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1. Άρθρο 1 

1.1. Αντικείμενο και ορισμοί 

Το τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αφορά τους γενικούς όρους, με βάση τους οποίους 
και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών και σχεδίων της εγκεκριμένης 
μελέτης θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο το Έργο «Εκτακτη αποκατάσταση και προστασία αγωγού 
διάθεσης (χερσαίου και υποθαλάσσιου) και φρεατίου φόρτισης Ε.Ε.Λ. Μεθώνης λόγω θεομηνίας» 

Το έργο αυτό εκτελείται για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Πύλου - Νέστορος. Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑ 
Πύλου - Νέστορος και φορέας υόποίησης ο Δήμος Πύλου - Νέστορος. Το αντικείμενο της εργολαβίας, 
δηλ. η έκταση και το είδος των έργων που θα εκτελεστούν ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων και την Τεχνική Έκθεση της Μελέτης. 

Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, μαζί με τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη της μελέτης 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

Χρησιμοποιούνται στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων ορισμένοι όροι και συντμήσεις που θα 
έχουν την ακόλουθη σημασία. 
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ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ - ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΔΕΥΑ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ή ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Τ.Υ.  Δήμου Πύλου-Νέστορος. 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : σημαίνει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος - φυσικό πρόσωπο, εργοληπτική επιχείρηση, 
κοινοπραξία, που αναλαμβάνει έπειτα από δημοπρασία την εκτέλεση των εργασιών που καθορίζονται 
από τη συγγραφή αυτή ή τμήματος τους. Σημαίνει επίσης, τους τυχόν νόμιμους εκπροσώπους του, 
κατάλληλα εξουσιοδοτημένους να ενεργούν για λογαριασμό του κατά την εκτέλεση του έργου. 

ΣΥΜΒΑΣΗ : σημαίνει και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας 
Γ.Σ.Υ. 

Γ.Σ.Υ. : σημαίνει τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Ε.Σ.Υ. : σημαίνει την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Τ.Π. : σημαίνει Τεχνική Προδιαγραφή. 

2. Άρθρο 2 

2.1.   Ισχύουσα Νομοθεσία 
Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα Γ.Σ.Υ. ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις καθώς και οι 

σχετικές Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι. Εννοείται ότι κατά το χρόνο υποβολής προσφοράς για 

το έργο θα ισχύει κάθε άλλη διάταξη που αφορά την ανάθεση και κατασκευή των Δημοσίων Έργων. 

1. Ο Ν. 2328/95 ‘’Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης...κλπ’’ (άρθρο 15), ο Ν. 2338 (άρθρο 13)  

και ο Ν. 2372 (άρθρα 4 και 11) 

2. Το Π.Δ. 82/96 ‘’Ονομαστικοποίηση των μετοχών ελληνικών ανωνύμων εταιρειών...κλπ’’ 

3. Ο Ν. 2522/97 ‘’Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης 

δημοσίων έργων ... κλπ’’ 

4. Ο Ν. 2576/98 ‘’Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των Δημοσίων Έργων 

και άλλες διατάξεις’’ 

5. Το ΠΔ 305/96 

6. Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 ‘Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων’’  

7. Η απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (Φ.Ε.Κ. 2221/Β/30-7-2012) “Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) 

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα” 

και η Εγκύκλιος 26/2012(ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012), ), όπως τροποποιήθηκε με τις εγκ. 22/24-10-

2014, 26/11-12-2014 και 17/7-9-2016 του Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. και ισχύει. 

8. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (ή του τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή του τ. 
Υ.Δ.Ε.), εφόσον δεν αντίκεινται στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.),  

9. Η απόφαση Δ11γ/0/9/7 (Φ.Ε.Κ. 363/Β/19-2-2013) «Αναπροσαρμογή και συμπήρωση Ενιαίων 

Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πράσινου και 

Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

10. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 160 Α΄) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

11. τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 53, παράγραφος 7ζ του Ν. 4412/2016 και ο 
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Κανονισμός Περιγραφιών Τιμολογίων Εργασιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις που εγκρίθηκε με την 
υπ. αριθμ. ΔΝΣΝγ/οικ. 35577/ΦΝ466 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 
1746 Β’/19.5.2017),  

12. Όλες οι ισχύουσες διατάξεις που αναφέρονται στην εκτέλεση Δημοσίων Έργων, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

3. Άρθρο 3 

3.1. Σύμβαση - Συμβατικά στοιχεία της Εργολαβίας 
Σύμβαση είναι το έγγραφο συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ του Εργοδότη και Αναδόχου. Η 

Σύμβαση συμπληρώνεται με τα υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Τα συμβατικά στοιχεία αλληλοσυμπληρώνονται και σε 

περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων η σειρά ισχύος ορίζεται κατωτέρω, εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά στη Διακήρυξη Δημοπρασίας : 

α. Η εργολαβική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ κυρίου του έργου και αναδόχου. 

