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1. ΓΔΝΙΚΑ 

 
1.1. ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΑΤΣΟΤ  

Θα γίλεη θαηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο άλσζελ ηνπ θνηκεηεξίνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλφηεηαο Σαμηαξρψλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, κήθνπο 75 κέηξσλ πεξίπνπ θαη κεηαβιεηνχ 
χςνπο απφ 1,5 έσο 3 κέηξα. 

 
1.2. ΑΚΡΙΒΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Σαμηαξρψλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

 
1.3. ΑΡΙΘΜΟ ΑΓΔΙΑ 

--- 
 

1.4. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΚΤΡΙΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
ΚΤΡΙΟ ηνπ έξγνπ είλαη ν Γήκνο Μπηηιήλεο πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ην Γεκνηηθφ ηνπ 

πκβνχιην. 

Ο ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΑ ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ νξίδεηαη απφ ηελ Γ/ληξηα ηεο Σερληθήο 
Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

 
 

2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ 

 
 Γεληθέο εθζθαθέο θαη εθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ. 

 Καηαζθεπή νπιηζκέλνπ ηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα C20/25  ζηηο δηαηνκέο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε. 

 
 

 
3. ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 

- Οη εξγαζίεο κπνξνχλ λα εθηπιίζζνληαη παξάιιεια θαη κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη 

αλσηέξσ (φρη δεζκεπηηθά). 
- Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, ηηο νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληα , 

ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο ηερληθήο θαζψο θαη ηηο νδεγίεο ησλ αληίζηνηρσλ 
Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.. 

- Σα πιηθά ζα απνζεθεχνληαη ζε αζθαιέο ρψξν. 

- Η πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ε θπθινθνξία εληφο απηνχ δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο 
εξγαζίεο.  

- Γελ ππάξρνπλ επηθίλδπλα πιηθά πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξνπ ηξφπνπ απνθνκηδήο. 
- Θα ππάξρεη εηδηθά δηακνξθσκέλνο ρψξνο γηα ρξήζε σο απνδπηήξηα θαη wc ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Δπίζεο ζα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζην πξνζσπηθφ λα ιακβάλεη ηα γεχκαηά 

ηνπ ζε ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο ελψ ζα ηνπο δηαηίζεηαη πφζηκν λεξφ.  
 



- Θα εμαζθαιίδεηαη ε παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 

εθηεινχκελνπ έξγνπ. 
- Οη εξγαδφκελνη θαη νη εθπξφζσπνί ηνπο ζα ελεκεξψλνληαη γηα φια ηα απαηηνχκελα 

κέηξα αζθαιείαο φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηα ηεχρε Φ.Α.Τ. θαη .Α.Τ. θαη ηε ζρεηηθή 
λνκνζεζία. Οη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο ζα είλαη θαηαλνεηέο. 

 

4. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ 
 

ηηο θαησηέξσ παξαγξάθνπο αλαθέξνληαη ηα ζεκεία ηδηαηηέξνπ πξνζνρήο πνπ πξέπεη 
λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη λα ηεξνχληαη θαηά ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο θαη πξέπεη λα 
αθνινπζνχληαη απζηεξώο. 
 

Γεληθώο ζα αθνινπζνύληαη ηα αλαθεξόκελα ζην Π.Γ.1073/81 «Πεξί κέηξσλ 

αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκώλ θαη πάζεο θύζεσο 
έξγσλ αξκνδηόηεηνο Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ». Σν αλσηέξσ δηάηαγκα νθείιεη λα ην 

δηαηεξεί ν πληνληζηήο Αζθαιείαο καδί κε ηα παξόληα ηεύρε. 
 

 Υξήζε αληηζηεξίμεσλ : ΠΙΘΑΝΟΝ   

 Μειέηε θαη επηζεψξεζε θαη ησλ αληηζηεξίμεσλ απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ. 
 Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαη ησλ επηζεσξήζεσλ θαηαρσξνχληαη ζην Ηκεξνιφγην 

Μέηξσλ Αζθαιείαο ηεο Δξγαζίαο. 
 Μεραλήκαηα θαη πιηθά λα κελ ηνπνζεηνχληαη θνληά ζηηο εθζθαθέο, άιισο λα 

ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αληηζηεξίμεσλ. 
 Η αληηζηήξημε πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη θαη λα απνκαθξχλεηαη ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν 

ηνπο εξγαδφκελνπο. 

 Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ αληηζηήξημε πξέπεη λα κπνξεί λα γίλεη κε αζθάιεηα. 
 Η αληηζηήξημε ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ζηηο εθζθαθέο είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη 

πινπνηείηαη κε θαηάιιεια πιηθά. 
 Η αληηζηήξημε δελ δεκηνπξγεί θηλδχλνπο γηα ηελ θίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ ή 

ηεο θπθινθνξίαο γεληθά. 

 Γίλεηαη ζρνιαζηηθφο έιεγρνο ηεο αληηζηήξημεο κεηά απφ θάζε κε πξνγξακκαηηζκέλν ή 
κε αλακελφκελν γεγνλφο. 

 Οη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα θαηέιζνπλ ζηελ εθζθαθή αθνχ έρεη ηνπνζεηεζεί ε 
αληηζηήξημε ζηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία. 

 Όηαλ αληηζηεξίδνληαη θηίξηα απφ φκνξεο εθζθαθέο, νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα 

θαηέιζνπλ ζηελ εθζθαθή αθνχ έρεη ηνπνζεηεζεί ε αληηζηήξημε ζην ζχλνιν ηεο. 
 

 Δξγαζίεο εθζθαθώλ : ΝΑΙ 

 ΚΑΜΙΑ εθζθαθή δελ είλαη ΑΦΑΛΗ. 

 Απαγνξεχεηαη ε θάζνδνο εξγαδνκέλσλ ζηελ εθζθαθή πξηλ ην πέξαο ησλ αλαγθαίσλ 

κέηξσλ αζθάιεηαο. 
 Πξηλ ηελ εθζθαθή απαηηείηαη ΔΡΔΤΝΑ ηνπ εδάθνπο. 

 Πξηλ ηελ εθζθαθή απαηηείηαη έξεπλα ησλ ΤΠΟΓΔΙΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ. 

 Η αληηζηήξημε πξέπεη (αλ απαηηείηαη) λα ηνπνζεηείηαη ΔΓΚΑΙΡΑ θαη λα ειέγρεηαη 
ζρνιαζηηθά απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ. 

 Οη εθζθαθέο πξέπεη λα ΠΔΡΙΦΡΑΟΝΣΑΙ θαηάιιεια θαη πιήξσο. 
 ΔΞΟΓΟΙ απφ ηηο εθζθαθέο (π.ρ. ζθάιεο) πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε απνζηάζεηο κηθξφηεξεο 

ησλ 24 κέηξσλ κεηαμχ ηνπο. 
 Ο ΦΧΣΙΜΟ θαη ν ΑΔΡΙΜΟ βαζέσλ ηάθξσλ πξέπεη λα ειέγρεηαη. 

 Απαηηείηαη ΔΛΔΓΥΟ ησλ εθζθαθψλ κεηά απφ θάζε ηζρπξή βξνρφπησζε. 

 ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΙ απνζέζεηο πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 60εθ. 
απφ ην ρείινο ηνπ πξαλνχο. 

 ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ε εξγαζία ζε ηάθξνπο φηαλ έρνπλ πιεκκπξίζεη. 
 Δπηβάιιεηαη πξφβιεςε ΑΠΟΡΡΟΗ φκβξησλ. 

 ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ φισλ ησλ θαζέησλ ζηνηρείσλ ή ΜΔΣΑΘΔΗ ηνπο φπνπ θηλδπλεχνπλ απφ 

ηελ εθζθαθή. 
 Αζθαιήο ΓΔΦΤΡΧΗ ηάθξσλ γηα ηε δηέιεπζε νρεκάησλ θαη πεδψλ. 



 Απαγνξεχεηαη ε ΤΠΟΚΑΦΗ κεραλεκάησλ. 

 Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ζην ΠΟΓΙ ηνπ πξαλνχο βαζηψλ εθζθαθψλ αλ δελ ιεθζνχλ 
εηδηθά κέηξα. 

 Σα επηζθαιή θαη πξνεμέρνληα ηκήκαηα ζα θαηαθξεκλίδνληαη. 
 

2. Δξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο : ΝΑΙ  

 Η βαξέια ζα έρεη ζηαζκεχζεη θαηάιιεια, ρσξίο λα δεκηνπξγεί θπθινθνξηαθφ 
πξφβιεκα. 

 Η πξέζα ζα έρεη ζηαζκεχζεη θαηάιιεια, ρσξίο λα δεκηνπξγεί θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα 
θαη έρεη ζηαζεξνπνηεζεί κε ηε ρξήζε πνδαξηθψλ. 

 Η αλάπηπμε ηεο κπνχκαο δελ έξρεηαη ζε επαθή κε ελαέξηα δίθηπα ελέξγεηαο ή 
ηειεπηθνηλσλίαο. 

 Σν ζθπξφδεκα ξέεη απφ ηε βαξέια ζηελ πξέζα ρσξίο λα ρχλεηαη θάησ. 

 1-1 επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ρεηξηζηή ηεο πξέζαο θαη ηνπ ζεκείνπ ζθπξνδέηεζεο είλαη 
εμαζθαιηζκέλε θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζθπξνδέηεζεο. 

 Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην ζσιήλα ηεο πξέζαο θνξά κπφηεο αζθάιεηαο, γπαιηά, 
γάληηα, θξάλνο θαη θαηάιιεια ξνχρα εξγαζίαο. 

 Καλέλα άηνκν δελ πεξηθέξεηαη άζθνπα ζην ρψξν ζθπξνδέηεζεο 

 Τπάξρεη θαηάιιειε πξνζηαζία απφ πηψζε απφ χθνο θαη δελ έρεη αθαηξεζεί γηα ηε 
ζθπξνδέηεζε θαλέλα πξνζηαηεπηηθφ ζηνηρείν. 

 Κάζε ζεκείν ζθπξνδέηεζεο είλαη πξνζβάζηκν κε αζθάιεηα. 
 Κάζε ζέζε εξγαζίαο είλαη αζθαιήο. 

 Ο δνλεηήο είλαη θαηάιιεινο θαη ε κεηαθνξά ηνπ θαη ε εξγαζία κε απηφλ είλαη άλεηε 
θαη αζθαιήο. 

 Πάληα δχν άηνκα θξαηνχλ ην ζσιήλα έθρπζεο. 

 Πάληα εξγάδνληαη δχν άηνκα ζην δνλεηή, έλαο ην ρεηξίδεηαη θαη έλαο επηβιέπεη ην 
πεξηζψξην ηνπ θαισδίνπ. 

 
3. Κίλδπλνο από αζηνρία ηνπ εδάθνπο (θαηνιηζζήζεηο, θαηαξξεύζεηο, 

ππνρσξήζεηο πξαλώλ)  : ΠΙΘΑΝΟΝ 

 Θα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηηο θαηάιιειεο αληηζηεξίμεηο. Ιζρχνπλ γεληθά ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πεξί αληηζηεξίμεσλ. 

 Δπηζεψξεζε ησλ πξαλψλ θαη ησλ αληηζηεξίμεσλ απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ. 
 Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαη ησλ επηζεσξήζεσλ θαηαρσξνχληαη ζην Ηκεξνιφγην 

Μέηξσλ Αζθαιείαο ηεο Δξγαζίαο. 

 Θα εξεπλάηαη εάλ ππάξρνπλ πξνγελέζηεξεο εθζθαθέο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ηα 
αλάινγα κέηξα αζθαιείαο. 

 
4. Δξγαζίεο θαηεδάθηζεο – εθηεηακέλεο θαζαηξέζεηο : ΌΥΙ  

 Οη εξγαζίεο θαηεδάθηζεο δελ μεθηλνχλ πξηλ ηνπνζεηεζεί ε πξνβιεπφκελε απφ ηε 
κειέηε αληηζηήξημε θαη ν ππεχζπλνο κεραληθφο δψζεη ζρεηηθή άδεηα, κεηά απφ 

επηζεψξεζε ηεο αληηζηήξημεο. Ιζρχνπλ γεληθά ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν πεξί αληηζηεξίμεσλ. 
 Η κειέηε αληηζηήξημεο πξφζνςεο πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο πξνζδηνξίδνληαο κέηξα 

γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θαηεδάθηζεο ηνπ ππνινίπνπ θηηξίνπ, ηεο αλέγεξζεο ηεο λέαο 
θαηαζθεπήο θαη ηεο απνκάθξπλζεο ηεο αληηζηήξημεο. 

 Η αληηζηήξημε ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ζηηο θαηεδαθίζεηο ζα είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη 

πινπνηείηαη κε θαηάιιειν πιηθά. 
 

5. Δξγαζίεο ηνηρνπνηηώλ : ΌΥΙ  

 Απαηηείηαη αζθαιήο κεηαθνξά πιηθψλ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο. 

 Πξέπεη λα κεηψλεηαη ε ρεηξνλαθηηθή κεηαθνξά πιηθψλ. 
 Σα πιηθά λα κεηαθέξνληαη ζε παιέηεο αλ είλαη δπλαηφ θαη λα απνζεθεχνληαη 

πξνζσξηλά θνληά ζηνπο ρψξνπο πνπ ζεθψλνληαη νη ηνίρνη. 

 Πξνζνρή ζηηο πηψζεηο εξγαδνκέλσλ θαη πιηθψλ φηαλ θηίδνληαη εμσηεξηθνί ηνίρνη θαη 
ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ. 

 Πξνζνρή ζηηο πηψζεηο εξγαδνκέλσλ θαη πιηθψλ φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζθαισζηέο. 



 Οη ζθαισζηέο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο. 

 Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ππεξθφξησζε ζην επίπεδν εξγαζίαο πάλσ ζηε ζθαισζηά. 
 Οη ζθαισζηέο πξέπεη λα έρνπλ αξθεηφ πιάηνο γηα λα ηνπνζεηνχληαη πιηθά πάλσ ζε 

απηέο. 
 Οη ζθαισζηέο πξέπεη λα έρνπλ αξθεηή αληνρή γηα λα ηνπνζεηνχληαη πιηθά πάλσ ζε 

απηέο. 

 
6. Δξγαζίεο βαθώλ – επηρξηζκάησλ  : ΌΥΙ  

 Δθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη νη εξγαδφκελνη απφ ηε ρξήζε ησλ 
επηθίλδπλσλ πιηθψλ. 

 Λήςε φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία ησλ 
επηθίλδπλσλ πιηθψλ. 

 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα 
επηθίλδπλα πιηθά. 

 Απνθιεηζκφο ησλ επηθίλδπλσλ ρψξσλ εξγαζίαο κε επηθίλδπλα πιηθά θαη ζήκαλζε 
απαγφξεπζεο εηζφδνπ. 

