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ΤΜΗΜΑ A 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 

Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή σχολικού συγκροτήµατος 
δυναµικότητας 150 µαθητών, που θα ανεγερθεί σε δηµοτικό οικόπεδο εµβαδού 3.277,50 
m2 , το οποίο βρίσκεται εντός του οικισµού ΓΕΡΑΝΙ του ∆ήµου Ρεθύµνης (τέως δήµου 
Νικηφόρου Φωκά). 
 

2.   Ακριβής διεύθυνση του έργου: 

     Eντός του οικισµού ΓΕΡΑΝΙ του ∆ήµου Ρεθύµνης (τέως δήµου Νικηφόρου Φωκά). 

 

  

3.   Αριθµός έγκρισης της µελέτης:  

 

4.    Στοιχεία των κυρίων του έργου: 

 

(Καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό/αρχικούς ιδιοκτήτες και 
συµπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή 
στην συνολική ή στις επί µέρους ιδιοκτησίες). 
 

Ονοµατεπώνυµο ∆ιεύθυνση Ηµεροµηνία 

κτήσεως 

Τµήµα του έργου όπου 

υπάρχει ιδιοκτησία 

∆ήµος Ρεθύµνης   100% 

 

5.     Στοιχεία συντάκτη του ΦΑΥ: 

Μελετητής 

 

 6.     Στοιχεία των υπευθύνων ενηµέρωσης αναπροσαρµογής: 

 

 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα ∆ιεύθυνση Ηµεροµηνία 

αναπροσαρµογής 

Μηχανικός της 

τεχνικής υπηρεσίας 

του ∆ήµου Ρεθύµνης 

Μηχανικός  -  
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ΤΜΗΜΑ Β 

 

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ) 
 

1.   Τεχνική Περιγραφή του έργου 

(Ως εις τεχνική έκθεση της µελέτης)  
 

• Εκσκαφές/χωµατουργικά, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές, επιχώσεις,  

   συµπύκνωση κ.λ.π 

• Ξυλότυποι σκυροδέµατος - Σκυροδέµατα 

•Οπτοπλινθοδοµές – Χωρίσµατα 

•Ξυλουργικά  

•Μεταλλουργικά - Αλουµίνια  

•Επιχρίσµατα - Επικαλύψεις 

• Επιστρώσεις  

•Υαλοπίνακες – Χρωµατισµοί – Ειδικές Κατασκευές 

•Μονώσεις 

•Οδοποιία 

• Ύδρευση 

• Αποχέτευση 

• Πυροπραστασία 

• Θέρµανση  

• Κλιµατισµός - Αερισµός 

• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

• Εγκατάσταση ανυψωτικών συστηµάτων 

 

2.   ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α. ΥΛΙΚΑ 

2.Α.1 Κατηγορία σκυροδέµατος  C10/12, C16/20, C20/25 

2.Α.2 Κατηγορία χάλυβα οπλ.σκυροδέµ. Β500c 

2.Α.3 Κατηγορία χάλυβα δοµικών πλεγµάτων B500c 

2.Α.4 Κατηγορία χάλυβα µεταλ. κατασκευών S235 
 

Β. Έδαφος 

2.Β.1 Επιτρεπόµενη τάση Mpa  

2.Β.2 ∆είκτης εδάφους Ks (KΝ/m³)  

2.Β.3 Γωνία εσωτερικής τριβής επιχώσεων  

2.Β.4   

2.Β.5   

Γ. Σεισµολογικά στοιχεία 

2.Γ.1 Σεισµικότητα  

2.Γ.2 Σεισµική επιτάχυνση  

2.Γ.3 Κατηγορία εδάφους  
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∆. Φορτία 

2.∆.1 Ίδιον βάρος σκυροδέµατος 25,00 ΚΝ/m² 

2.∆.2 Ίδιον βάρος γαιών 20,00 ΚΝ/m² 

2.∆.3   
 
 
 
 
 

3. Ως κατεσκευάσθη σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων  
 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, META THN ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
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TMHMA Γ 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισηµάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους µεταγενέστερους χρήστες και τους 
συντηρητές – επισκευαστές του. 
Οι επισηµάνσεις αφορούν κατεξοχήν τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

1. Θέσεις δικτύων 

1.1      Ύδρευσης 

1.2      Αποχέτευσης 

1.3      Ηλεκτροδότησης (υψηλής, µέσης και χαµηλής τάσης) 

1.4      Παροχής διάφορων αερίων 

1.5      Παροχής ατµού 

1.6      Κενού 

1.7      Ανίχνευσης πυρκαγιάς 

1.8      Πυρόσβεσης 

1.9     Κλιµατισµού 

1.10 Θέρµανσης 

1.11 Λοιπών δικτύων εντός των δοµικών στοιχείων 

1.12       Λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο που έχουν εντοπισθεί ή µε 

οποιονδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιµάται ότι θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη κατά ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες. 

Όπου υπάρχουν, όλα τα έργα είναι ευκόλως ορατά 

 

2. Σηµεία των κεντρικών διακοπτών 

Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούµενης παραγράφου. 

 

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισµένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 

Ουδεµία 

 

4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δοµή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου 

Σηµειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επί µέρους στοιχεία του έργου. 

Ουδεµία 

 

5. Περιοχές εκποµπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

      Ουδεµία 

 
6. Χώροι µε υπερπίεση ή υποπίεση 

Ουδείς 
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7. Άλλες ζώνες κινδύνου 

Ουδεµία 

 
8. Καθορισµός συστηµάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για 

λόγους π.χ. εξαερισµού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, αποµάκρυνσης 

υδάτων κλπ) 

Ουδεµία 

 
 
9. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 

Όπως φαίνεται στη µελέτη πυροπροστασίας & παράπλευρες οδοί. 

 

 

 
TMHMA ∆ 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

Το αντικείµενο της παρούσας παραγράφου επικεντρώνεται στους κίνδυνους που προκύπτουν 
από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του έργου (εργασία σε περιορισµένο υπόγειο χώρο µε παρουσία 
υγρών). ∆εν µας απασχολούν δηλαδή στην παρούσα οι κίνδυνοι κατά την κατασκευή, 
ανακατασκευή και συντήρηση από εκσκαφές, χρήση µηχανηµάτων κ.λ.π. που δεν έχουν σχέση 
µε την ιδιαιτερότητα της εργασίας.   

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ 
Η ιδιαιτερότητα της εργασίας στα δίκτυα αποχέτευσης και οι κίνδυνοι σε αυτήν προκύπτει 
βασικά από δυο παράγοντες 
· Είναι εργασία σε περιορισµένο χώρο  
Ο όρος “περιορισµένος χώρος” (confined space) έχει µια πλατιά ερµηνεία στα υδραυλικά έργα . 
Μερικοί χώροι εργασίες ανταποκρίνονται αναµφιβόλως απόλυτα στην έννοια του περιορισµένου 
χώρου όπως δεξαµενές, αγωγοί κ.λ.π.  

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 
Οι κίνδυνοι για την υγειά και την ασφάλεια των εργαζόµενων κατά την εργασία έχουν σαν 
αποτέλεσµα  θανατηφόρα ατυχήµατα τα οποία σε µεγάλο βαθµό θα µπορούσαν να έχουν 
αποφευχθεί. 
Κυρίαρχες αιτίες για την εµφάνιση αυτών των κίνδυνων είναι οι εξής παράγοντες: 
· Κακός σχεδιασµός  
· Άγνοια των κίνδυνων  
· Ανεπαρκής εκπαίδευση προσωπικού  
· Έλλειψη προσοχής  
Οι κίνδυνοι οι οποίοι παραµονεύουν χωρίζονται στις εξής οµάδες. 
· κίνδυνοι τραυµατισµών  
· εµφάνιση µεγάλων και απότοµων παροχών στο δίκτυο (από ζηµιές ) 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Απαγορεύεται η καθ’οιονδηποτε τρόπο απασχόληση προσωπικού κάτω των 18 ετών. 
Οι απασχολούµενοι στις εργασίες αυτές χωρίζονται σε δυο κατηγόριες 
· Όσοι από το προσωπικό δεν υποχρεώνονται από την φύση της εργασίας τους να δουλεύουν 

σε περιορισµένους χώρους ( π.χ. οδηγοί) 
 Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η διερεύνηση της φυσικής κατάστασης των και της 

υγείας των πέραν εκείνων που απαιτείται για την εκτέλεση της δικής τους εργασίας αν και 
καλό θα είναι να υποβάλλονται έτσι και αλλιώς σε λεπτοµερή ιατρική εξέταση. 

· Όσοι από το προσωπικό υποχρεώνονται από την φύση της εργασίας τους να δουλεύουν σε 
περιορισµένους χώρους (εντός ορύγµατος)                                                                                                                                            
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 Τα άτοµα αυτά πρέπει να διαθέτουν τόσο τα κατάλληλα φυσικά προσόντα για την εργασία 
τους όσο και την στοιχειώδη ικανότητα να συµµετέχουν στην απαιτούµενη εκπαίδευση τους . 
Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβληθούν πριν την έναρξη της εργασίας τους 
απαιτείται να είναι όχι µόνον λεπτοµερείς αλλά και προσαρµοσµένες στην φύση της 
εργασίας την οποίαν πρόκειται να εκτελέσουν. Οι ιατρικές εξετάσεις πρέπει ετησίως να 
επαναλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα τους να φυλάσσονται.  

Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαµβάνει µεταξύ άλλων στα παρακάτω  
· Καθορισµός και αναλυτική ενηµέρωση για τα καθήκοντα κατά την εργασίας τους . 
·     ενηµέρωση για τις λειτουργικές διαδικασίες εργασίας . 
· ενηµέρωση για τους πιθανούς κίνδυνους, τους βλαπτικούς παράγοντες και ενδεχόµενες 

επιπτώσεις στην υγειά τους. 
· Χειρισµός εργαλείων, µηχανηµάτων και οργάνων εργασίας  
· Μέτρα ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργασίας  
· Μέτρα διάσωσης, αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών και παροχή Πρώτων Βοηθειών. 
· ενηµέρωση για την υφιστάµενοι Νοµοθεσία και τις υποχρεώσεις του προσωπικού. 
· Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας σύµφωνα µε την οδηγία 89/656/ΕΟΚ 
· Ατοµική και Οµαδική υγιεινής  
Η Εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και να 
συµπεριλαµβάνει  
· Χρήση εποπτικών Μέσων  
· Ασκήσεις πρακτικής εφαρµογής και επί τόπου κάτω από πραγµατικές συνθήκες. 
· Για την ενηµέρωση των εργαζόµενων καλόν θα είναι να εκδοθεί ένα µικρό εύχρηστο και 

κυρίως κατανοητό έντυπο που θα περιέχει συνοπτικές αναφορές στα παραπάνω σηµεία.  
Για την ενηµέρωση του προσωπικού θα πρέπει  
· Να είναι ανηρτηµένα σε κάθε εργοτάξιο, αντλιοστάσιο και εν γενεί χώρο εργασίας και 

συγκέντρωσης του προσωπικού Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών Τηλεφωνά και διευθύνσεις 
πρώτης ανάγκης καθώς και σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών.  

· Να λαµβάνουν γνώση όλων των παραπάνω τα οποία πρέπει να τους επεξήγονται σε 
τακτικές συγκεντρώσεις για την ενηµέρωση τους.  

Οι  παρακάτω παθήσεις οι οποίες αποκλείουν απασχόληση σε δίκτυα αποχέτευσης. 
� Απώλεια συνείδησης ( λιποθυµιές) 
� Ιστορικό σπασµού 
� Καρδιοπάθειες 
� Υπέρταση 
� Άσθµα, βρογχίτιδα η δύσπνοια κατά την κόπωση 
� Νόσος του Meniere - Ίλιγγος 
� Κώφωση 
� Κλειστοφοβία, νευρολογικές η ψυχολογικές παθήσεις 
� Σοβαρά ορθοπεδικά προβλήµατα 
� Παραµορφώσεις η ασθένειες κάτω ακρών που περιορίζουν την κινητικότητα 
� Χρονιές δερµατοπάθειες 
� Σοβαρή  µείωση όρασης 
� Ανοσµία   

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ 
Για την εκτέλεση των εργασιων πρεπει να διατιθενται από την Υπηρεσια και να 
χρησιµοποιουνται από αυτους για την προστασια της υγειας και την αποφυγη ατυχηµατων 
προστατευτικες ενδυµασιες. Η ενδυση αυτη πρεπει να τους προστατευει αποτελεσµατικα και να 
αποτελειται τουλαχιστον απο: 
�  Φορµα  εργασιας 
�  Γαντια εργασιας 
�  Ελαστικα ενισχυµενα υποδηµατα (µεχρι τον µηρο η το γονατο) 
�  Μαλλινες καλτσες 
O εργαζοµενος πρεπει να εκπαιδευτει να εργαζεται ανετα µε την ενδυση αυτη χωρις να βρεχειτο 
εσωτερικο της.Τα ειδη ενδυσης πρεπει να µπορουν να απολυµανθουν και να καθαριστουν 
χωρις να καταστρεφονται αµεσως. Τουτο πρεπει να γινεται µε επιµελεια και σχολαστικοτητα 
µετα από καθε χρηση.  Πρεπει επισης τακτικα να  αντικαθιστανται.  