β. Η διακήρυξη. 

γ. Το Τιμολόγιο Προσφοράς. 

δ.  Το Τιμολόγιο Μελέτης 

ε. Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς 

στ. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ζ. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

η. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου 

θ. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης  

ι. Τα λοιπά τεύχη της Μελέτης. 

ια. Οι ισχύουσες αναλύσεις τιμών και περιγραφικά τιμολόγια των διαφόρων έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Η ακριβής περιγραφή, ο τρόπος εκτέλεσης, οι δοκιμασίες ελέγχου, ποιότητας υλικών και τελειωμένου 

έργου κλπ. ο τρόπος επιμέτρησης και πληρωμής των προς εκτέλεση εργασιών, τις οποίες αφορά κάθε 

άρθρο του Τιμολογίου, ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Τέλος τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης του έργου, αλληλοσυμπληρώνονται ανεξάρτητα από τη σειρά 

τους. 

4. Άρθρο 4 

4.1. Υπογραφή σύμβασης 
Με την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της εγκριτικής απόφασης γίνεται και η πρόσκλησή του σε ορισμένο 

τόπο για την υπογραφή της σύμβασης σε προθεσμία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Μέσα 

στην ίδια προθεσμία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τις σχετικές εγγυήσεις.  Αν ο 

Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τις απαιτούμενες 
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εγγυήσεις εντός της παραπάνω προθεσμίας, τότε κηρύσσεται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του άρθρου 160 του Ν. 4412/16. 

Η σύμβαση υπογράφεται μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου του Δήμου Πύλου – Νέστορος. Οι 

συμβατικές προθεσμίες εκτέλεσης του έργου αρχίζουν από την ημερομηνία ανάρτησης του 

συμφωνητικού στο Κ.Η.ΜΔ.Σ. 

5. Άρθρο 5 

5.1. Ανακοινώσεις προς τον ανάδοχο ή τον Αντίκλητο 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεώνεται ο Ανάδοχος να δηλώσει εγγράφως προς τον 

Εργοδότη και την επιβλέπουσα Υπηρεσία τον τόπο των κεντρικών γραφείων του κατά τη διάρκεια της 

ισχύος της. Με τη δήλωση διορίζεται επίσης από τον Ανάδοχο και ο Αντίκλητος. Μαζί με το διορισμό 

του Αντικλήτου υποβάλλεται και έγγραφο αποδοχής του διορισμού του απ' αυτόν. 

Στον Αντίκλητο του Αναδόχου κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας. Κάθε αλλαγή Αντικλήτου 

καθώς επίσης και κάθε μεταβολή της διεύθυνσης αυτού ή του Αναδόχου κατά τη διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης αναφέρεται αμέσως προς τον Εργοδότη και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που δεν ανεβρεθεί ο Αντίκλητος στη δηλωθείσα διεύθυνση ή αρνήσεως τούτου να 

παραλάβει το έγγραφο της Υπηρεσίας, η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την αντικατάστασή του και ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει άλλον Αντίκλητο. 

6. Άρθρο 6 

6.1. Εκχώρηση έργων σε τρίτους. 
Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του 

έργου) είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του 

άρθρου 337 του Ν. 4412. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το όλον του 

αντικειμένου της σύμβασης, χωρίς την έγκριση του Εργοδότη. Τυχόν εκχώρηση επιτρέπεται να γίνεται 

μόνο ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Πύλου-Νέστορος σε φυσικό πρόσωπο εργολήπτη εν ενεργεία  ή 

εργοληπτική επιχείρηση που έχει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά, οικονομικά και  νομικά εχέγγυα για την 

εκτέλεση του εκχωρημένου τμήματος της εργολαβίας. 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος παραμένει προσωπικά υπεύθυνος απέναντι στον Εργοδότη σχετικά 

με θέματα που έχουν σχέση με εργατοτεχνικό προσωπικό ή τρίτους. 