 Δπηινγή θαηάιιεισλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

 πλερήο ρξήζε ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. 
 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο απφ ηε ρξήζε επηθίλδπλσλ 

πιηθψλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπο ζηελ πγεία ηνπο. 
 Δθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην ζσζηφ ρεηξηζκφ ησλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ θαη ησλ 

έθηαθησλ ελεξγεηψλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 

 Δπαξθήο αεξηζκφο ζηνπο ρψξνπο φπνπ γίλνληαη βαθέο. 
 ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ε δεκηνπξγία γπκλήο θιφγαο ή ζπηλζήξα ζηνπο ρψξνπο βαθψλ, 

ηδηαίηεξα ηνπο θιεηζηνχο. 
 Έιεγρνο ησλ ζθαισζηψλ θαη ησλ ζθαιψλ πξηλ ηε ρξήζε. 

 Οη ζθαισζηέο λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθά θάγθεια θαη θηγθιηδψκαηα. 
 

7. Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ή απνμήισζεο παινπηλάθσλ :  ΌΥΙ  

 Η ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε παινπηλάθσλ πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε. 

 Να πξνηηκάηαη κεραληθφο ηξφπνο γηα ηελ αλχςσζε θαη κεηαθνξά ησλ παινπηλάθσλ 
ζηελ ηειηθή ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπο. 

 Να πξνηηκάηαη ηα θνπθψκαηα λα έξρνληαη κε θνξεκέλα ηα ηδάκηα. 
 Η ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο πεξί ρεηξνλαθηηθήο 

δηαθίλεζεο θνξηίσλ θαη κε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο. 

 Ο εμνπιηζκφο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 
 Οη εξγαδφκελνη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

 Να ηεξνχληαη νη νδεγίεο αζθαινχο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ εξγαιείσλ ρεηξφο. 
 Οη εξγαδφκελνη ζε χςε λα θέξνπλ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο απφ πηψζε θαη δψλε-

εξγαιεηνζήθε. 
 Οη θνξεηέο ζθάιεο λα ζηεξεψλνληαη θαιά θαη λα ηεξνχληαη φινη νη θαλφλεο αζθαινχο 

ρξήζεο ηνπο. 

 Οη εξγαδφκελνη πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ηνπνζέηεζε παινπηλάθσλ λα έρνπλ εκπεηξία 
ζηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ παινπηλάθσλ. 

 
8. Δξγαζία ζε ηθξηώκαηα :  ΌΥΙ  

 Πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα θαθέινπ κεηαιιηθήο ζθαισζηάο ππνζηχισζεο (βεβαηψζεηο, 

κειέηε, θιπ). 
 Καηαιιειφηεηα ζηνηρείσλ ζθαισζηάο. Καηάιιειε θαη επθξηλήο ζήκαλζε ησλ ζηνηρείσλ 

κεηαιιηθψλ ζθαισζηψλ. 

 Μειέηε ηνπ μπιφηππνπ / κεηαιιφηππνπ, ηδηαίηεξα γηα κεγάιν θαηαθφξπθα ζηνηρεία 
θέξνληα νξγαληζκνχ. 

 Αζθαιήο κεηαθνξά θαη δηαθίλεζε (κεηαμχ νξφθσλ, ρηιηνκεηξηθψλ ζέζεσλ θιπ) ησλ 
ζηνηρείσλ ππνζηχισζεο, αληηζηήξημεο θαη θαινππψκαηνο. 

 Καηαζθεπή ζθαισζηάο ζχκθσλα κε ηε κειέηε (νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ΠΓ 778/80 

ή εηδηθή κειέηε). 
 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ζπλαξκνιφγεζε ζθαισζηάο απφ πηψζεηο απφ χθνο. 



 Δπίβιεςε απφ ππεχζπλν άηνκν. 

 Δμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζπλαξκνιφγεζεο / απνζπλαξκνιφγεζεο ζθαισζηάο θαη 
θαηαζθεπήο θαινππψκαηνο. 

 Αζθαιείο πξνζβάζεηο. Πξνζνρή ζε πξνζβάζεηο πνπ απαηηνχληαη ζε εμσηεξηθά ζηνηρεία 
ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ. 

 Πξφβιεςε αζθαινχο πξφζβαζεο θαη εξγαζίαο γηα ζηδεξψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο, 

απνμειψζεηο.  
 Αζθαιείο ζέζεηο εξγαζίαο γηα θαινππαηδήδεο, ζηδεξάδεο, κπεηαηδήδεο.  

 Δπαξθήο αληηζηήξημε.  
 Υξήζε Μ.Α.Π. ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Πεξίθξαμε ρψξνπ πιαθψλ θαη δνθψλ γηα απνθπγή πηψζεο πξνζσπηθνχ. 
 Σα ηθξηψκαηα ζα έρνπλ πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα έλαληη πηψζεο αληηθεηκέλσλ. 

 Έιεγρνη ηεο ζθαισζηάο φπσο πξνβιέπνληαη. 

 Έλαξμε θαινππψκαηνο κεηά απφ άδεηα ηνπ ππεχζπλνπ κεραληθνχ. 
 Έλαξμε μεθαινππψκαηνο κεηά απφ άδεηα ηνπ ππεχζπλνπ κεραληθνχ. 

 Σα ηθξηψκαηα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη έηζη 
ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα θαηαξξεχζνπλ ή λα κεηαηνπηζζνχλ ηπραία.  

 Σα δάπεδα εξγαζίαο θαη ηα ζηνηρεία πξφζβαζεο ησλ ηθξησκάησλ  πξέπεη λα έρνπλ 

ηέηνηα θαηαζθεπή, δηαζηάζεηο θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε 
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πηψζε πξνζψπσλ ή ε έθζεζε ηνπο ζε  πηψζεηο 

αληηθεηκέλσλ.  
 Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξφλνηα ψζηε λα απνθεχγνληαη αθνχζηεο κεηαηνπίζεηο ησλ 

θηλεηψλ ηθξησκάησλ.  
 Σα ηθξηψκαηα πξέπεη λα επηζεσξνχληαη απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ζηηο παξαθάησ 

πεξηπηψζεηο: 

     α.   Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο ηνπο 
      β.   ηε ζπλέρεηα, θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

γ.   Μεηά απφ θάζε κεηαηξνπή, πεξίνδν αρξεζηίαο, θαθνθαηξία ή ζεηζκηθέο δνλήζεηο ή 
κεηά απφ νπνηεζδήπνηε πεξηζηάζεηο  πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αληνρή ή ηε 

ζηαζεξφηεηα  ηνπο. 

 Ο ρψξνο θάησ απφ ηθξηψκαηα πεξηθξάζζεηαη θαη απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζ’ απηφλ. 
 

9. Δξγαζία ζε θιίκαθεο :  ΌΥΙ  
 Οη θιίκαθεο πξέπεη λα έρνπλ επαξθή αληνρή θαη λα ζπληεξνχληαη ζσζηά. 

 Πξέπεη επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά, ζηα θαηάιιεια ζεκεία θαη ζχκθσλα κε ηε 

ρξήζε γηα ηελ  νπνία πξννξίδνληαη. 
 Οη θιίκαθεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ζχληνκεο θαη ειαθξηέο εξγαζίεο. 

 Θα επηζεσξνχληαη θαη ζα ειέγρνληαη ηαθηηθά. 
 Οη εξγαδφκελνη ζα εθπαηδεχνληαη ζην ζσζηφ ηξφπν αλχςσζεο θαη ζηεξέσζεο ησλ. 

 Σν έδαθνο ζηήξημεο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφ. 
 Γελ πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο ζηνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 Γηα ην αλέβαζκα εξγαιείσλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθνί ζάθνη ή εξγαιεηνζήθεο. 

 Δξγαιεία πνπ απαηηνχλ θαη ηα δχν ρέξηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο δελ ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θιίκαθεο.  

 
10. Δξγαζίεο αινπκηλνθαηαζθεπώλ : ΌΥΙ  

 Η ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηεο νδεγίεο. 