ΑΤΟΜΙΚΗ  - ΟΜΑ∆ΙΚΗ  ΥΓΙΕΙΝΗ 

Μετα την εργασια οι εργαζοµενοι πρεπει να πλενονται σχολαστικα σε ολο το σωµα (ντους) και 
στην χειροτερη  περιπτωση τουλαχιστον στο προσωπο, τα χερια και τους βραχιονες µε σαπουνι 
και ζεστο νερο.  Συνισταται επισης ο προσεκτικος καθαρισµος των νυχιων και το βουρτσισµα 
τους. 
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Τα παραπανω πρεπει να γινονται και πριν την ληψη οποιαδηποτε τροφης, ποτου και πριν  το 
καπνισµα ( οπου αυτο επιτρεπεται). 
Στους χωρους εργασιας πρεπει να Απαγορεύεται στους εργαζοµενους οταν η προστασια της 
υγειας τους το επιβαλλει να τρωνε, να πινουν και να καπνιζουν. 
Σε εργασιες µακραν του εργοταξιου η της  εδρας της επιχειρησης πρεπει να δινεται η 
δυνατοτητα στους εργαζοµενους να καθαριστουν και να αλλαξουν µεσα στα οχηµατα 
µεταφορας εργαλειων και εφοδιων. 
Απαραιτητο στοιχειο για την οµαδικη υγιεινη ειναι ο τακτικος καθαρισµος και η συντηρηση τοσο 
των εγκαταστασεων και χωρων που διατιθενται στο προσωπικο οσο και των οχηµατων, 
εξοπλισµου και εργαλειων.  
Επισης περαν της ατοµικης φροντιδας απο καθε εργαζοµενο  για τα ειδη ενδυσης τα οποια 
χρησιµοποιει θα πρεπει να γινεται οργανωµενα συχνος καθαρισµος και απολυµανση 
υποδηµατων, φορµας εργασιας, υποδηµατων, γαντιων και συχνη ανανεωση τους. 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Σε ολες τις εργασιες και ιδιως σε δεξαµενες οπου ειναι πιθανον να δηµιουργηθει επικινδυνη 
ατµοσφαιρα δεν επιτρεπεται να εργαζονται λιγοτερα απο δυο ατοµα. Εκτος δε των χωρων 
εργασιας πρεπει να βρισκονται και αλλοι εργαζοµενοι οι οποιοι πρεπει να κρατουν επαφη µε 
τους εργαζοµενους εντος των χωρων αυτων και θα ειναι ετοιµοι για επεµβαση διασωσης.  Το 
ιδιο πρεπει να ισχυει και για αποµακρυσµενους χωρους εργασιας.   

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΩΝ - ΑΚΟΗΣ 

Περαν του αναγκαιου πλυσιµατος που προαναφερθηκε µια καταλληλη κρεµα λανολινης πριν 
την εναρξη της εργασιας και µετα το πλυσιµο παρεχει προστασια και εµποδιζει τους 
τραυµατισµους του δερµατος µειωνοντας ετσι τους κινδυνους µολυνσης.  
Ιδιαιτερη φροντιδα πρεπει να δινεται στο καθαρισµα και την επιδεση καθε αµυχης, κοψιµατος, 
τραυµατος κ.λ.π. του δερµατος µε υδατοστεγανο επιδεσµο οσο το δυνατον πιο συντοµα µετα 
τον τραυµατισµο ειτε αυτος εχει συµβει κατα την εργασια ειτε οχι.  Η φροντιδα αυτη πρεπει να 
γινεται χωρις καθυστερηση οταν το δερµα ειναι υγρο η µουσκεµενο. 
Εργαζοµενος που αποκτα χρονιο δερµατικο προβληµα πρεπει να αποµακρυνεται απο την 
συγκεκριµµενη εργασια . Καθε ενας που υποφερει απο σοβαρο τραυµατισµο χωρις στεγανο 
επιδεσµο πρεπει να αποµακρυνεται προσωρινα µεχρι την αναρρωση του. 
Εαν παραστει αναγκη να δουλεψει κανεις χωρις τα προστατευτικα γαντια (εκτελεση εργασιων µε 
σκυροδεµα η τουβλα π.χ. ) αµεσως µετα θα πρεπει να πλενεται και να βαζει ειδικο αντισηπτικο. 
Τα µατια πρεπει να προστατευονται απο οποιαδηποτε επαφη µε τα λυµατα και µε αναθυµιασεις 
επικινδυνων ουσιων σε περιορισµενους χωρους.  ∆εν θα πρεπει τα χερια  να ερχονται σε 
επαφη µε τα µατια και ιδιαιτερα οταν αυτα πιτσιλιστουν η ερεθιστουν δεν πρεπει να τριβονται µε 
τα χερια . 
Σε τετοιες περιπτωσεις ο εργαζοµενος πρεπει να αποµακρυνεται απο το σηµειο εργασιας και να 
του παρεχονται οι πρωτες βοηθειες εαν δε ειναι σοβαρη η περιπτωση να µεταφερεται για 
ιατρικη φροντιδα.  
Σε µερικες περιπτωσεις πρεπει να παρεχονται προστατευτικες διαταξεις για τα µατια. 
Το προσωπικο που απασχολειται µπορει να εκτεθει σε υπερβολικο θορυβο τοσο δουλευοντας 
µεσα σε αγωγους και αλλους περιορισµενους χωρους οσο και διπλα σε γεννητριες , αντλιες και 
αλλα µηχανηµατα.  
Σε τετοιες περιπτωσεις  πρεπει  
· Να προβλεπεται ακουστικη προστασια  του εργαζοµενου 
· Να  γινεται αποπειρα µειωσης του θορυβου στην πηγη ( ηχοµονωση ) 
Οταν δεν ειναι δυνατη η µειωση του θορυβου στην πηγη και οταν η µέση ατοµικη εκθεση στον 
θορυβο υπερβαινει τα 85 - 90 dB(A) πρεπει να προβλεπεται ακουστικη προστασια του 
εργαζοµενου µε την επισηµανση οτι φορωντας αυτη την  προστατευτικη  διαταξη  δεν θα πρεπει 
να εκτιθεται  σε αλλους κινδυνους. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Για την ασφαλεια και την υγιεινη των εργαζοµενων στα δικτυα αποχετευσης επιβαλλεται περαν 
της ληψης των µετρων ασφαλειας που καθε φορα ενδεικνυνται να υπαρχει και να εφαρµοζεται 
παντα σε ολες τις εργασιες διαδικασιες οι οποιες στοχευουν στην ελαττωση και ει δυνατον στην 
εξαλειξη των κινδυνων αλλα και στην σωστη και ολοκληρωµενη επιβλεψη και διοικηση ολων 
των εργασιων στα συστηµατα αποχετευσης .  
Η λειτουργικη αυτη διαδικασια πρεπει να προβλεπεται και να εφαρµοζεται σε ολα τα  σηµεια 
οπου προετοιµαζονται η εκτελουνται οι εργασιες δηλαδη : 
 
�  Στο Εργοταξιο  
�  Στο σηµειο εργασιας 
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και σε ολες τις διαδικασιες δηλαδη :  
�  Στην διαδικασια της προετοιµασιας στο Εργοταξιο 
�  Στην διαδικασια της προετοιµασιας στο σηµειο εργασιας. 
�  Κατα την ληξη της εργασιας στο Εργοταξιο  
και σε ολες τις καταστασεις δηλαδη : 
�  Στην εργασια ρουτινας 
�  Σε περιπτωση  ατυχηµατος 
�  Σε περιπτωση καταστασης αναγκης. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 
Παρακατω παρατιθεται ενδεικτικα ελαφρως τροποποιηµενο µε βαση την βιβλιογραφια ενα 
σχεδιο λειτουργικης διαδικασιας. 
Το σχεδιο αυτο πρεπει  

• Να προσαρµοζεται στις εξελιξεις της τεχνικης και της τεχνολογιας. 

• Να συζητειται περιοδικα ωστε να επισηµαινονται ελλειψεις, αδυναµιες και λαθη του  και να 
αναθεωρειται.  

ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

· Ο επικεφαλης αναθετει την εργασια στο προσωπικο δινοντας σε καθε εναν την θεση και τον 
ρολο του. 

· Γινεται ελεγχος των αρχειων για  ληψη πληροφοριων και ανευρεση των σχεδιων. 
· Ερευναται εαν ειναι γνωστα ελαττωµατα η τοπικοι κινδυνοι  
· Ερευναται εαν επικειται βροχοπτωση η εαν αναµενονται αλλα επικινδυνα  γεγονοτα µεσα 

στην εκταση του αγωγου εντος του οποιου θα πραγµατοποιηθει η εργασια. 
· Ενηµερωνεται το συνεργειο για την εργασια και τις παραπανω πληροφοριες 
· Πραγµατοποιειται ελεγχος ποιοτικος και ποσοστικος των ατοµικων µεσων προστασιας, των  

οµαδικων µεσων και του εξοπλισµου εργασιας και διασωσης. 
· Φορτωνεται µε ασφαλεια ο εξοπλισµος και τα εργαλεια στο οχηµα µεταφορας 
· Ελεγχεται η καλη λειτουργια των µεσων επικοινωνιας ( C.B.) 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

· Επικοινωνια µε εργοταξιο και ειδοποιηση αφιξης 
· Εντοπιζονται τα πλησιεστερα τηλεφωνα για ωρα αναγκης και γνωστοποιουνται στους 

εργαζοµενους.  
· Σβησιµο τσιγαρων και καθε επικινδυνης φωτιας και φωτιστικου 
· Τοποθετηση προειδοποιητικων σηµατων συµφωνα µε Κ.Ο.Κ. και διαταξεις Υ.Π.Ε.ΧΩ.∆.Ε. 

στα καιρια σηµεια 
· Τοποθετηση φραγµατων επισηµανσης γυρω απο τα ανοικτα φρεατια. 
· Αερισµος του δικτυου. 
· Ελεγχος για ασυνηθιστες οσµες η αλλη ιδιαιτερη κατασταση. 
· Οπτικος ελεγχος της καταστασης των κλιµακων , των σκαλοπατιων κ.α. εξαρτηµατων 

καθοδου .   
· Ελεγχος βαθους ροης και ταχυτητας ροης εαν ειναι δυνατον. 
· Ελεγχος αναντη και καταντη του φρεατιου εισοδου εαν τα αντιστοιχα φρεατια προσφερου 

ασφαλη οδο διαφυγης.  
· Ελεγχος ατµοσφαιρας σε ολα τα επικινδυνα σηµεια εαν κριθει οτι απαιτειται. 
· Εαν ο ελεγχος δωσει ενδειξεις η στοιχεια επικινδυνοτητας της ατµοσφαιρας συνεχιζεται ο 

αερισµος και εφ'οσον δεν βελτιωθει η κατασταση σε προκαθορισµενο χρονο πρεπει να 
υπαρξει επικοινωνια για αναφορα και οδηγιες µε τον υπευθυνο η τον επιβλεποντα  ωστε να 
αποφασιστει ειτε ο µηχανικος αερισµος ειτε η αναβολη της εργασιας 

· Τελικη προετοιµασια εξοπλισµου διασωσης. 
· Τελικος ελεγχος των Μεσων Ατοµικης Προστασιας ολων των µελων του συνεργειου. 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

· Αναφορα καθε µη κανονικου συµβαντος οπως τραυµατισµος, αστοχια εξοπλισµου, 
παρατηρησεις για την εγκατασταση. 

· Εφαρµογη διαδικασιων υγιεινης για το προσωπικο και  καθαριοτηταςτου εξοπλισµου, των 
µεσων ατοµικης προστασιας και των µηχανηµατων.  

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ  
Οι περισσοτεροι τραυµατισµοι στο δικτυο και στα αντλιοστασια η αλλες εγκαταστασεις 
προκαλουνται από  
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· Πτωση εξοπλισµου και υλικων πανω στον εργαζοµενο  
· Πτωση εργαζοµενων από προχειρες σκαλες  
· Γλιστρηµα του εργαζοµενου  
· Πτωση στο νερο  
· Εµπλοκη σε µηχανηµατα  η τραυµατισµος από λαθος λειτουργια µηχανηµατος 
· Ηλεκτροπληξια 
Για την αποφυγη τραυµατισµων πρεπει   

• Να εφαρµοζονται οι σχετικες οδηγιες για την ενδυση του προσωπικου  

• Να τηρουνται σχολαστικα οι λειτουργικες διαδικασιες 

• Να εχουν ληφθει κατα τον σχεδιασµο τα καταλληλα µετρα οπως σε διαφορα σηµεια του 
παροντος σηµειωνονται.  

