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1. ΓΔΝΙΚΑ 
 

1.1. ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΑΤΣΟΤ  

2. Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνϋπνινγηζκνύ 60.000,00 επξώ θαη ζπλνιηθήο πίζησζεο 70.200,00 
επξώ πξνβιέπεηαη ν ειεθηξνθσηηζκόο ηεο αγνξάο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Παιαηνθήπνπ . 

 
 

 

2.1. ΑΚΡΙΒΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  
Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ ζηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Παιαηνθήπνπ. 

 
 

2.2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΚΤΡΙΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
ΚΤΡΙΟ ηνπ έξγνπ είλαη ν Γήκνο Μπηηιήλεο  πνπ εθπξνζσπείηαη από ην Γεκνηηθό ηνπ 

πκβνύιην. 

Ο ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΑ ησλ εθηεινύκελσλ εξγαζηώλ νξίδεηαη από ηνλ Γ/ληε ηεο Σερληθήο 
Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο . 

 
 

3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

 Δθζθαθέο ράλδαθα 

 Σνπνζέηεζε ζηδεξνζσιήλσλ  γηα ηελ πξνζηαζία θαη  δηέιεπζε θαισδίσλ 

 ε ηνπνζέηεζε θσηηζηηθώλ ηύπνπ θσληθήο δηαηνκήο  κνξθήο κε πιαθέηα LED ζε ηζηό 4 
κέηξσλ . 

 Απνθαηάζηαζε κε αζθαιηηθό ή επαλαρξεζηκνπνίεζε πιαθώλ. 
 

 
4. ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 

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

αλσηέξσ (όρη δεζκεπηηθά). 
- Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, ηηο νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληα , ηνπο 

θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο ηερληθήο θαζώο θαη ηηο νδεγίεο ησλ αληίζηνηρσλ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.. 
- Σα πιηθά ζα απνζεθεύνληαη ζηελ απνζήθε ηνπ εξγνιάβνπ. 

- Η πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ε θπθινθνξία εληόο απηνύ δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο 

εξγαζίεο.  
- Γελ ππάξρνπλ επηθίλδπλα πιηθά πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξνπ ηξόπνπ απνθνκηδήο. 

- Θα ππάξρεη εηδηθά δηακνξθσκέλνο ρώξνο γηα ρξήζε σο απνδπηήξηα θαη wc ηνπ 
πξνζσπηθνύ. Δπίζεο ζα δίδεηαη ε δπλαηόηεηα ζην πξνζσπηθό λα ιακβάλεη ηα γεύκαηά ηνπ 

ζε ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο ελώ ζα ηνπο δηαηίζεηαη πόζηκν λεξό.  

- Θα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθόο αεξηζκόο ηνπ ρώξνπ 
- Θα εμαζθαιίδεηαη ε παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ εθηεινύκελνπ 

έξγνπ. 



- Οη εξγαδόκελνη θαη νη εθπξόζσπνί ηνπο ζα ελεκεξώλνληαη γηα όια ηα απαηηνύκελα κέηξα 

αζθαιείαο όπσο πξνβιέπνληαη από ηα ηεύρε Φ.Α.Τ. θαη .Α.Τ. θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 
Οη παξερόκελεο πιεξνθνξίεο ζα είλαη θαηαλνεηέο. 

 
5. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ 

 

ηηο θαησηέξσ παξαγξάθνπο αλαθέξνληαη ηα ζεκεία ηδηαηηέξνπ πξνζνρήο πνπ πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ππόςε θαη λα ηεξνύληαη θαηά ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο θαη πξέπεη λα αθνινπζνύληαη 
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. 
 

1. Υξήζε αληηζηεξίμεσλ : ΟΥΙ 
 

2. Δξγαζίεο εθζθαθώλ :ΝΑΙ 

 ΚΑΜΙΑ εθζθαθή δελ είλαη ΑΦΑΛΗ. 

 Απαγνξεύεηαη 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 ΤΠΟΓΔΙΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ. 

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

 Οη εθζθαθέο πξέπεη λα ΠΔΡΙΦΡΑΟΝΣΑΙ θαηάιιεια θαη πιήξσο. 

 ΔΞΟΓΟΙ από ηηο εθζθαθέο (π.ρ. ζθάιεο) πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε απνζηάζεηο κηθξόηεξεο 
ησλ 24 κέηξσλ κεηαμύ ηνπο. 

 Ο ΦΩΣΙΜΟ θαη ν ΑΔΡΙΜΟ βαζέσλ ηάθξσλ πξέπεη λα ειέγρεηαη. 
 Απαηηείηαη ΔΛΔΓΥΟ ησλ εθζθαθώλ κεηά από θάζε ηζρπξή βξνρόπησζε. 

 ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΙ απνζέζεηο πιηθώλ θαη εξγαιείσλ ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 60εθ. από 
ην ρείινο ηνπ πξαλνύο. 

 ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ε εξγαζία ζε ηάθξνπο όηαλ έρνπλ πιεκκπξίζεη. 