 Σα κεραλήκαηα θνπήο θαη δηακφξθσζεο ηνπ αινπκηλίνπ λα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθά ζηα 
επηθίλδπλα ζεκεία ηνπο. 

 Οη εξγαδφκελνη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 Να ηεξνχληαη νη νδεγίεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνχ ησλ ειεθηξηθψλ 

εξγαιείσλ. 
 Να ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα γηα απνθπγή ειεθηξνπιεμίαο. 

 Να ηεξνχληαη νη νδεγίεο αζθαινχο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ ειεθηξηθψλ εξγαιείσλ 

θαη κεραλψλ. 
 Να ηεξνχληαη νη νδεγίεο αζθαινχο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ εξγαιείσλ ρεηξφο. 



 Οη εξγαδφκελνη ζε χςε λα θέξνπλ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο απφ πηψζε θαη δψλε-

εξγαιεηνζήθε. 
 Οη θνξεηέο ζθάιεο λα ζηεξεψλνληαη θαιά θαη λα ηεξνχληαη φινη νη θαλφλεο αζθαινχο 

ρξήζεο ηνπο. 
 

11. Δξγαζίεο δαπεδνζηξώζεσλ : ΌΥΙ  

 Αζθαιήο κεηαθνξά πιηθψλ δαπεδνζηξψζεσλ. 
 Υξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο φπνπ είλαη απαξαίηεην. 

 Οκαιή θαη ρσξίο εκπφδην θίλεζε κέζα ζην ρψξν. 

 Καηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. 
 Άξηζηε θαηάζηαζε εξγαιείσλ, 

 Καηάιιεινο θσηηζκφο θαη εμαεξηζκφο. 
 

12. Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο : ΌΥΙ 

 Κακία μπινπξγηθή εξγαζία ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΑΦΑΛΗ. 
 ΠΡΟΟΥΗ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΔΙ. 
 ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ έξεπλα γηα ηε ζσζηή επηινγή ησλ μπινπξγηθψλ κεραλεκάησλ, ηε 

δηεπζέηεζε, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ρξήζε ηνπο. 

 ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ ε ζσζηή επηινγή εθπαηδεπκέλσλ ρεηξηζηψλ ησλ κεραλεκάησλ θαη 
ΔΠΑΡΚΗ ΔΠΙΒΛΔΦΗ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 ΑΦΑΛΗ ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΙΑ κε επαξθή θσηηζκφ, ρακειφ επίπεδν ζνξχβνπ, ειάρηζηε 
πνζφηεηα απφβιεησλ θαη γεληθά εχθιεθησλ πιηθψλ. 

 ΔΠΑΡΚΗ έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ κεραλψλ. 
 ΑΠΑΙΣΔΙΣΔ ΤΣΗΜΑ ΠΤΡΟΒΔΗ θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζην ζέκα 

ηεο ζπληήξεζεο ησλ κεραλψλ. 

 ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ Η ΥΡΗΗ Μ.Α.Π. 
 Υξήζε ζπιιεθηψλ ζθφλεο. 

 
13. Μεηαιινπξγηθέο εξγαζίεο :  ΟΥΙ 

 Οη εξγαζίεο ειεθηξνζπγθνιιήζεσο λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα κέηξα θαη ηηο νδεγίεο 

αζθάιεηαο. 
 Η ρξήζε ηνπ ηξνρνχ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο αζθαινχο ρξήζεο θαη κφλν 

απφ έκπεηξνπο εξγαδφκελνπο. 

 Η ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο.  
 Όια ηα κεραλήκαηα λα θέξνπλ ηνλ πξνζηαηεπηηθφ θαη βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ ηνπο.  

 Οη εξγαδφκελνη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο.  
 Να ηεξνχληαη νη νδεγίεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνχ ησλ ειεθηξηθψλ 

εξγαιείσλ.  

 Να ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα γηα απνθπγή ειεθηξνπιεμίαο.  
 Να ηεξνχληαη νη νδεγίεο αζθαινχο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ ειεθηξηθψλ εξγαιείσλ 

θαη κεραλψλ. 
 Να ηεξνχληαη νη νδεγίεο αζθαινχο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ εξγαιείσλ ρεηξφο.  

 Οη εξγαδφκελνη ζε χςε λα θέξνπλ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο απφ πηψζε θαη δψλε-

εξγαιεηνζήθε.  
 Οη θνξεηέο ζθάιεο λα ζηεξεψλνληαη θαιά θαη λα ηεξνχληαη φινη νη θαλφλεο αζθαινχο 

ρξήζεο ηνπο. 
 

14. Κίλδπλνο από εξγαζία ζε ύςνο ( πέξαηα πιαθώλ, αλνίγκαηα,  θ.ι.π.) : ΌΥΙ 
 Οη πηψζεηο απφ χςνο πξέπεη λα πξνιακβάλνληαη, ηδίσο κέζσ ζηεξεψλ θηγθιηδσκάησλ 

κε επαξθέο χςνο πνπ ζα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα εκπφδην ζηε ζηάζκε ηνπ 

δαπέδνπ, έλα  ρεηξνιηζζήξα θαη ελδηάκεζν νξηδφληην ζηνηρείν, ή άιιν     ηζνδχλακν 
κέζν, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Οη εξγαζίεο ζε χςνο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν κε ηε βνήζεηα ηνπ 
θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ή κε κεραληζκνχο ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο φπσο θηγθιηδψκαηα, 

εμέδξεο ή δίρηπα  πξνζηαζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε απηψλ ησλ κέζσλ δελ  είλαη 

δπλαηή ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ, πξέπεη λα  πξνβιέπνληαη ηα θαηάιιεια κέζα 



πξφζβαζεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δψλεο αζθαιείαο ή άιιεο κέζνδνη αζθάιεηαο  κε 

αγθχξσζε, κε ηηο πξνυπφζεζεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 
 Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηηο εξγαζίεο ζε χςνο. 

 Η πξφζβαζε πξέπεη λα είλαη αζθαιήο. 
 Η θπζηθή θαηάζηαζε, ε ςπρηθή-πλεπκαηηθή θαηάζηαζε θαη ε ςπρνινγία ηνπ 

πξνζσπηθνχ πξέπεη λα ειέγρεηαη, ηδηαίηεξα γηα εξγαζίεο ζε κεγάια χςε. 

 Σν πξνζσπηθφ πξέπεη λα είλαη έκπεηξν ζε εξγαζίεο ζε χςνο θαη εμνηθεησκέλν κε ηηο 
ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηέηνησλ εξγαζηψλ. 

 Σα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα έρνπλ επηιεγεί κε 
πξνζνρή γηα λα κελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα 

 Αλ δελ εμαζθαιίδεηαη ε πηψζε πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ, ε πεξηνρή απφ θάησ πξέπεη λα 
απνκνλψλεηαη απφ θίλεζε πξνζσπηθνχ, ηξίησλ θαη εμνπιηζκνχ. 

 ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο απαηηείηαη απζηεξή επίβιεςε. 

 Σα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο λα κεηαθέξνληαη κε αλπςσηηθά κεραλήκαηα θαη φρη κε ηα 
ρέξηα. 

 Η επηκήθπλζε ησλ δηρηχσλ θαη ην ειεχζεξν κήθνο ηεο δψλεο δελ πξέπεη λα επηηξέπνπλ 
πξφζθξνπζε ζε ζηαζεξά ζηνηρεία. 

 Καηά ηελ εξγαζία (γηα πεξίπησζε επείγνπζαο απνρψξεζεο) θαη γηα ηελ απνρψξεζε ηα 

ζπζηήκαηα πξνζπέιαζεο παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο ή έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ 
άιια ηζνδχλακα ζε παξερφκελε αζθάιεηα. 

