξφ χειρολαβισ και άξονα. 

 Τα ςυρματόςκοινα των βαροφλκων πρζπει να είναι γερά ςτερεωμζνα ςτο τφμπανο με ενωτικζσ 
πλάκεσ ι κλειδοςφινεσ. 
3.9 ΔΙΑΩΗ 
Κάκε ςυνεργείο πρζπει να μπορεί να ζλκει ςε επικοινωνία ανά πάςα ςτιγμι με τθν ζδρα τθσ 
επιχείρθςθσ ι το κεντρικό εργοτάξιο ι ακόμα και άλλεσ υπθρεςίεσ (Ρυροςβεςτικι, Νοςθλευτικά 
Ιδρφματα, Αςτυνομία, γιατροφσ διάφορων ςχετικϊν ειδικοτιτων κ.α.). 
Θ Επικοινωνία αυτι καλό κα είναι να μπορεί να πραγματοποιείται με αςφρματουσ (C.B. κ.λ.π.) ι 
τουλάχιςτον τθλεφωνικά. 
Ρροσ τοφτο πρζπει κάκε ςυνεργείο να διακζτει ςε πρϊτθ ηιτθςθ πλιρθ κατάλογο με τα τθλζφωνα 
των προαναφερκζντων υπθρεςιϊν και γιατρϊν (ακόμα και αν διακζτει C.B.μαηί του). 
Θ ςφςταςθ υπθρεςίασ διάςωςθσ πρζπει να ςυμφωνείται με τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία γραπτϊσ και 
να καταςτρϊνονται τα ςχετικά ςχζδια δράςθσ. 
Για τθν εκτζλεςθ επιχειριςεων διάςωςθσ πρζπει να υπάρχει ειδικι εκπαίδευςθ κατάλλθλα 
επιλεγμζνου μζρουσ του προςωπικοφ και τουλάχιςτον δυο από κάκε ςυνεργείο. 
3.9.1 ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΩΣΘΣ 
Κάκε ςυνεργείο που δουλεφει πρζπει εκτόσ από τα ςφνεργα τθσ δουλειάσ και τον ατομικό και 
ομαδικό εξοπλιςμό που προαναφζρκθκε πρζπει να ζχει μαηί του τα παρακάτω εφόδια για τθν 
περίπτωςθ ανάγκθσ διάςωςθσ εργαηόμενων: 

· Ιςχυρό αντιεκρθκτικοφ τφπου φανό με μπαταρίεσ ( απαιτείται ζλεγχοσ λειτουργίασ κακθμερινά). 
· Φαρμακείο με όλα τα απαραίτθτα για τθν παροχι Ρρϊτων Βοθκειϊν. 

Ο εξοπλιςμόσ και τα φάρμακα πρζπει: 
· Να ελζγχεται τακτικότατα ϊςτε να είναι ςε κατάςταςθ λειτουργίασ και να μθν ζχει παρζλκει θ 

θμερομθνία ιςχφοσ. 
· Να προςτατεφεται από τθν ρφπανςθ. 
· Να είναι γνωςτόσ ο χειριςμόσ του και θ χριςθ του ςε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ οι οποίοι πρζπει να 

είναι εξοικειωμζνοι με τθν χριςθ του. 
Ο εξοπλιςμόσ διάςωςθσ καλόν κα είναι να είναι διακζςιμοσ για κάκε ςυνεργείο. Εάν φυλάςςει ςτο 
εργοτάξιο, τότε και θ ομάδα διάςωςθσ πρζπει να αποτελείται από προςωπικό του εργοταξίου. 
3.9.2 ΡΑΟΧΘ ΡΩΤΩΝ ΒΟΘΘΕΙΩΝ 
Σφμφωνα με ςχετικι οδθγία των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων: 

 Θ αρμοδία για τθν αποχζτευςθ υπθρεςία, οφείλει να εξαςφαλίηει τθν κακ'οιονδιποτε ςτιγμι 
παροχι Ρρϊτων Βοθκειϊν, περιλαμβανομζνου και του ειδικά εκπαιδευμζνου προςωπικοφ. Ρρζπει 
να λαμβάνει μζτρα για τθν μεταφορά των εργαηόμενων που  υφίςτανται ατφχθμα ι παρουςιάηουν 
αιφνίδια αδιακεςία προκείμενου να τουσ παραςχεκεί ιατρικι βοικεια. 
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 Υλικό Ρρϊτων Βοθκειϊν πρζπει να υπάρχει ςε όλα τα μζρθ που είναι απαραίτθτο λόγω των 
ςυνκθκϊν εργαςίασ. Το υλικό πρζπει να ζχει τθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και να είναι εφκολα προςιτό. Θ 
διεφκυνςθ και το τθλζφωνο τθσ υπθρεςίασ Ρρϊτων Βοθκειϊν πρζπει να επιςθμαίνεται ευκρινϊσ. 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ [Ι]: ΑΝΑΛΤΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΡΓΑΙΕ ΣΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 
 Θόρυβοσ 

 Χθμικοί Ραράγοντεσ 

 Εκρθκτικζσ Φλεσ 

 Ρυρκαγιά 

 Θλεκτρικό εφμα 

 Μθχανικόσ Εξοπλιςμόσ 

 Διακίνθςθ Φορτίων 

 Εκςκαφζσ 

 Εργαςίεσ με Ικριϊματα 

 Σκυροδετιςεισ 

 
ΘΟΡΤΒΟ 

Θ πλειοψθφία των ανκρϊπων είναι αρκετά ευαιςκθτοποιθμζνθ ενάντια ςε χθμικοφσ κινδφνουσ, όχι 
όμωσ και ςτουσ κινδφνουσ από το κόρυβο. Και όμωσ, ο υπζρμετροσ κόρυβοσ μπορεί να καταςτρζψει 
τα ευαίςκθτα κφτταρα του εςωτερικοφ του αυτιοφ ςε τζτοιο βακμό που θ ακουςτικι ικανότθτα του 
εργαηομζνου να εξομοιωκεί με αυτι ενόσ υπεριλικα πολφ πριν ο πρϊτοσ αγγίξει τθ ςφνταξθ. Είναι 
αναγκαίο να επιςθμανκεί ότι οποιαδιποτε υπζρμετρθ ζκκεςθ ςε κόρυβο ζχει καταςτρεπτικζσ και μθ 
αναςτρζψιμεσ ςυνζπειεσ. Για το λόγο αυτό, θ μείωςθ τθσ ακοισ πζραν ενόσ ορίου, κεωρείται και 
νομικά, επαγγελματικι αςκζνεια. 
Σθμεία προςοχισ  

 Ο κόρυβοσ πάνω από 85 dB(A) είναι επικίνδυνοσ και μπορεί να προκαλζςει μείωςθ τθσ ακοισ. 

 Ο κόρυβοσ μζςων και υψθλϊν ςυχνοτιτων (2-5 KHz) είναι ο πλζον επικίνδυνοσ για τθν ακοι. 

 Ρρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτον κρουςτικό κόρυβο (με ζμφαςθ ςτον μθ αναμενόμενο). 

 Αφξθςθ του κορφβου κατά 3 dB(A) ςυνεπάγεται διπλαςιαςμό τθσ θχθτικισ πίεςθσ, άρα και τθσ 
βλαπτικότθτάσ του. 

 Ο χρόνοσ ζκκεςθσ ςτον κόρυβο είναι ανάλογοσ του βλαπτικοφ του αποτελζςματοσ. 

 Ο κόρυβοσ αποτελεί αίτιο ι ςυναίτιο ςθμαντικοφ αρικμοφ ατυχθμάτων. 

 Θ ςυνεχισ ζκκεςθ ςε κόρυβο προκαλεί ψυχολογικι ζνταςθ και επθρεάηει τισ φυςιολογικζσ 
λειτουργίεσ του οργανιςμοφ. 

 Θ προςοχι πρζπει να εςτιάηει ςτθν εκτίμθςθ τθσ ζκκεςθσ των εργαηομζνων ςτο κόρυβο 
περιςςότερο, από τον κόρυβο αυτόν κακ’ εαυτόν. 

 Τα Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ κατά του κορφβου αποτελοφν τθ λιγότερο επικυμθτι λφςθ και 
δεν πρζπει να επιλζγονται για ςυνεχι προςταςία (ζκκεςθ ςε οκτάωρθ βάςθ). 
 

Ρθγι: Tο ανωτζρω κείμενο αποτελεί ςχετικό απόςπαςμα από το Εκπαιδευτικό 
Ρακζτο "Αςφάλεια και Υγεία ςτα Τεχνικά ζργα", Εργονομία έπε, ΑΘΘΝΑ 1997 

 
 

ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 
Στουσ διάφορουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ γίνεται διακίνθςθ και χριςθ χθμικϊν ουςιϊν. Αυτι τθ ςτιγμι 
υπάρχουν περιςςότερεσ από 1.000.000 χθμικζσ ουςίεσ, από τισ οποίεσ οι 40.000 ζωσ 50.000 είναι εν 
δυνάμει επικίνδυνεσ ουςίεσ για τθν υγεία και αςφάλεια των εργαηομζνων αλλά και για το 
περιβάλλον. Εν τοφτοισ, οι χθμικζσ ουςίεσ ςε μεγάλο βακμό παφουν να αποτελοφν απειλι, αν 
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χρθςιμοποιθκοφν οι ςωςτζσ μζκοδοι εργαςίασ και τα κατάλλθλα μζςα και μζτρα προςταςίασ. 
Οριςμζνα προϊόντα που χρθςιμοποιοφνται ςτα εργοτάξια των τεχνικϊν ζργων, όπωσ τα διαλυτικά, τα 
χρϊματα, τα βερνίκια, θ πίςςα, ο αφρόσ πολυουραικάνθσ κ.α., δεν παφουν να είναι επικίνδυνα αν 
και χρθςιμοποιοφνται χρόνια τϊρα. 
Σθμεία προςοχισ: 

 Οριςμζνεσ χθμικζσ ουςίεσ είναι εν δυνάμει επικίνδυνεσ για τον χριςτθ. 

 Ράνω ςε κάκε δοχείο που περιζχει μια χθμικι ουςία, πρζπει να υπάρχουν οι ετικζτεσ αςφαλείασ 
για τθν πλθροφόρθςθ των εργαηομζνων. 

 Κάκε χθμικι ουςία εκτόσ από τθν ςιμανςθ αςφαλείασ πρζπει να ςυνοδεφεται από τθν 
αντίςτοιχθ κάρτα χθμικισ αςφαλείασ, όπου περιζχονται λεπτομερείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ 
πικανοφσ κινδφνουσ, ςυμπτϊματα, μζτρα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ. 

 Θ παροχι των Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ ςτουσ εργαηομζνουσ, είναι υποχρζωςθ του εργοδότθ 
ενϊ θ χριςθ τουσ, είναι υποχρζωςθ των εργαηομζνων. 

 Οι ςυςκευαςίεσ των χθμικϊν ουςιϊν πρζπει να ελζγχονται ωσ προσ τθ διαρροι. 

 Κατά τθν αποκικευςθ των χθμικϊν ουςιϊν πρζπει να απομακρφνονται τα εφφλεκτα υλικά. 

 Σε κάκε εργαςιακό χϊρο πρζπει να είναι γνωςτό το είδοσ τθσ ςκόνθσ και θ ςυγκζντρωςι τθσ, για 
να είναι δυνατι θ μζριμνα για τθν προςταςία των εργαηομζνων. 
 