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

Κινδυνος από πληµµυρα ειναι δυνατον να προκληθει σπο  
· Καταιγιδα κατα την διαρκεια εκτελεσης των εργασιων και πιθανον µακρια από το σηµειο 

εργασιας.  
· Ογκος νερού που απελευθερωνεται από αστοχια η αναξιοπιστη λειτουργια βαλβιδας η αλλης 

διαταξης.  
· Την αφιξη µεγαλου ογκου νερού από µη ελεγχοµενες από την Υπηρεσια πηγες χωρις 

προειδοποιηση (π.χ. αδειασµα δεξαµενων, πισινων κ.α.) 
· Εαν δεν εχουν τηρηθει οι παραπανω διαδικασιες Απαγορεύεται η εισοδος και εργασια του 

προσωπικου στους χωρους αυτους. Οµοιως Απαγορεύεται η εισοδος και εργασια του 
προσωπικου στους χωρους αυτους εαν δεν επιβεβαιωθει η ληξη της απαγορευσης. Μετα 
την ληξη των εργασιων ειδοποιουνται οι ενδιαφεροµενοι για την ληξη των εργασιων και την 
αρση των απαγορευσεων.  

· Εφ’οσον κατα την εκτελεση των εργασιων διαπιστωθει ξαφνικη και σηµαντικη ανοδος της 
ροης λογω ξαφνικης βροχοπτωσης η από οποιαδηποτε άλλη αιτια το προσωπικο πρεπει 
αµεσως να εγκαταλειπει τον χωρο εργασιας µεχρι να αποκαταστηθουν οµαλες συνθηκες 
ροης. 

· Σε περιπτωση εναρξης βροχης το στελεχος επιφανειας οφειλει να προειδοποιησει αµεσα µε 
την εναρξη της τους εργαζοµενους 

ΑΛΛΑ  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Για την περιφραξη και επισηµανση των θεσεων εργασιας και των µηχανηµατων και 
οχηµατων πρεπει να εφαρµοζονται σχολαστικα οι προβλεψεις των ειδικων διαταξεων του 
Κωδικα Οδικης Κυκλοφοριας και της υπουργικης αποφασης ΒΜ5/30058  Εγκριση Προτυπης 
Τεχνικης Προδιαγραφης Σηµανσεως Εκτελουµενων Εργων σε οδους εντος κατοικηµενων 
περιοχων (ΦΕΚ Β 121/23-3-83) 

• Καθε ανοικτο φρεατιο θα πρεπει εφ'οσον δεν εκτελουνται σε αυτο εργασιες να καλυπτεται µε 
ειδικη εσχαρα εξασφαλισµενη απο οριζοντιες µετακινησεις και να επισηµαινεται µε 
περιφραγµα απο ορθοστατες και καγκελλα µε εντονα ευδιακριτα χρωµατα (ασπρο-κοκκινο). 

• Προειδοποιητικα σηµατα θα τοποθετουνται για την εγκαιρη προειδοποιηση της κυκλοφοριας 
σε αποστασεις τουλαχιστον 30 µετρων και συµφωνα µε τις τοπικες συνθηκες και τις 
διαταξεις του Κ.Ο.Κ. 

• Κατα την εισοδο και εργασια σε βατους αγωγους οπου η κλιση υπερβαινει το 10% πρεπει να 
λαµβανονται και ιδιαιτερα µετρα ασφαλειας (προσδεση µε σκοινι, εξαρτηση διασωσης µε 
γιλεκο και σκοινι ασφαλειας, τοποθετηση δικτυων ασφαλειας κ.α.). 

• Σε περιπτωσεις εργασιας εντος του αγωγου και κοντα στην εισοδο σιφωνα πρεπει  να 
εξασφαλιζεται η εισοδος του σιφωνα η και θα γινεται χρηση εξαρτησης διασωσης. 

•  
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΝ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Καθε συσκευη, οργανο µετρησης και εξοπλισµος που χρησιµοποιειται και ιδιατερα οι συσκευες 
ελεγχου καταλληλοτητας ατµοσφαιρας πρεπει σε τακτα χρονικα διαστηµατα (π.χ. ανα µηνα) να 
ελεγχονται στο κεντρικο εργοταξιο εφ’οσον υπαρει αυτη η δυνατοτητα η στο εργαστηριο του 
προµηθευτη.  
Υπευθυνος για τον ελεγχο είναι ο ορισθεις ως διαχειριστης των ανωτερω ειδων ο οποιος και 
πρεπει να τηρει σχετικο θεωρηµενο βιβλιο Ηµερολογιου Ελεγχων µε λεπτοµερη στοιχεια οπως 
· Το ονοµα του υπευθυνου για το ειδος και το µερος που φυλασσεται 
· Τον τυπο, τον αριθµο, την µαρκα του  και το ονοµα του κατασκευαστη . 
· Περιγραφη συντοµη αλλα πληρη του εξεταζοµενου ειδους και των τυχον παρελκοµενων του. 
· Την ηµεροµηνια συντηρησης , επιθεωρησης η δοκιµης  
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· Την κατασταση της και τυχον ελατωµµατα και βλαβες που διαπιστωθηκαν. 
· Αριθµητικη καταγραφη και επιβεβαιωση του υπαρχοντος αριθµου.  

ΓΕΝΙΚΑ  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

· Είναι απαραιτητη η ληψη µετρων για απροσκοπτη επικοινωνια του στελεχους επιφανειας µε 
τους εργαζοµενους εντος του σκάµµατος..  

· Από την αφιξη του συνεργειου εως την ληψη µετρων ατοµικης υγιεινης Απαγορεύεται το 
φαγητο, το ποτο και το καπνισµα.  

 
 
 
 

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΜΕΣΑ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

· Κρανος ασφαλειας 
· Αντιεφιδρωτικη  κορδελλα κεφαλιου 
· Φορµα  εργασιας 
· ∆ιαταξη διασωσης ( ειδικη ζωνη ) και σχοινι προστασιας 
· Γαντια εργασιας 
· Ελαστικα ενισχυµενα υποδηµατα (µεχρι τον µηρο η το γονατο) 
· Μαλλινες καλτσες 
· Αντιεκρηκτικος φανος κρανους 
Η διαταξη διασωσης µπορει να είναι ειτε ζωνη ασφαλειας ( safety belts) ειτε  “γιλεκο” ασφαλειας 
( safety harnesses).  
· Η ζωνη ασφαλειας πρεπει να χρησιµοποιειται µονον οταν κρινεται οτι δεν υπαρχει 

αποτελεσµατικοτερος τροπος προστασιας .   
· Το “γιλεκο” ασφαλειας πρεπει να επιλεγεται προσεκτικα καθως ο µονος καταλληλος τυπος 

για την εργασια σε περιορισµενους χωρους ειναι αυτος που επιτρεπει την ανασυρση 
αναισθητου ανθρωπου σε κατακορυφη σταση. 

Ολος ο εξοπλισµος αυτος πρεπει να είναι ανθεκτικος και να ανταποκρινεται στην συγκεκριµένη 
αποστολη του ( π.χ. η διαταξη διασωσης πρεπει να είναι δυνατον να φορεθει σε περιορισµενο 
χωρο µε ευκολια, να αντεχει το βαρος αυτου που την φοραει, να φερει κρικους για τα σκοινια 
διασωσης και να είναι από καταλληλο υλικο ωστε να πλενεται ευκολα) 
Οι εργαζοµενοι πρεπει να φερουν συνεχως τον παραπανω εξοπλισµο. 

 
ΜΕΣΑ ΟΜΑ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

· καταλληλα σχοινια διασωσης ( ειδικες διαµορφωσεις ακρων) και απλα καθως και βαρουλκο 
ανυψωσης 

· Αντιεκρηκτικα φωτιστικα ορυχειου και χειρος 
· Καταλληλα εργαλεια (συνηθη εργαλεια δουλειας, κλειδια καλυµµατων φρεατιων , 

εργαλειοθηκη χειρος κ.α) 
· Εξοπλισµος ελεγχου ατµοσφαιρας αντιεκρηκτικου τυπου 
· Αναπνευστικες συσκευες εργασιας και διαφυγης ( ποτε λιγοτερες απο δυο ) 
· Συσκευη επικοινωνιας (C.B.) 
· Συσκευη τεχνητης αναπνοης 
· Υλικο πρωτων βοηθειων 
· Υλικο σηµανσης και ασφαλειας οδων (κωνοι, εµποδια, φωτιστικα, προειδοποιητικες 

πινακιδες, σηµαιακια κ.α ) 
Υπαρχουν αρκετα ειδη αναπνευστικων συσκευων και συσκευων τεχνητης αναπνοης . Η 
επιλογη τους πρεπει να γινεται µε σχολαστικη αξιολογηση και ενηµερωση από αλλους οµοειδεις 
Οργανισµους και να στηριζεται στην καταλληλοτητα τους στο συγκεκριµµενο περιβαλλον 
εργασιας.  
Τα σκοινια (απλα και ασφαλειας) δεν θα πρεπει σε καµµια περιπτωση να χρηιµοποιουνται για 
αλλες εκτος ασφαλειας αναγκες. 
Χρησιµοποιεται επισης µερικες φορες ενας τυπος “φορειου” από καταλληλο ανθεκτικο υφασµα 
και σε καταλληλες διαστασεις εφοδιασµενος µε σκοινι για να συρεται τραυµατισµενος η 
αναισθητος εργαζοµενος επανω σε αυτο.  

 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ειναι βασικο για την ασφαλεια των εργαζοµενων ολα τα οργανα, µηχανηµατα και εν γενει 
εξοπλισµος που προαναφερθηκαν καθως και ο εξοπλισµος διασωσης :  
· Nα ειναι επιλεγµενα ωστε να ανταποκρινονται στο ειδικο αυτο περιβαλλον εργασιας 
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· Να κρατουνται καθαρα και καλα συσκευασµενα σε ευκολα αναγνωρισιµες συσκευασιες 
· Να ελεγχονται, δοκιµαζονται και ρυθµιζονται τακτικα (αντιγραφα των ρυθµισεων και των 

δοκιµων πρεπει να φυλασσονται) 
· Να συντηρουνται τακτικα 
· Να ειναι γνωστη η λειτουργια τους στο προσωπικο 
· Να ειναι ευπροσιτα και παντα διαθεσιµα. 
· Να υπαρχουν διαθεσιµα περιφερειακα εξαρτηµατα  και µοναδες εφεδρειας. 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

• Πρεπει να τηρουνται µε σχολαστικοτητα και ακριβεια ολες οι σχετικες διαταξεις των 
Ελληνικων Κανονισµων. Αναφερουµε ενδεικτικα τον Κανονισµο Εσωτερικων Ηλεκτρικων 
Εγκαταστασεων, Κανονισµους ∆.Ε.Η.  κ.α.). Πρεπει επισης να τηρουνται τα προτυπα για την 
εγκατασταση και λειτουργια ηλεκτρικων εγκαταστασεων, συσκευων και µηχανηµατων.  

• ∆εν επιτρεπεται σε µη ειδικευµενο και χωρις την νοµιµη αδεια να εγκαθιστα, τροποποιει η 
παρεµβαινει µε οποιονδηποτε τρόπο σε ηλεκτρικες εγκαταστασεις και εξοπλισµο. 

• Οι ειδικες συνθηκες επιβαλλουν ειδικη προσοχη συνεχως και την εγκατασταση του 
ηλεκτροµηχανολογικου εξοπλισµου στεγανου τυπου.  

• Πριν από καθε εργασια συντηρησης η ακοµα και ρυθµισης στην εγκατασταση η στον 
εξοπλισµο απαιτειται να προβουµε σε αποµονωση και απαγορευση λειτουργιας του 
εξοπλισµου (κλειδωµα χειριστηριων, αφαιρεση ασφαλειων λειτουργιας, προειδοποιητικες 
πινακιδες κ.α.)  Τα λουκετα που τοποθετουνται στα χειριστηρια αφαιρουνται προσωπικα από 
τους χειριστες µετα το περας της εργασιας και την αποµακρυνση των εργαλειων και 
καθαρισµο του χωρου εργασιας και τα επιστρεφουν στον επικεφαλης υπευθυνο για την 
διακοπη και επαναλειτουργια της εγκαταστασης.   

Η ταση λειτουργιας ολων των συσκευων που εργαζονται εντος του δικτυου η σε περιορισµενους 
χωρους δεν πρεπει να υπερβαινει τα 50 V.  Aυτο συνεπαγεται την χρηση φορητης γεννητριας η 
οπου υπαρχει παροχη εναλασσοµενου ρευµατος ενος µετασχηµατιστη διπλης περιελιξεως µε 
την δευτερευουσα περιελιξη γειωµενη ετσι ωστε η ταση βραχυκυκλωσης να µην υπερβαινει τα 
25 V .  
Ο µετασχηµατιστης πρεπει  

• Να τοποθετειται οπωσδηποτε εκτος του δικτυου η του οποιουδηποτε περιορισµενοιυ χωρου 
εργασιας. 

• Να ειναι κλειστος µεσα σε ανθεκτικο µονωτικο περιβληµα. 

• Να είναι επαρκως διαστασιολογηµενος και να κατασκευαζεται µε πλεγµα µεταξυ κυριας και 
δευτερευουσας περιελιξης 

• Η επαφη γειωσης να είναι σιγουρη.   

• Η παροχη του κυκλωµατος πρεπει να προστατευεται µε επαρκεια από υπερφορτωση του 
δικτυου και µε καταλληλη ασφαλεια  η µικρο διακοπτη . 

• Ολα τα µερη του συµπεριλαµβανοµενου του καλωδιου πρεπει να είναι καταλληλα για 
εργασια σε χωρο µε υγρασια. 