 
 Κίλδπλνο από εξγαζίεο ζε θέξνληεο νξγαληζκνύο από κέηαιιν ή ζθπξόδεκα, 

μπιόηππνπο θαη  βαξέα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία:  ΌΥΙ  
 

 Οη θέξνληεο νξγαληζκνί απφ κέηαιιν ή ζθπξφδεκα θαη ηα ζηνηρεία ηνπο, νη 
μπιφηππνη, ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία ή ηα πξνζσξηλά ζηεξίγκαηα θαη νη          
αληηζηεξίμεηο πξέπεη λα ζπλαξκνινγνχληαη θαη λα απνζπλαξκνινγνχληαη ππφ 
ηελ επίβιεςε αξκνδίνπ πξνζψπνπ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Πξέπεη λα ιακβάλνληαη επαξθή πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ 
απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ  νθείινληαη ζην εχζξαπζην ή ζηελ πξνζσξηλή αζηάζεηα   

ελφο έξγνπ. 
 Οη μπιφηππνη, ηα πξνζσξηλά ζηεξίγκαηα θαη νη αληηζηεξίμεηο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, λα 

ππνινγίδνληαη, λα εθηεινχληαη θαη λα ζπληεξνχληαη έηζη ψζηε λα αληέρνπλ ρσξίο 

θίλδπλν ζηηο θαηαπνλήζεηο πνπ  κπνξεί λα ηνπο επηβιεζνχλ. 
 

15. Κίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο   :  ΌΥΙ  
 Πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο γεληθνχο θαλφλεο γηα 

ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο.  

 Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο πξνζσξηλήο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο θαη 
ζηελ πξνζεθηηθή απνκφλσζε ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ πνπ εξγάδεηαη ην πξνζσπηθφ 

θαη ηε ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ θαηάιιεια ζπληεξεκέλσλ. 
 Πξνζνρή ζηελ χπαξμε λεξνχ πιεζίνλ ησλ γξακκψλ ειεθηξηθήο ηξνθνδφηεζεο. 

 Η ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε είλαη θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλε απφ νπνηαδήπνηε θζνξά θαη 
κε ηελ θαηάιιειε πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε. 

 Καηάιιειε γείσζε ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Σα θαιψδηα παξνρήο ξεχκαηνο ζηα δηάθνξα ζεκεία ηνπ εξγνηαμίνπ είλαη θαηάιιεια 
πξνζηαηεπκέλα θαη καθξηά απφ δηαδξφκνπο θπθινθνξίαο. 

 Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο επηζεσξνχληαη θαη ζπληεξνχληαη ηαθηηθά. 
 Οη ειεθηξνιφγνη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ θαη 

εθαξκφδνπλ ηηο νδεγίεο αζθάιεηαο. 

 Σαθηηθή δνθηκή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ. 
 Καηάιιεινη ζήκαλζε ησλ επηθίλδπλσλ γηα ειεθηξνπιεμία ζεκείσλ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Κνληά ζηα ζεκεία εξγαζίαο ππάξρνπλ θαηάιιεινη ππξνζβεζηήξεο. 
 Γνθηκή θαη έιεγρνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πξηλ ηελ ζέζε ζε 

ιεηηνπξγία. 
 Οη πίλαθεο ζα θέξνπλ απαξαηηήησο ξειέ δηαθπγήο. 

 Οη ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο ζεκαίλνληαη απαξαηηήησο. 



 

16. Ηιεθηξηθά εξγαιεία:  ΌΥΙ  
 Σα ειεθηξηθά εξγαιεία είλαη κνλσκέλα ή δηπιά γεησκέλα. 

 Σα θαιψδηα είλαη ηαθηνπνηεκέλα, καθξηά απφ δηφδνπο εξγαδνκέλσλ θαη φρη πνιχ 
καθξηά. 

 Υξεζηκνπνηνχληαη αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο . 

 Κνληά ζηα ζεκεία εξγαζίαο ππάξρνπλ θαηάιιεινη ππξνζβεζηήξεο. 
 Σα ειεθηξηθά εξγαιεία ρξεζηκνπνηνχληαη φπσο πξνβιέπεηαη θαη κε ην βνεζεηηθφ 

εμνπιηζκφ ηνπο. 
 Σα ειεθηξηθά εξγαιεία είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ζπληεξνχληαη βάζεη πξνγξάκκαηνο 

κφλν απφ εηδηθεπκέλν ειεθηξνιφγν. 
 

17. Κίλδπλνο ππξθαγηάο – εθξήμεσλ: ΌΥΙ 

 Γελ ππάξρεη νξαηφο θίλδπλνο πνπ κπνξεί λα πξνβιεθζεί. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ρξήζε 

θιφγηζηξνπ γηα ηηο ζπγθνιιήζεηο. 
 

 Δξγαζίεο θνληά ζε ππόγεηα δίθηπα : ΠΙΘΑΝΟΝ  

 Μειέηε πεξηνρήο γηα πξνυπάξρνληα δίθηπα. 

 Σν δίθηπν θπζηθφ αεξίνπ έρεη πιήξε απνηχπσζε. 

 θφπηκν είλαη ε ππάξρνπζα πιεξνθνξία απνηχπσζεο λα επηβεβαηψλεηαη ζην πεδίν. 
 Αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ είδνπο ηνπ δηθηχνπ. 

 Αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ δηθηχνπ. 
 Μειέηε απνθπγήο δηαζηαχξσζεο ή παξάιιειεο ηνπνζέηεζεο . 

 Αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο. 
 Πξνζεθηηθή εθζθαθή (ρεηξνλαθηηθά αλ απαηηείηαη). 

 Δθζθαθή κφλν κε θαηάιιειε επίβιεςε θνληά ζε αγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ ή κέζεο 

ηάζεο ΓΔΗ. 
 Δξγαζίεο κφλν κε θαηάιιειε επίβιεςε θνληά ζε ηκήκαηα αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ ή 

κέζεο ηάζεο ΓΔΗ. 
 Γηαθνπή εξγαζηψλ φηαλ απνθαιπθζεί ή πξνθχςεη ππφλνηα χπαξμεο ππνγείνπ δηθηχνπ 

θαη άκεζε ελεκέξσζε αξκνδίσλ. 

 Οη ρεηξηζηέο εθζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ θαη νη εξγαδφκελνη λα κελ επεκβαίλνπλ κφλνη 
ηνπο ζε ηκήκαηα δηθηχσλ αλ δελ έρνπλ πάξεη ζαθείο εληνιέο. 

 Πιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο επηζήκαλζεο ησλ δηθηχσλ. 
 Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 

 Μφλσζε ηεο ζέζεο ηνπ ρεηξηζηή ησλ εθζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ. 

 

 Δξγαζίεο ζε νδνύο : ΝΑΙ  
 Ππιν ηην έναπξη ηων επγαζιών θα ενημεπώνονηαι οι απμόδιερ απσέρ και οι άμεζα 

ενδιαθεπόμενοι. 
 Θα ππάξρεη θαιφο ζρεδηαζκφο (ρξνληθφο θαη ρσξνηαμηθφο) γηα ηελ θίλεζε ησλ απηνθηλήησλ, 

ηξνθνδνζία θαηαζηεκάησλ, πξνζπέιαζε ζε ζρνιεία θαη ρψξνπο ηδηαίηεξνπ πιεζπζκνχ, 
θιπ. 

 Απζηεξή ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 Δμαζθάιηζε θίλεζεο κέζσλ άκεζεο βνήζεηαο. 
 ήκαλζε φπσο πξνβιέπεηαη θαη αλ απαηηείηαη πεξίθξαμε. 

