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ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ 

(.Α.Τ.) 
 

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

ΑΡΗΘΜΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ ΑΓΔΗΑ : Γεν απαιτείται 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΑΔΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

 Δθζθαθέο θαη απνκάθξπλζε πξντόλησλ 

 Σνπνζέηεζε ζσιελώζεσλ 

 Δγθηβσηηζκόο ησλ ζσιελώζεσλ κε άκκν   θαη επηθάιπςε ηνπο κε επηιεγκέλα πξντόληα εθζθαθώλ 

 Καηαζθεπή θξεαηίσλ, δεμακελώλ θηι. κε ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα 

 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο. 

 

Β. ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΣΟΤΝ  
 

1. θίλδπλνο εκπινθήο εξγαδόκελνπ κε κεραλήκαηα 

2. θίλδπλνο εκπινθήο κεραλεκάησλ κεηαμύ ηνπο 

3. θίλδπλνο θαηαπιάθσζεο από θαηαθξήκληζε ηνπ ρείινπο ή ησλ παξεηώλ ηεο ηάθξνπ 

4. θίλδπλνο αζηνρίαο ηπρόλ ζηνηρείσλ ππνζηήξημεο / αληηζηήξημεο 

5. θίλδπλνο αηπρήκαηνο από πηώζε βξάρσλ, πιηθώλ ή ππεξθείκελσλ αληηθεηκέλσλ 

6. θίλδπλνο πηώζεο από ύςνο 

7. θίλδπλνο εηζπλνήο ζθόλεο 

8. θίλδπλνο έθζεζεο ζε ζνξύβνπο 

9. θίλδπλνο αλαηξνπήο κεραλήκαηνο 

10. θίλδπλνο από ηελ ύπαξμε δηθηύσλ 

11. θίλδπλνο άζηνρεο ηνπνζέηεζεο πιηθώλ επί ηεο ζθαισζηάο. 

12. θίλδπλνο άζηνρεο νιίζζεζεο ηεο ζθαισζηάο. 

13. θίλδπλνο ππεξθόξησζεο ηεο ζθαισζηάο. 

14. θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνύ από αθύιαθηεο αλακνλέο ηνπ νπιηζκνύ. 

15. θίλδπλνο εκπινθήο κε θηλνύκελν κέξνο κεραλήκαηνο. 

16. θίλδπλνο επαθήο ηζηκέληνπ κε ηα κάηηα. 

17. θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ ζηνηρείσλ ππνζηήξημεο. 

18. θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο 

19. θίλδπλνο πηώζεο πιηθώλ 



 

 

20. θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνύ εμαηηίαο κε πξνζπειάζηκνπ ρώξνπ 

21. θίλδπλνο αηπρήκαηνο από εκπινθή κε θαιώδηα, κεραλήκαηα ή εμαξηήκα 

 

Γ. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΡΟΠΗ ΣΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ  
 

Καηά ηηο εθζθαθέο πξέπεη λα αθαηξνύληαη πξνεμέρνληα ηκήκαηα βξάρσλ, ιίζσλ ή ρσκάησλ, ηα νπνία ελδέ-

ρεηαη λα θαηαπέζνπλ αξγόηεξα (Π.Γ. 1073/1981). 

Καηά ηηο εθζθαθέο πξέπεη λα αθαηξνύληαη πξνεμέρνληα ηκήκαηα βξάρσλ, ιίζσλ ή ρσκάησλ, ηα νπνία ελδέ-

ρεηαη λα θαηαπέζνπλ αξγόηεξα (Π.Γ. 1073/1981). 

Πξνζσξηλή απνζήθεπζε πξντόλησλ εθζθαθήο πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζέζεηο εθηόο ηνπ εύξνπο θαηάθιηζεο ηνπ 

πηζαλνύ πξίζκαηνο νιίζζεζεο. Σα πξντόληα εθζθαθήο δελ πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε θνηλόρξεζηνπο ρώ-

ξνπο. Δπίζεο, θνληά ζηα πξαλή δελ πξέπεη λα απνζεθεύνληαη πιηθά θαη εξγαιεία (Π.Γ. 1073/1981). 