7. Άρθρο 7 

7.1. Προσαρμογή των συνθηκών κατασκευής του έργου 
Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή της προσφοράς, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι 

διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και έχουν ελέγξει πλήρως στη φύση και την τοποθεσία του έργου και 
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έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ότι αφορά τις 

κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις της προσωρινής και οριστικής απόθεσης των προϊόντων 

εκσκαφής, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης 

εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης, τις συνήθως 

επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, τις διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης των υδάτων των 

ποταμών, των χειμάρρων, της παλίρροιας και άλλες παρόμοιες φυσικές συνθήκες στην περιοχή των 

έργων. 

Επίσης, εξυπακούεται ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν πλήρη γνώση της διαμόρφωσης και της κατάστασης 

του εδάφους του είδους και την ποιότητας των κατάλληλων και εκμεταλλεύσιμων υλικών που 

βρίσκονται στην περιοχή, των μέσων (μηχανημάτων,, υλικών και υπηρεσιών) που θα απαιτηθούν πριν 

από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και όλων των άλλων παραγόντων που είναι 

δυνατό να επηρεάσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους. 

Επίσης, ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης, 

προκειμένου να συμμορφωθεί με αυτά, όπως επίσης και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας 

μαζί με τη Διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς τους, καθώς και ότι αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα να 

εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

Η παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της 

σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για πλήρη συμμόρφωση προς τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις. 

8. Αρθρο 8 

8.1. Προσαρμογή - Συμπλήρωση της μελέτης. 
Με την υπογραφή της Σύμβασης η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του 

Αναδόχου την εγκεκριμένη οριστική μελέτη. 

Με την έναρξη των εργασιών του ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση 

στον έλεγχο και πύκνωση, όπου απαιτείται για τις ανάγκες της εκτέλεσης του έργου, των 

εγκατεστημένων υψομετρικών αφετηριών στην περιοχή του έργου. 

Μετά από τα παραπάνω, ο Ανάδοχος προβαίνει στη χάραξη των έργων, στην πασσάλωση και 

χωροστάθμηση των αξόνων των οδών, λήψη διατομών, εξασφαλίσεις των υψομετρικών και 

οριζοντιογραφικών σημείων, στον έλεγχο και λήψη των απαιτούμενων συμπληρωματικών στοιχείων 

της οριστικής μελέτης και επίσης, στη σήμανση της ζώνης κατάληψης των έργων, με την παρουσία και 

τον έλεγχο της επίβλεψης. 

Σε περιπτώσεις που παρουσιαστούν μη αμελητέες διαφορές μεταξύ των τοπογραφικών διαγραμμάτων 

στα οποία βασίστηκαν τα σχέδια και των πραγματικών στοιχείων του εδάφους, ο Ανάδοχος οφείλει να 

προσαρμόσει  κατάλληλα τη χάραξη των αξόνων και να συντάξει τροποποιητικές μελέτες εφαρμογής 

σε συνεννόηση με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η δαπάνη όλων των ανωτέρω εργασιών 
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περιλαμβάνεται στα γενικά έξοδα το αναδόχου και συνεπώς αυτός δεν δικαιούται ουδεμίας επιπλέον 

αποζημίωσης γι’ αυτές τις εργασίες. 

9. Αρθρο 9 

9.1. Παρατηρήσεις - Τροποποίηση της μελέτης 
Αν κατά την εκτέλεση του έργου και μέχρι την περαίωση του, αποδειχθούν με αναμφισβήτητα στοιχεία, 

σφάλματα στη μελέτη, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να υποβάλλει τις αναθεωρητικές του προτάσεις 

εγκαίρως και μέσα στις προθεσμίες που ισχύουν. 

Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης του, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία υποδείξει 

εγγράφως στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τα τυχόν σφάλματα της μελέτης, ή τα ληπτέα μέτρα για 

αποφυγή μελλοντικών ζημιών, πλην όμως αυτή τον διέταξε με γραπτή διαταγή να συνεχίσει τις 

εργασίες. 

Εφ’ όσον προταθούν τροποποιήσεις ή βελτιώσεις των εγκεκριμένων μελετών, θα καλείται υποχρεωτικά 

ο Μελετητής που τις συνέταξε προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις του. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ευθύνες του Μελετητή, θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Ν. 

4412/16, άρθρο 144. Τα ίδια θα εφαρμόζονται και στην περίπτωση που κατά την διάρκεια του έργου θα 

διαπιστωθούν μεγάλες αποκλίσεις από τις ποσότητες των εργασιών της εγκεκριμένης μελέτης. 