 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ παξαγφκελνπ ζνξχβνπ. 
 Δμαζθάιηζε πξνζηαζίαο ησλ δηεξρνκέλσλ. 

 Καιφο θσηηζκφο ηνπ έξγνπ εάλ απαηηνχληαη εξγαζίεο ηε λχρηα. 
 Σήξεζε αζηπλνκηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία εξγνηαμίσλ. 

 Πξνζνρή ζε ελαέξηα θαη ππφγεηα δίθηπα. 

 Άξηζηε απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο. 
 Όινη νη εξγαδφκελνη ζα θνξνχλ θσζθνξίδνληα γηιέθα ζπλερψο. 

 
18. Κίλδπλνο εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο από εξγαιεία ρεηξόο  :  ΝΑΙ  



 Οη εγθαηαζηάζεηο, νη κεραλέο θαη ν εμνπιηζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

κεραλνθηλήησλ ή κε εξγαιείσλ  ρεηξφο πξέπεη: 
      α.   Να είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο 

          ιακβάλνληαο ππφςε, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηηο 
          εξγνλνκηθέο αξρέο. 

      β.   Να δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 

      γ.   Να ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εξγαζία γηα 
          ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 

      δ.   Να ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εξγαδφκελνπο πνπ  έρνπλ ιάβεη 
          θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 

 Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα φξγαλα ππφ πίεζε πξέπεη λα  παξαθνινπζνχληαη θαη λα 
ππνβάιινληαη ζε δνθηκέο θαη ειέγρνπο θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε 

ηελ  ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηε ρξήζε θιφγηζηξσλ ψζηε λα απνθεπρζνχλ αηπρήκαηα.  
 Οη ζπγθνιιήζεηο λα γίλνληαη ζε ρψξνπο κε επαξθή αεξηζκφ. 

 Οη θεθαιέο ησλ ζθπξηψλ είλαη ζηαζεξέο θαη ρσξίο θζνξέο. 
 Οη επηθάλεηεο θνπήο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θνθηεξέο. 

 Οη ιαβέο ζηηο ιίκεο είλαη ζηαζεξέο. 

 Οη κχηεο ησλ θαηζαβηδηψλ δελ έρνπλ θζαξεί. 
 Έιεγρνο φισλ ησλ εξγαιείσλ γηα ηπρφλ θζνξέο. 

 Υξεζηκνπνίεζε ηνπ θαηάιιεινπ εξγαιείνπ γηα θάζε δνπιεηά. 
 σζηή ζπληήξεζε, θαζαξηζκφο θαη απνζήθεπζε. 

 ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ε ρξεζηκνπνίεζε κε κνλσκέλσλ εξγαιείσλ θνληά ζε ειεθηξηθέο 
ζπζθεπέο. 

 ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ε ρξήζε εξγαιείσλ απφ ζίδεξν θνληά ζε εχθιεθηα πιηθά θαη ζε 

εθξήμηκεο αηκφζθαηξεο. 
 ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ε ηνπνζέηεζε εξγαιείσλ πάλσ ζε θξάζπεδα ή θάγθεια απφ φπνπ 

κπνξνχλ λα πέζνπλ ζε ρακειφηεξν επίπεδν. 
 

19. Ηιεθηξνζπγθνιιήζεηο : ΠΙΘΑΝΟΝ   
 Οι ζςζκεςέρ ηλεκηποζςγκόλληζηρ και ηα παπελκόμενά ηοςρ ππέπει να 

ζςνηηπούνηαι ζε άπιζηη καηάζηαζη. 
 Απζηεξφο πεξηνδηθφο έιεγρνο ησλ ζπζθεπψλ ειεθηξνζπγθφιιεζεο. 
 Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ γεηψζεσλ ζηα εμαξηήκαηα πνπ ζπγθνιιάκε. 

 Υξήζε θαηάιιεισλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο - Μ.Α.Π. 
 Μειέηε ζσζηνχ εμαεξηζκνχ ηνπ ρψξνπ πνπ γίλνληαη νη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο. 

 Δπηινγή επαξθψο εθπαηδεπκέλσλ ειεθηξνζπγθνιιεηψλ. 
 

20. Ομπγνλνθνιιήζεηο : ΠΙΘΑΝΟΝ 

 Υπηζιμοποίηζη επγαλείων ζε άπιζηη καηάζηαζη λειηοςπγίαρ.  

 Δπαξθήο πεξηνδηθφο έιεγρνο θαη ζπληήξεζε απηψλ.  

 Έιεγρνο δηαξξνψλ κε ζαπνπλφλεξν.  

 Με ιίπαλζε ησλ νξγάλσλ πνπ είλαη ζε επαθή κε νμπγφλν.  

 Πξνζηαζία καηηψλ απφ αθηηλνβνιία. 

 Πξνζηαζία ρεξηψλ θαη ζψκαηνο απφ εγθαχκαηα. 

 Αλάζεζε εξγαζηψλ νμπγνλνθφιιεζεο πάληα ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ άδεηα απφ ην 
Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο. 

 σζηφο εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο.  

 Απαγνξεχνληαη νη ζπγθνιιήζεηο ζε ρψξνπο κε εχθιεθηα πιηθά. 
 

21. Κίλδπλνο εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο από δίζθν θνπήο  :  ΝΑΙ  
 Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ δίζθνπ. 

 Έιεγρνο ηνπ δίζθνπ γηα θζνξέο πξηλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ. 

 σζηή ηνπνζέηεζε ηνπ δίζθνπ ζηνλ ηξνρφ. 
 Οη ηξνρνί πξέπεη λα θέξνπλ ην βνεζεηηθφ θαη πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ. 



 Οη εξγαδφκελνη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξνζηαηεπηηθά κέζα ηεο αλαπλνήο, ηεο αθνήο θαη 

ησλ καηηψλ. 
 Δλαιιαγή ησλ ρεηξηζηψλ θαη ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ γαληηψλ. 

 Δπαξθήο αεξηζκφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 
 Σν δάπεδν εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη θαζαξφ θαη κε γιηζηεξφ. 

 Σήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξηθψλ εξγαιείσλ. 

 Δθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ ηνπ ηξνρνχ θαη ελεκέξσζε γηα 
ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη ηξαπκαηηζκνχο. 

 σζηή θαη ηαθηηθή ζπληήξεζε ησλ ηξνρψλ. 
 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε γαληηψλ ζε εξγαζίεο κε ηξνρνχο, δίζθνπο θαη γεληθά εξγαιεία κε 

πεξηζηξεθφκελα κέξε θνληά ζην ζεκείν ρεηξηζκνχ ησλ. 
 

22. Γηάθνξεο κεραλέο : ΝΑΙ  

 Οη κεραλέο θέξνπλ δηαθξηηηθά αζθαινχο ιεηηνπξγίαο θαη πνηφηεηαο ΟΔ. 
 Καζνξηζκφο αζθαιψλ δηαδηθαζηψλ ρεηξηζκνχ ησλ κεραλψλ. 

 Δθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ ησλ κεραλψλ. 
 Καηάιιειε ζήκαλζε ηνπ ρψξνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ. 

 Οη κεραλέο έρνπλ πξνθπιαθηήξεο θαη θαιχκκαηα ζηα επηθίλδπλα θηλνχκελα κέξε. 

 Υξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ κεραλψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο. 
 Υξεζηκνπνίεζε αηνκηθνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. 

 Γείσζε ησλ ειεθηξηθψλ κεραλψλ. 
 Δπαξθήο εμαεξηζκφο ζε θιεηζηφ ρψξν ιεηηνπξγίαο κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο. 

 Σαθηηθή θαη ζσζηή ζπληήξεζε ησλ κεραλψλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 
ηνπο. 