Ολες οι µπαταριες  πρεπει να είναι στεγανου και αντιεκρηκτικου τυπου.  
Οι διακοπτες γενικα πρεπει να τοποθετουντυαι εκτος δικτυου και περιορισµενων χωρων. 

 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

• Για τα ανυψωτικα µηχανηµατα γενικα πρεπει να εφαρµοζονται τα προβλεποµενα από το 
Π.∆. 1073/81 ΦΕΚ Α260/81 και τις αλλες κειµενες διαταξεις  Εδω επισηµαινουµε ιδιαιτερα τα 
εξης:  

• Τα µηχανοκινητα και χειροκινητα βαρουλκα πρεπει να εχουν φρενα και ασφαλεια 
αναστροφης περιστριοφης (καστανια), τα γραναζια τους να είναι προφυλαγµενα και να 
καλυπτονται οι κοφτερες επιφανειες 

• Τα µηχανοκινητα βαρουλκα πρεπει να είναι εφοδιασµενα µε oδηγο συρµατοσκοινου. Τα 
ελευθερα ακρα ακρακτων και προεξεχοντα περιστρεφοµενα µερη πρεπει να είναι καλυµµενα 
οπως και τα κινητα οργανα µεταδοσης κινησης και οι ιµαντες εφ’οσον βρισκονται σε περιοχη 
εργασιας η κυκλοφοριας. 

• Τα καυσαερια των κινουµενων µε µε µηχανες εσωτερικης καυσεως βαρουλκων πρεπει να να 
απαγονται ωστε να µην κινδυνευει από αυτα ο χειριστης και οι εργαζοµενοι στο δικτυο. 

• Στα χειροκινητα βαρουλκα το στροφαλο (µανιβελα) πρεπει οπωσδηποτε να εξασφαλιζεται 
από ολισθηση η αθελητ τραβηγµα. ∆εν επιτρεπεται στροφαλο µε στρεπτη χειρολαβη να 
εχουν θεσεις τριβης µεταξυ χειρολαβης και αξονα. 
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• Τα συρµατοσκοινα των βαρουλκων πρεπει να είναι γερα στερεωµενα στο τυµπανο µε 
ενωτικες πλακες η κλειδοσφηνες. 

 
∆ΙΑΣΩΣΗ 

Καθε συνεργειο πρεπει να µπορει να ελθει σε επικοινωνια ανα πασα στιγµη µε την εδρα της 
επιχειρησης η το κεντρικο εργοταξιο η ακοµα και αλλες Υπηρεσιες (Πυροσβεστικη, Νοσηλευτικα 
Ιδρυµατα, Αστυνοµια, γιατρους διαφορων σχετικων ειδικοτητων  κ.α). 
Η επικοινωνια αυτη καλο θα ειναι να µπορει να πραγµατοποιειται µε ασυρµατους (C.B. κ.λ.π) η 
τουλαχιστον τηλεφωνικα. 
Προς τουτο πρεπει καθε συνεργειο να διαθετει σε πρωτη ζητηση πληρη καταλογο µε τα 
τηλεφωνα των προαναφερθεντων Υπηρεσιων και γιατρων (ακοµα και αν διαθετει C.B.µαζι του) 
Η συσταση υπηρεσιας διασωσης πρεπει να συµφωνειται µε την Πυροσβεστικη Υπηρεσια 
γραπτως και να καταστρωνονται τα σχετικα σχεδια δρασης.  
Για την εκτελεση επιχειρησεων διασωσης πρεπει να υπαρχει ειδικη εκπαιδευση κταλληλα 
επιλεγµενου µερους του προσωπικου και τουλαχιστον δυο από καθε συνεργειο  

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ∆ΙΑΣΩΣΗΣ 

Καθε συνεργειο που δουλευει πρεπει εκτος απο τα συνεργα της δουλειας και τον ατοµικο και 
οµαδικο εξοπλισµο που προαναφερθηκε πρεπει να εχει µαζι του τα παρακατω εφοδια για την 
περιπτωση αναγκης διασωσης εργαζοµενων . 
· Ισχυρο αντιεκρηκτικου τυπου φανο µε µπαταριες ( απαιτειται ελεγχος λειτουργιας 

καθηµερινα) 
· Φαρµακειο µε ολα τα απαραιτητα για την παροχη Πρωτων Βοηθειων 
Ο εξοπλισµος και τα φαρµακα πρεπει 
· να ελεγχεται τακτικοτατα ωστε να ειναι σε κατασταση λειτουργιας και να µην εχει παρελεθει η 

ηµεροµηνια ισχυος   
· να προστατευεται απο την ρυπανση 
· να ειναι γνωστος ο χειρισµος του και η χρηση του σε ολους τους εργαζοµενους οι οποιοι 

πρεπει να ειναι εξοικιωµενοι µε την χρηση του 
Ο εξοπλισµος διασωσης καλον θα είναι να είναι διαθεσιµος για καθε συνεργειο. Εν φυλασσετι 
στο Εργοταξιο τοτε και η οµαδα διασωσης πρέπει να αποτελειται από προσωπικό του 
εργοταξιου. 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

Συµφωνα µε σχετικη  οδηγια των Ευρωπαικων Κοινοτητων: 

• Η αρµοδια για τη Αποχετευση Υπηρεσια οφειλει να εξασφαλιζει την καθ'οιονδηποτε στιγµη 
παροχη πρωτων βοηθειων περιλαµβανοµενου και του ειδικα εκπαιδευµενου προσωπικού. 
πρέπει να λαµβανει µετρα για την µεταφορα των εργαζοµενων που  υφιστανται ατυχηµα η 
παρουσιαζουν αιφνιδια αδιαθεσια  προκειµενου να τους παρασχεθει ιατρική βοηθεια. 

• Υλικο πρωτων βοηθειων πρέπει να υπαρχει σε ολα τα µερη που ειναι απαραιτητο λογω των 
συνθηκων εργασίας. Το υλικο πρέπει να εχει την καταλληλη σηµανση και να ειναι ευκολα 
προσιτο. Η διευθυνση και το τηλεφωνο της Υπηρεσιας πρωτων βοηθειων πρέπει να 
επισηµαινεται ευκρινως. 
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ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

  
 

 

ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 
Οι εκρηκτικές ύλες χρησιµοποιούνται ευρύτατα στα τεχνικά έργα, κυρίως για την εξόρυξη 
πετρωµάτων κατά τις χωµατουργικές εργασίες των τεχνικών έργων. Οι εργασίες µε εκρηκτικές 
ύλες απαιτούν αυστηρά µέτρα ασφαλείας σε όλες τις φάσεις τους, για την αποφυγή 
ανεπιθύµητης έκρηξης. 
Σηµεία προσοχής  

• Τα εκρηκτικά πρέπει να τα χειρίζονται µόνον αδειούχοι γοµωτές-πυροδότες.  

• Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να φέρουν στη συσκευασία σήµανση.  

• Τα καψύλια και οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να µεταφέρονται και να αποθηκεύονται 
ξεχωριστά.  

• Οι αποθήκες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές της νοµοθεσίας και για τη 
µελέτη και κατασκευή τους απαιτείται ειδική άδεια.  

• Κατά τη γόµωση των διατρηµάτων πρέπει να είναι παρόντες µόνον ο αδειούχος 
γοµωτής-πυροδότης και ο εξουσιοδοτηµένος βοηθός του.  

• Πριν την πυροδότηση πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η µη δυνατότητα πρόσβασης 
οποιουδήποτε ατόµου στην περιοχή της έκρηξης.  

• Απαγορεύεται η άµεση προσέγγιση και οποιαδήποτε εργασία µετά την πυροδότηση, 
πριν τον έλεγχο από τον αδειούχο γοµωτή-πυροδότη.  

 
ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

Ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς είναι υπαρκτός στα τεχνικά έργα. Η πιθανότητα του 
συµβάντος και η σοβαρότητα του κινδύνου, είναι συνάρτηση των συγκεκριµένων συνθηκών του 
εργοταξίου και ποικίλουν ανάλογα µε το είδος του έργου.  
Με δεδοµένη τη µη µηδενική πιθανότητα ατυχήµατος πυρκαγιάς αφενός και τα ανεξέλεγκτα 

ενδεχοµένως αποτέλεσµατά της (ολική καταστροφή εγκατάστασης, εξοπλισµού και υλικών ή/και 

θάνατος ανθρώπων), οφείλουν οι Εργοδότες (Ανάδοχοι ή Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου) να λαµβάνουν τα 

απαραίτητα κατά περίπτωση µέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς (προληπτικά µέτρα) και την 

καταστολή της (κατασταλτικά µέτρα). 

Σηµεία προσοχής  

• Η πρόληψη υπερέχει της καταστολής.  

• Τα αυτόµατα συστήµατα πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης (εφόσον προβλέπονται) πρέπει 
να εγκαθίστανται και ενεργοποιούνται µε την πρόοδο του έργου και όχι µετά την 
ολοκλήρωσή του.  

• Πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστικά µέσα για κάθε τύπο πυρκαγιάς.  

• Οι οδοί διαφυγής πρέπει να επισηµαίνονται και να παραµένουν πάντα καθαροί και 
ελεύθεροι εµποδίων.  

• Η αποθήκευση εύφλεκτων υλικών (αερίων ή υγρών) πρέπει να γίνεται σε ειδικούς 
χώρους.  

• Πρέπει να υπάρχει διαθέσιµο εκπαιδευµένο προσωπικό στην πυρασφάλεια, σε όλες τις 
βάρδιες  

• Ολα τα µηχανήµατα και οχήµατα πρέπει να φέρουν κατάλληλο πυροσβεστήρα.  

• Απαγορεύεται η χρήση φλόγας χωρίς έγκριση.  

• Πρέπει να υπάρχουν ζώνες πυρασφάλειας σε δασικές ή καλλιεργήσιµες εκτάσεις.  

• Απαγορεύονται οι φωτιές για θέρµανση του προσωπικού.  

• ∆ιακόψτε την τάση σε περίπτωση ηλεκτρικής πυρκαγιάς.  

• Απαγορεύονται οι άδειοι πυροσβεστήρες στα πυροσβεστικά σηµεία.  
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 
Το ηλεκτρικό ρεύµα παρουσιάζει πολλούς και µεγάλης σοβαρότητας κινδύνους, ιδιαίτερα στα 
εργοτάξια τεχνικών έργων, όπου οι εγκαταστάσεις είναι προσωρινές, βρίσκονται κατά κανόνα 
στην ύπαιθρο και το προσωπικό δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση. 
Σηµεία προσοχής  

• Το ηλεκτρικό ρεύµα παρουσιάζει πολλούς κινδύνους για ατυχήµατα. Μπορεί να 
προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη, αλλά και αναπηρία, ακόµη και θάνατο.  

• Μέτρα ασφαλείας είναι η χρήση χαµηλής τάσης (42 V), η µονωτική θέση, η γείωση και ο 
διακόπτης διαφυγής.  

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

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

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

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

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

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

 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Οι παραδοσιακές µέθοδοι εκτέλεσης των τεχνικών έργων εγκαταλείπονται και η εκµηχάνιση των 
έργων προχωρεί µε γοργά βήµατα, έχοντας ήδη προσεγγίσει έναν ικανοποιητικό βαθµό στα 
µεγάλα ιδιωτικά και δηµόσια τεχνικά έργα. 
Οι Συµβάσεις εκτέλεσης τεχνικών έργων του ∆ηµόσιου τοµέα αναφέρουν ως απαραίτητη 
προϋπόθεση τη διάθεση του απαραίτητου εξοπλισµού εκ µέρους του Αναδόχου του έργου. Ο 
εξοπλισµός ποικίλει ανάλογα µε το είδος των εργασιών, το µέγεθός τους και την ιδιαίτερη 
δυσκολία τους (τοπικές συνθήκες), µε εξαίρεση τον τυπικό εξοπλισµό ο οποίος απαιτείται για τη 
µεταφορά υλικών και προσωπικού -ο οποίος επίσης ποικίλει. 
Οι µηχανές εφευρέθηκαν και χρησιµοποιούνται για να λύνουν προβλήµατα. ∆υστυχώς η κακή 
χρήση, ο ακατάλληλος χειρισµός και η πληµµελής συντήρηση σε συνδυασµό µε εξωγενείς 
παράγοντες ως πρός το µηχάνηµα και το χειριστή, γίνονται αιτία ατυχηµάτων. 
Σηµεία προσοχής  

• Eνα µηχάνηµα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνον για την εργασία(ες) που έχει 
κατασκευασθεί.  

• Απαγορεύεται η υπερφόρτωση µηχανήµατος.  

• Μόνον αδειούχοι χειριστές επιτρέπεται να χειρίζονται τα µηχανήµατα.  

• Η άδεια των χειριστών πρέπει να είναι σε ισχύ.  

• Απαγορεύεται η χρήση ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων σε άσφαλτο.  

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

• Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασµοί στη χρήση και συντήρηση του µηχανήµατος.  

• Ολα τα µηχανήµατα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε πυροσβεστήρα και φαρµακείο.  

• Ολα τα συστήµατα ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν καλώς.  

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

• Πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας απαιτείται για όλους τους γερανούς.  