10. Αρθρο 10 

10.1. Συμμόρφωση του Αναδόχου προς τη σύμβαση και τις διαταγές της Υπηρεσίας. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει πιστά τη εγκεκριμένα διαγράμματα, να τηρεί τις 

διαστάσεις και τη διάταξη των διαφόρων μερών των έργων και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της 

συγγραφής υποχρεώσεων και τα στοιχεία της μελέτης. 

Εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων, ο ανάδοχος αντιμετωπίζει συνθήκες ή εμπόδια τα 

οποία δεν έχουν προβλεφθεί από την Υπηρεσία, οφείλει να ειδοποιήσει γραπτά την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία υποβάλλοντας συγχρόνως και τις προτάσεις του προς περαιτέρω αντιμετώπιση του 

θέματος. Προς τις διαταγές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται ο 

Ανάδοχος, εφαρμοζομένων, σε περίπτωση διαφωνίας, των ισχύοντων διατάξεων. 

Ο Ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί σε προφορικές διαταγές, αλλά μόνο σε έγγραφες.  

Σε περίπτωση όμως κατά την οποία η διαταγή λόγω του επείγοντος χαρακτήρος της δίδεται επί τόπου 

των έργων, ο Επιβλέπων οφείλει να ενημερώσει αμέσως την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, για την έκδοση 

κανονικής διαταγής εντός τριών (3) ημερών από την δοθείσα προφορική. 



ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΘΩΝΗΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ 

 

9 
 

11. Αρθρο 11 

11.1. Τεχνική διεύθυνση του έργου - Προσωπικό του Αναδόχου. 
Την τεχνική διεύθυνση των έργων έχει, καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής τους, ο Ανάδοχος είτε ο 

αντιπρόσωπος αυτού, διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός, ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένος. 

Ο Ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του είναι υποχρεωμένος, σε πρόσκληση της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας να συνοδεύσει τον επιβλέποντα κατά τις επί τόπου μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή 

επιθεώρηση των εκτελούμενων έργων. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει το απαιτούμενο επιστημονικό, βοηθητικό τεχνικό προσωπικό καθώς 

επίσης τους εργατοτεχνίτες και τους χειριστές μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων. Όλοι αυτοί 

πρέπει να είναι κατάλληλοι και να έχουν τα νόμιμα προσόντα για τα σκοπό που χρησιμοποιούνται. 

Λόγω ειδικής και εξειδικευμένης τεχνολογίας που ενέχεται για τις υποθαλάσσιες εργασίες, αλλά και για 

λόγους ασφαλείας, ο εκπρόσωπος του αναδόχου, ο οποίος θα έχει και την επίβλεψη του έργου, θα 

πρέπει να είναι πολιτικός μηχανικός, αυτοδύτης κάτοχος επαγγελματικής άδειας δύτη ή μαθητευόμενου 

επαγγελματία  δύτη. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δικαιούται να διατάξει την αντικατάσταση ή απομάκρυνση των 

δυστροπούντων, ανίκανων ή μη τίμιων υπαλλήλων, εργοδηγών, τεχνικών, εργατών ή οποιουδήποτε 

άλλου εκ του προσωπικού του εργολάβου.  Για τις εκ δόλου ή αμέλειας πράξεις αυτών κατά την 

εκτέλεση του έργου, ακέραια την ευθύνη τη φέρει ο Ανάδοχος. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δικαιούται να διατάσσει την ενίσχυση των συνεργείων του Αναδόχου, ο 

οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται. 

Με την εγκατάσταση του μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από το πρόγραμμα ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να προβεί στην οργάνωση του εργοταξίου κατασκευάζοντας όλα τα απαιτούμενα 

οικήματα, εγκαταστάσεις κλπ. σε χώρο που θα εγκρίνει η Επίβλεψη. Στις εγκαταστάσεις αυτές θα 

περιλαμβάνονται και τα εξής ύστερα από εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας : 

 Γραφείο Εργοταξιάρχη και διοίκησης του έργου. 

 Γραφείο Επίβλεψης. 

 Εργαστήριο δοκιμασίας υλικών και ελέγχου ποιότητας έργων. 

 Χώροι υγιεινής για τους εργαζόμενους στο έργο. 

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις αν και προσωρινής φύσεως θα πρέπει να πληρούν τους βασικούς όρους 

διαβίωσης, να παρέχουν λογικές ανέσεις και να είναι εφοδιασμένες με παροχή πόσιμου νερού, 

ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και αποχέτευσης. 