Ρθγι: Tο ανωτζρω κείμενο αποτελεί ςχετικό απόςπαςμα από το Εκπαιδευτικό 
Ρακζτο "Αςφάλεια και Υγεία ςτα Τεχνικά ζργα", Εργονομία έπε, ΑΘΘΝΑ 1997 

 
ΕΚΡΗΚΣΙΚΕ ΤΛΕ 

Δεν γίνεται χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν ςτθν παροφςα εργολαβία 
 

ΠΤΡΚΑΓΙΑ 
Ο κίνδυνοσ πρόκλθςθσ πυρκαγιάσ είναι υπαρκτόσ ςτα τεχνικά ζργα. Θ πικανότθτα του ςυμβάντοσ και 
θ ςοβαρότθτα του κινδφνου, είναι ςυνάρτθςθ των ςυγκεκριμζνων ςυνκθκϊν του εργοταξίου και 
ποικίλουν ανάλογα με το είδοσ του ζργου. Με δεδομζνθ τθ μθ μθδενικι πικανότθτα ατυχιματοσ 
πυρκαγιάσ αφενόσ και τα ανεξζλεγκτα ενδεχομζνωσ αποτελζςματα τθσ (ολικι καταςτροφι 
εγκατάςταςθσ, εξοπλιςμοφ και υλικϊν ι/και κάνατοσ ανκρϊπων), οφείλουν οι Εργοδότεσ (Ανάδοχοι 
ι Υπθρεςίεσ του Δθμοςίου) να λαμβάνουν τα απαραίτθτα κατά περίπτωςθ μζτρα για τθν αποφυγι 
πρόκλθςθσ πυρκαγιάσ (προλθπτικά μζτρα) και τθν καταςτολι τθσ (καταςταλτικά μζτρα). 
Σθμεία προςοχισ: 

 Θ πρόλθψθ υπερζχει τθσ καταςτολισ. 

 Τα αυτόματα ςυςτιματα πυρανίχνευςθσ/πυρόςβεςθσ (εφόςον προβλζπονται) πρζπει να 
εγκακίςτανται και ενεργοποιοφνται με τθν πρόοδο του ζργου και όχι μετά τθν ολοκλιρωςι του. 

 Ρρζπει να υπάρχουν πυροςβεςτικά μζςα για κάκε τφπο πυρκαγιάσ. 

 Οι οδοί διαφυγισ πρζπει να επιςθμαίνονται και να παραμζνουν πάντα κακαροί και ελεφκεροι 
εμποδίων. 

 Θ αποκικευςθ εφφλεκτων υλικϊν (αερίων ι υγρϊν) πρζπει να γίνεται ςε ειδικοφσ χϊρουσ. 

 Ρρζπει να υπάρχει διακζςιμο εκπαιδευμζνο προςωπικό ςτθν πυραςφάλεια, ςε όλεσ τισ βάρδιεσ. 

 Πλα τα μθχανιματα και οχιματα πρζπει να φζρουν κατάλλθλο πυροςβεςτιρα. 

 Απαγορεφεται θ χριςθ φλόγασ χωρίσ ζγκριςθ. 

 Ρρζπει να υπάρχουν ηϊνεσ πυραςφάλειασ ςε δαςικζσ ι καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ. 

 Απαγορεφονται οι φωτιζσ για κζρμανςθ του προςωπικοφ. 

 Διακόψτε τθν τάςθ ςε περίπτωςθ θλεκτρικισ πυρκαγιάσ. 

 Απαγορεφονται οι άδειοι πυροςβεςτιρεσ ςτα πυροςβεςτικά ςθμεία. 
 

Ρθγι: Tο ανωτζρω κείμενο αποτελεί ςχετικό απόςπαςμα από το Εκπαιδευτικό 
Ρακζτο "Αςφάλεια και Υγεία ςτα Τεχνικά ζργα", Εργονομία έπε, ΑΘΘΝΑ 1997 

 
ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΡΕΤΜΑ 
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Το θλεκτρικό ρεφμα παρουςιάηει πολλοφσ και μεγάλθσ ςοβαρότθτασ κινδφνουσ, ιδιαίτερα ςτα 
εργοτάξια τεχνικϊν ζργων, όπου οι εγκαταςτάςεισ είναι προςωρινζσ, βρίςκονται κατά κανόνα ςτθν 
φπαικρο και το προςωπικό δεν ζχει τθν κατάλλθλθ εκπαίδευςθ. 
Σθμεία προςοχισ: 

 Το θλεκτρικό ρεφμα παρουςιάηει πολλοφσ κινδφνουσ για ατυχιματα. Μπορεί να προκαλζςει 
πυρκαγιά, ζκρθξθ, αλλά και αναπθρία, ακόμθ και κάνατο. 

 Μζτρα αςφαλείασ είναι θ χριςθ χαμθλισ τάςθσ (42 V), θ μονωτικι κζςθ, θ γείωςθ και ο 
διακόπτθσ διαφυγισ. 

 Οι εγκαταςτάςεισ διανομισ ενζργειασ πρζπει να ζχουν καλι γείωςθ, να ζχουν τθν ςωςτι κζςθ 
ςτο εργοτάξιο και τα ςτοιχεία τουσ να τθροφν τισ απαραίτθτεσ αποςτάςεισ αςφαλείασ από το 
ζδαφοσ. 

 Οι κίνδυνοι από τα θλεκτρικά δίκτυα ποικίλουν ανάλογα με το είδοσ του δικτφου (εναζριο, 
υπόγειο ι βοθκθτικό). 

 Οι πίνακεσ διανομισ και τροφοδοςίασ πρζπει να είναι ςτεγανοφ τφπου με δυνατότθτα 
αςφάλιςθσ, να είναι γειωμζνοι, να ζχουν διακόπτθ διαφυγισ και να ςυντθροφνται τακτικά. 

 Οι χωματουργικζσ εργαςίεσ πρζπει να εκτελοφνται αφοφ πρϊτα ζχει ελεγχκεί ο πικανόσ κίνδυνοσ 
από δίκτυα τθσ ΔΕΘ που βρίςκονται ςτθν κζςθ του ζργου. 

 Οι εργαςίεσ που εκτελοφνται κοντά ςε δίκτυα τθσ ΔΕΘ πρζπει να γίνονται με ιδιαίτερθ προςοχι, 
αφοφ ο κίνδυνοσ για πικανό ατφχθμα λόγω επαφισ ι προςζγγιςθσ με το δίκτυο είναι μεγάλοσ. 

 Τα φωτιςτικά ςθμεία κακϊσ και οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ και μθχανιματα πρζπει να παρζχουν 
προςταςία από πικανι θλεκτροπλθξία. 
 

Ρθγι: Tο ανωτζρω κείμενο αποτελεί ςχετικό απόςπαςμα από το Εκπαιδευτικό 
Ρακζτο "Αςφάλεια και Υγεία ςτα Τεχνικά ζργα", Εργονομία έπε, ΑΘΘΝΑ 1997 

 
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

Οι παραδοςιακζσ μζκοδοι εκτζλεςθσ των τεχνικϊν ζργων εγκαταλείπονται και θ εκμθχάνιςθ των 
ζργων προχωρεί με γοργά βιματα, ζχοντασ ιδθ προςεγγίςει ζναν ικανοποιθτικό βακμό ςτα μεγάλα 
ιδιωτικά και δθμόςια τεχνικά ζργα. 
Οι Συμβάςεισ εκτζλεςθσ τεχνικϊν ζργων του Δθμόςιου τομζα αναφζρουν ωσ απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ τθ διάκεςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ εκ μζρουσ του Αναδόχου του ζργου. Ο 
εξοπλιςμόσ ποικίλει ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν, το μζγεκόσ τουσ και τθν ιδιαίτερθ δυςκολία 
τουσ (τοπικζσ ςυνκικεσ), με εξαίρεςθ τον τυπικό εξοπλιςμό ο οποίοσ απαιτείται για τθ μεταφορά 
υλικϊν και προςωπικοφ -ο οποίοσ επίςθσ ποικίλει. 
Οι μθχανζσ εφευρζκθκαν και χρθςιμοποιοφνται για να λφνουν προβλιματα. Δυςτυχϊσ θ κακι χριςθ, 
ο ακατάλλθλοσ χειριςμόσ και θ πλθμμελισ ςυντιρθςθ ςε ςυνδυαςμό με εξωγενείσ παράγοντεσ ωσ 
προσ το μθχάνθμα και το χειριςτι, γίνονται αιτία ατυχθμάτων. 
Σθμεία προςοχισ: 

 Eνα μθχάνθμα πρζπει να χρθςιμοποιείται μόνον για τθν εργαςία (εσ) που ζχει καταςκευαςκεί. 

 Απαγορεφεται θ υπερφόρτωςθ μθχανιματοσ. 

 Μόνον αδειοφχοι χειριςτζσ επιτρζπεται να χειρίηονται τα μθχανιματα. 

 Θ άδεια των χειριςτϊν πρζπει να είναι ςε ιςχφ. 

 Απαγορεφεται θ χριςθ ερπυςτριοφόρων μθχανθμάτων ςε άςφαλτο. 

 Θ ςυντιρθςθ και θ τιρθςθ καρτζλασ (βιβλίου) ςυντιρθςθσ για κάκε μθχάνθμα είναι 
υποχρεωτικι. 

 Απαγορεφονται οι αυτοςχεδιαςμοί ςτθ χριςθ και ςυντιρθςθ του μθχανιματοσ. 

 Πλα τα μθχανιματα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με πυροςβεςτιρα και φαρμακείο. 

 Πλα τα ςυςτιματα αςφαλείασ πρζπει να λειτουργοφν καλϊσ. 

 Ο εξοπλιςμόσ των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων πρζπει να αναγράφει το φορτίο ανφψωςθσ. 

 Ριςτοποιθτικό ανυψωτικισ ικανότθτασ απαιτείται για όλουσ τουσ γερανοφσ. 

 Θ κζςθ του μθχανιματοσ δεν πρζπει να είναι επιςφαλισ για το ίδιο και για τρίτουσ. 

 Πλα τα ΜΕ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με άδεια λειτουργίασ και πινακίδα “ΜΕ”. 
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 Θ καρότςα των αυτοκίνθτων φορτθγϊν πρζπει να είναι ςκεπαςμζνθ όταν μεταφζρεται άμμοσ ι 
3Α. 

 Θ επικεϊρθςθ των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων είναι υποχρεωτικι και πρζπει να καταγράφεται. 

 Ειδικά μζτρα πρζπει να λαμβάνονται λόγω εναζριων αγωγϊν ενζργειασ και τθλεπικοινωνιϊν. 

 Ρροςοχι ςτα υπόγεια δίκτυα κατά τθν εκςκαφι τάφρων. 

 Ο εξοπλιςμόσ ανφψωςθσ (ςαμπάνια, ιμάντεσ, ςυρματόςχοινα) πρζπει να είναι ςε καλι 
κατάςταςθ. Θ επικεϊρθςι του είναι υποχρεωτικι πριν από τθ χριςθ του. 
 

Ρθγι: Tο ανωτζρω κείμενο αποτελεί ςχετικό απόςπαςμα από το Εκπαιδευτικό 
Ρακζτο "Αςφάλεια και Υγεία ςτα Τεχνικά ζργα", Εργονομία έπε, ΑΘΘΝΑ 1997 

 
ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΦΟΡΣΙΩΝ 

Θ ανφψωςθ και θ μεταφορά φορτίων ςτα εργοτάξια κατά κανόνα γίνονται με χριςθ μθχανικϊν 
μζςων (γερανοί, παλάγκα, βαροφλκα κλπ), εν τοφτοισ εξακολουκοφν να υπάρχουν περιπτϊςεισ όπου 
γίνονται χειρωνακτικά. Οι χειρωνακτικζσ εργαςίεσ (ανφψωςθ, μεταφορά, ζλξθ, ϊκθςθ ι απόκεςθ 
φορτίων), ζχουν ωσ ςυνικεισ ςυνζπειεσ: 

 Κόπωςθ των εργαηομζνων. 

 Καταπόνθςθ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ των εργαηομζνων. 

 Ατυχιματα. 