Οη ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από πξαλή θαη πθηζηάκελεο θα-

ηαζθεπέο – εμνπιηζκό, δίθηπα. Ο ρεηξηζκόο ησλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή (Π.Γ. 

1073/1981). 

Οη εξγαζίεο εληόο ηεο εθζθαθήο πξέπεη λα μεθηλνύλ κεηά ηε βεβαίσζε ηνπ αξκόδηνπ εξγνιάβνπ όηη δελ π-

πάξρεη θίλδπλνο (Π.Γ. 1073/1981). 

Δθόζνλ δηακνξθσζεί πξνζσξηλή πξόζβαζε γηα ηα θνξηεγά απηνθίλεηα, απηή πξέπεη λα δηαζέηεη πιάηνο 

ηνπιάρηζηνλ 3 m θαη κέγηζηε θιίζε 25% (Π.Γ. 1073/1981). 

Λεπηνκεξήο εμέηαζε ηεο εθζθαθήο δηελεξγείηαη από ηνλ αξκόδην κεραληθό κεηά από δεκηέο ή θαηαπηώζεηο 

πξαλώλ, κεηά ηε δηαθνπή εξγαζηώλ ιόγσ δπζκελώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ (π.ρ. ζενκελία, παγεηόο), αλεμαξ-

ηήησο ησλ παξαπάλσ, κηα θνξά εβδνκαδηαίσο. Οη παξαηεξήζεηο ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ πξέπεη λα θαηα-

γξάθνληαη ζην Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο ηνπ έξγνπ (Π.Γ.1073/1981, Ν. 1396/1983). 

Πεξίθξαμε ησλ πξαλώλ κε δηπιή ζαλίδα, ζε ύςνο 1 m από ην πάηεκα, κνλή ζαλίδα ζε ύςνο 0,5 m θαη ζν-

βαηεπί ύςνπο 0,15 m (Π.Γ. 1073/1981). 

Πεξίθξαμε ησλ πξαλώλ κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1m θαη 0,5 m από ην πάηεκα θαη ζνβαηεπί ύςνπο 

0,15 m (Π.Γ. 1073/1981). 

Πεξίθξαμε ησλ πξαλώλ κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ, ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1m (Π.Γ.1073/1981) 

Απνθπγή ηνπνζέηεζεο πιηθώλ ζηα άθξα ησλ πξαλώλ (Π.Γ. 778/1980) 

Πξέπεη λα ηεξείηαη απόζηαζε αζθαιείαο από ηα Μ.Δ. (Μεραλήκαηα Δξγνηαμίνπ). Οη κε έρνληεο εξγαζία 

πξέπεη λα απνκαθξύλνληαη από ην ρώξν θίλεζεο θαη εξγαζίαο ησλ Μ.Δ.. (Π.Γ. 1073/1981). 

Οη εξγαδόκελνη λα κελ πιεζηάδνπλ ηα Μ.Δ. εθόζνλ ν ρεηξηζηήο δελ ηνπο έρεη αληηιεθζεί. Δπίζεο, δελ πξέ-

πεη λα αλαπαύνληαη πάλσ ή θνληά ζε Μ.Δ. (Π.Γ. 1073/1981). 

Ο ρεηξηζκόο ησλ Μ.Δ. πξέπεη λα γίλεηαη από αδεηνύρνπο ρεηξηζηέο, ειηθίαο άλσ ησλ 18 εηώλ. Δπίζεο, επη-

ηξέπεηαη βνεζνί ρεηξηζηώλ λα ρεηξίδνληαη Μ.Δ., ππό ηελ θαζνδήγεζε ρεηξηζηή, γηα ζπγθεθξηκέλεο ώξεο. Οη 

ρεηξηζηέο ησλ Μ.Δ. πξέπεη λα δηαζέηνπλ άδεηα αληίζηνηρεο Οκάδαο θαη Καηεγνξίαο (Π.Γ. 31/1990, Π.Γ. 

1073/1981). 