 Δπηβάιιεηαη πξόβιεςε ΑΠΟΡΡΟΗ όκβξησλ. 
 ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ όισλ ησλ θαζέησλ ζηνηρείσλ ή ΜΔΣΑΘΔΗ ηνπο όπνπ θηλδπλεύνπλ από 

ηελ εθζθαθή. 
 Αζθαιήο ΓΔΦΤΡΩΗ ηάθξσλ γηα ηε δηέιεπζε νρεκάησλ θαη πεδώλ. 

 Απαγνξεύεηαη ε ΤΠΟΚΑΦΗ κεραλεκάησλ. 

 Απαγνξεύεηαη ε εξγαζία ζην ΠΟΓΙ ηνπ πξαλνύο βαζηώλ εθζθαθώλ αλ δελ ιεθζνύλ εηδηθά 
κέηξα. 

 Σα επηζθαιή θαη πξνεμέρνληα ηκήκαηα ζα θαηαθξεκλίδνληαη. 
 

3. Δξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο : ΝΑΙ 

 Η βαξέια ζα έρεη ζηαζκεύζεη θαηάιιεια, ρσξίο λα δεκηνπξγεί θπθινθνξηαθό πξόβιεκα. 
 Η πξέζα ζα έρεη ζηαζκεύζεη θαηάιιεια, ρσξίο λα δεκηνπξγεί θπθινθνξηαθό πξόβιεκα θαη 

έρεη ζηαζεξνπνηεζεί κε ηε ρξήζε πνδαξηθώλ. 
 Η αλάπηπμε ηεο κπνύκαο δελ έξρεηαη ζε επαθή κε ελαέξηα δίθηπα ελέξγεηαο ή 

ηειεπηθνηλσλίαο. 
 Σν ζθπξόδεκα ξέεη από ηε βαξέια ζηελ πξέζα ρσξίο λα ρύλεηαη θάησ. 

 1-1 επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ ρεηξηζηή ηεο πξέζαο θαη ηνπ ζεκείνπ ζθπξνδέηεζεο είλαη 

εμαζθαιηζκέλε θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζθπξνδέηεζεο. 
 Σν πξνζσπηθό πνπ ρεηξίδεηαη ην ζσιήλα ηεο πξέζαο θνξά κπόηεο αζθάιεηαο, γπαιηά, 

γάληηα, θξάλνο θαη θαηάιιεια ξνύρα εξγαζίαο. 
 Καλέλα άηνκν δελ πεξηθέξεηαη άζθνπα ζην ρώξν ζθπξνδέηεζεο 

 Τπάξρεη θαηάιιειε πξνζηαζία από πηώζε από ύθνο θαη δελ έρεη αθαηξεζεί γηα ηε 

ζθπξνδέηεζε θαλέλα πξνζηαηεπηηθό 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 απηόλ είλαη άλεηε θαη 
αζθαιήο. 

 Πάληα δύν άηνκα θξαηνύλ ην ζσιήλα έθρπζεο. 
 Πάληα εξγάδνληαη δύν άηνκα ζην δνλεηή, έλαο ην ρεηξίδεηαη θαη έλαο επηβιέπεη ην 

πεξηζώξην ηνπ θαισδίνπ. 

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

ππνρσξήζεηο πξαλώλ)  : ΟΥΙ 
 

5. Δξγαζίεο θαηεδάθηζεο – εθηεηακέλεο θαζαηξέζεηο : ΟΥΙ 
 

6. Δξγαζίεο ηνηρνπνηηώλ : ΟΥΙ 

 
7. Δξγαζίεο βαθώλ – επηρξηζκάησλ  : ΝΑΙ 

 Δθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη νη εξγαδόκελνη από ηε ρξήζε ησλ 
επηθίλδπλσλ πιηθώλ. 

 Λήςε όισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία ησλ 
επηθίλδπλσλ πιηθώλ. 

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

 Απνθιεηζκόο ησλ επηθίλδπλσλ ρώξσλ εξγαζίαο κε επηθίλδπλα πιηθά θαη ζήκαλζε 

απαγόξεπζεο εηζόδνπ. 
 Δπηινγή θαηάιιεισλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

 πλερήο ρξήζε ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο από ηνπο εξγαδόκελνπο. 
 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο από ηε ρξήζε επηθίλδπλσλ 

πιηθώλ θαη ησλ επηπηώζεσλ ηνπο ζηελ πγεία ηνπο. 
 Δθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην ζσζηό ρεηξηζκό ησλ επηθίλδπλσλ πιηθώλ θαη ησλ 

έθηαθησλ ελεξγεηώλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 

 Δπαξθήο αεξηζκόο ζηνπο ρώξνπο όπνπ γίλνληαη βαθέο. 
 ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ε δεκηνπξγία γπκλήο θιόγαο ή ζπηλζήξα ζηνπο ρώξνπο βαθώλ, ηδηαίηεξα 

ηνπο θιεηζηνύο. 
 Έιεγρνο ησλ ζθαισζηώλ θαη ησλ ζθαιώλ πξηλ ηε ρξήζε. 