 Κακυςτζρθςθ τθσ παραγωγισ. 
Για να γίνει αντιλθπτό το μζγεκοσ του προβλιματοσ κατά τθ χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων, αρκεί 
να αναφερκεί ότι ςτθ Μ. Βρετανία το 12,5% των εργατικϊν τραυματιςμϊν οφείλεται ςτθν 
υπερπροςπάκεια των εργαηομζνων. Από αυτοφσ τουσ τραυματιςμοφσ, το 74% προκλικθκε κυρίωσ 
από ανφψωςθ φορτίων, ενϊ ωσ ςυνζπεια αυτϊν το 61% των εργαηομζνων παρουςίαςε ςοβαρά 
προβλιματα ςτθν μζςθ. 
Θ χριςθ μθχανικϊν μζςων κάνει τθν εργαςία πιο εφκολθ και πιο αποδοτικι, παρόλο που ςε 
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μπορεί να προκλθκοφν ατυχιματα, όπωσ όταν θ λειτουργία του μθχανιματοσ 
δεν είναι καλι ι όταν δεν τθροφνται οι κανόνεσ αςφαλείασ κατά τθ χριςθ του. 
Σθμεία προςοχισ: 

 Θ διακίνθςθ φορτίων με μθχανικά μζςα πρζπει να προτιμάται ςε ςχζςθ με τθν χειρωνακτικι 
διακίνθςθ φορτίων, όπου είναι εφικτι. 

 Απαραίτθτθ είναι θ εκ του νόμου πρόλθψθ των πικανϊν ατυχθμάτων που μπορεί να προκλθκοφν 
κατά τθν εργαςία. Ρρζπει να υπάρχει όμωσ και προλθπτικόσ ςχεδιαςμόσ κανόνων από τον εργοδότθ 
για τθν αποφυγι τυχαίων ςυμβάντων, όπωσ και κατάλλθλθ οργάνωςθ των κζςεων εργαςίασ. 

 Ρρζπει να τθροφνται οι βαςικοί κανόνεσ που διζπουν τθν αςφαλι λειτουργία και χριςθ των 
μθχανικϊν μζςων (ςυςκευζσ ανφψωςθσ, οχιματα, χωματουργικά μθχανιματα κτλ). 

 Ρρζπει να προβλζπονται κατά περίπτωςθ προλθπτικά μζτρα αςφαλείασ για τθ χειρωνακτικι 
διακίνθςθ φορτίων, προκειμζνου να αποφεφγονται τυχόν μελλοντικά ατυχιματα. 
 

Ρθγι: Tο ανωτζρω κείμενο αποτελεί ςχετικό απόςπαςμα από το Εκπαιδευτικό 
Ρακζτο "Αςφάλεια και Υγεία ςτα Τεχνικά ζργα", Εργονομία έπε, ΑΘΘΝΑ 1997 

 
ΕΚΚΑΦΕ 

Στα περιςςότερα τεχνικά ζργα απαιτοφνται εργαςίεσ εκςκαφϊν. Οι ςυνδεόμενοι κίνδυνοι με τισ 
εργαςίεσ εκςκαφϊν είναι ςθμαντικοί, αρκεί να ςθμειωκεί ότι θ υποχϊρθςθ ενόσ μόνον κυβικοφ 
μζτρου εδάφουσ αντιςτοιχεί περίπου ςε 1,2 - 1,5 τόνουσ βάροσ. 
Σθμεία προςοχισ: 

 Ρριν τθν εκςκαφι απαιτείται ζρευνα του εδάφουσ. 

 Ρριν τθν εκςκαφι απαιτείται ζρευνα των υπογείων δικτφων. 

 Θ αντιςτιριξθ πρζπει (αν απαιτείται) να τοποκετείται ζγκαιρα. 

 Οι εκςκαφζσ πρζπει να περιφράςςονται κατάλλθλα και πλιρωσ. 



ΑΡ. ΜΕΛ.: 57/2020                                                  ΦΑΥ   - 11 - 

 Ζξοδοι από τισ εκςκαφζσ (πχ ςκάλεσ), πρζπει να υπάρχουν ςε αποςτάςεισ μικρότερεσ των 24 m 
μεταξφ τουσ. 

 Ο φωτιςμόσ και ο αεριςμόσ βακζων τάφρων πρζπει να ελζγχεται. 

 Απαιτείται ζλεγχοσ των εκςκαφϊν μετά από κάκε βροχόπτωςθ. 

 Απαγορεφονται αποκζςεισ υλικϊν και εργαλείων ςε απόςταςθ μικρότερθ των 60 cm από το 
χείλοσ του πρανοφσ. 

 Καμία εκςκαφι δεν είναι αςφαλισ. 

 Απαγορεφεται θ εργαςία ςε τάφρουσ όταν ζχουν πλθμμυρίςει. 

 Επιβάλλεται πρόβλεψθ απορροισ ομβρίων. 

 Απαιτείται αντιςτιριξθ όλων των κακζτων ςτοιχείων ι μετάκεςι τουσ, όπου κινδυνεφουν από 
τθν εκςκαφι. 

 Απαιτείται αςφαλισ γεφφρωςθ τάφρων για τθ διζλευςθ οχθμάτων και πεηϊν. 

 Απαγορεφεται θ υποςκαφι μθχανθμάτων. 

 Απαγορεφεται θ εργαςία ςτο πόδι του πρανοφσ βακιϊν εκςκαφϊν, αν δεν λθφκοφν ειδικά μζτρα. 

 Θ περίφραξθ των εκςκαφϊν πρζπει να γίνεται ςε κατάλλθλθ απόςταςθ από το χείλοσ του 
πρανοφσ. 
 

Ρθγι: Tο ανωτζρω κείμενο αποτελεί ςχετικό απόςπαςμα από το Εκπαιδευτικό 
Ρακζτο "Αςφάλεια και Υγεία ςτα Τεχνικά ζργα", Εργονομία έπε, ΑΘΘΝΑ 1997 

 
ΕΡΓΑΙΕ ΜΕ ΙΚΡΙΩΜΑΣΑ 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8.8.α του 1ου μζρουσ τθσ ΕΣΥ τθσ παροφςασ 
Σφμβαςθσ 

 
ΚΤΡΟΔΕΣΗΕΙ 

Σε όλα ςχεδόν τα τεχνικά ζργα υπάρχουν εργαςίεσ ςκυροδζτθςθσ, είτε αυτζσ είναι ζνασ τοίχοσ 
αντιςτιριξθσ είτε ο φζρων οργανιςμόσ ενόσ κτιρίου. Οι εργαςίεσ αυτζσ, είναι εκείνεσ που από τθ 
φφςθ τουσ οργανϊνουν τθν μορφι του εργοταξίου. Ρρόκειται δθλαδι για εκείνεσ τισ κτιριακζσ 
καταςκευζσ, όπωσ για παράδειγμα, μια κλίμακα, που δθμιουργοφν προςβάςεισ ςτα διάφορα 
επίπεδα εργαςιϊν. 
Στισ εργαςίεσ ςκυροδζτθςθσ, χρθςιμοποιείται ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ ανειδίκευτων εργατϊν, οι 
οποίοι εργάηονται υπό τθν κακοδιγθςθ ειδικευμζνων τεχνιτϊν, γεγονόσ το οποίο κακιςτά 
κριςιμότερθ τθν αςφάλεια ςτισ εργαςίεσ αυτζσ. 
Σθμεία προςοχισ: 

 Ο ξυλότυποσ είναι μια πρόχειρθ καταςκευι και θ υπερφόρτωςι του τοπικά, εγκυμονεί κινδφνουσ 
κατάρρευςθσ. 

 Τα Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ που πρζπει να χρθςιμοποιοφν κατά τισ εργαςίεσ καλουπϊματοσ 
οι εργαηόμενοι, εκτόσ του κράνουσ, πρζπει να είναι κατάλλθλα επιλεγμζνα για να προςτατεφουν τα 
άνω και κάτω άκρα. 

 Κατά τθ φορτοεκφόρτωςθ του οπλιςμοφ για το ςιδζρωμα, πρζπει να απαγορεφεται θ διζλευςθ 
οποιουδιποτε κάτω από τα ανυψωμζνα φορτία. 

 Τα κινοφμενα μζρθ των μθχανϊν που χρθςιμοποιοφνται για κοπι ι κάμψθ του οπλιςμοφ, πρζπει 
να φζρουν τουσ κατάλλθλουσ προφυλακτιρεσ για τθν αποφυγι ατυχθμάτων. 

 Κατά τισ εργαςίεσ ςκυροδζτθςθσ δεν πρζπει να μετακινείται κανείσ, κάτω ι κοντά ςτον ξυλότυπο. 

 Τα πιτςιλίςματα από νωπό ςκυρόδεμα πρζπει να απομακρφνονται γριγορα από τα ςθμεία 
διζλευςθσ των πεηϊν, για να μθν προκλθκοφν ατυχιματα. 
 

Ρθγι: Tο ανωτζρω κείμενο αποτελεί ςχετικό απόςπαςμα από το Εκπαιδευτικό 
Ρακζτο "Αςφάλεια και Υγεία ςτα Τεχνικά ζργα", Εργονομία έπε, ΑΘΘΝΑ 1997 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ [ΙΙ]:ΧΡΗΙΜΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ 

 
ΟΔΘΓΙΑ 1: ΑΣΦΑΛΘΣ ΕΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΦΟΤΙΩΝ 

 
o Οδθγίεσ για Αςφαλι Ανφψωςθ Φορτίων 

Θ ανφψωςθ φορτίων είναι μία ιδιαίτερα επικίνδυνθ εργαςία και από τισ ςυχνότερεσ αιτίεσ 
πρόκλθςθσ ατυχθμάτων. Για αυτό, εφάρμοςε τισ παρακάτω οδθγίεσ: 

1. Ζλεγξε εάν οι αρτάνεσ που χρθςιμοποιείσ (ςυρματόςχοινα, αλυςίδεσ, φαςκιζσ ι ςχοινιά) είναι ςε 
καλι κατάςταςθ και ότι ο γάντηοσ διακζτει αςφάλεια. Αν διαπιςτϊςεισ φκορζσ ι κάποιο 
ελάττωμα ανάφερζ το αμζςωσ ςτον προϊςτάμενο ςου ϊςτε να αντικαταςτακεί. 

2. Γενικά να αποφεφγεισ να χρθςιμοποιείσ αρτάνεσ από ινϊδεσ ςχοινί γιατί θ αντοχι του ποικίλει 
ςθμαντικά, ανάλογα με το υλικό που είναι καταςκευαςμζνο. 

3. Αν διαπιςτϊςεισ ότι ο χειριςτισ του ανυψωτικοφ μθχανιματοσ δεν είναι κάτοχοσ αδείασ, ι 
αντιλθφκείσ ότι ο χειριςτισ δεν βρίςκεται ςε καλι φυςικι κατάςταςθ λόγω κατανάλωςθσ 
οινοπνευματωδϊν ποτϊν, χριςθσ φαρμάκων ι κάποιου εμφανοφσ προβλιματοσ υγείασ ανάφερζ 
το αμζςωσ ςτον προϊςτάμενο ςου. 

4. Μθν χρθςιμοποιείσ αυτοςχεδιαςμοφσ κατά τθν πρόςδεςθ του φορτίου όπωσ ςυρματόςχοινα, 
ςχοινιά ι αλυςίδεσ που ζχουν δεκεί κόμπο για να κοντφνουν, αλλά κατάλλθλα ναυτικά κλειδιά. 

5. Εάν αναρτάσ κάποιο φορτίο που αποτελείται από επί μζρουσ τμιματα φρόντιςε να είναι δεμζνα 
ςωςτά και αςφαλιςμζνα για να αποφφγεισ τθν πτϊςθ τουσ από τυχαία κίνθςθ. Να ηθτάσ πάντα 
από τον προϊςτάμενο ςου να ελζγχει τθν ανάρτθςθ. 