 Όιεο νη κεραλέο είλαη εθνδηαζκέλεο κε εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζηα 

ειιεληθά. 
 Η ζπληήξεζε ησλ κεραλψλ γίλεηαη, φπσο νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο. 

 Η εγθαηάζηαζε ησλ κεραλψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 
 Απαγνξεχεηαη ηξνπνπνηήζεηο, πξνζαξκνγέο ή κεηαζέζεηο ηκεκάησλ ησλ κεραλψλ πνπ 

δελ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

 Οη κεραλέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ πνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί. 
 Απαγνξεχεηαη ε ππεξθφξησζε ησλ κεραλψλ. 

 
23. Κίλδπλνο από ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε πιηθώλ  : ΝΑΙ 

 Μείσζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε 
ππνθαηάζηαζε ηεο απφ κεραληθά κέζα. 

 Τπνβνήζεζε ηεο ρεηξνλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε κεραληθά κέζα. 

 Δθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξζφ ηξφπν ρεηξνλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ. 
 Δπηζήκαλζε ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ επηθίλδπλσλ παξακέηξσλ θαη ησλ ζεκείσλ 

ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, θαηά ηελ ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε, γηα απνθπγή ηνπο. 
 Οη εξγαδφκελνη λα είλαη ζε θαηάιιειε θπζηθή θαη ζσκαηηθή θαηάζηαζε ρσξίο 

κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα. 

 Δπίβιεςε γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ θαη ηερληθψλ ρεηξνλαθηηθήο δηαθίλεζεο 
θνξηίσλ. 

 Γηα ηε κεηαθνξά θνξηίσλ επηιέγεηαη θάζε θνξά ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ. 
 Σα θνξηία έρνπλ ζεκεία πηαζίκαηνο θαη νη εξγαδφκελνη θνξνχλ πάληα γάληηα 

απνθεχγνληαο ην γιίζηξεκα ησλ θνξηίσλ επάλσ ηνπο. 
 Απνθεχγνληαη ρεηξσλαθηηθέο κεηαθηλήζεηο φηαλ απαηηνχληαη ζηξνθέο ηνπ θνξκνχ, 

ζηάζε πξνβφινπ, ζπγθξάηεζε θνξηίνπ ζε ηελησκέλα ρέξηα ζηελ έθηαζε θαη γεληθά 
ζέζεηο ηνπ ζψκαηνο νη νπνίεο επηβαξχλνπλ ζεκαληηθφηαηα ην κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα. 

 

24. Κίλδπλνο από ππόγεηεο θαη ππνζαιάζζηεο εξγαζίεο : : ΌΥΙ  
 Παξνρή θαη ρξήζε θαηάιιεισλ θαη επαξθψλ πεξηθξάμεσλ, δηρηχσλ αζθαιείαο θαη 

εμνπιηζκνχ αζθαιείαο (ζσζηβίσλ, θ.ι.π.). 
 ήκαλζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πισηψλ κέζσλ. 

 Οη ρψξνη εξγαζίαο πάλσ ζην λεξφ, δειαδή δηάδξνκνη, πισηά κέζα, γέθπξεο, γέθπξεο 
πεδψλ θαη άιιεο δίνδνη, πξέπεη : 



a. Να έρνπλ επαξθή ζηαζεξφηεηα θαη αληνρή. 

b. Να είλαη αξθεηά κεγάινη ζην θάξδνο γηα ηελ αζθαιή κεηαθίλεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

c. Να έρνπλ επίπεδεο επηθάλεηεο ρσξίο πξνεμέρνληεο ξφδνπο, θινηνχο, θαξθηά, 
βίδεο θαη άιινπο θηλδχλνπο αλαηξνπήο, θαη εάλ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

απνθπγή θηλδχλσλ λα επηζηξψλνληαη κε ζαλίδεο. 

d. Να θσηίδνληαη εάλ ν θπζηθφο θσηηζκφο δελ επαξθεί. 
e. Να είλαη εθνδηαζκέλνη ζε θαηάιιεια ζεκεία κε αξθεηά ζσζίβηα, ζρνηληά 

δηάζσζεο θαη άιιν ζσζηηθφ εμνπιηζκφ. 
f. Όπνπ είλαη εθηθηφ θαη απαξαίηεην λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε θξάγκαηα, 

πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα άθξσλ, ζρνηληά δηάζσζεο, θ.ι.π. 
g. Να κελ ππάξρνπλ ζχλεξγα, εξγαιεία θαη άιια εκπφδηα. 

h. Να επηζηξψλνληαη κε άκκν, ηέθξα ή παξφκνηα πιηθά φηαλ γίλνληαη νιηζζεξνί 

απφ ιάδηα ή ρηφλη. 
i. Να είλαη αζθαιηζκέλνη γηα ηελ απνθπγή κεηαηφπηζεο απφ αλπςσκέλν λεξφ ή 

ηζρπξνχο αλέκνπο, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ζαλίδσλ θαηαζηξψκαηνο ζε 
δηαδξφκνπο θαη πιαηθφξκεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πάλσ απφ παιηξξντθά λεξά. 

j. Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα εξγάδνληαη ηνπιάρηζηνλ αλά δχν, έηζη ψζηε ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο ηνπ ελφο ν άιινο λα πξνζθέξεη ή λα θαιέζεη βνήζεηα. 
k. Οη πισηέο ζσιελψζεηο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε αζθαιή δηάδξνκν. 

l. Όπνπ είλαη απαξαίηεην λα έρνπκε επαξθή πιεπζηφηεηα. 
 Να γίλεη ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνλ θίλδπλν πληγκνχ. 

 Δθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ ζσζηηθψλ κέζσλ θαη ζηελ παξνρή 
πξψησλ βνεζεηψλ. 

 Ύπαξμε ζσζηηθήο ιέκβνπ, πιήξσο εμνπιηζκέλεο κε ζσζηηθά κέζα. Θα πξέπεη λα 

πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ ζέηνπλ νη ιηκεληθέο αξρέο. 
 Ύπαξμε ζρεδίνπ εθηάθηνπ αλάγθεο. 

 Πξνζνρή ζηηο απμνκεηψζεηο βάζνπο λεξψλ. 
 

25. Υξήζε αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ : :  ΌΥΙ  

 Κάζε ζπζθεπή ή εμάξηεκα αλχςσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ 
ζηνηρείσλ ηνπο, ησλ ζπλδέζκσλ, ησλ αγθπξψζεσλ θαη ησλ ζηεξηγκάησλ ηνπο, πξέπεη: 

α.    Να ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη ζσζηά θαη λα  έρνπλ ηελ απαξαίηεηε 
αληνρή γηα ηελ ρξήζε πνπ  πξννξίδνληαη. 

β.    Να εγθαζίζηαληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά 

γ.    Να ζπληεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 
δ.    Να παξαθνινπζνχληαη θαη λα ππνβάιινληαη ζε πεξηνδηθέο  δνθηκέο θαη 

ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα  λνκνζεζία. 
ε. Να ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί θαηάιιεια θαη 

έρνπλ εθνδηαζηεί κε ηηο  θαηάιιειεο άδεηεο βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 
 Κάζε ζπζθεπή θαη εμάξηεκα αλχςσζεο πξέπεη λα θέξεη επθξηλψο έλδεημε ηνπ 

αλψηαηνπ επηηξεπφκελνπ θνξηίνπ, ζχκθσλα κε ηηο εγθξίζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 Οη ζπζθεπέο αλχςσζεο, θαζψο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπο, δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ εθείλνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
πξννξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο εγθξίζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Όια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, άδεηεο, εγθξίζεηο θιπ. πξέπεη λα επξίζθνληαη ζην 

εξγνηάμην θαη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ  ειεγθηηθψλ αξρψλ. 
 Ο αλπςσηηθφο κεραληζκφο έρεη ηε δπλαηφηεηα αλχςσζεο ηνπ θνξηίνπ. 