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

• Ολα τα ΜΕ πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε άδεια λειτουργίας και πινακίδα “ΜΕ”.  

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

• Η επιθεώρηση των ανυψωτικών µηχανηµάτων είναι υποχρεωτική και πρέπει να 
καταγράφεται.  
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• Ειδικά µέτρα πρέπει να λαµβάνονται λόγω εναέριων αγωγών ενέργειας και 
τηλεπικοινωνιών.  

• Προσοχή στα υπόγεια δίκτυα κατά την εκσκαφή τάφρων.  

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

∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 
Η ανύψωση και η µεταφορά φορτίων στα εργοτάξια κατά κανόνα γίνονται µε χρήση µηχανικών 
µέσων (γερανοί, παλάγκα, βαρούλκα κλπ), εν τούτοις εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις 
όπου γίνονται χειρωνακτικά. Οι χειρωνακτικές εργασίες (ανύψωση, µεταφορά, έλξη, ώθηση ή 
απόθεση φορτίων), έχουν ως συνήθεις συνέπειες:  

• Κόπωση των εργαζοµένων.  

• Καταπόνηση της σπονδυλικής στήλης των εργαζοµένων.  

• Ατυχήµατα.  

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

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

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

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

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

•  

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

• Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα του εδάφους.  

• Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα των υπογείων δικτύων.  

• Η αντιστήριξη πρέπει (αν απαιτείται) να τοποθετείται έγκαιρα.  

• Οι εκσκαφές πρέπει να περιφράσσονται κατάλληλα και πλήρως.  

• Εξοδοι από τις εκσκαφές (πχ σκάλες), πρέπει να υπάρχουν σε αποστάσεις µικρότερες 
των 24m µεταξύ τους.  

• Ο φωτισµός και ο αερισµός βαθέων τάφρων πρέπει να ελέγχεται.  

• Απαιτείται έλεγχος των εκσκαφών µετά από κάθε βροχόπτωση.  

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

• Καµία εκσκαφή δεν είναι ασφαλής.  

• Απαγορεύεται η εργασία σε τάφρους όταν έχουν πληµµυρίσει.  

• Επιβάλλεται πρόβλεψη απορροής οµβρίων.  

• Απαιτείται αντιστήριξη όλων των καθέτων στοιχείων ή µετάθεσή τους, όπου 
κινδυνεύουν από την εκσκαφή.  
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• Απαιτείται ασφαλής γεφύρωση τάφρων για τη διέλευση οχηµάτων και πεζών.  

• Απαγορεύεται η υποσκαφή µηχανηµάτων  

• Απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς βαθιών εκσκαφών, αν δεν ληφθούν 
ειδικά µέτρα.  

• Η περίφραξη των εκσκαφών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλη απόσταση από το χείλος 
του πρανούς.  

•  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 
Τα ικριώµατα χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύψος στα τεχνικά έργα. Οι 
σοβαροί κίνδυνοι που ενέχουν οι εργασίες αυτές απαιτούν την τήρηση αυστηρών κανόνων 
ασφαλείας. Το είδος του ικριώµατος που χρησιµοποιείται σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται κύρια 
από το ύψος εκτέλεσης των εργασιών. 
Σηµεία προσοχής  

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

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

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

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

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

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

• Τα ικριώµατα πρέπει να στηρίζονται µε ασφαλή τρόπο στο έδαφος.  

• Τα σταθερά ικριώµατα πρέπει να δένονται µε ασφαλή τρόπο στην οικοδοµή.  

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

• Τα δάπεδα των ικριωµάτων δεν πρέπει να υπερφορτώνονται.  

• Η σύνδεση των στοιχείων των ικριωµάτων πρέπει να γίνεται µε τον τρόπο που 
περιγράφει η νοµοθεσία.  

• Πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε χιαστί αντηρίδες.  

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

•  

ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΕΙΣ 
Σε όλα σχεδόν τα τεχνικά έργα υπάρχουν εργασίες σκυροδέτησης, είτε αυτές είναι ένας τοίχος 
αντιστήριξης είτε ο φέρων οργανισµός ενός κτιρίου. Οι εργασίες αυτές, είναι εκείνες που από τη 
φύση τους οργανώνουν την µορφή του εργοταξίου. Πρόκειται δηλαδή για εκείνες τις κτιριακές 
κατασκευές, όπως για παράδειγµα, µια κλίµακα, που δηµιουργούν προσβάσεις στα διάφορα 
επίπεδα εργασιών. 
Στις εργασίες σκυροδέτησης, χρησιµοποιείται ένας µεγάλος αριθµός ανειδίκευτων εργατών, οι 
οποίοι εργάζονται υπό την καθοδήγηση ειδικευµένων τεχνιτών, γεγονός το οποίο καθιστά 
κρισιµότερη την ασφάλεια στις εργασίες αυτές. 
Σηµεία προσοχής  

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

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

• Κατά τη φορτοεκφόρτωση του οπλισµού για το σιδέρωµα, πρέπει να απαγορεύεται η 
διέλευση οποιουδήποτε κάτω από τα ανυψωµένα φορτία.  

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

• Κατά τις εργασίες σκυροδέτησης δεν πρέπει να µετακινείται κανείς, κάτω ή κοντά στον 
ξυλότυπο.  
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• Τα πιτσιλίσµατα από νωπό σκυρόδεµα πρέπει να αποµακρύνονται γρήγορα από τα 
σηµεία διέλευσης των πεζών, για να µην προκληθούν ατυχήµατα.  

 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 
 

Ο∆ΗΓΙΑ 1. 
ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 

 

1.1 Οδηγίες για Ασφαλή Ανύψωση Φορτίων 
 
Η ανύψωση φορτίων είναι µία ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία και από τις συχνότερες αιτίες 
πρόκλησης ατυχηµάτων. Για αυτό, εφάρµοσε τις παρακάτω οδηγίες:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Τα φορτία πρέπει να ανυψώνονται πάντα κατακόρυφα. 
10. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή µε διακινούµενο φορτίο, πριν αυτό εδρασθεί και 

ακινητοποιηθεί µε ασφάλεια στο χώρο µεταφοράς του. Να χρησιµοποιείς “αέρηδες” 
(2 σχοινιά) για την καθοδήγηση του φορτίου κατά την ανύψωση και την µετακίνησή 
του 

11. Μη στέκεσαι κάτω από ανυψωµένο φορτίο και φρόντιζε πάντα να σε βλέπει ο 
χειριστής. 

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

13. Να αποφεύγεις να εργάζεσαι ή να κινείσαι µέσα στην ακτίνα δράσης του γερανού. 
14. Οι εργασίες πρέπει να διακόπτονται εάν υπάρχουν αντίξοες συνθήκες, όπως 

δυνατός άνεµος, κακή ορατότητα, βροχή κ.λπ. 
15. Απαγορεύεται αυστηρά στο προσωπικό να µετακινείται αναρτηµένο σε 

συρµατόσχοινα, άγκιστρα, κάδους, περόνες, µπούµες ή πάνω σε φορτία. 
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1.2 Οδηγίες για Ασφαλή Χειρωνακτική ∆ιακίνηση Φορτίων 
 
Η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων είναι από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης ατυχηµάτων και 
βλάβης της υγείας. Για αυτό, εφάρµοσε τις παρακάτω οδηγίες:  
 

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

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

• Αν υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης ή πτώσης αντικειµένων να χρησιµοποιείς 
κράνος. 

• Οταν το φορτίο είναι βαρύ ζήτηςε βοήθεια από δεύτερο άτοµο. Η χειρωνακτική 
µεταφορά φορτίων κρύβει πολλούς κινδύνους 

• Κατά την ανύψωση φορτίων πρέπει να εφαρµόζεις τις ακόλουθες αρχές:  

• η σπονδυλική στήλη πρέπει να βρίσκεται σε όρθια θέση  

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

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

• το σηµείο λαβής πρέπει να κρατιέται σταθερά και µε ασφάλεια  

• πρέπει να αποφεύγονται οι περιστροφικές κινήσεις του κορµού του 
σώµατος  

Ιδιαίτερη σηµασία κατά την ανύψωση φορτίων, έχει το ύψος ανύψωσης του 
φορτίου. Συγκεκριµένα συνιστάται: 

• µεταφορά από το δάπεδο µέχρι του ύψους των γονάτων 

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

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

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

• Κατά τη µεταφορά των φορτίων, πρέπει να εφαρµόζονται οι ακόλουθες αρχές: 

� Oι διαδροµές πρέπει να ελέγχονται, πριν τη µεταφορά, για τυχόν ύπαρξη 
µικροπαγίδων και ο φωτισµός να είναι επαρκής.  

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

� Το φορτίο πρέπει να κρατιέται κάθετα ως προς το κέντρο βάρους του, µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζονται οι προσπάθειες για να κρατηθεί σε 
ισορροπία.  

 

• Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά εκτός αν υπάρχει επιτηρητής που θα 
φροντίζει να αποκλειστεί ο επικίνδυνος χώρος, θα προσέχει να µην πλησιάσει 
κανείς και θα κανονίζει πότε θα αρχίζει ή ρίψη. 
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Ο∆ΗΓΙΑ 2.  
ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ (ΤΥΠΟΥ-Λ) 

 
Οταν απαιτείται εργασία σε ύψος, οι φορητές κλίµακες δεν πρέπει να θεωρούνται ως 
υποκατάστατο των σκαλωσιών, σε περιπτώσεις όπου:  

• η εργασία απαιτεί δραστηριότητες µεγάλου χρονικού διαστήµατος ή πολλών 
δραστηριοτήτων  

• η εργασία απαιτεί χειρισµό ογκωδών ή βαριών αντικειµένων  

• ο χειριστής εργάζεται µόνος του.  
Κατά τη χρήση φορητών κλιµάκων τύπου-Λ, οι παρακάτω πρακτική ασφαλείας πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη:  

1. Οι κλίµακες πρέπει να έχουν σήµανση CE από τον κατασκευαστή.  
2. Οι κλίµακες πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να ελέγχονται πριν τη χρήση.  
3. Οι κλίµακες δεν πρέπει να δέχονται βάρος µεγαλύτερο από αυτό για το οποίο έχουν 

κατασκευαστεί ούτε να ξεπερνούν τις δυνατότητες που έχουν καθοριστεί από τον 
κατασκευαστή.  

4. Οι κλίµακες πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχουν 
σχεδιαστεί.  

5. Οι κλίµακες πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο σε σταθερές και επίπεδες επιφάνειες 
εκτός εάν έχουν εξασφαλιστεί για την αποφυγή τυχαίας µετακίνησης. Ο χώρος γύρω 
από την κορυφή και την βάση της κλίµακας πρέπει να διατηρείται καθαρός.  

6. Οι κλίµακες δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε ολισθηρές επιφάνειες εκτός εάν έχουν 
εξασφαλιστεί ώστε να αποφευχθεί τυχαία µετακίνηση.  

7. Οταν οι κλίµακες τοποθετούνται σε χώρους που είναι διάδροµοι, πόρτες κ.λπ. ή σε 
σηµεία όπου µπορεί να µετακινηθούν λόγω των εκτελούµενων εργασιών ή 
κυκλοφορίας, τότε ένα δεύτερο άτοµο πρέπει να βρίσκεται κοντά στη σκάλα ώστε να 
αποφευχθεί τυχαία µετακίνηση. Σε ορισµένες περιπτώσεις, µια οριοθέτηση είναι αρκετή 
ώστε να διατηρήσει την κυκλοφορία και τις εκτελούµενες εργασίες µακριά από την 
κλίµακα.  

8. Οι µεταλλικές φορητές κλίµακες δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για εργασίες µε 
ηλεκτρικό ρεύµα ή σε σηµεία που µπορούν να έλθουν σε επαφή ηλεκτρικό ρεύµα.  

9. Οι κλίµακες πρέπει πάντα να ανοίγουν πλήρως και να ενεργοποιείται ο µηχανισµός 
σταθεροποίησης.  

10. Οι χειριστές δεν πρέπει να ανεβαίνουν ψηλότερα από το δεύτερο σκαλοπάτι από την 
κορυφή.  

11. Οι χειριστές δεν πρέπει να προσπαθούν να φτάσουν σε σηµεία πιο µακριά από το 
µήκος του τεντωµένου χεριού τους εκατέρωθεν της κλίµακας. Εάν απαιτείται να 
φτάσουν πιο µακριά είναι προτιµότερο να µετακινήσουν την κλίµακα.  

12. Τα εργαλεία χειρός και άλλα υλικά µπορεί να γίνουν επικίνδυνα εκτός εάν 
ακολουθηθούν ασφαλείς πρακτικές. Τοποθετώντας τα εργαλεία σε θήκη τα χέρια του 
χειριστή είναι ελεύθερα για να ανέβει στην κλίµακα.  

13. Οταν ο χειριστής ανεβαίνει ή κατεβαίνει τη κλίµακα πρέπει έχει πρόσωπο προς τα 
σκαλοπάτια.  

Σηµείωση: Ο παραπάνω κατάλογος πιθανών επικίνδυνων καταστάσεων δεν ναι 
εξαντλητικός. Ειδικά µέτρα πρέπει να ληφθούν για ειδικές συνθήκες εργασίας. 
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Ο∆ΗΓΙΑ 3.  
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ.  