6. Να χρθςιμοποιείσ γάντια για τθν προςταςία των χεριϊν ςου από αιχμθρζσ γωνίεσ του φορτίου ι 
από κραυςμζνα ςφρματα του ςυρματόςχοινου. 

7. Κατά τθν ανάρτθςθ φορτίου με ςχοινιά ι φαςκιζσ να φροντίηεισ πριν τθν χριςθ τουσ να μθν είναι 
ςτριμμζνα. 

8. Θ αρτάνθ πρζπει να εφαρμόηεται ςτθ βάςθ του αγκίςτρου και όχι ςτθ μφτθ του, ϊςτε να 
αποφεφγεται θ ακοφςια μετατόπιςθ του φορτίου κατά τθν ανφψωςθ. 

9. Τα φορτία πρζπει να ανυψϊνονται πάντα κατακόρυφα. 

10. Απαγορεφεται οποιαδιποτε επαφι με διακινοφμενο φορτίο, πριν αυτό εδραςκεί και 
ακινθτοποιθκεί με αςφάλεια ςτο χϊρο μεταφοράσ του. Να χρθςιμοποιείσ “αζρθδεσ” (2 ςχοινιά) 
για τθν κακοδιγθςθ του φορτίου κατά τθν ανφψωςθ και τθν μετακίνθςι του 

11. Μθ ςτζκεςαι κάτω από ανυψωμζνο φορτίο και φρόντιηε πάντα να ςε βλζπει ο χειριςτισ. 

12. Αν ο χειριςτισ δεν ζχει καλι ορατότθτα ςε κάποιο τμιμα τθσ διαδρομισ του φορτίου ι του 
προςωπικοφ εργαςίασ πρζπει να υπάρχει ζμπειροσ κουμανταδόροσ για να τον κακοδθγιςει. 
Κανζνασ, εκτόσ από πρόςωπα που ζχουν τθν κατάλλθλθ εμπειρία και εκπαίδευςθ δεν πρζπει να 
κάνει ςιματα κακοδιγθςθσ ςτουσ χειριςτζσ ανυψωτικϊν μθχανθμάτων. 

13. Να αποφεφγεισ να εργάηεςαι ι να κινείςαι μζςα ςτθν ακτίνα δράςθσ του γερανοφ. 

14. Οι εργαςίεσ πρζπει να διακόπτονται εάν υπάρχουν αντίξοεσ ςυνκικεσ, όπωσ δυνατόσ άνεμοσ, 
κακι ορατότθτα, βροχι κ.λπ. 

15. Απαγορεφεται αυςτθρά ςτο προςωπικό να μετακινείται αναρτθμζνο ςε ςυρματόςχοινα, άγκιςτρα, 
κάδουσ, περόνεσ, μποφμεσ ι πάνω ςε φορτία. 

 
o Οδθγίεσ για Αςφαλι Χειρωνακτικι Διακίνθςθ Φορτίων 

Θ χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων είναι από τισ ςυχνότερεσ αιτίεσ πρόκλθςθσ ατυχθμάτων και 
βλάβθσ τθσ υγείασ. Για αυτό, εφάρμοςε τισ παρακάτω οδθγίεσ: 

o  Να χρθςιμοποιείσ φόρμα εργαςίασ χωρίσ ελεφκερα άκρα που μπορεί να ςκαλϊςουν κάπου τθν 
ϊρα τθσ μεταφοράσ 

o  Να χρθςιμοποιείσ γάντια εργαςίασ και υποδιματα αςφαλείασ με μεταλλικι προςταςία δακτφλων 
και αντιολιςκθτικι ςόλα 

o  Αν υπάρχει κίνδυνοσ πρόςκρουςθσ ι πτϊςθσ αντικειμζνων να χρθςιμοποιείσ κράνοσ. 
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o  Πταν το φορτίο είναι βαρφ ηιτθςε βοικεια από δεφτερο άτομο. Θ χειρωνακτικι μεταφορά 
φορτίων κρφβει πολλοφσ κινδφνουσ 

o  Κατά τθν ανφψωςθ φορτίων πρζπει να εφαρμόηεισ τισ ακόλουκεσ αρχζσ: 

 θ ςπονδυλικι ςτιλθ πρζπει να βρίςκεται ςε όρκια κζςθ 

 τα πόδια να είναι λυγιςμζνα, ανοιχτά, το φορτίο να βρίςκεται ανάμεςά τουσ και το ζνα 
πζλμα να εφάπτεται ςτο ζδαφοσ 

 να τοποκετείσ το ςϊμα ςου όςο πιο κοντά ςτο προσ ανφψωςθ βάροσ 

 το ςθμείο λαβισ πρζπει να κρατιζται ςτακερά και με αςφάλεια 

 πρζπει να αποφεφγονται οι περιςτροφικζσ κινιςεισ του κορμοφ του ςϊματοσ 
Ιδιαίτερθ ςθμαςία κατά τθν ανφψωςθ φορτίων, ζχει το φψοσ ανφψωςθσ του φορτίου. 

Συγκεκριμζνα ςυνιςτάται: 

 μεταφορά από το δάπεδο μζχρι του φψουσ των γονάτων 

  μεταφορά από το φψοσ των γονάτων μζχρι του φψουσ των αγκϊνων 

 μεταφορά από το φψοσ των αγκϊνων μζχρι το φψοσ των ϊμων 

 Μεγαλφτερο φψοσ ανφψωςθσ ςθμαίνει περιςςότερο επίπονθ προςπάκεια, άρα και πιο 
επικίνδυνθ. 

o  Κατά τθ μεταφορά των φορτίων, πρζπει να εφαρμόηονται οι ακόλουκεσ αρχζσ: 
 Oι διαδρομζσ πρζπει να ελζγχονται, πριν τθ μεταφορά, για τυχόν φπαρξθ μικροπαγίδων και 

ο φωτιςμόσ να είναι επαρκισ. 
 Αν ζνα φορτίο μεταφζρεται από περιςςότερα από ζνα άτομα, πρζπει να ςυντονίηονται οι 

κινιςεισ τουσ. Αν τα άτομα είναι περιςςότερα από τρία, πρζπει να διατάςςονται κακ’ 
φψοσ. Το ψθλότερο από αυτά δεν πρζπει να βρίςκεται ποτζ ςτθ μζςθ 

 Το φορτίο πρζπει να κρατιζται κάκετα ωσ προσ το κζντρο βάρουσ του, με τζτοιο τρόπο 
ϊςτε να περιορίηονται οι προςπάκειεσ για να κρατθκεί ςε ιςορροπία. 

o  Απαγορεφεται θ ρίψθ υλικϊν από ψθλά εκτόσ αν υπάρχει επιτθρθτισ που κα φροντίηει να 
αποκλειςτεί ο επικίνδυνοσ χϊροσ, κα προςζχει να μθν πλθςιάςει κανείσ και κα κανονίηει 
πότε κα αρχίηει ι ρίψθ. 

 
ΟΔΘΓΙΑ 2. : ΑΣΦΑΛΘΣ ΧΘΣΘ ΦΟΘΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ (ΤΥΡΟΥ-Λ) 

Δεν απαιτοφνται ςτθν παροφςα εργολαβία 
 

ΟΔΘΓΙΑ 3. : ΥΡΑΙΘΙΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΘΘΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ.  
Οι οδθγίεσ αυτζσ ενδιαφζρουν όλουσ τουσ εργαηόμενουσ που απαςχολοφνται ςε υπαίκριεσ εργαςίεσ.  
Θερμικι καταπόνθςθ εργαηομζνου εμφανίηεται όταν το άμεςο περιβάλλον εργαςίασ του είναι πολφ 
κερμό και ςε ςυνδυαςμό με κοπιαςτικι ι μθ εργαςία μπορεί να επιφζρει ςθμαντικι μείωςθ 
παραγωγικότθτασ ι μείωςθ τθσ προςοχισ που απαιτείται για τθν αποφυγι ατυχιματοσ ι αίςκθςθ 
δυςανεξίασ ι ακόμθ και βλάβθ ςτθν υγεία του εργαηομζνου. Τζτοια κατάςταςθ μπορεί να υπάρξει 
ςαν ςυνζπεια καφςωνοσ τθσ καλοκαιρινισ περιόδου. 
Καφςωνασ είναι το μετεωρολογικό φαινόμενο όπου θ κερμοκραςία του αζρα που περιβάλλει το 
χϊρο εργαςίασ είναι δυνατόν να προκαλζςει κατάςταςθ κερμικισ καταπόνθςθσ, και αναγγζλλεται 
από τθν Εκνικι Μετεωρολογικι Υπθρεςία. 
Οι παράγοντεσ που κακορίηουν τθ κερμικι καταπόνθςθ είναι :  

 Θερμοκραςία ξθροφ κερμομζτρου  

 Σχετικι υγραςία  

 Ταχφτθτα αζρα  

 Ακτινοβολία  

 Βαρφτθτα εργαςίασ  

 Ενδυμαςία  

 Εγκλιματιςμόσ εργαηομζνου: είναι θ φυςιολογικι διαδικαςία που επιτρζπει τθν προςαρμογι ςτο 
κερμό περιβάλλον μζςω τθσ μείωςθσ του βαςικοφ μεταβολιςμοφ, τθσ αφξθςθσ τθσ εφίδρωςθσ και 
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και τθσ μείωςθσ απϊλειασ θλεκτρολυτϊν (άλατα) με τον ιδρϊτα. Ο εγκλιματιςμόσ επιτυγχάνεται 
εντόσ 7-10 θμερϊν.  

 Κατάςταςθ τθσ υγείασ του.  
 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΡΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ 

 Μυϊκζσ ςυςπάςεισ (κράμπεσ των κερμαςτϊν). Ραρατθροφνται ςε άτομα που εργάηονται 
ςε χϊρουσ με υψθλι κερμοκραςία. Ρροκαλείται από τθν ζντονθ απϊλεια αλάτων και υγρϊν λόγω 
εφίδρωςθσ. Εμφανίηονται εντονότερα αν ο εργαηόμενοσ ζχει πιει πολφ νερό χωρίσ όμωσ να 
αναπλθρϊνει και τα άλατα. Θ πάκθςθ δεν κεωρείται επικίνδυνθ. Εμφανίηεται απότομα και ζχει τα 
ακόλουκα ςυμπτϊματα:  

 Ζντονοι πόνοι και ςπαςμοί των κοιλιακϊν και ςκελετικϊν μυϊν  

 Το δζρμα είναι υγρό και ωχρό.  

 Θερμικι εξάντλθςθ (κατάρρευςθ από τθ ηζςτθ). Ραρατθρείται ςυχνότερα ςε άτομα που 
δεν είναι ςυνθκιςμζνα να εργάηονται ςε περιβάλλον κερμό και υγρό. Ρροκαλείται από τθν 
υπερβολικι απϊλεια νεροφ και άλατοσ από το ςϊμα. Συμπτϊματα:  

 Eξάντλθςθ, ατονία, αδυναμία και ανθςυχία του πάςχοντοσ  

 Κεφαλαλγία, κοφραςθ, ίλιγγοσ, ναυτία  

 Πραςθ κολι  

 Ρρόςωπο ωχρό, δζρμα κρφο και κολλϊδεσ, άφκονθ εφίδρωςθ  

 Αναπνοι γριγορθ και επιπόλαιθ  

 Σφυγμόσ γριγοροσ και αδφνατοσ  

 Θερμοκραςία φυςιολογικι ι πζφτει  

 Επϊδυνοι μυϊκοί ςπαςμοί των κάτω άκρων και τθσ κοιλιάσ  

 Θ κατάςταςθ μπορεί να φκάςει μζχρι και λιποκυμία  

 Θ κατάςταςθ χειροτερεφει αν εμφανιςτοφν διάρροια και εμετοί.  