12. Αρθρο 12 

12.1. Ποιότητα υλικών - Έλεγχος τούτων. 
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται γενικά να προμηθεύσει κάθε φύσεως υλικά που απαιτούνται για την 

κατασκευή των έργων της σύμβασης με δική του ευθύνη και δαπάνη. Τα υλικά αυτά πρέπει να είναι της 
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καλύτερης ποιότητας του είδους τους, για τον σκοπό που προορίζονται και να διατηρούνται συνεχώς 

σε άριστη κατάσταση. Αν σε άλλα συμβατικά τεύχη αναφέρεται ότι τα υλικά πρέπει να είναι ορισμένου 

τύπου, ο Επιβλέπων θα αποφαίνεται αν αυτά πληρούν τους καθορισμένους όρους. 

Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση, πριν από τη χρήση τους.  Επίσης, η προμήθεια 

υλικών και η εκτέλεση εργασιών που δεν προδιαγράφονται σαφώς από τη σύμβαση προϋποθέτουν 

την έγγραφη έγκριση του Επιβλέποντα για κάθε εφαρμογή. 

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη έγκριση του Επιβλέποντα μπορούν και εκ των 

υστέρων να απορριφθούν. Η κατά τα ανωτέρω έγκριση της χρήσεως των υλικών με κανένα τρόπο δεν 

μπορεί να ερμηνευτεί σαν απαλλαγή του Αναδόχου από την υποχρέωση του και την ευθύνη του της 

παροχής των υλικών που πληρούν τις απαιτήσεις της σύμβασης. 

Όλα τα υλικά θα υπόκεινται σε επιθεώρηση, εξέταση και δοκιμή εκ μέρους του Επιβλέποντα 

οποιαδήποτε στιγμή σε όλη τη διάρκεια της παραγωγής τους στο εργοστάσιο ή επιτόπου των έργων. Ο 

Επιβλέπων έχει το δικαίωμα να απορρίπτει ελαττωματικά υλικά, που θα αντικαθίστανται με άλλα 

κατάλληλα χωρίς πρόσθετη αποζημίωση του Αναδόχου. 

Τα υλικά που απορρίπτονται θα συγκεντρώνονται και θα απομακρύνονται αμέσως από το χώρο 

εργασίας, με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει να 

αντικαταστήσει αμέσως τα απορριπτόμενα υλικά, ο Εργοδότης μπορεί με νέα σύμβαση ή με άλλο 

τρόπο, κατά την κρίση του, να προβαίνει στην αντικατάστασή τους, επιβαρύνοντας με τις δαπάνες τον 

Ανάδοχο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί να ευθύνεται για κάθε ζημία του έργου. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται εργολαβικού οφέλους για υλικά που του παρέχονται από τον Εργοδότη και 

κατ’ αρχήν δεν φέρει ευθύνη για την τυχόν κακή ποιότητά τους, αλλά μόνο για την έντεχνη 

χρησιμοποίηση και ενσωμάτωσή τους στο έργο. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος διαπιστώσει ότι η 

χρήση των παραπάνω υλικών δημιουργεί κινδύνους για την καλή κατασκευή ή λειτουργία του έργου 

υποχρεώνεται να ενημερώσει αμέσως γραπτά την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και τον Εργοδότη, όπου θα 

αναφέρει και θα τεκμηριώνει τις απόψεις του. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος υποχρεωθεί, ύστερα από τις δικές του γραπτές επισημάνσεις, με 

γραπτή εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ή του Εργοδότη να ενσωματώσει τα υλικά αυτά στο 

εκτελούμενο έργο, τότε οι επιπτώσεις από τυχόν κακή λειτουργία ή αστοχία του θα βαρύνουν τον Κύριο 

του έργου. 

Πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι καθοριζόμενες αναλογίες υλικών στο τιμολόγιο τις Τ.Π. ή τις 

συγγραφές υποχρεώσεων ή αυτές που θα καθοριστούν από εργαστηριακό έλεγχο.  Η άμμος και το 

αμμοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται και η μέτρησή τους να γίνεται με κιβώτια καθορισμένων 

διαστάσεων για να επιτυγχάνονται οι πρέπουσες αναλογίες. 
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13. Αρθρο 13 

13.1. Μηχανικός εξοπλισμός 
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται γενικά να διαθέσει με δαπάνες και ευθύνη του όλο το μηχανικό εξοπλισμό 

που απαιτείται για την εκτέλεση των έργων. 

Τα μηχανικά μέσα (εγκαταστάσεις, μηχανήματα, κόσκινα διαλογής ή παραγωγής υλικών εργαλεία 

κλπ)., τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των προβλεπόμενων από τη 

σύμβαση έργων, πρέπει να είναι επαρκή και κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και να 

βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. 