 
Οι οδηγίες αυτές ενδιαφέρουν όλους τους εργαζόµενους που απασχολούνται σε υπαίθριες 
εργασίες.  
Θερµική καταπόνηση εργαζοµένου εµφανίζεται όταν το άµεσο περιβάλλον εργασίας του είναι 
πολύ θερµό και σε συνδυασµό µε κοπιαστική ή µη εργασία µπορεί να επιφέρει σηµαντική 
µείωση παραγωγικότητας ή µείωση της προσοχής που απαιτείται για την αποφυγή ατυχήµατος 
ή αίσθηση δυσανεξίας ή ακόµη και βλάβη στην υγεία του εργαζοµένου. Τέτοια κατάσταση 
µπορεί να υπάρξει σαν συνέπεια καύσωνος της καλοκαιρινής περιόδου. 
Καύσωνας είναι το µετεωρολογικό φαινόµενο όπου η θερµοκρασία του αέρα που περιβάλλει το 
χώρο εργασίας είναι δυνατόν να προκαλέσει κατάσταση θερµικής καταπόνησης, και 
αναγγέλλεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 
Οι παράγοντες που καθορίζουν τη θερµική καταπόνηση είναι :  

• Θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου  

• Σχετική υγρασία  

• Ταχύτητα αέρα  

• Ακτινοβολία  

• Βαρύτητα εργασίας  

• Ενδυµασία  

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

• Κατάσταση της υγείας του.  

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ 

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

• Εντονοι πόνοι και σπασµοί των κοιλιακών και σκελετικών µυών  

• Το δέρµα είναι υγρό και ωχρό.  
o Θερµική εξάντληση (κατάρρευση από τη ζέστη). Παρατηρείται συχνότερα σε άτοµα που 

δεν είναι συνηθισµένα να εργάζονται σε περιβάλλον θερµό και υγρό. Προκαλείται από 
την υπερβολική απώλεια νερού και άλατος από το σώµα. Συµπτώµατα:  

• Eξάντληση, ατονία, αδυναµία και ανησυχία του πάσχοντος  

• Κεφαλαλγία, κούραση, ίλιγγος, ναυτία  

• Οραση θολή  

• Πρόσωπο ωχρό, δέρµα κρύο και κολλώδες, άφθονη εφίδρωση  

• Αναπνοή γρήγορη και επιπόλαιη  

• Σφυγµός γρήγορος και αδύνατος  

• Θερµοκρασία φυσιολογική ή πέφτει  

• Επώδυνοι µυϊκοί σπασµοί των κάτω άκρων και της κοιλιάς  

• Η κατάσταση µπορεί να φθάσει µέχρι και λιποθυµία  

• Η κατάσταση χειροτερεύει αν εµφανιστούν διάρροια και εµετοί.  
o Θερµοπληξία. Παρατηρείται σε άτοµα που έχουν εκτεθεί σε περιβάλλον πολύ θερµό και 

υγρό για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Προκαλείται από άνοδο της θερµοκρασίας του 
σώµατος λόγω αδυναµίας αποβολής θερµότητας όταν η εφίδρωση εµποδίζεται. 
Εµφανίζεται αιφνίδια µε τα εξής συµπτώµατα:  

• Εξάντληση και ανησυχία του πάσχοντος  

• Κεφαλαλγία, ίλιγγος και υπερβολική αίσθηση ζέστης  

• Εντονη δίψα και ξηροστοµία  

• ∆έρµα ζεστό, κόκκινο (έξαψη) και ξηρό  

• Σε σοβαρές περιπτώσεις εµφανίζονται ερυθρά αιµοραγούντα στίγµατα  

• Σφυγµός ταχύς και έντονος  
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• Πίεση ελάχιστα ανεβασµένη  

• Αναπνοή γρήγορη βαθιά και θορυβώδης  

• Μυϊκές συσπάσεις, κράµπες, παροξυσµοί και εµετός  

• Αιφνίδια απώλεια συνειδήσεως, που γρήγορα γίνεται βαθιά  

• Κώµα, θάνατος.  

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

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

• Καρδιοπάθειες  

• Πνευµονοπάθειες (ορισµένες)  

• Γενικά νοσήµατα  

• Σακχαρώδης διαβήτης  

• Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια  

• ∆ιαταραχές ηπατικής λειτουργίας  

• ∆υσλειτουργία του θυρεοειδούς  

• Μη ελεγχόµενη υπέρταση  

• Αναιµία (συγγενείς αιµοσφαιρινοπάθειες)  

• Ψυχικά νοσήµατα υπό θεραπεία  

• Νοσήµατα του κεντρικού νευρικού συστήµατος  

• ∆ερµατοπάθειες µεγάλης έκτασης  

• Παχυσαρκία (30% πάνω από το κανονικό βάρος).  

• Λήψη ορισµένων φαρµάκων  

• Γενικές καταστάσεις  

• Γυναίκες σε περίοδο κύησης  

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

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

o Ισορροπία υγρών και αλάτων  

• Αφθονο δροσερό νερό, περισσότερο από όσο διψάς.  

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

• Μη τρως λιπαρά και βαριά γεύµατα και µη καταναλώνεις οινοπνευµατώδη.  

• Τρώγε φρούτα και λαχανικά.  
o Ενδυµασία  

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

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

• Κάνε χρήση του συστήµατος ψύξης αν αυτό διατίθεται.  
o Υπαίθριες εργασίες  

• Μην εργάζεσαι µισόγυµνος στον ήλιο.  

• Να προσπαθείς να εργάζεσαι περισσότερο στη σκιά.  

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

• Να εργάζεσαι πιο παραγωγικά τις πρωινές ώρες.  
 

o Εγκλιµατισµός  

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

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

 
o Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ : Αν δεις κάποιον µε συµπτώµατα όπως: δυσφορία, εξάντληση, ίλιγγο, 

κράµπες κ.λπ. κάλεσε αµέσως σε ιατρική βοήθεια. Μέχρι να έλθει βοήθεια κάνε τα 
ακόλουθα :  

• Ξάπλωσε τον άρρωστο σε σκιά και σε δροσερό µέρος. Βγάλε τα πολλά ρούχα.  
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• Ψύξε του το σώµα µε δροσερό νερό ή βρεγµένα ρούχα.  

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

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

Σχετική Εγκύκλιος 130329/95 “Αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων κατά 
το θέρος” 
Σηµείωση: Οι ανωτέρω οδηγίες είναι επιπλέον των οργανωτικών µέτρων (διαλείµµατα ή/και 
παύση εργασίας) που ενδεχόµενα να πρέπει να ληφθούν από την ∆ιεύθυνση του Εργοταξίου, 
ύστερα από σχετική υπόδειξη του Τεχνικού Ασφαλείας. 

 
Ο∆ΗΓΙΑ 4. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠO ΠΙΣΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

ΤΗΣ 

Τα άτοµα που εργάζονται, ή που έχουν εργαστεί, µε πίσσα µερικές φορές εµφανίζουν σπίλους (µοιάζουν 
µε κρεατοελιές) στο πρόσωπό τους, το λαιµό, τα χέρια ή το όσχεο (ο θύλακας που περιέχει τους όρχεις). 
Μπορεί να εµφανίσετε σπίλους µετά από µερικούς µόνο µήνες εργασίας µε πίσσα, αλλά συνήθως οι 
σπίλοι αναπτύσσονται µετά από κάποια χρόνια. 
Υπάρχουν διάφορα είδη σπίλων προερχόµενα από έκθεση σε πίσσα, αλλά ένα από αυτά αποτελεί µια 
µορφή καρκίνου και δεν θα εξαφανιστεί χωρίς θεραπεία. Θεραπεύεται πάντως εύκολα µε κατάλληλη 
αγωγή. 
Εάν δουλεύοντας έρχεστε σε επαφή µε πίσσα ή παράγωγά της και εµφανίσετε σπίλο ή µικρό ερεθισµό ο 
οποίος δεν επουλώνεται, συµβουλευτείτε το γιατρό σας. Εάν εµφανιστεί στο όσχεο υπάρχει σοβαρός 
κίνδυνος και οποιαδήποτε καθυστέρηση είναι επικίνδυνη. 
Το όσχεο κινδυνεύει ιδιαίτερα. Εξετάστε το κάθε φορά που κάνετε µπάνιο. Εάν αισθανθείτε ένα τµήµα 
σκληρού δέρµατος ή ένα µικρό εξόγκωµα, αυτό µπορεί να είναι ένας επικίνδυνος σπίλος. Επισκεφθείτε 
αµέσως στον γιατρό σας.  
Αν δουλεύετε ή δουλεύατε µε πίσσα προσέξτε για σπίλους. Μπορεί να δουλεύατε για χρόνια µε πίσσα 
χωρίς να εµφανίσετε κάποιο σπίλο και να εµφανίσετε χρόνια µετά, αφού φύγετε από τη δουλειά σας, γι’ 
αυτό ελέγξτε για σπίλους. 

Γενικές προφυλάξεις 

• Αποφύγετε επαφή της πίσσας µε το δέρµα σας.  

• Φορέστε προστατευτικά ρούχα.  

• Χρησιµοποιήστε κάποια προστατευτική συσκευή, αν υπάρχει, π.χ. απαγωγέας σκόνης.  

• Αλλάζετε τα εσώρουχά σας συχνά.  

• Αλλάζετε τα ρούχα της εργασίας σας συχνά γιατί η πίσσα µπορεί και διεισδύει.  

• Μην βάζετε βρώµικα πανάκια, εργαλεία ή άλλα αντικείµενα βρώµικα από πίσσα στις τσέπες του 
παντελονιού σας.  

• Πλύνετε τα χέρια σας πριν πάτε στην τουαλέτα.  

• Κάντε ένα µπάνιο µετά τη δουλειά σας.  

• Ελέγξτε για σπίλους.  
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

 
 
 
 
 
 
Εισαγωγή Στα περισσότερα τεχνικά έργα απαιτούνται εργασίες εκσκαφών. Οι συνδεόµενοι 

κίνδυνοι µε τις εργασίες εκσκαφών είναι σηµαντικοί, αρκεί να σηµειωθεί ότι η 

υποχώρηση ενός µόνον κυβικού µέτρου εδάφους αντιστοιχεί περίπου σε 1,2-1,5 

τόννους βάρος. 

 
Ορισµοί ♦ Εκσκαφή θεωρείται η αφαίρεση εδαφικού υλικού από την επιφάνεια του 

εδάφους µέχρι βάθος 6m και σε οποιαδήποτε έκταση (διαστάσεις µήκους 
και πλάτους).  

♦ Τάφρος (χαντάκι) είναι εκσκαφή της οποίας η διάσταση του µήκους είναι 
πολύ µεγαλύτερη σε σχέση µε την αντίστοιχη του πλάτους. 

♦ Γενική εκσκαφή είναι η εκσκαφή στην οποία και οι δύο διαστάσεις της 
προβολής στο οριζόντιο επίπεδο είναι σχετικά µεγάλες (πχ 15m). 

Νοµοθεσία 
 

♦ Tο κατεξοχήν νοµοθέτηµα Περί των µέτρων ασφαλείας σε εργασίες 
εκσκαφών είναι το Π∆ 1073/1981 (ΦΕΚ 260 Α’/16-09-1981), “Περί µέτρων 
ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια έργων οικοδοµών 
και πάςης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού”.  

♦ Στο τµήµα Ι του Π∆ 1073/1981 (άρθρα 2-17) αναφέρονται γενικά µέτρα 
ασφαλείας (άρθρα 2-8) και ειδικά µέτρα ασφαλείας κατά την εκσκαφή 
θεµελίων και τάφρων (άρθρα 9-17). Επίσης, στο άρθρο 113 
προδιαγράφεται η συχνότητα των ελέγχων των εκσκαφών από τους 
εργοδότες ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

♦ Ο Ν 2094/1992 (ΦΕΚ 182 Β’/22-11-1992), “Κύρωση του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας”, προβλέπει, στο άρθρο 47, παρ. Β, την περίφραξη των 
ορυγµάτων σε οδούς. 

♦ Εκσκαφές των οποίων το βάθος υπερβαίνει τα 6,00m υπόκεινται στις 
διατάξεις του Π∆ 225/1989 (ΦΕΚ 106 Α’/02-05-1989), “Υγιεινή και 
Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα”. 

♦ Οι τάφροι σε οδούς σηµαίνονται σύµφωνα µε τις ΥΑ BM 5/30058/1983 
(ΦΕΚ 121 Β’/23-03-1983), “Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής 
Σηµάνσεως Εκτελουµένων Έργων σε οδούς εντός κατοικηµένων 
περιοχών”, και ΒΜ 5/30428/1980 (ΦΕΚ 589 Β’/30-06-1980), “Περί 
εγκρίσεως πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σηµάνσεως Εκτελουµένων 
Έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών”. 

♦ Άµεσης εφαρµογής θωρείται το Π∆ 22/29-12-1933 (ΦΕΚ 406 Α’/29-12-
1933), “Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί 
φορητών κλιµάκων” και το Π∆ 17/1978 (ΦΕΚ 20 Α’/17-02-1978), “Περί 
συµπληρώσεως του από 22/29-12-1933 Π. ∆/τος περί ασφαλείας 
εργατών“, καθ’ όσον στις εκσκαφές πρέπει να εξασφαλίζονται ασφαλείς και 
συχνές έξοδοι. 