 Θερμοπλθξία. Ραρατθρείται ςε άτομα που ζχουν εκτεκεί ςε περιβάλλον πολφ κερμό και 
υγρό για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Ρροκαλείται από άνοδο τθσ κερμοκραςίασ του ςϊματοσ λόγω 
αδυναμίασ αποβολισ κερμότθτασ όταν θ εφίδρωςθ εμποδίηεται. Εμφανίηεται αιφνίδια με τα εξισ 
ςυμπτϊματα:  

 Εξάντλθςθ και ανθςυχία του πάςχοντοσ  

 Κεφαλαλγία, ίλιγγοσ και υπερβολικι αίςκθςθ ηζςτθσ  

 Ζντονθ δίψα και ξθροςτομία  

 Δζρμα ηεςτό, κόκκινο (ζξαψθ) και ξθρό  

 Σε ςοβαρζσ περιπτϊςεισ εμφανίηονται ερυκρά αιμοραγοφντα ςτίγματα  

 Σφυγμόσ ταχφσ και ζντονοσ  

 Ρίεςθ ελάχιςτα ανεβαςμζνθ  

 Αναπνοι γριγορθ βακιά και κορυβϊδθσ  

 Μυϊκζσ ςυςπάςεισ, κράμπεσ, παροξυςμοί και εμετόσ  

 Αιφνίδια απϊλεια ςυνειδιςεωσ, που γριγορα γίνεται βακιά  

 Κϊμα, κάνατοσ.  
 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΥΨΘΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Θ αντοχι ςτο κερμικό ςτρεσ είναι μειωμζνθ ςτουσ εργαηόμενουσ που παρουςιάηουν κάποιο από τα 
κατωτζρω προβλιματα υγείασ:  

 Καρδιοπάκειεσ  

 Ρνευμονοπάκειεσ (οριςμζνεσ)  

 Γενικά νοςιματα  

 Σακχαρϊδθσ διαβιτθσ  

 Χρόνια νεφρικι ανεπάρκεια  

 Διαταραχζσ θπατικισ λειτουργίασ  

 Δυςλειτουργία του κυρεοειδοφσ  
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 Μθ ελεγχόμενθ υπζρταςθ  

 Αναιμία (ςυγγενείσ αιμοςφαιρινοπάκειεσ)  

 Ψυχικά νοςιματα υπό κεραπεία  

 Νοςιματα του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ  

 Δερματοπάκειεσ μεγάλθσ ζκταςθσ  

 Ραχυςαρκία (30% πάνω από το κανονικό βάροσ).  

 Λιψθ οριςμζνων φαρμάκων  

 Γενικζσ καταςτάςεισ  

 Γυναίκεσ ςε περίοδο κφθςθσ  

 Εργαηόμενοι που δεν ζχουν εγκλιματιςκεί (π.χ. νζοι εργαηόμενοι, άτομα που επιςτρζφουν από 
αςκζνεια ι διακοπζσ).  
 

ΟΔΘΓΙΕΣ ΡΟΦΥΛΑΞΘΣ 

 Ιςορροπία υγρϊν και αλάτων  

 Άφκονο δροςερό νερό, περιςςότερο από όςο διψάσ.  

 Αν δεν ζχεισ εγκλιματιςκεί και ιδρϊνεισ πολφ ρίχνε αλάτι ςτο νερό ςου (με τθ μφτθ ενόσ 
κουταλιοφ ς’ ζνα μπουκάλι του λίτρου).  

 Μθ τρωσ λιπαρά και βαριά γεφματα και μθ καταναλϊνεισ οινοπνευματϊδθ.  

 Τρϊγε φροφτα και λαχανικά.  

 Ενδυμαςία  

 Τα ροφχα ςου να διευκολφνουν τον αεριςμό του ςϊματοσ ςου, να επιτρζπουν τθν εξάτμιςθ του 
ιδρϊτα, να είναι ελαφρά, άνετα και πορϊδθ (βαμβακερά).  

 Αν δουλεφεισ ςτον ιλιο ι κοντά ςε ακτινοβολοφςεσ επιφάνειεσ, φρόντιςε να μθν αφινεισ 
ακάλυπτο το ςϊμα ςου.  

 Κάνε χριςθ του ςυςτιματοσ ψφξθσ αν αυτό διατίκεται.  

 Υπαίκριεσ εργαςίεσ  

 Μθν εργάηεςαι μιςόγυμνοσ ςτον ιλιο.  

 Να προςπακείσ να εργάηεςαι περιςςότερο ςτθ ςκιά.  

 Φόρα πάντα καπζλο ι το κράνοσ ςτο κεφάλι. Σε προςτατεφει και από θλίαςθ.  

 Να εργάηεςαι πιο παραγωγικά τισ πρωινζσ ϊρεσ.  

 Εγκλιματιςμόσ  

 Δϊςε τθν ευκαιρία ςτον εαυτό ςου να προςαρμοςτεί ςτθ ηζςτθ. Σε λίγεσ μζρεσ κα νοιϊκεισ 
καλφτερα.  

 Ρικανϊσ να νοιϊςεισ κάποια δυςφορία αν επιςτρζψεισ από άδεια ι ακόμθ και από 
Σαββατοκφριακο. Γι’ αυτό πρόςεχε περιςςότερο.  

 Α’ ΒΟΘΘΕΙΕΣ : Αν δεισ κάποιον με ςυμπτϊματα όπωσ: δυςφορία, εξάντλθςθ, ίλιγγο, 
κράμπεσ κ.λπ. κάλεςε αμζςωσ ςε ιατρικι βοικεια. Μζχρι να ζλκει βοικεια κάνε τα ακόλουκα :  

 Ξάπλωςε τον άρρωςτο ςε ςκιά και ςε δροςερό μζροσ. Βγάλε τα πολλά ροφχα.  

 Ψφξε του το ςϊμα με δροςερό νερό ι βρεγμζνα ροφχα.  

 Φτιάξε αλατοφχο δροςερό νερό (ζνα κουταλάκι αλάτι ςε κάκε ποτιρι νερό) και δίνε ςτον 
άρρωςτο μιςό ποτιρι κάκε τζταρτο τθσ ϊρασ επί μία ϊρα ι μζχρι να εξαφανιςτοφν τα ςυμπτϊματα. 
Επιπλζον δίνε του άφκονο δροςερό νερό, γουλιά-γουλιά.  

 Αν λιποκυμιςει βάλε τον ςε αςφαλι κζςθ ανάνθψθσ (μπροφμυτα με το κεφάλι προσ τθν πλευρά 
όπου το χζρι και το πόδι πρζπει να είναι αναδιπλωμζνα). 
 Σχετικι Εγκφκλιοσ 130329/95 “Αντιμετϊπιςθ τθσ κερμικισ καταπόνθςθσ των εργαηομζνων κατά το 
κζροσ” 
 
Σθμείωςθ: Οι ανωτζρω οδθγίεσ είναι επιπλζον των οργανωτικϊν μζτρων (διαλείμματα ι/και παφςθ 
εργαςίασ) που ενδεχόμενα να πρζπει να λθφκοφν από τθν Διεφκυνςθ του Εργοταξίου, φςτερα από 
ςχετικι υπόδειξθ του Τεχνικοφ Αςφαλείασ. 
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ΟΔΘΓΙΑ 4.  
ΚΑΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΕΜΑΤΟΣ ΡΟΥ ΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΡO ΡΙΣΣΑ ΚΑΙ ΡΑΑΓΩΓΑ ΤΘΣ 

Τα άτομα που εργάηονται, ι που ζχουν εργαςτεί, με πίςςα μερικζσ φορζσ εμφανίηουν ςπίλουσ 
(μοιάηουν με κρεατοελιζσ) ςτο πρόςωπό τουσ, το λαιμό, τα χζρια ι το όςχεο (ο κφλακασ που περιζχει 
τουσ όρχεισ). Μπορεί να εμφανίςετε ςπίλουσ μετά από μερικοφσ μόνο μινεσ εργαςίασ με πίςςα, 
αλλά ςυνικωσ οι ςπίλοι αναπτφςςονται μετά από κάποια χρόνια. 
Υπάρχουν διάφορα είδθ ςπίλων προερχόμενα από ζκκεςθ ςε πίςςα, αλλά ζνα από αυτά αποτελεί 
μια μορφι καρκίνου και δεν κα εξαφανιςτεί χωρίσ κεραπεία. Θεραπεφεται πάντωσ εφκολα με 
κατάλλθλθ αγωγι. 
Εάν δουλεφοντασ ζρχεςτε ςε επαφι με πίςςα ι παράγωγά τθσ και εμφανίςετε ςπίλο ι μικρό 
ερεκιςμό ο οποίοσ δεν επουλϊνεται, ςυμβουλευτείτε το γιατρό ςασ. Εάν εμφανιςτεί ςτο όςχεο 
υπάρχει ςοβαρόσ κίνδυνοσ και οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ είναι επικίνδυνθ. 
Το όςχεο κινδυνεφει ιδιαίτερα. Εξετάςτε το κάκε φορά που κάνετε μπάνιο. Εάν αιςκανκείτε ζνα 
τμιμα ςκλθροφ δζρματοσ ι ζνα μικρό εξόγκωμα, αυτό μπορεί να είναι ζνασ επικίνδυνοσ ςπίλοσ. 
Επιςκεφκείτε αμζςωσ ςτον γιατρό ςασ.  
Αν δουλεφετε ι δουλεφατε με πίςςα προςζξτε για ςπίλουσ. Μπορεί να δουλεφατε για χρόνια με 
πίςςα χωρίσ να εμφανίςετε κάποιο ςπίλο και να εμφανίςετε χρόνια μετά, αφοφ φφγετε από τθ 
δουλειά ςασ, γι’ αυτό ελζγξτε για ςπίλουσ. 
Γενικζσ προφυλάξεισ 

 Αποφφγετε επαφι τθσ πίςςασ με το δζρμα ςασ.  

 Φορζςτε προςτατευτικά ροφχα.  

 Χρθςιμοποιιςτε κάποια προςτατευτικι ςυςκευι, αν υπάρχει, π.χ. απαγωγζασ ςκόνθσ.  

 Αλλάηετε τα εςϊρουχά ςασ ςυχνά.  

 Αλλάηετε τα ροφχα τθσ εργαςίασ ςασ ςυχνά γιατί θ πίςςα μπορεί και διειςδφει.  

 Μθν βάηετε βρϊμικα πανάκια, εργαλεία ι άλλα αντικείμενα βρϊμικα από πίςςα ςτισ τςζπεσ του 
παντελονιοφ ςασ.  

 Ρλφνετε τα χζρια ςασ πριν πάτε ςτθν τουαλζτα.  

 Κάντε ζνα μπάνιο μετά τθ δουλειά ςασ.  

 Ελζγξτε για ςπίλουσ. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ [ΙΙΙ]: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΕΚΚΑΦΕ 

 

Ειςαγωγι Στα περιςςότερα τεχνικά ζργα απαιτοφνται εργαςίεσ εκςκαφϊν. Οι ςυνδεόμενοι 
κίνδυνοι με τισ εργαςίεσ εκςκαφϊν είναι ςθμαντικοί, αρκεί να ςθμειωκεί ότι θ 
υποχϊρθςθ ενόσ μόνον κυβικοφ μζτρου εδάφουσ αντιςτοιχεί περίπου ςε 1,2-1,5 
τόνουσ βάροσ. 

Οριςμοί  Εκςκαφι κεωρείται θ αφαίρεςθ εδαφικοφ υλικοφ από τθν επιφάνεια του εδάφουσ 
μζχρι βάκοσ 6m και ςε οποιαδιποτε ζκταςθ (διαςτάςεισ μικουσ και πλάτουσ).  