Εάν οποτεδήποτε πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων, ο Επιβλέπων 

κρίνει ότι τα χρησιμοποιηθησόμενα ή χρησιμοποιούμενα μηχανικά μέσα δεν εξασφαλίζουν την καλή 

εκτέλεση των εργασιών ή τον προβλεπόμενο ρυθμό προόδου τους, μπορεί να διατάξει τον Ανάδοχο να 

αντικαταστήσει ή συμπληρώσει τον αριθμό των μηχανημάτων ή άλλων μέσων με σκοπό την 

επιτάχυνση ή βελτίωση του ρυθμού εκτέλεσής του. 

14. Αρθρο 14 

14.1. Προθεσμίες και πρόοδος εκτέλεσης του έργου - Ευθύνη του Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αποπερατώσει και να παραδώσει πλήρως στον Κύριο του έργου τις 

αναληφθείσες από αυτόν εργασίες, μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στη Διακήρυξη και Ε.Σ.Υ. 

που αρχίζουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας Γ.Σ.Υ. 

Για την καθορισμένη συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου, ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει 

λάβει υπόψη του όλες γενικά τις συνθήκες έργου, τη σύσταση του εδάφους, εμφανούς ή όχι, τις τοπικές 

δυσχέρειες, τις δυνατότητες της περιοχής του έργου για προμήθεια υλικών στην απαιτούμενή από το 

έργο ποιότητα και ποσότητα, τις Διοικητικές και Αστυνομικές απαγορεύσεις ως προς την 

χρησιμοποίηση ορισμένων μέσων εργασίας ή εκτέλεσης του έργου, δεχόμενος αζημίως για τον 

Εργοδότη κάθε δυσχέρεια του έργου, χωρίς οποιαδήποτε παράταση της προθεσμίας ή οποιαδήποτε 

άλλη αξίωση. 

Αν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων, το προσωπικό, εργαλεία, συσκευές και μηχανικός 

εξοπλισμός ή υλικά είναι σε τέτοιο βαθμό ανεπαρκή, ώστε να είναι φανερό ότι με τη χρήσή τους δεν θα 

είναι δυνατή η τήρηση της ορισμένης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου ή ότι θα γίνει, ένεκα αυτών, 

πλημμελής η εκτέλεση των εργαστηριακών ελέγχων, υποχρεώνεται ο Ανάδοχος με υπόδειξη της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας να προβεί στη συμπλήρωση τους μέσα σε τασσόμενη από αυτήν 

προθεσμία. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα συμμορφωθεί με την ως άνω υπόδειξη της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας, ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να προβεί, χωρίς άλλη ενόχληση προς τον Ανάδοχο, στην 

εκτέλεση των εργασιών εκείνων που η καθυστέρηση έναρξης ή περαίωσης είναι αδικαιολόγητη και 

είναι απαραίτητες για την πρόοδο και περαίωση του όλου έργου μέσα στη συμβατική προθεσμία. 

Εξυπακούεται ότι η δαπάνη των εργασιών αυτών καταλογίζεται στον Ανάδοχο του έργου. 
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Η θέληση αυτή του Εργοδότη γνωστοποιείται γραπτά στον Ανάδοχο για να παρακολουθήσει τις σε 

βάρος και για λογαριασμό του εκτελεσθησόμενες εργασίες. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν 

παρακολουθήσει την ως άνω εκτέλεση δεν μπορεί να εγείρει αντίρρηση για την πραγματοποιηθείσα σε 

βάρος του δαπάνη. 

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο για την εφαρμογή της μελέτης όσο 

και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο έλεγχος που θα 

ασκηθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει καθόλου τον Ανάδοχο από τις ευθύνες 

αυτές. 

Εφόσον κατά τον έλεγχο των εκτελούμενων έργων παρατηρηθεί ασυμφωνία μεταξύ των εγκεκριμένων  

για την κατασκευή σχεδίων και των σχετικών οδηγιών της Υπηρεσίας, είτε χρήση υλικών κατώτερης 

ποιότητας από την προβλεπόμενη στη σύμβαση και τις Τ.Π., είτε οποιαδήποτε παράβαση των 

κανόνων της τέχνης και γενικά των υποχρεώσεων του Αναδόχου, ο Επιβλέπων σημειώνει την 

ανωμαλία στο ημερολόγιο του έργου, μνημονεύει αν δόθηκε προφορική ή έγγραφη διαταγή 

σημειώνοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής εντολής, σημειώνει αν συμμορφώθηκε ο 

Ανάδοχος με προηγούμενες δοθείσες εντολές και σε αντίθετη περίπτωση τις σχετικές επί του 

προκειμένου ενέργειές του. 