♦ Με γενική ισχύ εφαρµόζεται ο Ν 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α’/18-10-1985), 
“Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων”, ο οποίος προβλέπει τη λήψη και 
τήρηση από τον εργοδότη όλων των µέτρων ασφαλείας για την προστασία 
των εργαζοµένων. 

♦ Επίσης ισχύ έχουν και οι οικείες Περί βλαβών σε τρίτους διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και του Ποινικού Κώδικα. 

♦ Επισηµαίνεται ότι η Σύµβαση, είναι δυνατόν να καθορίζει µέτρα 
επιπρόσθετα ή αυςτηρότερα από τα οριζόµενα στην κείµενη ελληνική 
νοµοθεσία.  
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Κίνδυνοι Πιθανοί κίνδυνοι οι οποίοι ενέχονται στις εκσκαφές, είναι οι ακόλουθοι:  

• Πληµµύρισµα εκςκαφής.  

• Βλάβη σε υπόγεια δίκτυα.  

• Πτώση ατόµων/οχηµάτων εντός της εκσκαφής.  

• Υποχώρηση/κατολίσθηση πρανών.  

• Υποχώρηση/κατολίσθηση γειτονικών κατασκευών.  

• Υποχώρηση οδών/σιδηροτροχιών. 
Παράµετροι  
των µέτρων 
αςφαλείας 

Για τον προσδιορισµό των µέτρων ασφαλείας κατά τις εκσκαφές, είναι 
απαραίτητη η γνώση των ακολούθων παραµέτρων:  

• Τύπος εκσκαφής/διαςτάσεις.  

• Περιοχή (κατοικηµένη ή µη).  

• Εδαφος.  

• Προηγούµενες εκσκαφές και ποιότητα αποκατάστασης.  

• Κλιµατολογικές/καιρικές συνθήκες.  

• Παθητικές και ενεργητικές ωθήσεις γαιών.  

• Υπόγεια ύδατα.  

• Μέθοδοι εκσκαφής. 
Εδαφος Μία βασική παράµετρος για τη µελέτη των µέτρων ασφαλείας είναι το έδαφος.  

Αυξηµένο κίνδυνο παρουσιάζουν βαθειές εκσκαφές σε χαλαρά εδάφη. Επίσης 
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην περίπτωση που βαριά µηχανήµατα 
χρησιµοποιούνται για την εκσκαφή ή πλησίον της εκσκαφής για άλλες 
εργασίες.  
Οι καιρικές και κλιµατολογικές συνθήκες παίζουν το δικό τους ρόλο, 
επηρεάζοντας τη συνεκτικότητα των εδαφών και κυρίως τις πλευρές της 
εκσκαφής (πρανή εκσκαφής). 
Κανένα έδαφος δεν πρέπει να θεωρείται εξ’ ορισµού ασφαλές και ικανό να 
φέρει το ίδιο βάρος του. Επιπλέον, οι καιρικές συνθήκες (βροχή) και οι 
κλιµατολογικές συνθήκες (ξηρή ατµόσφαιρα) επηρεάζουν τη συµπεριφορά του 
εδάφους. 
Αµµώδη εδάφη παρουσιάζουν µικρό δείκτη εσωτερικής τριβής και σχεδόν 
ρέουν. Αντίθετα, τα στιφρά αργιλώδη εδάφη παρουσιάζουν µεγάλη 
συνεκτικότητα.  
Τα βραχώδη και ηµιβραχώδη εδάφη δεν ενέχουν κίνδυνο υποχωρήσεων, 
τουλάχιστον µε τη µορφή των υποχωρήσεων που αναµένονται σε ένα γαιώδες 
έδαφος. Ο κίνδυνος έγκειται στην ανάπτυξη ρηγµατώσεως η οποία µπορεί να 
προχωρήσει στην αποκόλληση τµήµατος βράχου. 

Μέτρα 
ασφαλείας σε 
τάφρους 

Εφ’ όσον οι τάφροι ανοίγονται σε περιοχές όπου υπάρχουν υπόγεια δίκτυα, θα 
πρέπει να προηγείται ενηµέρωση από τους αντίστοιχους Οργανισµούς κοινής 
Ασφάλειας.  
Σε περίπτωση εκσκαφής υλικού επισηµάνσεως υπογείου δικτύου (πλέγµα, 
τούβλα), η εκσκαφή πρέπει να διακόπτεται και να ειδοποιείται η αντίστοιχη 
υπηρεσία.  
Γενικώς η εκσκαφή αδρανών υλικών αποτελεί ένδειξη υπογείου δικτύου ΟΚΩ, 
ακόµη και αν δεν βρεθεί υλικό επισηµάνσεως. Μόνο το δίκτυο φυσικού αερίου 
έχει υλικό επισηµάνσεως σε όλο το µήκος του. 

 Τα πρανή, εφόσον δεν µπορούν να διαµορφωθούν υπό κλίση (κατακόρυφα 
πρανή), πρέπει να αντιστηρίζονται. H απαιτούµενη αντιστήριξη εξαρτάται κατά 
κύριο λόγο από το είδος και το µέγεθος της εκσκαφής, το πλάτος της τάφρου 
και τη φύση του εδάφους και κατά δεύτερο λόγο από τις καιρικές και 
κλιµατολογικές συνθήκες, τα µέσα εκσκαφής, το είδος και τον τρόπο εργασίας.  
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 9 
του Π∆ 1073/1981, όπως τροποποιήθηκε (το συγκεκριµένο άρθρο) µε το ΦΕΚ 
64 Α’/28-05-1995. 
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εργάζεται προσωπικό σε τάφρο, αν 
δεν έχει δοθεί άδεια καταλληλότητας της τάφρου από τον υπεύθυνο µηχανικό. 
Η τάφρος είναι κατάλληλη για εργασίες σε αυτή, όταν δεν απαιτείται 
αντιστήριξη ή όταν έχει τοποθετηθεί επαρκής αντιστήριξη. 
Απαγορεύεται η εργαςία µέσα στην τάφρο, εφ’ όσον πλησίον συνεχίζεται η 
εκσκαφή. 
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Σε περίπτωση αβαθών τάφρων, δεν απαιτείται ιδιαίτερη µελέτη του εδάφους. 
Σε περίπτωση βαθέων τάφρων (3-6m), απαιτείται ειδική µελέτη. 
Απαιτείται η κατακρήµνιςη κάθε στοιχείου, το οποίο εξέχει του πρανούς. 
Απαιτείται µελέτη των επιπτώσεων της εκσκαφής στα γειτονικά κτίρια, λόγω 
παθητικών ωθήσεων γαιών. 
Κάθε κατακόρυφο στοιχείο πλησίον της εκσκαφής (στύλοι, δένδρα, ιστοί κλπ) 
πρέπει να µεταφέρεται πρίν την εκσκαφή ή να αντιστηρίζεται κατάλληλα. 
Μέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για την απορροή των οµβρίων εκτός εκσκαφής 
και την άµεςη άντληση υδάτων του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. 
Τα πρανή των εκσκαφών πρέπει να έχουν κλίση ίση µε την γωνία εσωτερικής 
τριβής, για να µην απαιτείται αντιστήριξη. 
Πρέπει να εξασφαλίζονται κλίµακες σε διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των 24m 
µεταξύ τους (µέγιστη διανυόµενη απόσταση 12m). 
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται όχηµα ή µηχάνηµα να οδηγείται µε τους 
τροχούς εκατέρωθεν της τάφρου. 
Κανένα µηχάνηµα δεν πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη των 60cm 
από το χείλος της εκσκαφής. 
Τα προϊόντα εκσκαφής, αν δεν φορτώνονται αµέσως, δεν επιτρέπεται να 
τοποθετούνται σε απόσταση µικρότερη των 60cm από το χείλος της τάφρου. 
Η τάφρος περιφράσσεται πλήρως µε πλέγµα ή εµπόδια τα οποία 
εξασφαλίζουν την επισήµανση της τάφρου και παρέχουν προστασία σε κάθε 
πεζό από τον κίνδυνο πτώσης µέσα στην εκσκαφή. Η περίφραξη τοποθετείται 
σε όλη την περίµετρο της εκσκαφής, σε απόσταση τουλάχιστον 20cm από το 
χείλος του πρανούς. 
Εφόσον η εκσκαφή γίνεται σε οδούς, θα πρέπει να καθαρίζεται συνεχώς η 
οδός από τα προϊόντα εκσκαφής. 
Εκσκαφή τάφρου στα όρια εθνικής οδού ή σιδηροδροµικής γραµµής, 
απαγορεύεται. Εναλλακτικά, πρέπει να προτιµάται η διάτρηση µετά από 
σχετική µελέτη. Αν η εκσκαφή δεν µπορεί να αποφευχθεί, τότε ενηµερώνονται 
οι αρµόδιες υπηρεσίες (3η ∆ΕΚΕ & ΟΣΕ αντίστοιχα), υποβάλλεται σχετική 
µελέτη και εκδίδεται άδεια από τις αρµόδιες υπηρεσίες όπου προβλέπονται τα 
απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας. 
Απαγορεύεται η υποσκαφή του εκσκαπτικού µηχανήµατος. Σε αντίθετη 
περίπτωση, πρέπει να µελετώνται και λαµβάνονται ειδικά µέτρα ασφαλείας. 
Σε ότι αφορά τα µηχανήµατα εκσκαφής ισχύουν τα αναφερόµενα στις οικείες 
σηµειώσεις περί ασφαλείας των µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων. 
Επισηµαίνεται, ότι κανείς από το προσωπικό, πολύ δε περισσότερο από τον 
πληθυσµό (έργα σε οδούς), δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στην περιοχή 
περιστροφής των συστηµάτων (σκάφος, πρόβολος κλπ) του εκσκαπτικού 
µηχανήµατος. 

 
Μέτρα  
ασφαλείας 
στις γενικές 
εκσκαφές 

Στις περιπτώσεις γενικών εκσκαφών αντιµετωπίζονται συνήθως µεγαλύτερα 
βάθη από εκείνα των τάφρων. Οι γενικές εκσκαφές εκτελούνται για την 
εκσκαφή θεµελίων, σε έργα οδοποϊίας και διαµόρφωσης επιπέδων καθώς και 
για την κατασκευή ηµιυπόγειων εγκαταστάσεων (δεξαµενές). Στην περίπτωση 
των έργων οδοποιίας και διαµόρφωσης επιπέδου υπάρχει συνήθως άνεςη 
χώρου και µπορούν να διαµορφωθούν πρανή υπό κλίση. Αντίθετα, στις 
εκσκαφές θεµελίων αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, ιδιαίτερα σε έργα εντός 
κατοικηµένων περιοχών. Στις περιπτώσεις κατακόρυφων πρανών γενικών 
εκσκαφών, απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς ή πλησίον αυτού 
αν δεν έχουν ληφθεί τα ακόλουθα κατάλληλα µέτρα:  

• Απαιτείται η κατακρήµνιση κάθε στοιχείου το οποίο εξέχει του 
πρανούς.  

• Η εκσκαφή πρέπει να περιφράσσεται κατάλληλα. Σε περίπτωση µη 
αντιστήριξης κατακόρυφων πρανών, η περίφραξη πρέπει να 
τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον ίση µε το πηλίκο του βάθους 
εκσκαφής πρός την εφαπτοµένη της γωνίας της εσωτερικής τριβής του 
εδαφικού υλικού.  

• Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περίπτωση που ενώ υπάρχουν 
εκσκαφές µεγάλου βάθους πρόκειται να χρησιµοποιηθούν εκρηκτικά 
στην ευρύτερη περιοχή του έργου.  
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• Οι ράµπες προσπέλασης των οχηµάτων και µηχανηµάτων πρέπει να 
έχουν κλίση µικρότερη του 25% και πλάτος τουλάχιστον 3m.  

• Ειδικά εµπόδια-stop (πχ χαµηλά αναχώµατα) κατασκευάζονται 
περιµετρικά της εκσκαφής, στις θέσεις όπου µηχανήµατα πλησιάζουν 
την εκσκαφή µε την όπισθεν, για να εκτελέσουν εργασία 
(σκυροδέτηση).  

Σε ότι αφορά τα µηχανήµατα εκσκαφής ισχύουν τα αναφερόµενα στις οικείες 
σηµειώσεις περί ασφαλείας των µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων. 
Επισηµαίνεται, ότι κανείς από το προσωπικό, πολύ δε περισσότερο από τον 
πληθυσµό (έργα σε οδούς), δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στην περιοχή 
περιστροφής των συστηµάτων (σκάφος, πρόβολος κλπ) του εκσκαπτικού 
µηχανήµατος. 

Σηµεία 
προσοχής 

 

• Πρίν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα του εδάφους.  

• Πρίν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα των υπογείων δικτύων.  

• Η αντιστήριξη πρέπει (αν απαιτείται) να τοποθετείται έγκαιρα.  

• Οι εκσκαφές πρέπει να περιφράσσονται κατάλληλα και πλήρως.  