 Τάφροσ (χαντάκι) είναι εκςκαφι τθσ οποίασ θ διάςταςθ του μικουσ είναι πολφ 
μεγαλφτερθ ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ του πλάτουσ. 

 Γενικι εκςκαφι είναι θ εκςκαφι ςτθν οποία και οι δφο διαςτάςεισ τθσ προβολισ ςτο 
οριηόντιο επίπεδο είναι ςχετικά μεγάλεσ (πχ 15m). 

Νομοκεςία  Tο κατεξοχιν νομοκζτθμα Ρερί των μζτρων αςφαλείασ ςε εργαςίεσ εκςκαφϊν είναι 
το ΡΔ 1073/1981 (ΦΕΚ 260 Α’/16-09-1981), “Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν 
εκτζλεςιν εργαςιϊν εισ εργοτάξια ζργων οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων 
αρμοδιότθτοσ Ρολιτικοφ Μθχανικοφ”.  

 Στο τμιμα Ι του ΡΔ 1073/1981 (άρκρα 2-17) αναφζρονται γενικά μζτρα αςφαλείασ 
(άρκρα 2-8) και ειδικά μζτρα αςφαλείασ κατά τθν εκςκαφι κεμελίων και τάφρων 
(άρκρα 9-17). Επίςθσ, ςτο άρκρο 113 προδιαγράφεται θ ςυχνότθτα των ελζγχων των 
εκςκαφϊν από τουσ εργοδότεσ ι τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

 Ο Ν 2094/1992 (ΦΕΚ 182 Β’/22-11-1992), “Κφρωςθ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ”, 
προβλζπει, ςτο άρκρο 47, παρ. Β, τθν περίφραξθ των ορυγμάτων ςε οδοφσ. 
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 Εκςκαφζσ των οποίων το βάκοσ υπερβαίνει τα 6,00m υπόκεινται ςτισ διατάξεισ του 
ΡΔ 225/1989 (ΦΕΚ 106 Α’/02-05-1989), “Υγιεινι και Αςφάλεια ςτα Υπόγεια Τεχνικά 
Ζργα”. 

 Οι τάφροι ςε οδοφσ ςθμαίνονται ςφμφωνα με τισ ΥΑ BM 5/30058/1983 (ΦΕΚ 121 
Β’/23-03-1983), “Ζγκριςθ Ρρότυπθσ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ Σθμάνςεωσ 
Εκτελουμζνων Ζργων ςε οδοφσ εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν”, και ΒΜ 5/30428/1980 
(ΦΕΚ 589 Β’/30-06-1980), “Ρερί εγκρίςεωσ πρότυπθσ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ 
Σθμάνςεωσ Εκτελουμζνων Ζργων ςε οδοφσ εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν”. 

 Άμεςθσ εφαρμογισ κωρείται το ΡΔ 22/29-12-1933 (ΦΕΚ 406 Α’/29-12-1933), “Ρερί 
αςφαλείασ εργατϊν και υπαλλιλων εργαηομζνων επί φορθτϊν κλιμάκων” και το ΡΔ 
17/1978 (ΦΕΚ 20 Α’/17-02-1978), “Ρερί ςυμπλθρϊςεωσ του από 22/29-12-1933 Ρ. 
Δ/τοσ περί αςφαλείασ εργατϊν“, κακ’ όςον ςτισ εκςκαφζσ πρζπει να εξαςφαλίηονται 
αςφαλείσ και ςυχνζσ ζξοδοι. 

 Με γενικι ιςχφ εφαρμόηεται ο Ν 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α’/18-10-1985), “Υγιεινι και 
αςφάλεια των εργαηομζνων”, ο οποίοσ προβλζπει τθ λιψθ και τιρθςθ από τον 
εργοδότθ όλων των μζτρων αςφαλείασ για τθν προςταςία των εργαηομζνων. 

 Επίςθσ ιςχφ ζχουν και οι οικείεσ Ρερί βλαβϊν ςε τρίτουσ διατάξεισ του Αςτικοφ 
Κϊδικα και του Ροινικοφ Κϊδικα. 

 Επιςθμαίνεται ότι θ Σφμβαςθ, είναι δυνατόν να κακορίηει μζτρα επιπρόςκετα ι 
αυςτθρότερα από τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ ελλθνικι νομοκεςία.  

Κίνδυνοι Ρικανοί κίνδυνοι οι οποίοι ενζχονται ςτισ εκςκαφζσ, είναι οι ακόλουκοι:  

 Ρλθμμφριςμα εκςκαφισ.  

 Βλάβθ ςε υπόγεια δίκτυα.  

 Ρτϊςθ ατόμων/οχθμάτων εντόσ τθσ εκςκαφισ.  

 Υποχϊρθςθ/κατολίςκθςθ πρανϊν.  

 Υποχϊρθςθ/κατολίςκθςθ γειτονικϊν καταςκευϊν.  

 Υποχϊρθςθ οδϊν/ςιδθροτροχιϊν. 

Ραράμετροι  
των μζτρων 
Αςφάλειασ 

Για τον προςδιοριςμό των μζτρων αςφαλείασ κατά τισ εκςκαφζσ, είναι απαραίτθτθ 
θ γνϊςθ των ακολοφκων παραμζτρων:  

 Τφποσ εκςκαφισ/διαςτάςεισ.  

 Ρεριοχι (κατοικθμζνθ ι μθ).  

 Ζδαφοσ.  

 Ρροθγοφμενεσ εκςκαφζσ και ποιότθτα αποκατάςταςθσ.  

 Κλιματολογικζσ/καιρικζσ ςυνκικεσ.  

 Ρακθτικζσ και ενεργθτικζσ ωκιςεισ γαιϊν.  

 Υπόγεια φδατα.  

 Μζκοδοι εκςκαφισ. 

Ζδαφοσ Μία βαςικι παράμετροσ για τθ μελζτθ των μζτρων αςφαλείασ είναι το ζδαφοσ.  
Αυξθμζνο κίνδυνο παρουςιάηουν βακιζσ εκςκαφζσ ςε χαλαρά εδάφθ. Επίςθσ 
ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίνεται ςτθν περίπτωςθ που βαριά μθχανιματα 
χρθςιμοποιοφνται για τθν εκςκαφι ι πλθςίον τθσ εκςκαφισ για άλλεσ εργαςίεσ.  
Οι καιρικζσ και κλιματολογικζσ ςυνκικεσ παίηουν το δικό τουσ ρόλο, επθρεάηοντασ τθ 
ςυνεκτικότθτα των εδαφϊν και κυρίωσ τισ πλευρζσ τθσ εκςκαφισ (πρανι εκςκαφισ). 
Κανζνα ζδαφοσ δεν πρζπει να κεωρείται εξ’ οριςμοφ αςφαλζσ και ικανό να φζρει το 
ίδιο βάροσ του. Επιπλζον, οι καιρικζσ ςυνκικεσ (βροχι) και οι κλιματολογικζσ 
ςυνκικεσ (ξθρι ατμόςφαιρα) επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά του εδάφουσ. 
Αμμϊδθ εδάφθ παρουςιάηουν μικρό δείκτθ εςωτερικισ τριβισ και ςχεδόν ρζουν. 
Αντίκετα, τα ςτιφρά αργιλϊδθ εδάφθ παρουςιάηουν μεγάλθ ςυνεκτικότθτα.  
Τα βραχϊδθ και θμιβραχϊδθ εδάφθ δεν ενζχουν κίνδυνο υποχωριςεων, 
τουλάχιςτον με τθ μορφι των υποχωριςεων που αναμζνονται ςε ζνα γαιϊδεσ 
ζδαφοσ. Ο κίνδυνοσ ζγκειται ςτθν ανάπτυξθ ρθγματϊςεωσ θ οποία μπορεί να 
προχωριςει ςτθν αποκόλλθςθ τμιματοσ βράχου. 
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Μζτρα αςφαλείασ 
 ςε τάφρουσ 

Εφ’ όςον οι τάφροι ανοίγονται ςε περιοχζσ όπου υπάρχουν υπόγεια δίκτυα, κα 
πρζπει να προθγείται ενθμζρωςθ από τουσ αντίςτοιχουσ Οργανιςμοφσ κοινισ 
Αςφάλειασ.  
Σε περίπτωςθ εκςκαφισ υλικοφ επιςθμάνςεωσ υπογείου δικτφου (πλζγμα, τοφβλα), 
θ εκςκαφι πρζπει να διακόπτεται και να ειδοποιείται θ αντίςτοιχθ υπθρεςία.  
Γενικϊσ θ εκςκαφι αδρανϊν υλικϊν αποτελεί ζνδειξθ υπογείου δικτφου ΟΚΩ, ακόμθ 
και αν δεν βρεκεί υλικό επιςθμάνςεωσ. Μόνο το δίκτυο φυςικοφ αερίου ζχει υλικό 
επιςθμάνςεωσ ςε όλο το μικοσ του. 

 Τα πρανι, εφόςον δεν μποροφν να διαμορφωκοφν υπό κλίςθ (κατακόρυφα πρανι), 
πρζπει να αντιςτθρίηονται. H απαιτοφμενθ αντιςτιριξθ εξαρτάται κατά κφριο λόγο 
από το είδοσ και το μζγεκοσ τθσ εκςκαφισ, το πλάτοσ τθσ τάφρου και τθ φφςθ του 
εδάφουσ και κατά δεφτερο λόγο από τισ καιρικζσ και κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, τα 
μζςα εκςκαφισ, το είδοσ και τον τρόπο εργαςίασ.  
Σε κάκε περίπτωςθ πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι διατάξεισ του άρκρου 9 του ΡΔ 
1073/1981, όπωσ τροποποιικθκε (το ςυγκεκριμζνο άρκρο) με το ΦΕΚ 64 Α’/28-05-
1995. 
Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται να εργάηεται προςωπικό ςε τάφρο, αν δεν ζχει 
δοκεί άδεια καταλλθλότθτασ τθσ τάφρου από τον υπεφκυνο μθχανικό. 
Θ τάφροσ είναι κατάλλθλθ για εργαςίεσ ςε αυτι, όταν δεν απαιτείται αντιςτιριξθ ι 
όταν ζχει τοποκετθκεί επαρκισ αντιςτιριξθ. 
Απαγορεφεται θ εργαςία μζςα ςτθν τάφρο, εφ’ όςον πλθςίον ςυνεχίηεται θ εκςκαφι. 
Σε περίπτωςθ αβακϊν τάφρων, δεν απαιτείται ιδιαίτερθ μελζτθ του εδάφουσ. 
Σε περίπτωςθ βακζων τάφρων (3-6m), απαιτείται ειδικι μελζτθ. 
Απαιτείται θ κατακριμνιςθ κάκε ςτοιχείου, το οποίο εξζχει του πρανοφσ. 
Απαιτείται μελζτθ των επιπτϊςεων τθσ εκςκαφισ ςτα γειτονικά κτίρια, λόγω 
πακθτικϊν ωκιςεων γαιϊν. 
Κάκε κατακόρυφο ςτοιχείο πλθςίον τθσ εκςκαφισ (ςτφλοι, δζνδρα, ιςτοί κλπ) πρζπει 
να μεταφζρεται πριν τθν εκςκαφι ι να αντιςτθρίηεται κατάλλθλα. 
Μζριμνα πρζπει να λαμβάνεται για τθν απορροι των ομβρίων εκτόσ εκςκαφισ και 
τθν άμεςθ άντλθςθ υδάτων του υπόγειου υδροφόρου ορίηοντα. 
Τα πρανι των εκςκαφϊν πρζπει να ζχουν κλίςθ ίςθ με τθν γωνία εςωτερικισ τριβισ, 
για να μθν απαιτείται αντιςτιριξθ. 
Ρρζπει να εξαςφαλίηονται κλίμακεσ ςε διαςτιματα όχι μεγαλφτερα των 24m μεταξφ 
τουσ (μζγιςτθ διανυόμενθ απόςταςθ 12m). 
Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται όχθμα ι μθχάνθμα να οδθγείται με τουσ 
τροχοφσ εκατζρωκεν τθσ τάφρου. 
Κανζνα μθχάνθμα δεν πρζπει να βρίςκεται ςε απόςταςθ μικρότερθ των 60cm από το 
χείλοσ τθσ εκςκαφισ. 
Τα προϊόντα εκςκαφισ, αν δεν φορτϊνονται αμζςωσ, δεν επιτρζπεται να 
τοποκετοφνται ςε απόςταςθ μικρότερθ των 60cm από το χείλοσ τθσ τάφρου. 
Θ τάφροσ περιφράςςεται πλιρωσ με πλζγμα ι εμπόδια τα οποία εξαςφαλίηουν τθν 
επιςιμανςθ τθσ τάφρου και παρζχουν προςταςία ςε κάκε πεηό από τον κίνδυνο 
πτϊςθσ μζςα ςτθν εκςκαφι. Θ περίφραξθ τοποκετείται ςε όλθ τθν περίμετρο τθσ 
εκςκαφισ, ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 20cm από το χείλοσ του πρανοφσ. 
Εφόςον θ εκςκαφι γίνεται ςε οδοφσ, κα πρζπει να κακαρίηεται ςυνεχϊσ θ οδόσ από 
τα προϊόντα εκςκαφισ. 
Εκςκαφι τάφρου ςτα όρια εκνικισ οδοφ ι ςιδθροδρομικισ γραμμισ, απαγορεφεται. 
Εναλλακτικά, πρζπει να προτιμάται θ διάτρθςθ μετά από ςχετικι μελζτθ. Αν θ 
εκςκαφι δεν μπορεί να αποφευχκεί, τότε ενθμερϊνονται οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ (3θ 
ΔΕΚΕ & ΟΣΕ αντίςτοιχα), υποβάλλεται ςχετικι μελζτθ και εκδίδεται άδεια από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ όπου προβλζπονται τα απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ. 
Απαγορεφεται θ υποςκαφι του εκςκαπτικοφ μθχανιματοσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, 
πρζπει να μελετϊνται και λαμβάνονται ειδικά μζτρα αςφαλείασ. 
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Σε ότι αφορά τα μθχανιματα εκςκαφισ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτισ οικείεσ 
ςθμειϊςεισ περί αςφαλείασ των μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν ζργων. 
Επιςθμαίνεται, ότι κανείσ από το προςωπικό, πολφ δε περιςςότερο από τον 
πλθκυςμό (ζργα ςε οδοφσ), δεν επιτρζπεται να βρίςκεται ςτθν περιοχι περιςτροφισ 
των ςυςτθμάτων (ςκάφοσ, πρόβολοσ κλπ) του εκςκαπτικοφ μθχανιματοσ. 