 Οη ζθαισζηέο λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθά θάγθεια θαη θηγθιηδώκαηα. 

 
8. Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ή απνμήισζεο παινπηλάθσλ :ΟΥΙ 

 
9. Δξγαζία ζε ηθξηώκαηα : ΟΥΙ 

 

10. Δξγαζία ζε θιίκαθεο : ΝΑΙ 
 Οη θιίκαθεο πξέπεη λα έρνπλ επαξθή αληνρή θαη λα ζπληεξνύληαη ζσζηά. 

 Πξέπεη επίζεο λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζσζηά, ζηα θαηάιιεια ζεκεία θαη ζύκθσλα κε ηε 
ρξήζε γηα ηελ  νπνία πξννξίδνληαη. 

 Οη θιίκαθεο ζα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ζύληνκεο θαη ειαθξηέο εξγαζίεο. 
 Θα επηζεσξνύληαη θαη ζα ειέγρνληαη ηαθηηθά. 

 Οη εξγαδόκελνη ζα εθπαηδεύνληαη ζην ζσζηό ηξόπν αλύςσζεο θαη ζηεξέσζεο ησλ. 

 Σν έδαθνο ζηήξημεο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξό. 
 Γελ πξέπεη λα δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο ζηνπο ρώξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. 

 Γηα ην αλέβαζκα εξγαιείσλ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθνί ζάθνη ή εξγαιεηνζήθεο. 
 Δξγαιεία πνπ απαηηνύλ θαη ηα δύν ρέξηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο δελ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζε θιίκαθεο.  

 
11. Δξγαζίεο αινπκηλνθαηαζθεπώλ : ΟΥΙ 

 
12. Δξγαζίεο δαπεδνζηξώζεσλ : ΝΑΙ 

 Αζθαιήο κεηαθνξά πιηθώλ δαπεδνζηξώζεσλ. 

 Υξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο όπνπ είλαη απαξαίηεην. 



 Οκαιή θαη ρσξίο εκπόδην θίλεζε κέζα ζην ρώξν. 

 Καηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό. 
 Άξηζηε θαηάζηαζε εξγαιείσλ, 

 Καηάιιεινο θσηηζκόο θαη εμαεξηζκόο. 
 

13. Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο : ΟΥΙ 

 
14. Μεηαιινπξγηθέο εξγαζίεο : ΟΥΙ 

 
15. Κίλδπλνο από εξγαζία ζε ύςνο ( πέξαηα πιαθώλ, αλνίγκαηα,  θ.ι.π.) : ΝΑΙ 

 Οη πηώζεηο από ύςνο πξέπεη λα πξνιακβάλνληαη, ηδίσο κέζσ ζηεξεώλ θηγθιηδσκάησλ κε 
επαξθέο ύςνο πνπ ζα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα εκπόδην ζηε ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ, έλα  

ρεηξνιηζζήξα θαη ελδηάκεζν νξηδόληην ζηνηρείν, ή άιιν     ηζνδύλακν κέζν, ζύκθσλα κε 

ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 
 Οη εξγαζίεο ζε ύςνο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη κόλν κε ηε βνήζεηα ηνπ θαηάιιεινπ 

εμνπιηζκνύ ή κε κεραληζκνύο ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο όπσο θηγθιηδώκαηα, εμέδξεο ή 
δίρηπα  πξνζηαζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε απηώλ ησλ κέζσλ δελ  είλαη δπλαηή ιόγσ 

ηεο θύζεο ησλ εξγαζηώλ, πξέπεη λα  πξνβιέπνληαη ηα θαηάιιεια κέζα πξόζβαζεο θαη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη δώλεο αζθαιείαο ή άιιεο κέζνδνη αζθάιεηαο  κε αγθύξσζε, κε ηηο 
πξνϋπόζεζεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηηο εξγαζίεο ζε ύςνο. 
 Η πξόζβαζε πξέπεη λα είλαη αζθαιήο. 

 Η θπζηθή θαηάζηαζε, ε ςπρηθή-πλεπκαηηθή θαηάζηαζε θαη ε ςπρνινγία ηνπ πξνζσπηθνύ 
πξέπεη λα ειέγρεηαη, ηδηαίηεξα γηα εξγαζίεο ζε κεγάια ύςε. 

 Σν πξνζσπηθό πξέπεη λα είλαη έκπεηξν ζε εξγαζίεο ζε ύςνο θαη εμνηθεησκέλν κε ηηο ζπλζή-

θεο εθηέιεζεο ηέηνησλ εξγαζηώλ. 
 Σα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πξέπεη λα έρνπλ επηιεγεί κε πξνζνρή 

γηα λα κελ δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα 
 Αλ δελ εμαζθαιίδεηαη ε πηώζε πιηθώλ θαη αληηθεηκέλσλ, ε πεξηνρή από θάησ πξέπεη λα 

απνκνλώλεηαη από θίλεζε πξνζσπηθνύ, ηξίησλ θαη εμνπιηζκνύ. 

 ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο απαηηείηαη απζηεξή επίβιεςε. 
 Σα πιηθά θαη ν εμνπιηζκόο λα κεηαθέξνληαη κε αλπςσηηθά κεραλήκαηα θαη όρη κε ηα 

ρέξηα. 
 Η επηκήθπλζε ησλ δηρηύσλ θαη ην ειεύζεξν κήθνο ηεο δώλεο δελ πξέπεη λα επηηξέπνπλ 

πξόζθξνπζε ζε ζηαζεξά ζηνηρεία. 

 Καηά ηελ εξγαζία (γηα πεξίπησζε επείγνπζαο απνρώξεζεο) θαη γηα ηελ απνρώξεζε ηα 
ζπζηήκαηα πξνζπέιαζεο παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο ή έρνπλ αληηθαηαζηαζεί από άιια 

ηζνδύλακα ζε παξερόκελε αζθάιεηα. 
 

16. Κίλδπλνο από εξγαζίεο ζε θέξνληεο νξγαληζκνύο από κέηαιιν ή ζθπξόδεκα, 
μπιόηππνπο θαη  βαξέα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία : ΟΥΙ  

 

17. Κίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο   : ΝΑΙ 
 Πξέπεη λα ιακβάλνληαη όια ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη από ηνπο γεληθνύο θαλόλεο γηα ηηο 

ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο.  
 Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο πξνζσξηλήο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ζηελ 

πξνζεθηηθή απνκόλσζε ησλ ειεθηξηθώλ γξακκώλ πνπ εξγάδεηαη ην πξνζσπηθό θαη ηε 

ρξήζε εηδηθνύ εμνπιηζκνύ θαη εξγαιείσλ θαηάιιεια ζπληεξεκέλσλ. 
 Πξνζνρή ζηελ ύπαξμε λεξνύ πιεζίνλ ησλ γξακκώλ ειεθηξηθήο ηξνθνδόηεζεο. 

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

 Καηάιιειε γείσζε ησλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 Σα θαιώδηα παξνρήο ξεύκαηνο ζηα δηάθνξα ζεκεία ηνπ εξγνηαμίνπ είλαη θαηάιιεια 

πξνζηαηεπκέλα θαη καθξηά από δηαδξόκνπο θπθινθνξίαο. 

 Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο επηζεσξνύληαη θαη ζπληεξνύληαη ηαθηηθά. 
 Οη ειεθηξνιόγνη ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό θαη εθαξκόδνπλ 

ηηο νδεγίεο αζθάιεηαο. 



 Σαθηηθή δνθηκή ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ πξνζηαηεπηηθώλ κέζσλ. 

 Καηάιιεινη ζήκαλζε ησλ επηθίλδπλσλ γηα ειεθηξνπιεμία ζεκείσλ ηνπ εξγνηαμίνπ. 
 Κνληά ζηα ζεκεία εξγαζίαο ππάξρνπλ θαηάιιεινη ππξνζβεζηήξεο. 

 Γνθηκή θαη έιεγρνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ από εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό πξηλ ηελ ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία. 

 Οη πίλαθεο ζα θέξνπλ απαξαηηήησο ξειέ δηαθπγήο. 

 Οη ππόγεηεο εγθαηαζηάζεηο ζεκαίλνληαη απαξαηηήησο. 
 

18. Ηιεθηξηθά εξγαιεία : ΝΑΙ 
 Σα ειεθηξηθά εξγαιεία είλαη κνλσκέλα ή δηπιά γεησκέλα. 

 Σα θαιώδηα είλαη ηαθηνπνηεκέλα, καθξηά από δηόδνπο εξγαδνκέλσλ θαη όρη πνιύ καθξηά. 
 Υξεζηκνπνηνύληαη αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο . 

 Κνληά ζηα ζεκεία εξγαζίαο ππάξρνπλ θαηάιιεινη ππξνζβεζηήξεο. 

 Σα ειεθηξηθά εξγαιεία ρξεζηκνπνηνύληαη όπσο πξνβιέπεηαη θαη κε ην βνεζεηηθό 
εμνπιηζκό ηνπο. 

 Σα ειεθηξηθά εξγαιεία είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ζπληεξνύληαη βάζεη πξνγξάκκαηνο 
κόλν από εηδηθεπκέλν ειεθηξνιόγν. 

 

 
 

19. Κίλδπλνο ππξθατάο – εθξήμεσλ  : ΟΥΙ 
 

20. Δξγαζίεο θνληά ζε ππόγεηα δίθηπα : ΝΑΙ 

 Μειέηε πεξηνρήο γηα πξνϋπάξρνληα δίθηπα. 

 Σν δίθηπν θπζηθό αεξίνπ έρεη πιήξε απνηύπσζε. 

 θόπηκν είλαη ε ππάξρνπζα πιεξνθνξία απνηύπσζεο λα επηβεβαηώλεηαη ζην πεδίν. 
 Αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ηνπ είδνπο ηνπ δηθηύνπ. 

 Αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ηεο ζέζεο ηνπ δηθηύνπ. 
 Μειέηε απνθπγήο δηαζηαύξσζεο ή παξάιιειεο ηνπνζέηεζεο . 

 Αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ εξγαζίαο. 

 Πξνζεθηηθή εθζθαθή (ρεηξνλαθηηθά αλ απαηηείηαη). 
 Δθζθαθή κόλν κε θαηάιιειε επίβιεςε θνληά ζε αγσγνύο θπζηθνύ αεξίνπ ή κέζεο ηάζεο 

ΓΔΗ. 
 Δξγαζίεο κόλν κε θαηάιιειε επίβιεςε θνληά ζε ηκήκαηα αγσγώλ θπζηθνύ αεξίνπ ή 

κέζεο ηάζεο ΓΔΗ. 

 Γηαθνπή εξγαζηώλ όηαλ απνθαιπθζεί ή πξνθύςεη ππόλνηα ύπαξμεο ππνγείνπ δηθηύνπ θαη 
άκεζε ελεκέξσζε αξκνδίσλ. 

 Οη ρεηξηζηέο εθζθαπηηθώλ κεραλεκάησλ θαη νη εξγαδόκελνη λα κελ επεκβαίλνπλ κόλνη ηνπο 
ζε ηκήκαηα δηθηύσλ αλ δελ έρνπλ πάξεη ζαθείο εληνιέο. 

 Πιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο επηζήκαλζεο ησλ δηθηύσλ. 
 Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ αξκόδηνπ θνξέα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 

 Μόλσζε ηεο ζέζεο ηνπ ρεηξηζηή ησλ εθζθαπηηθώλ κεραλεκάησλ. 

 
21. Δξγαζίεο ζε νδνύο : NAΙ 

 
 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζα ελεκεξώλνληαη νη αξκόδηεο αξρέο θαη νη άκεζα 

ελδηαθεξόκελνη. 

 Θα ππάξρεη θαιόο ζρεδηαζκόο (ρξνληθόο θαη ρσξνηαμηθόο) γηα ηελ θίλεζε ησλ 
απηνθηλήησλ, ηξνθνδνζία θαηαζηεκάησλ, πξνζπέιαζε ζε ζρνιεία θαη ρώξνπο ηδηαίηεξνπ 

πιεζπζκνύ, θιπ. 
 Απζηεξή ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

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

 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ παξαγόκελνπ ζνξύβνπ. 

 Δμαζθάιηζε πξνζηαζίαο ησλ δηεξρνκέλσλ. 
 Καιόο θσηηζκόο ηνπ έξγνπ εάλ απαηηνύληαη εξγαζίεο ηε λύρηα. 

 Σήξεζε αζηπλνκηθώλ δηαηάμεσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία εξγνηαμίσλ. 



 Πξνζνρή ζε ελαέξηα θαη ππόγεηα δίθηπα. 

 Άξηζηε απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο. 
 Όινη νη εξγαδόκελνη ζα θνξνύλ θσζθνξίδνληα γηιέθα ζπλερώο. 

 
22. Κίλδπλνο εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο από εξγαιεία ρεηξόο  :  ΝΑΙ 

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

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

          ιακβάλνληαο ππόςε, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, ηηο 
          εξγνλνκηθέο αξρέο. 

      β.   Να δηαηεξνύληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 
      γ.   Να ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εξγαζία γηα 

          ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 

      δ.   Να ρξεζηκνπνηνύληαη από εξγαδόκελνπο πνπ  έρνπλ ιάβεη 
          θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 

 Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα όξγαλα ππό πίεζε πξέπεη λα  παξαθνινπζνύληαη θαη λα 
ππνβάιινληαη ζε δνθηκέο θαη ειέγρνπο θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζύκθσλα κε ηελ  

ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηε ρξήζε θιόγηζηξσλ ώζηε λα απνθεπρζνύλ αηπρήκαηα.  
 Οη ζπγθνιιήζεηο λα γίλνληαη ζε ρώξνπο κε επαξθή αεξηζκό. 

 Οη θεθαιέο ησλ ζθπξηώλ είλαη ζηαζεξέο θαη ρσξίο θζνξέο. 
 Οη επηθάλεηεο θνπήο πξέπεη λα δηαηεξνύληαη θνθηεξέο. 

 Οη ιαβέο ζηηο ιίκεο είλαη ζηαζεξέο. 
 Οη κύηεο ησλ θαηζαβηδηώλ δελ έρνπλ θζαξεί. 

 Έιεγρνο όισλ ησλ εξγαιείσλ γηα ηπρόλ θζνξέο. 

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

 ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ε ρξεζηκνπνίεζε κε κνλσκέλσλ εξγαιείσλ θνληά ζε ειεθηξηθέο 
ζπζθεπέο. 

 ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ε ρξήζε εξγαιείσλ από ζίδεξν θνληά ζε εύθιεθηα πιηθά θαη ζε εθξήμηκεο 

αηκόζθαηξεο. 
 ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ε ηνπνζέηεζε εξγαιείσλ πάλσ ζε θξάζπεδα ή θάγθεια από όπνπ 

κπνξνύλ λα πέζνπλ ζε ρακειόηεξν επίπεδν. 
 