Οη εξγαδόκελνη θνληά ζην ρώξν θίλεζεο θαη εξγαζίαο ησλ Μ.Δ. πξέπεη λα θνξνύλ αλαθιαζηηθό ξνπρηζκό 

(Π.Γ. 396/1994).- 

Σα Μ.Δ. πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο θαη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε 

«CE» (Π.Γ. 395/1994, Π.Γ. 89/1999, Π.Γ.304/2000). 

Σα Μ.Δ. πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη κε ελεκεξσκέλν εγρεηξίδην νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο (ζηελ 

Διιεληθή γιώζζα). Ο ρεηξηζκόο ηνπο πξέπεη λα είλαη ζύκθσλνο κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ εγρεηξηδίνπ θαη ηεο 

Ννκνζεζίαο (αθόκε θαη θαηά ηελ αθηλεηνπνίεζή ηνπο) (Π.Γ. 395/1994, Π.Γ. 1073/1981). 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ Μ.Δ. πξέπεη λα επηβιέπεηαη από αξκόδην πξόζσπν (ζύκθσλα κε ην Β.Γ. 4/1951). Οη δηα-

ηάμεηο αζθαιείαο (π.ρ. θνπκπί επείγνπζαο δηαθνπήο, ερεηηθό ζήκα νπηζζνπνξείαο) θαζώο θαη ηα ζπζηήκαηα 

πέδεζεο θαη δηεύζπλζεο πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά. Σα ειαζηηθά πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θα-

ηάζηαζε. Οη ελδείμεηο ηνπ ηακπιό ρεηξηζκνύ πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ, όπσο επίζεο θαη νη δηαηάμεηο ζήκαλζεο 

(θώηα, θάξνο) (Π.Γ. 1073/1981, Π.Γ. 395/1994, Π.Γ. 89/1999, Π.Γ.304/2000). 

Σα Μ.Δ. θαζώο θαη ηα θηλνύκελα κέξε ηνπο, πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη θαηά ηελ αθηλεηνπνίεζή ηνπο. Δπί-

ζεο, δελ πξέπεη λα αθήλνληαη ρσξίο θνξηίν (π.ρ. θάδνη εθζθαπηηθώλ). Πξηλ ηελ επαλαιεηηνπξγία θάζε Μ.Δ. 

πξέπεη λα πξνεγείηαη γεληθόο έιεγρνο (Π.Γ. 1073/1981). 

Οη ρεηξηζηέο λα κελ εγθαηαιείπνπλ ηα Μ.Δ. ρσξίο λα ιάβνπλ ηα απαηηνύκελα κέηξα εμαζθάιηζήο ηνπο 

(Π.Γ. 1073/1981). 

Σα θηλνύκελα κέξε ησλ κεραλώλ πξέπεη λα θέξνπλ πξνθπιαθηήξεο (Π.Γ. 395/1994) 

Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα, νρήκαηα θαη εμνπιηζκό. 



 

 

Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από θηλνύκελα θνξηία (Π.Γ. 1073/1981). 

Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ λα βξίζθνληαη κεηαμύ θηλνύκελνπ θνξηίνπ, κεραλήκαηνο, νρήκαηνο, 

εμνπιηζκνύ θαη ζηαζεξνύ δνκηθνύ ζηνηρείνπ (Π.Γ.1073/1981). 

Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηηο κεηαηξνπέο-ζπληεξήζεηο εμνπιηζκνύ, εθόζνλ δελ έρνπλ εμνπζην-

δνηεζεί γηα ην ζθνπό απηό (Π.Γ. 1073/1981, Π.Γ. 395/1994). 

Απνθπγή παξακνλήο θάησ από θνξηία (Π.Γ. 1073/1981). 

Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα έρεη ηε δπλαηόηεηα αλύςσζεο ηνπ θνξηίνπ (Π.Γ. 1073/1981, Π.Γ. 395/1994, 

Π.Γ. 89/1999, Π.Γ. 304/2000). 

Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα θέξεη πηλαθίδα κε δηάγξακκα αλπςσηηθήο ηθαλόηεηαο (Π.Γ. 1073/1981, Π.Γ. 

395/1994, Π.Γ. 89/1999, Π.Γ. 304/2000). 

Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα έρεη ειεγρζεί πξηλ ηε ρξήζε (Π.Γ. 1073/1981, Π.Γ. 395/1994, Π.Γ. 89/1999, 

Π.Γ. 304/2000). 

Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα έρεη ηηο πξνβιεπόκελεο πηζηνπνηήζεηο, από ηξίην κέξνο (Τ.Α. 593/2003). 

Ο εμνπιηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (π.ρ. ζπξκαηόζρνηλα, αιπζίδεο, γάληδνη, ηκάληεο) λα είλαη ν πξνβιεπό-

κελνο θαη ρσξίο θζνξέο (Π.Γ. 1073/1981). 

Οη ρεηξηζηέο λα έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζόληα (αδεηνύρνη) θαη εκπεηξία (Π.Γ. 31/1990). 

Σα ζπξκαηόζρνηλα-ζακπάληα λα είλαη ειεγκέλα θαη πξνζαξηεκέλα ζσζηά ζην θνξηίν (Π.Γ. 1073/1981, 

Π.Γ. 395/1994, Π.Γ. 89/1999, Π.Γ. 304/2000). 

Ζ πεξηνρή λα είλαη απνθιεηζκέλε γηα ηνπο κε έρνληεο εξγαζία (Π.Γ. 1073/1981) 

Οη εξγαδόκελνη ζε γεηηνληθά ζεκεία λα έρνπλ ελεκεξσζεί. 

Να ππάξρεη ζπλερώο θαιή νξαηόηεηα ηνπ θνξηίνπ από ηνλ ρεηξηζηή ή ππάξρεη έκπεηξνο θνπκαληαδόξνο 

(Π.Γ. 1073/1981). 

Οη αλπςσηηθνί κεραληζκνί λα βξίζθνληαη ζε ζέζεηο όπνπ είλαη εδξαζκέλνη θαιά ( Π.Γ.073/1981) 

Απαγνξεύεηαη ε ειεύζεξε αηώξεζε θνξηίνπ (Π.Γ. 1073/1981) 

Απαγνξεύεηαη ε ππεξθόξησζε ηνπ αλπςσηηθνύ κεραληζκνύ (Π.Γ. 1073/1981). 

Απαγνξεύεηαη ε πξνζπάζεηα πιάγηαο κεηαθνξάο θνξηίνπ (Π.Γ. 1073/1981) 

Απαγνξεύεηαη ε απόηνκε αλύςσζε/θαηέβαζκα (Π.Γ. 1073/1981) 

Απαγνξεύεηαη ε δηαθίλεζε θνξηίσλ πάλσ από εξγαδόκελνπο (Π.Γ. 1073/1981) 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε αλπςσηηθώλ όηαλ πλένπλ ζπειιώδεηο άλεκνη  

 

Γ. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 

1. Πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην, πξόζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο: 

Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα πέξαλ ησλ ζπλεζηζκέλσλ. 

2.  Κπθινθνξία νρεκάηωλ θαη πεδώλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ: 

Απαηηείηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ θπθινθνξία ησλ πεδώλ θαη ησλ νρεκάησλ πιεζίνλ ηνπ ζθάκκα-

ηνο, ζα ηύρνπλ εθαξκνγήο όια ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Κ.Ο.Κ. Καη ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

3.  Χώξνη απνζήθεπζεο πιηθώλ θαη ηξόπνο απνθνκηδήο αρξήζηωλ: 

Άκεζε απνθνκηδή ησλ πξντόλησλ πνπ δε ζα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ. 

4.  Σπλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλωλ πιηθώλ: 

Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ επηθίλδπλα πιηθά. 

5.  Χώξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώηωλ βνεζεηώλ: 

Θα δεκηνπξγεζεί πξόρεηξν W.C. θαη θαξκαθείν ζην εξγνηάμην. 

6.  Καηαζθεπή ηθξηωκάηωλ: 

πλήζνπο κνξθήο βάζεη Π.Γ. 778/80 θαη Π.Γ. 1073/81. 

 

Πάξνο, Ηνύληνο  2020 

 ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ                                                 

 

  Γκοσρογιάννης   Νικόλαος                                                                      

Σοπογράφος Μητανικός ΣΔ                  
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