Μζτρα αςφαλείασ  
ςτισ γενικζσ εκςκαφζσ 

Στισ περιπτϊςεισ γενικϊν εκςκαφϊν αντιμετωπίηονται ςυνικωσ μεγαλφτερα βάκθ από 
εκείνα των τάφρων. Οι γενικζσ εκςκαφζσ εκτελοφνται για τθν εκςκαφι κεμελίων, ςε 
ζργα οδοποιίασ και διαμόρφωςθσ επιπζδων κακϊσ και για τθν καταςκευι θμιυπόγειων 
εγκαταςτάςεων (δεξαμενζσ). Στθν περίπτωςθ των ζργων οδοποιίασ και διαμόρφωςθσ 
επιπζδου υπάρχει ςυνικωσ άνεςθ χϊρου και μποροφν να διαμορφωκοφν πρανι υπό 
κλίςθ. Αντίκετα, ςτισ εκςκαφζσ κεμελίων αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, ιδιαίτερα ςε 
ζργα εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν. Στισ περιπτϊςεισ κατακόρυφων πρανϊν γενικϊν 
εκςκαφϊν, απαγορεφεται θ εργαςία ςτο πόδι του πρανοφσ ι πλθςίον αυτοφ αν δεν 
ζχουν λθφκεί τα ακόλουκα κατάλλθλα μζτρα:  

 Απαιτείται θ κατακριμνιςθ κάκε ςτοιχείου το οποίο εξζχει του πρανοφσ.  

 Θ εκςκαφι πρζπει να περιφράςςεται κατάλλθλα. Σε περίπτωςθ μθ αντιςτιριξθσ 
κατακόρυφων πρανϊν, θ περίφραξθ πρζπει να τοποκετείται ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 
ίςθ με το πθλίκο του βάκουσ εκςκαφισ προσ τθν εφαπτομζνθ τθσ γωνίασ τθσ 
εςωτερικισ τριβισ του εδαφικοφ υλικοφ.  

 Ιδιαίτερθ προςοχι απαιτείται ςτθν περίπτωςθ που ενϊ υπάρχουν εκςκαφζσ μεγάλου 
βάκουσ πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν εκρθκτικά ςτθν ευρφτερθ περιοχι του ζργου.  

 Οι ράμπεσ προςπζλαςθσ των οχθμάτων και μθχανθμάτων πρζπει να ζχουν κλίςθ 
μικρότερθ του 25% και πλάτοσ τουλάχιςτον 3m.  

 Ειδικά εμπόδια-stop (πχ χαμθλά αναχϊματα) καταςκευάηονται περιμετρικά τθσ 
εκςκαφισ, ςτισ κζςεισ όπου μθχανιματα πλθςιάηουν τθν εκςκαφι με τθν όπιςκεν, για 
να εκτελζςουν εργαςία (ςκυροδζτθςθ).  
Σε ότι αφορά τα μθχανιματα εκςκαφισ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτισ οικείεσ 
ςθμειϊςεισ περί αςφαλείασ των μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν ζργων. 
Επιςθμαίνεται, ότι κανείσ από το προςωπικό, πολφ δε περιςςότερο από τον πλθκυςμό 
(ζργα ςε οδοφσ), δεν επιτρζπεται να βρίςκεται ςτθν περιοχι περιςτροφισ των 
ςυςτθμάτων (ςκάφοσ, πρόβολοσ κλπ) του εκςκαπτικοφ μθχανιματοσ. 

Σθμεία  
προςοχισ 

 

 πριν τθν εκςκαφι απαιτείται ζρευνα του εδάφουσ.  

 πριν τθν εκςκαφι απαιτείται ζρευνα των υπογείων δικτφων.  

 Θ αντιςτιριξθ πρζπει (αν απαιτείται) να τοποκετείται ζγκαιρα.  

 Οι εκςκαφζσ πρζπει να περιφράςςονται κατάλλθλα και πλιρωσ.  

 Ζξοδοι από τισ εκςκαφζσ (πχ ςκάλεσ), πρζπει να υπάρχουν ςε αποςτάςεισ 
μικρότερεσ των 24m μεταξφ τουσ.  

 Ο φωτιςμόσ και ο αεριςμόσ βακζων τάφρων πρζπει να ελζγχεται.  

 Απαιτείται ζλεγχοσ των εκςκαφϊν μετά από κάκε βροχόπτωςθ.  

 Απαγορεφονται αποκζςεισ υλικϊν και εργαλείων ςε απόςταςθ μικρότερθ των 60cm 
από το χείλοσ του πρανοφσ.  

 Καμία εκςκαφι δεν είναι αςφαλισ.  

 Απαγορεφεται θ εργαςία ςε τάφρουσ όταν ζχουν πλθμμυρίςει.  

 Επιβάλλεται πρόβλεψθ απορροισ ομβρίων.  

 Απαιτείται αντιςτιριξθ όλων των κακζτων ςτοιχείων ι μετάκεςι τουσ, όπου 
κινδυνεφουν από τθν εκςκαφι.  

 Απαιτείται αςφαλισ γεφφρωςθ τάφρων για τθ διζλευςθ οχθμάτων και πεηϊν.  

 Απαγορεφεται θ υποςκαφι μθχανθμάτων  

 Απαγορεφεται θ εργαςία ςτο πόδι του πρανοφσ βακιϊν εκςκαφϊν, αν δεν λθφκοφν 
ειδικά μζτρα.  

 Θ περίφραξθ των εκςκαφϊν πρζπει να γίνεται ςε κατάλλθλθ απόςταςθ από το 
χείλοσ του πρανοφσ.  
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ΤΥΡΟΙ ΚΑΤΑΕΥΣΘΣ ΟΥΓΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΕΙΚΟΝΑ ΣΧΟΛΙΑ 

1 

 

ΗΩΝΘ ΕΚΘΕΣΘΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 

2 

 

ΚΑΤΑΣΤΟΦΘ ΤΩΝ ΡΑΝΩΝ ΕΚΣΚΑΦΘΣ ΛΟΓΩ 
ΕΝΑΡΟΘΕΣΘΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΘΣ ΡΟΛΥ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΟ ΟΥΓΜΑ 

3 

 

ΑΡΟΚΟΡΘ ΡΑΝΟΥΣ 
ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΥΝΘΘΩΣ ΣΕ ΑΓΙΛΙΚΑ ΕΔΑΦΘ ΤΑ 
ΟΡΟΙΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΡΟΣΤΑΓΓΙΣΘ 

4 

 

ΚΑΤΑΕΥΣΘ 
ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΥΝΘΘΩΣ ΣΕ ΕΔΑΦΘ ΤΑ ΟΡΟΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΣΤΟ ΡΑΕΛΘΟΝ ΕΚΣΚΑΦΕΙ ΚΑΙ ΕΡΙΧΩΘΕΙ ΜΕ 
ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ 

5 

 

ΡΕΙΣΤΟΦΘ 
ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΥΝΘΘΩΣ ΣΕ ΑΓΙΛΙΚΑ ΕΔΑΦΘ ΜΕ 
ΥΓΑΣΙΑ 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ [ΙV]: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΣΑΙΑΚΗ ΗΜΑΝΗ 
 

ΡΕΙΣΤΑΣΙΑΚΘ ΣΘΜΑΝΣΘ 

Θ περιςταςιακι ςιμανςθ ςχετίηεται με: 

 Τθν επιςιμανςθ επικίνδυνων ςυμβάντων  

 Τθν κλιςθ ατόμων για μια ςυγκεκριμζνι ενζργεια  

 Τθν επείγουςα απομάκρυνςθ ατόμων  

 Τθν κακοδιγθςθ ατόμων που εκτελοφν χειριςμοφσ 
Και γίνεται με: 

 φωτεινό ςιμα 

 θχθτικό ςιμα 

 ςιμα δια χειρονομιϊν 

 προφορικι ανακοίνωςθ  
Οριςμζνοι τρόποι αυτισ τθσ ςιμανςθσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μαηί όπωσ: 

 Φωτεινό ςιμα και θχθτικό ςιμα.  
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 Φωτεινό ςιμα και προφορικι ανακοίνωςθ.  

 Σιμα δια χειρονομιϊν και προφορικι ανακοίνωςθ. 

1. Θχθτικά ςιματα 

ζνα θχθτικό ςιμα πρζπει να ζχει θχθτικό επίπεδο ςαφϊσ ανϊτερο των διάχυτων κορφβων του 
περιβάλλοντοσ, να αναγνωρίηεται εφκολα και να διακρίνεται ςαφϊσ αφενόσ από ζνα άλλο θχθτικό 
ςιμα και αφετζρου από τουσ διάχυτουσ κορφβουσ του περιβάλλοντοσ. 
Εάν ζνα ςφςτθμα μπορεί να εκπζμπει θχθτικό ςιμα ςε κυμαινόμενθ και ςτακερι ςυχνότθτα, κα 
χρθςιμοποιείται θ κυμαινόμενθ ςυχνότθτα για να υποδεικνφει, ςε ςχζςθ με τθ ςτακερι, υψθλότερο 
κίνδυνο ι επείγουςα ανάγκθ επζμβαςθσ ι ηθτοφμενθσ ι επιβαλλόμενθσ ενζργειασ. Δεν πρζπει να 
χρθςιμοποιείται θχθτικό ςιμα αν ςτον περιβάλλοντα χϊρο υπάρχει ιδιαίτερα δυνατόσ κόρυβοσ. 