23. Ηιεθηξνζπγθνιιήζεηο : ΟΥΙ 

 
24. Ομπγνλνθνιιήζεηο : ΟΥΙ 

 
25. 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 ηξνρό. 

 Οη ηξνρνί πξέπεη λα θέξνπλ ην βνεζεηηθό θαη πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό. 
 Οη εξγαδόκελνη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα πξνζηαηεπηηθά κέζα ηεο αλαπλνήο, ηεο αθνήο θαη 

ησλ καηηώλ. 
 Δλαιιαγή ησλ ρεηξηζηώλ θαη ρξεζηκνπνίεζε εηδηθώλ γαληηώλ. 

 Δπαξθήο αεξηζκόο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο. 

 Σν δάπεδν εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη θαζαξό θαη κε γιηζηεξό. 
 Σήξεζε ησλ θαλόλσλ αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξηθώλ εξγαιείσλ. 

 Δθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ αζθαιή ρεηξηζκό ηνπ ηξνρνύ θαη ελεκέξσζε γηα ηνπο 
πηζαλνύο θηλδύλνπο θαη ηξαπκαηηζκνύο. 

 σζηή θαη ηαθηηθή ζπληήξεζε ησλ ηξνρώλ. 
 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε γαληηώλ ζε εξγαζίεο κε ηξνρνύο, δίζθνπο θαη γεληθά εξγαιεία κε 

πεξηζηξεθόκελα κέξε θνληά ζην ζεκείν ρεηξηζκνύ ησλ. 

 
26. Γηάθνξεο κεραλέο : ΝΑΙ 

 Οη κεραλέο θέξνπλ δηαθξηηηθά αζθαινύο ιεηηνπξγίαο θαη πνηόηεηαο ΟΔ. 



 Καζνξηζκόο αζθαιώλ δηαδηθαζηώλ ρεηξηζκνύ ησλ κεραλώλ. 

 Δθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ αζθαιή ρεηξηζκό ησλ κεραλώλ. 
 Καηάιιειε ζήκαλζε ηνπ ρώξνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλώλ. 

 Οη κεραλέο έρνπλ πξνθπιαθηήξεο θαη θαιύκκαηα ζηα επηθίλδπλα θηλνύκελα κέξε. 
 Υξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ κεραλώλ γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο. 

 Υξεζηκνπνίεζε αηνκηθνύ εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο εξγαδόκελνπο. 

 Γείσζε ησλ ειεθηξηθώλ κεραλώλ. 
 Δπαξθήο εμαεξηζκόο ζε θιεηζηό ρώξν ιεηηνπξγίαο κεραλώλ εζσηεξηθήο θαύζεο. 

 Σαθηηθή θαη ζσζηή ζπληήξεζε ησλ κεραλώλ όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή 
ηνπο. 

 Όιεο νη κεραλέο είλαη εθνδηαζκέλεο κε εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζηα ειιελη-
θά. 

 Η ζπληήξεζε ησλ κεραλώλ γίλεηαη, όπσο νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο. 

 Η εγθαηάζηαζε ησλ κεραλώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 
 Απαγνξεύεηαη ηξνπνπνηήζεηο, πξνζαξκνγέο ή κεηαζέζεηο ηκεκάησλ ησλ κεραλώλ πνπ δελ 

πξνβιέπνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 
 Οη κεραλέο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζθνπό πνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί. 

 Απαγνξεύεηαη ε ππεξθόξησζε ησλ κεραλώλ. 

 
27. Κίλδπλνο από ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε πιηθώλ  : ΝΑΙ 

 Μείσζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε 

ππνθαηάζηαζε ηεο από κεραληθά κέζα. 

 Τπνβνήζεζε ηεο ρεηξνλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε κεραληθά κέζα. 

 Δθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξζό ηξόπν ρεηξνλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ. 
 Δπηζήκαλζε ζηνπο εξγαδόκελνπο ησλ επηθίλδπλσλ παξακέηξσλ θαη ησλ ζεκείσλ 

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

κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα. 
 Δπίβιεςε γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ νδεγηώλ θαη ηερληθώλ ρεηξνλαθηηθήο δηαθίλεζεο 

θνξηίσλ. 

 Γηα ηε κεηαθνξά θνξηίσλ επηιέγεηαη θάζε θνξά ην θαηάιιειν πξνζσπηθό. 
 Σα θνξηία έρνπλ ζεκεία πηαζίκαηνο θαη νη εξγαδόκελνη θνξνύλ πάληα γάληηα 

απνθεύγνληαο ην γιίζηξεκα ησλ θνξηίσλ επάλσ ηνπο. 