Κάθε ημέρα η Επίβλεψη του έργου αναγράφει το είδος και την έκταση εκτελεσθεισών εργασιών, το 

είδος και τις περίπου ποσότητες των προσκομισθέντων το εργοτάξιο υλικών καθώς και τα τυχόν 

αναγκαία αυτοσχέδια διαγράμματα. Το ημερολόγιο του έργου τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 146 του Ν. 4412/16. 

Η καταμέτρηση των αφανών εργασιών, για τις οποίες θα συντάσσονται πρωτόκολλο παραλαβής 

αφανών εργασιών (Π.Π.Α.Ε.), γίνεται από διμελή επιτροπή κατά την κρίση του Προϊστάμενου της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας στην οποία μετέχει οπωσδήποτε ο Επιβλέπων Μηχανικός. 

Η Επίβλεψη μπορεί να δίνει έγγραφες εντολές στον Ανάδοχο καθορίζοντας το πρόγραμμα σύνταξης 

των Π.Π.Α.Ε. και των τελικών επιμετρήσεων ανάλογα με την πρόοδο του έργου. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, ανεξάρτητα από τις εντολές της Επίβλεψης και μετά το τέλος των 

ολοκληρωμένων τμημάτων χωρίς καμιά αμοιβή να συντάσσει έγκαιρα Π.Π.Α.Ε., ενημερωμένα με τα 

πραγματικά στοιχεία και διαστάσεις εκτέλεσης. 

15. Αρθρο 15 

15.1. Ασφαλίσεις και ευθύνες για τα ατυχήματα και ζημιές  
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει και φέρει την υποχρέωση να τηρεί και να εφαρμόζει την Ελληνική Νομοθεσία 

περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο Εργοδότης δικαιούται να ελέγχει οποτεδήποτε αυτήν την υποχρέωση 

και να ζητάει βεβαίωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου προς το ΙΚΑ και προς τα λοιπά 

ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς αυτό να τον απαλλάσσει από κάθε ευθύνη. 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να συντάσσει μισθοδοτικές καταστάσεις του απασχολούμενου από αυτόν 

προσωπικού, αντίγραφο δε κάθε μίας από αυτές να υποβάλει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
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λήξη ημερολογιακής εβδομάδας, την οποία αυτή αφορά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ. Αντίγραφο 

κάθε μισθοδοτικής  κατάστασης πρέπει να παραμένει αναρτημένο στον τόπο εργασίας, στη διάθεση 

του προσωπικού για μία τουλάχιστον εβδομάδα. 

Ιδιαιτέρως εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου για την ως άνω υποχρέωσή του για εμπρόθεσμη και 

ανελλιπή υποβολή στο ΙΚΑ των μισθοδοτικών καταστάσεων και για τις συνέπειες της παράληψής του 

αυτής.  Εξάλλου ρητά καθορίζεται ότι όλες οι υποχρεώσεις και οικονομικές επιβαρύνσεις που 

προκύπτουν από τον υφιστάμενο κανονισμό και τρόπο ασφάλισης στο ΙΚΑ των ασχολούμενων σε 

οικοδομικές ή τεχνικές εν γένει εργασίες προσώπων βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο του 

έργου. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν τα καταβαλλόμενα στο προσωπικό των έργων μετά από απόφαση της 

Κυβέρνησης, δώρα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας, κ.λ.π. 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να καλύψει με πλήρη ασφάλεια, σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία, 

όλα τα μηχανήματά του. Διευκρινίζεται ότι σε ουδεμία περίπτωση ανωτέρας βίας ή ατυχήματος ο 

Ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει από τον Κύριο του έργου αποζημίωση για τυχόν ζημιά ή απώλεια 

μηχανήματος. 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει για το σύνολο της αξίας τους και κατά παντός κινδύνου 

(κλοπή, φθορά, πυρκαγιά κ.λ.π.) για το χρονικό διάστημα από την παραλαβή μέχρι την ενσωμάτωση 

τους στο έργο, τα υλικά που έχουν παραληφθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία επί Τόπου του έργου. 

Σημειώνεται ότι η παραλαβή των υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο θα γίνεται μέσα στα όρια του 

Ελληνικού Κράτους. 