2. Φωτεινά ςιματα 

Το φωσ που εκπζμπεται από ζνα ςιμα πρζπει να δθμιουργεί κατάλλθλθ φωτεινι αντίκεςθ ςτο 
περιβάλλον του χωρίσ να προκαλεί κάμπωμα λόγω υπερβολισ ι κακι ορατότθτα λόγω ανεπάρκειασ. 
Θ φωτεινι επιφάνεια που εκπζμπει ζνα ςιμα μπορεί να είναι ενιαίου χρϊματοσ, ςφμφωνα με τον 
πίνακα που περιλαμβάνει τουσ ςυνδυαςμοφσ ςχθμάτων και χρωμάτων, ι να περιζχει ζνα 
εικονοςφμβολο ςε κακοριςμζνο φόντο ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ που το αφοροφν.  
Αν ζνα ςφςτθμα μπορεί να εκπζμπει ςυνεχζσ και διακεκομμζνο φωτεινό ςιμα, το διακεκομμζνο 
ςιμα κα χρθςιμοποιθκεί για να υποδεικνφει, ςε ςχζςθ με το ςυνεχζσ, ζνα υψθλότερο επίπεδο 
κινδφνου ι μια αυξθμζνθ ανάγκθ επζμβαςθσ ι ηθτοφμενθσ ι επιβαλλόμενθσ δράςθσ. Θ διάρκεια 
κάκε λάμψθσ και θ ςυχνότθτα των λάμψεων ενόσ διακεκομμζνου φωτεινοφ ςιματοσ πρζπει να 
εξαςφαλίηουν καλι κατανόθςθ του μθνφματοσ και να αποφεφγεται κάκε ςφγχυςθ, είτε μεταξφ 
διαφόρϊν φωτεινϊν ςθμάτων, είτε με ζνα ςυνεχζσ φωτεινό ςιμα. ζνα ςφςτθμα εκπομπισ φωτεινοφ 
ςιματοσ χρθςιμοποιοφμενου ςε περίπτωςθ ςοβαροφ κινδφνου πρζπει να επιτθρείται ειδικά ι να 
διακζτει βοθκθτικό λαμπτιρα.  
Επιπλζον: 

 Δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ςυγχρόνωσ δφο θχθτικά ςιματα ι δφο φωτεινά ςιματα τα 
οποία μποροφν να ςυγχζονται.  

 Για τισ ςθμάνςεισ που ζχουν ανάγκθ πθγισ ενζργειασ για να λειτουργιςουν πρζπει να 
εξαςφαλίηεται επικουρικι τροφοδοςία ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ κανονικισ τροφοδοςίασ τουσ.  

 Θ καλι λειτουργία και αποτελεςματικότθτα των φωτεινϊν και θχθτικϊν ςθμάτων πρζπει να 
ελζγχεται πριν τεκοφν ςε λειτουργία και ςτθ ςυνζχεια αρκετά ςυχνά. Επίςθσ πρζπει να τίκενται ςε 
ετοιμότθτα αμζςωσ μετά από κάκε χρθςιμοποίθςθ.  

 Αν ζνα διακεκομμζνο φωτεινό ςιμα χρθςιμοποιείται αντί ι ωσ ςυμπλιρωμα θχθτικοφ ςιματοσ, 
πρζπει ο κϊδικασ του ςιματοσ να είναι ταυτόςθμοσ.  

3. Ρροφορικι ανακοίνωςθ 

Θ προφορικι ανακοίνωςθ πραγματοποιείται μεταξφ ενόσ ομιλθτι ι πομποφ και ενόσ ι 
περιςςοτζρων ακροατϊν, με τθ μορφι ςφντομων κειμζνων, ομάδων λζξεων ι/και μεμονωμζνων 
λζξεων, ενδεχόμενα κωδικοποιθμζνων. Τα προφορικά μθνφματα πρζπει να είναι όςο το δυνατόν 
ςφντομα, απλά και ςαφι. Τα άτομα ςτα οποία απευκφνεται το ςιμα κα πρζπει να γνωρίηουν καλά τθ 
χρθςιμοποιοφμενθ γλϊςςα.  
Αν θ προφορικι ανακοίνωςθ χρθςιμοποιείται ςτθ κζςθ ι ωσ ςυμπλιρωμα ςθμάτων με χειρονομίεσ, 
πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν λζξεισ-κωδικοί όπωσ π.χ.: ζναρξθ, ςτοπ, τζλοσ, βίρα, μάινα, προχϊρθςε, 
οπιςκοχϊρθςε, δεξιά, αριςτερά, κίνδυνοσ, γριγορα.  

4. Σιματα με Χειρονομίεσ 

ζνα ςιμα με χειρονομίεσ πρζπει να είναι ακριβζσ, απλό, ευρφ, να γίνεται και να κατανοείται εφκολα 
και να είναι ςαφϊσ διακεκριμζνο από άλλο ςιμα με χειρονομίεσ. Οι χρθςιμοποιοφμενεσ χειρονομίεσ 
μπορεί να ποικίλλουν ελαφρά ι να είναι αναλυτικότερεσ από αυτζσ που παρουςιάηονται παρακάτω 
με τθν προχπόκεςθ ότι θ ςθμαςία τουσ και θ κατανόθςθ τουσ Θα είναι τουλάχιςτον ιςοδφναμεσ. Το 
άτομο που δίνει τα ςιματα καλείται ςθματωρόσ και ο παραλιπτθσ των ςθμάτων χειριςτισ.  
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Ο ςθματωρόσ πρζπει να βλζπει απευκείασ τισ εκτελοφμενεσ κινιςεισ από το χειριςτι χωρίσ να 
διατρζχει κίνδυνο από αυτζσ και να αςχολείται αποκλειςτικά με τθν κακοδιγθςθ του χειριςτι και με 
τθν αςφάλεια των εργαηομζνων που βρίςκονται πλθςίον. όταν αυτό δεν είναι δυνατόν πρζπει να 
προβλζπονται περιςςότεροι ςθματωροί. Ο ςθματωρόσ πρζπει να φζρει ζνα ι περιςςότερα 
κατάλλθλα ςτοιχεία αναγνϊριςθσ (π.χ. ςακάκι, κράνοσ, περιχειρίδεσ, περιβραχιόνια, ρακζτεσ) με 
ζντονο και κατά προτίμθςθ ενιαίο χρϊμα για να είναι εφκολα αναγνωρίςιμοσ από τον χειριςτι.  
 

Α. Γενικζς χειρονομίες 
Α/Α Σθμαςία Ρεριγραφι Εικόνα 

Α1 ΕΝΑΞΘ 

Ρροςοχι 

Ανάλθψθ κακοδιγθςθσ  

Οι δφο βραχίονεσ βρίςκονται ςε ζκταςθ και οι παλάμεσ είναι 

ςτραμμζνεσ προσ τα εμπρόσ.  

 

Α2 ΣΤΟΡ 

Διακοπι 

Τζλοσ τθσ κίνθςθσ  

Ο δεξιόσ βραχίονασ τεντωμζνοσ προσ τα άνω, θ δεξιά παλάμθ 

ςτραμμζνθ προσ τα εμπρόσ. 

 

Α3 ΤΕΛΟΣ 

των ενεργειϊν  

Τα δφο χζρια είναι ενωμζνα ςτο φψοσ του ςτικουσ. 

 

Β. Κατακόρυφες κινισεις 

Α/Α Σθμαςία Ρεριγραφι Εικόνα 

Β1 ΑΝΥΨΩΣΘ Ο δεξιόσ βραχίονασ είναι τεντωμζνοσ 
προσ τα άνω και θ δεξιά παλάμθ 
ςτραμμζνθ προσ τα εμπρόσ διαγράφει 
αργά ζνα κφκλο. 

 
Β2 ΚΑΘΟΔΟΣ Ο δεξιόσ βραχίονασ είναι τεντωμζνοσ 

προσ τα κάτω και θ δεξιά παλάμθ 
ςτραμμζνθ προσ το εςωτερικό 
διαγράφει αργά ζναν κφκλο.   

Β3 ΚΑΘΕΤΘ 
ΑΡΟΣΤΑΣΘ  

Με τα χζρια κακορίηεται θ απόςταςθ.  

 

Γ. Οριηόντιες κινισεις 

Α/Α Σθμαςία Ρεριγραφι Εικόνα 

Γ1 ΡΟΧΩΘΣΕ Με τουσ δφο βραχίονεσ διπλωμζνουσ 
και τισ παλάμεσ ςτραμμζνεσ προσ το 
εςωτερικό, το πρόςκιο μζροσ των 
βραχιόνων εκτελεί κινιςεισ αργζσ 
προσ το ςϊμα. 

 

Γ2 ΟΡΙΣΘΟΧΩΘΣΕ Με τουσ δφο βραχίονεσ διπλωμζνουσ 
και τισ παλάμεσ ςτραμμζνεσ προσ τα 
ζξω, το πρόςκιο μζροσ των βραχιόνων 
εκτελεί κινιςεισ αργζσ 
απομακρυνόμενεσ από το ςϊμα. 
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Γ3 ΔΕΞΙΑ 
ωσ προσ τον 
ςθματωρό  

Με τον δεξιό βραχίονα τεντωμζνο 
περίπου οριηοντίωσ; θ παλάμθ του 
δεξιοφ χεριοφ βλζπει προσ τα κάτω και 
εκτελοφνται μικρζσ αργζσ κινιςεισ 
κατά τθ διεφκυνςθ αυτι. 

 

Γ4 ΑΙΣΤΕΑ 
ωσ προσ τον 
ςθματωρό  

Με τον αριςτερό βραχίονα τεντωμζνο 
περίπου οριηοντίωσ και τθν παλάμθ 
του αριςτεροφ χεριοφ ςτραμμζνθ 
προσ τα κάτω εκτελοφνται μικρζσ 
αργζσ κινιςεισ κατά τθ διεφκυνςθ 
αυτι 

 

Γ5 ΟΙΗΟΝΤΙΑ 
ΑΡΟΣΤΑΣΘ  

Με τα χζρια κακορίηεται θ απόςταςθ. 

 

Δ. Κίνδυνος 

Α/Α Σθμαςία Ρεριγραφι Εικόνα 

Δ1 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
επείγουςα 
διακοπι ι ςτάςθ  

Οι δφο βραχίονεσ είναι τεντωμζνοι 
προσ τα άνω και οι παλάμεσ 
ςτραμμζνεσ προσ τα εμπρόσ.  

 
Δ2 ΤΑΧΕΙΑ ΚΙΝΘΣΘ Οι κωδικοποιθμζνεσ χειρονομίεσ που κακοδθγοφν τισ κινιςεισ 

εκτελοφνται με ταχφτθτα.  

Δ3 ΒΑΔΕΙΑ ΚΙΝΘΣΘ Οι κωδικοποιθμζνεσ χειρονομίεσ που κακοδθγοφν τισ κινιςεισ 
εκτελοφνται με μεγάλθ βραδφτθτα.  

 
 
 
 

 

Γαςτοφνθ 27/11/2020 

       Θ Συντάξαςα 

 

Ρολυξζνθ Φουντά 

          Ρολιτικόσ Μθχανικόσ 

 

. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Γαςτοφνθ 27/11/2020 

Η Προϊσταμζνθ Δ/νσθς Α/Α 

 

Δζςποινα Τςάφα 

Χθμικόσ Μθχανικόσ  

Με Βακμό Α’ 
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