 Απνθεύγνληαη ρεηξσλαθηηθέο κεηαθηλήζεηο όηαλ απαηηνύληαη ζηξνθέο ηνπ θνξκνύ, ζηάζε 

πξνβόινπ, ζπγθξάηεζε θνξηίνπ ζε ηελησκέλα ρέξηα ζηελ έθηαζε θαη γεληθά ζέζεηο ηνπ 
ζώκαηνο νη νπνίεο επηβαξύλνπλ ζεκαληηθόηαηα ην κπνζθειεηηθό ζύζηεκα. 

 
28. Κίλδπλνο από ππόγεηεο θαη ππνζαιάζζηεο εξγαζίεο : ΟΥΙ 

 

29. Υξήζε αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ : ΝΑΙ  
 Κάζε ζπζθεπή ή εμάξηεκα αλύςσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηαηηθώλ 

ζηνηρείσλ ηνπο, ησλ ζπλδέζκσλ, ησλ αγθπξώζεσλ 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 ρξεζηκνπνηνύληαη ζσζηά 

γ.    Να ζπληεξνύληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 

δ.    Να παξαθνινπζνύληαη θαη λα ππνβάιινληαη ζε πεξηνδηθέο  δνθηκέο θαη ειέγρνπο 
ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα  λνκνζεζία. 

ε. Να ρξεζηκνπνηνύληαη από εξγαδόκελνπο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί θαηάιιεια θαη 
έρνπλ εθνδηαζηεί κε ηηο  θαηάιιειεο άδεηεο βάζεη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο. 

 Κάζε ζπζθεπή θαη εμάξηεκα αλύςσζεο πξέπεη λα θέξεη επθξηλώο έλδεημε ηνπ αλώηαηνπ 

επηηξεπόκελνπ θνξηίνπ, ζύκθσλα κε ηηο εγθξίζεηο πνπ απαηηνύληαη από ηελ ηζρύνπζα 
λνκνζεζία. 

 Οη ζπζθεπέο αλύςσζεο, θαζώο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπο, δελ κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ζθνπνύο δηαθνξεηηθνύο από εθείλνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη 

ζύκθσλα κε ηηο εγθξίζεηο πνπ απαηηνύληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 



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

θαη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ  ειεγθηηθώλ αξρώλ. 
 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο έρεη ηε δπλαηόηεηα αλύςσζεο ηνπ θνξηίνπ. 

 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο έρεη ειεγρζεί πξηλ ηε ρξήζε. 
 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο έρεη ηηο πξνβιεπόκελεο πηζηνπνηήζεηο. 

 Ο εμνπιηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν πξνβιεπόκελνο θαη ρσξίο θζνξέο. 

 Οη ρεηξηζηέο έρνπλ ην θαηάιιεια πξνζόληα θαη εκπεηξία. 
 Σα ζπξκαηόζρνηλα είλαη πξνζαξηεκέλα ζσζηά ζην θνξηίν. 

 Η πεξηνρή είλαη απνθιεηζκέλε θαη κε θαηάιιειε ζεκαηνδόηεζε. 
 Οη εξγαδόκελνη ζε γεηηνληθά ζεκεία έρνπλ ελεκεξσζεί. 

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

 Γηα κεγάια θνξηία ρξεζηκνπνηνύληαη αέξεδεο από έκπεηξν πξνζσπηθό. 

 Οη αλπςσηηθνί κεραληζκνί βξίζθνληαη ζε ζέζεηο όπνπ είλαη εδξαζκέλα θαιά. 
 Απαγνξεύεηαη ε ειεύζεξε αηώξεζε θνξηίνπ. 

 Απαγνξεύεηαη ε ππεξθόξησζε ηνπ αλπςσηηθνύ κεραληζκνύ. 
 Απαγνξεύεηαη ε πξνζπάζεηα πιάγηαο κεηαθνξάο θνξηίνπ. 

 Απαγνξεύεηαη ε απόηνκε αλύςσζε / θαηέβαζκα. 

 Απαγνξεύεηαη ε δηαθίλεζε θνξηίσλ πάλσ από εξγαδόκελνπο. 
 Πξνζνρή όηαλ πεξηζζόηεξνη αλπςσηηθνί κεραληζκνί θηλνύληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

 Δμαζθάιηζε αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. 
 

30. Δξγαζίεο ζε θιεηζηνύο ρώξνπο  : ΟΥΙ 
 

31. Υξήζε κεραλεκάησλ έξγνπ : ΝΑΙ 

 Όια ηα νρήκαηα θαη ηα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαζώο θαη ηα  κεραλήκαηα δηαθίλεζεο 
πιηθώλ πξέπεη: 

α.   Να είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα ιακβάλνληαο ππόςε, ζην κέηξν ηνπ 
δπλαηνύ, ηηο εξγνλνκηθέο αξρέο. 

β.   Να δηαηεξνύληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη ηπρόλ κεηαηξνπέο λα εγθξίλνληαη 

ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ιακβάλνληαο ππόςε ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

γ.   Να ρξεζηκνπνηνύληαη ζσζηά θαη από πξόζσπα θαηάιιεια θαη εθνδηαζκέλα κε ηηο 
απαηηνύκελεο άδεηεο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 Οη νδεγνί θαη ρεηξηζηέο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ ρσκαηνπξγηθώλ κεραλεκάησλ θαζώο θαη 

ησλ κεραλεκάησλ δηαθίλεζεο πιηθώλ πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη εηδηθή εθπαίδεπζε θαη λα 
δηαζέηνπλ  ηελ απαηηνύκελε από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία άδεηα. 

 Πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα ώζηε λα απνθεύγεηαη  ε πηώζε ησλ ελ ιόγσ 
νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ζην ρώξν  εθζθαθήο ή ζην λεξό. 

 Σα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαη ηα κεραλήκαηα δηαθίλεζεο  πιηθώλ πξέπεη, λα είλαη 
εθνδηαζκέλα κε ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, ώζηε ν νδεγόο λα πξνζηαηεύεηαη θαηά ηεο ζύλζιηςεο ζε πεξίπησζε 

αλαηξνπήο ηνπ κεραλήκαηνο, θαζώο θαη θαηά ηεο πηώζεο  αληηθεηκέλσλ. 
 Όια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, άδεηεο θιπ. πξέπεη λα  ζπλνδεύνπλ ην κεράλεκα ή ηνλ 

νδεγό θαη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθώλ αξρώλ. 
 Έλα κεράλεκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ηελ(ηηο) εξγαζία (εο) πνπ έρεη 

θαηαζθεπαζζεί. 

 Απαγνξεύεηαη ε ππεξθόξησζε κεραλήκαηνο. 
 Μόλνλ αδεηνύρνη ρεηξηζηέο επηηξέπεηαη λα ρεηξίδνληαη ηα κεραλήκαηα. 

 Η άδεηα ησλ ρεηξηζηώλ πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ. 
 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε εξππζηξηνθόξσλ κεραλεκάησλ ζε άζθαιην. 

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

 Απαγνξεύνληαη 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 δνπιεύνπλ θαιώο. 



 Ο εμνπιηζκόο ησλ αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα αλαγξάθεη ηελ αλπςσηηθή 

ηθαλόηεηα. 
 Πηζηνπνηεηηθό αλπςσηηθήο ηθαλόηεηαο απαηηείηαη γηα όινπο ηνπο γεξαλνύο. 

 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 θνξηεγώλ πξέπεη λα είλαη ζθεπαζκέλε όηαλ κεηαθέξεηαη 

ιεπηόθνθθν πιηθό (άκκνο, 3Α). 
 Η επηζεώξεζε ησλ αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ αλπςώζεσο είλαη 

ππνρξεσηηθή θαη πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη. 
 Δηδηθά κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ιόγσ ελαέξησλ αγσγώλ ελέξγεηαο θαη 

ηειεπηθνηλσληώλ. 

 Πξνζνρή ζηα ππόγεηα δίθηπα θαηά ηελ εθζθαθή ηάθξσλ. 
 Σα πδξαπιηθά ζθπξηά είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλα γηα αηπρήκαηα ζε ππόγεηα δίθηπα. 

 Σα κεραλήκαηα πξέπεη λα αθηλεηνπνηνύληαη πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζίαο ζπληήξεζεο θαη λα 
επηζεκαίλνληαη κε ηελ ηνπνζέηεζε απαγνξεπηηθώλ πηλαθίδσλ (πρ κεράλεκα ζε 

ζπληήξεζε). 
 

32. Δξγαζίεο επηκέηξεζεο  : ΝΑΙ 

 Ο επηκεηξεηήο πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηνπο θηλδύλνπο ζην εξγνηάμην γεληθά. 
 Ο επηκεηξεηήο νθείιεη λα ελεκεξώζεη ηνλ ππεύζπλν γηα ηελ είζνδν ηνπ ζε ρώξνπο 

εξγαζίαο. 
 Ο επηκεηξεηήο νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ππεύζπλσλ. 

 Ο επηκεηξεηήο νθείιεη λα κελ κεηαζέηεη, πξνζαξκόδεη, θαηαζηξέθεη ή αθπξώλεη 

νπνηαδήπνηε δηάηαμε, κεραληζκό, εμνπιηζκό ή νηηδήπνηε άιιν. 
 Ο επηκεηξεηήο νθείιεη λα ελεκεξώλεη ηνπο ππεύζπλνπο γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην 

πξόγξακκά ηνπ.   
                              Μπηηιήλε Μάξηηνο  2020                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
                                                                                                          ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

   Ο ΤΝΣΑΞΑ               Η Αλ .ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ  ΣΜΗΜΑΣΟ          Η Αλ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΤΓΜ 

                                        ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ            
                                                                                                                                            
 
 
      
    Γ. ΣΑΚΣΙΚΟ                               ΠΑΠΑΩΣΗΡΙΟΤ ΔΛ                                         ΜΑΚΡΗ ΓΔΠΟΙΝΑ  
ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ ΣΔ               ΠΟΛ/ΚΟ  ΜΗΥ/ΚΟ ΠΔ                          ΜΗΥ/ΓΟ  ΜΗΥ/ΚΟ ΠΔ 

 

 
 
 


		2020-09-15T13:19:10+0300