• Εξοδοι από τις εκσκαφές (πχ σκάλες), πρέπει να υπάρχουν σε 
αποστάσεις µικρότερες των 24m µεταξύ τους.  

• Ο φωτισµός και ο αερισµός βαθέων τάφρων πρέπει να ελέγχεται.  

• Απαιτείται έλεγχος των εκσκαφών µετά από κάθε βροχόπτωση.  

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

• Καµία εκσκαφή δεν είναι ασφαλής.  

• Απαγορεύεται η εργασία σε τάφρους όταν έχουν πληµµυρίσει.  

• Επιβάλλεται πρόβλεψη απορροής οµβρίων.  

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

• Απαιτείται ασφαλής γεφύρωση τάφρων για τη διέλευση οχηµάτων και 
πεζών.  

• Απαγορεύεται η υποσκαφή µηχανηµάτων  

• Απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς βαθειών εκσκαφών, αν 
δεν ληφθούν ειδικά µέτρα.  

• Η περίφραξη των εκσκαφών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλη 
απόσταση από το χείλος του πρανούς.  ΤΥΠΟΙ  ΚΑΤΑΡΕΥΣΗΣ  ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ  
ΕΙΚΟΝΑ ΣΧΟΛΙΑ 

1 ΖΩΝΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟ 

2 

 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ 
ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ 
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3 

 

ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΡΑΝΟΥΣ 
ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ ΑΡΓΙΛΛΙΚΑ 
Ε∆ΑΦΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 

4 

 

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 
ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΗ ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
ΕΚΣΚΑΦΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΘΕΙ ΜΕ 
ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ 

5 

 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 
ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ ΑΡΓΙΛΛΙΚΑ 
Ε∆ΑΦΗ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ  

     

 
 
 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 

Η περιστασιακη σηµανση σχετιζεται µε :  

• Την επισήµανση επικίνδυνων συµβάντων  

• Την κλήση ατόµων για µια συγκεκριµένή ενέργεια  

• Την επείγουσα αποµάκρυνση ατόµων  

• Την καθοδήγηση ατόµων που εκτελούν χειρισµούς 
Και γινεται µε : 

• φωτεινό σήµα 

• ηχητικό σήµα 

• σήµα δια χειρονοµιών 

• προφορική ανακοίνωση  
Ορισµένοι τρόποι αυτής της σήµανσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν µαζί όπως: 

• Φωτεινό σήµα και ηχητικό σήµα.  

• Φωτεινό σήµα και προφορική ανακοίνωση.  

• Σήµα δια χειρονοµιών και προφορική ανακοίνωση. 

1. Ηχητικά σήµατα 

Ενα ηχητικό σήµα πρέπει να έχει ηχητικό επίπεδο σαφώς ανώτερο των διάχυτων θορύβων του 
περιβάλλοντος, να αναγνωρίζεται εύκολα και να διακρίνεται σαφώς αφενός από ένα άλλο 
ηχητικό σήµα και αφετέρου από τους διάχυτους θορύβους του περιβάλλοντος. 
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Εάν ένα σύστηµα µπορεί να εκπέµπει ηχητικό σήµα σε κυµαινόµενη και σταθερή συχνότητα, θα 
χρησιµοποιείται η κυµαινόµενη συχνότητα για να υποδεικνύει, σε σχέση µε τη σταθερή, 
υψηλότερο κίνδυνο ή επείγουσα ανάγκη επέµβασης ή ζητούµενης ή επιβαλλόµενης ενέργειας. 
∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται ηχητικό σήµα αν στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει ιδιαίτερα 
δυνατός θόρυβος. 

2. Φωτεινά σήµατα 

Το φως που εκπέµπεται από ένα σήµα πρέπει να δηµιουργεί κατάλληλη φωτεινή αντίθεση στο 
περιβάλλον του χωρίς να προκαλεί θάµπωµα λόγω υπερβολής ή κακή ορατότητα λόγω 
ανεπάρκειας. Η φωτεινή επιφάνεια που εκπέµπει ένα σήµα µπορεί να είναι ενιαίου χρώµατος, 
σύµφωνα µε τον πίνακα που περιλαµβάνει τους συνδυασµούς σχηµάτων και χρωµάτων, ή να 
περιέχει ένα εικονοσύµβολο σε καθορισµένο φόντο σύµφωνα µε τους κανόνες που το αφορούν.  
Αν ένα σύστηµα µπορεί να εκπέµπει συνεχές και διακεκοµµένο φωτεινό σήµα, το διακεκοµµένο 
σήµα θα χρησιµοποιηθεί για να υποδεικνύει, σε σχέση µε το συνεχές, ένα υψηλότερο επίπεδο 
κινδύνου ή µια αυξηµένη ανάγκη επέµβασης ή ζητούµενης ή επιβαλλόµενης δράσης. Η διάρκεια 
κάθε λάµψης και η συχνότητα των λάµψεων ενός διακεκοµµένου φωτεινού σήµατος πρέπει να 
εξασφαλίζουν καλή κατανόηση του µηνύµατος και να αποφεύγεται κάθε σύγχυση, είτε µεταξύ 
διαφόρών φωτεινών σηµάτων, είτε µε ένα συνεχές φωτεινό σήµα. Ενα σύστηµα εκποµπής 
φωτεινού σήµατος χρησιµοποιούµενου σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου πρέπει να επιτηρείται 
ειδικά ή να διαθέτει βοηθητικό λαµπτήρα.  
Επιπλέον: 

• ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται συγχρόνως δύο ηχητικά σήµατα ή δύο φωτεινά σήµατα τα 
οποία µπορούν να συγχέονται.  

• Για τις σηµάνσεις που έχουν ανάγκη πηγής ενέργειας για να λει-τουργήσουν πρέπει να 
εξασφαλίζεται επικουρική τροφοδοσία σε περίπτωση διακοπής της κανονικής τροφοδοσίας 
τους.  

• Η καλή λειτουργία και αποτελεσµατικότητα των φωτεινών και ηχη-τικών σηµάτων πρέπει να 
ελέγχεται πριν τεθούν σε λειτουργία και στη συνέχεια αρκετά συχνά. Επίσης πρέπει να 
τίθενται σε ετοιµότητα αµέσως µετά από κάθε χρησιµοποίηση.  

• Αν ένα διακεκοµµένο φωτεινό σήµα χρησιµοποιείται αντί ή ως συ-µπλήρωµα ηχητικού 
σήµατος, πρέπει ο κώδικας του σήµατος να είναι ταυτόσηµος.  

3. Προφορική ανακοίνωση 

Η προφορική ανακοίνωση πραγµατοποιείται µεταξύ ενός οµιλητή ή ποµπού και ενός ή 
περισσοτέρων ακροατών, µε τη µορφή σύντοµων κειµένων, οµάδων λέξεων ή/και 
µεµονωµένων λέξεων, ενδεχόµενα κωδικοποιηµένων. Τα προφορικά µηνύµατα πρέπει να είναι 
όσο το δυνατόν σύντοµα, απλά και σαφή. Τα άτοµα στα οποία απευθύνεται το σήµα θα πρέπει 
να γνωρίζουν καλά τη χρησιµοποιούµενη γλώσσα.  
Αν η προφορική ανακοίνωση χρησιµοποιείται στη θέση ή ως συµπλήρωµα σηµάτων µε 
χειρονοµίες, πρέπει να χρησιµοποιηθούν λέξεις-κωδικοί όπως π.χ.: έναρξη, στοπ, τέλος, βίρα, 
µάινα, προχώρησε, οπισθοχώρησε, δεξιά, αριστερά, κίνδυνος, γρήγορα.  

4. Σήµατα µε Χειρονοµίες 

Ενα σήµα µε χειρονοµίες πρέπει να είναι ακριβές, απλό, ευρύ, να γίνεται και να κατανοείται 
εύκολα και να είναι σαφώς διακεκριµένο από άλλο σήµα µε χειρονοµίες. Οι χρησιµοποιούµενες 
χειρονοµίες µπορεί να ποικίλλουν ελαφρά ή να είναι αναλυτικότερες από αυτές που 
παρουσιάζονται παρακάτω µε την προϋπόθεση ότι η σηµασία τους και η κατανόηση τους Θα 
είναι τουλάχιστον ισοδύναµες. Το άτοµο που δίνει τα σήµατα καλείται σηµατωρός και ο 
παραλήπτης των σηµάτων χειριστής.  
 
Ο σηµατωρός πρέπει να βλέπει απευθείας τις εκτελούµενες κινήσεις από το χειριστή χωρίς να 
διατρέχει κίνδυνο από αυτές και να ασχολείται αποκλειστικά µε την καθοδήγηση του χειριστή και 
µε την ασφάλεια των εργαζοµένων που βρίσκονται πλησίον. Οταν αυτό δεν είναι δυνατόν 
πρέπει να προβλέπονται περισσότεροι σηµατωροί. Ο σηµατωρός πρέπει να φέρει ένα ή 
περισσότερα κατάλληλα στοιχεία αναγνώρισης (π.χ. σακάκι, κράνος, περιχειρίδες, 
περιβραχιόνια, ρακέτες) µε έντονο και κατά προτίµηση ενιαίο χρώµα για να είναι εύκολα 
αναγνωρίσιµος από τον χειριστή.  
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Α. Γενικές χειρονοµίες 

Α/Α Σηµασία Περιγραφή Εικόνα 

Α1 

ΕΝΑΡΞΗ 
Προσοχή 
Ανάληψη 
καθοδήγησης  

Οι δύο βραχίονες βρίσκονται σε έκταση 
και οι παλάµες είναι εστραµµένες προς 
τα εµπρός.  

 

Α2 
ΣΤΟΠ 
∆ιακοπή 
Τέλος της κίνησης  

Ο δεξιός βραχίονας τεντωµένος προς 
τα άνω, η δεξιά παλάµη εστραµµένη 
προς τα εµπρός. 

 

Α3 
ΤΕΛΟΣ 
των ενεργειών  

Τα δύο χέρια είναι ενωµένα στο ύψος 
του στήθους. 

 

 

Β. Κατακόρυφες κινήσεις 

Α/Α Σηµασία Περιγραφή Εικόνα 

Β1 ΑΝΥΨΩΣΗ 

Ο δεξιός βραχίονας είναι τε-ντωµένος 
προς τα άνω και η δε-ξιά παλάµη 
εστραµµένη προς τα εµπρός διαγράφει 
αργά ένα κύκλο. 

 

Β2 ΚΑΘΟ∆ΟΣ 

Ο δεξιός βραχίονας είναι τεντωµένος 
προς τα κάτω και η δεξιά παλάµη 
εστραµµένη προς το εσωτερικό 
διαγράφει αργά έναν κύκλο.  

 

Β3 
ΚΑΘΕΤΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ  

Με τα χέρια καθορίζεται η απόσταση.  

 

Γ. Οριζόντιες κινήσεις 

Α/Α Σηµασία Περιγραφή Εικόνα 



31  

Γ1 ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ 

Με τους δύο βραχίονες δι-πλωµένους 
και τις παλάµες εστραµµένες προς το 
εσωτερικό, το πρόσθιο µέρος των 
βραχιόνων εκτελεί κινήσεις αργές προς 
το σώµα. 

 

Γ2 ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣΕ 

Με τους δύο βραχίονες διπλω-µένους 
και τις παλάµες εστραµ-µένες προς τα 
έξω, το πρόσθιο µέρος των βραχιόνων 
εκτελεί κινήσεις αργές 
αποµακρυνόµενες από το σώµα. 

 

Γ3 
∆ΕΞΙΑ 
ως προς τον 
σηµατωρό  

Με τον δεξιό βραχίονα τεντω-µένο 
περίπου οριζοντίως; η πα-λάµη του 
δεξιού χεριού βλέπει προς τα κάτω και 
εκτελούνται µικρές αργές κινήσεις κατά 
τη . διεύθυνση αυτή. 

 

Γ4 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ως προς τον 
σηµατωρό  

Με τον αριστερό βραχίονα τεντωµένο 
περίπου οριζοντίως και την παλάµη 
του αριστερού χεριού εστραµµένη 
προς τα κά-τω εκτελούνται µικρές 
αργές κινήσεις κατά τη διεύθυνση αυ-τή 

 

Γ5 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ  

Με τα χέρια καθορίζεται η από-σταση. 

 

∆. Κίνδυνος 

Α/Α Σηµασία Περιγραφή Εικόνα 

∆1 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 
επείγουσα 
διακοπή ή στάση  

Οι δύο βραχίονες είναι τεντω-µένοι 
προς τα άνω και οι παλάµες 
εστραµµένες προς τα εµπρός.  

 

∆2 ΤΑΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 
Οι κωδικοποιηµένες χειρονοµίες που καθοδηγούν τις κινήσεις 
εκτελούνται µε ταχύτητα.  

∆3 
ΒΡΑ∆ΕΙΑ 
ΚΙΝΗΣΗ 

Οι κωδικοποιηµένες χειρονοµίες που καθοδηγούν τις κινήσεις 
εκτελούνται µε µεγάλη βραδύτητα.  
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TMHMA Ε 

 

Πρόγραµµα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και 

των εγκαταστάσεών του 

 

Επιθεωρήσεις από συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

Ρεθύµνης. 
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