 Ο αλπςσηηθφο κεραληζκφο έρεη ειεγρζεί πξηλ ηε ρξήζε. 
 Ο αλπςσηηθφο κεραληζκφο έρεη ηηο πξνβιεπφκελεο πηζηνπνηήζεηο. 

 Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν πξνβιεπφκελνο θαη ρσξίο θζνξέο. 
 Οη ρεηξηζηέο έρνπλ ην θαηάιιεια πξνζφληα θαη εκπεηξία. 

 Σα ζπξκαηφζρνηλα είλαη πξνζαξηεκέλα ζσζηά ζην θνξηίν. 

 Η πεξηνρή είλαη απνθιεηζκέλε θαη κε θαηάιιειε ζεκαηνδφηεζε. 
 Οη εξγαδφκελνη ζε γεηηνληθά ζεκεία έρνπλ ελεκεξσζεί. 



 Τπάξρεη ζπλερψο θαιή νξαηφηεηα ηνπ θνξηίνπ απφ ηνλ ρεηξηζηή ή ππάξρεη έκπεηξνο 

θνπκαληαδφξνο. 
 Γηα κεγάια θνξηία ρξεζηκνπνηνχληαη αέξεδεο απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ. 

 Οη αλπςσηηθνί κεραληζκνί βξίζθνληαη ζε ζέζεηο φπνπ είλαη εδξαζκέλα θαιά. 
 Απαγνξεχεηαη ε ειεχζεξε αηψξεζε θνξηίνπ. 

 Απαγνξεχεηαη ε ππεξθφξησζε ηνπ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ. 

 Απαγνξεχεηαη ε πξνζπάζεηα πιάγηαο κεηαθνξάο θνξηίνπ. 
 Απαγνξεχεηαη ε απφηνκε αλχςσζε / θαηέβαζκα. 

 Απαγνξεχεηαη ε δηαθίλεζε θνξηίσλ πάλσ απφ εξγαδφκελνπο. 
 Πξνζνρή φηαλ πεξηζζφηεξνη αλπςσηηθνί κεραληζκνί θηλνχληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

 Δμαζθάιηζε αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. 
 

26. Δξγαζίεο ζε θιεηζηνύο ρώξνπο  : ΌΥΙ  

 
27. Υξήζε κεραλεκάησλ έξγνπ : ΝΑΙ  

 Όια ηα νρήκαηα θαη ηα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαζψο θαη ηα  κεραλήκαηα 
δηαθίλεζεο πιηθψλ πξέπεη: 

α.   Να είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα ιακβάλνληαο ππφςε, ζην κέηξν 

ηνπ δπλαηνχ, ηηο εξγνλνκηθέο αξρέο. 
β.   Να δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη ηπρφλ κεηαηξνπέο λα 

εγθξίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πγεία θαη 
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

γ.   Να ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά θαη απφ πξφζσπα θαηάιιεια θαη εθνδηαζκέλα κε ηηο 
απαηηνχκελεο άδεηεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Οη νδεγνί θαη ρεηξηζηέο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ θαζψο 

θαη ησλ κεραλεκάησλ δηαθίλεζεο πιηθψλ πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη εηδηθή εθπαίδεπζε θαη 
λα δηαζέηνπλ  ηελ απαηηνχκελε απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία άδεηα. 

 Πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα απνθεχγεηαη  ε πηψζε ησλ ελ ιφγσ 
νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ζην ρψξν  εθζθαθήο ή ζην λεξφ. 

 Σα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαη ηα κεραλήκαηα δηαθίλεζεο  πιηθψλ πξέπεη, λα είλαη 

εθνδηαζκέλα κε ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή, ψζηε ν νδεγφο λα πξνζηαηεχεηαη θαηά ηεο ζχλζιηςεο ζε πεξίπησζε 

αλαηξνπήο ηνπ κεραλήκαηνο, θαζψο θαη θαηά ηεο πηψζεο  αληηθεηκέλσλ. 
 Όια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, άδεηεο θιπ. πξέπεη λα  ζπλνδεχνπλ ην κεράλεκα ή ηνλ 

νδεγφ θαη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

 Έλα κεράλεκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ(ηηο) εξγαζία (εο) πνπ έρεη 
θαηαζθεπαζζεί. 

 Απαγνξεχεηαη ε ππεξθφξησζε κεραλήκαηνο. 
 Μφλνλ αδεηνχρνη ρεηξηζηέο επηηξέπεηαη λα ρεηξίδνληαη ηα κεραλήκαηα. 

 Η άδεηα ησλ ρεηξηζηψλ πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ. 
 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ ζε άζθαιην. 

 Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπληήξεζε θαη ε ηήξεζε θαξηέιαο (βηβιίνπ) ζπληήξεζεο γηα θάζε 

κεράλεκα. 
 Απαγνξεχνληαη νη απηνζρεδηαζκνί ζηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο. 

 Όια ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ππξνζβεζηήξα θαη θαξκαθείν. 
 Όια ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο πξέπεη λα δνπιεχνπλ θαιψο. 

 Ο εμνπιηζκφο ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα αλαγξάθεη ηελ αλπςσηηθή 

ηθαλφηεηα. 
 Πηζηνπνηεηηθφ αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο απαηηείηαη γηα φινπο ηνπο γεξαλνχο. 

 Η ζέζε ηνπ κεραλήκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη επηζθαιήο γηα ην ίδην, ηνλ ρεηξηζηή ή 
ηξίηνπο. 

 Όια ηα ΜΔ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη πηλαθίδα "ΜΔ". 
 Η ληαιίθα ησλ απηνθίλεησλ θνξηεγψλ πξέπεη λα είλαη ζθεπαζκέλε φηαλ κεηαθέξεηαη 

ιεπηφθνθθν πιηθφ (άκκνο, 3Α). 
 Η επηζεψξεζε ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ αλπςψζεσο είλαη 

ππνρξεσηηθή θαη πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη. 
 Δηδηθά κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ιφγσ ελαέξησλ αγσγψλ ελέξγεηαο θαη 

ηειεπηθνηλσληψλ. 



 Πξνζνρή ζηα ππφγεηα δίθηπα θαηά ηελ εθζθαθή ηάθξσλ. 

 Σα πδξαπιηθά ζθπξηά είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλα γηα αηπρήκαηα ζε ππφγεηα δίθηπα. 
 Σα κεραλήκαηα πξέπεη λα αθηλεηνπνηνχληαη πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζίαο ζπληήξεζεο θαη 

λα επηζεκαίλνληαη κε ηελ ηνπνζέηεζε απαγνξεπηηθψλ πηλαθίδσλ (πρ κεράλεκα ζε 
ζπληήξεζε). 

 

 Δξγαζίεο επηκέηξεζεο  : ΝΑΙ  

 Ο επηκεηξεηήο πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηνπο θηλδχλνπο ζην εξγνηάμην γεληθά. 

 Ο επηκεηξεηήο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ είζνδν ηνπ ζε ρψξνπο 
εξγαζίαο. 

 Ο επηκεηξεηήο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ππεχζπλσλ. 
 Ο επηκεηξεηήο νθείιεη λα κελ κεηαζέηεη, πξνζαξκφδεη, θαηαζηξέθεη ή αθπξψλεη 

νπνηαδήπνηε δηάηαμε, κεραληζκφ, εμνπιηζκφ ή νηηδήπνηε άιιν. 

 Ο επηκεηξεηήο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνπο ππεχζπλνπο γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην 
πξφγξακκά ηνπ. 
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