Όταν η παραλαβή των υλικών από την Υπηρεσία γίνεται, στις αποθήκες του Αναδόχου ή σε άλλους 

χώρους μακριά από το Εργοτάξιο, η ασφάλιση των υλικών θα καλύπτει και τη μεταφορά. Επειδή 

κανένα υλικό δεν θα παραλαμβάνεται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας η ασφάλιση για την μεταφορά 

τους αποτελεί θέμα αποκλειστικά του Αναδόχου. Όλα τα πιστοποιητικά ασφάλισης υποβάλλονται 

έγκαιρα από τον Ανάδοχο στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Σε περίπτωση κατά την οποία εγερθεί αγωγή από οποιονδήποτε τρίτο κατά του Κυρίου του έργου, που 

απαιτεί αποζημίωση και έχει σχέση άμεση ή έμμεση με το εκτελούμενο από τον Ανάδοχο έργο, ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μόλις κληθεί από τον Εργοδότη, να προσέλθει και να αναλάβει τον 

δικαστικό αγώνα συμμετέχοντας στη δίκη, υποστηρίζοντας σε κάθε περίπτωση αυτήν και επίσης είναι 

υποχρεωμένος να καταβάλλει προς τον Κύριο του έργου ότι αυτός υποχρεωθεί να πληρώσει προς τον 

ενάγοντα τρίτο για κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. 

Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεώνεται σε ίδια όπως παραπάνω περίπτωση, εκδιδόμενης προσωρινά 

εκτελεστής απόφασης, να καταβάλλει αμέσως στον Εργοδότη το ποσόν που θα ζητηθεί είτε για 

πληρωμή και εξόφληση της προσωρινά εκτελεστής απόφασης, είτε για καταβολή εγγύησης για την 

αποφυγή της εκτέλεσης αυτής. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου καλύπτει και τις παραπάνω 

ευθύνες του Αναδόχου και να συνεχίζεται τυχόν συναφής δίκη, πέραν της προσωρινής παραλαβής 
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αυτή παρακρατείται μέχρι της τελεσίδικης και αμετάκλητης περάτωσης του δικαστικού αγώνα και 

εξόφλησης. 

Αν δε ο Εργοδότης κρίνει κατά την απόλυτη κρίση του και υποχρεωτική για τον Ανάδοχο εξουσιαστική 

κρίση του ανεπαρκή την εγγύηση για την κάλυψη των παραπάνω ευθυνών του Αναδόχου, 

υποχρεώνεται αυτός προσκαλούμενος να προσκομίσει επιπρόσθετη επιστολή Τράπεζας, που να 

καλύπτει επαρκώς τις ευθύνες αυτές.  Απαγορεύεται στον Ανάδοχο η εφαρμογή της αυτασφάλισης. 

16.  Άρθρο 16 

16.1. Μέτρα ασφαλείας - Έλεγχος επιβλαβών αερίων 
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, 

Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο νερό και 

εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να 

κατασκευάσει και να τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα επισήμανσης και 

απαγόρευσης επικίνδυνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικές και συμβουλευτικές πινακίδες τόσο 

για τους εργαζόμενους όσο και για τους κινούμενους στο εργοτάξιο. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό τα απαιτούμενα ατομικά και ομαδικά εφόδια 

προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, που ενδεικτικά αναφέρονται: Κράνη, γυαλικά 

προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια, μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών, υλικά προστασίας από 

τον θόρυβο κ.λ.π. Κατά την εκτέλεση της νυχτερινής εργασίας ο Ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει για 

τον απαιτούμενο φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου. 

Για την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις του Εργοταξίου ο Ανάδοχος 

υποχρεώνεται να φροντίζει : 

− Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης. 

− Για τον περιοδικό έλεγχο και καθαρισμό του χώρου από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και την 

κατάλληλη διάθεσή τους. 

− Να μην πραγματοποιεί εργασίες συγκόλλησης ή και άλλων ανοιχτής πυράς κοντά σε χώρους 

αποθήκευσης καυσίμων, ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και των γειτονικών 

ιδιοκτησιών που ανήκουν σε άλλους. 

Ρητά καθορίζεται ότι ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος παραμένει ο μόνος υπεύθυνος 

για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και 

σωστών μέτρων ασφάλειας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης 

ατυχημάτων ισχύουν γενικά, όσα ορίζονται στην Ελληνική Νομοθεσία και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις 

που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων. 

Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των εντεταλμένων οργάνων 

του Κράτους (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Επιθεώρηση Εργασίας, Επιθεώρηση Μεταλλείων κ.λ.π). 
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Επισημαίνεται ρητά ότι η δαπάνη για όλες τις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνεται στα γενικά έξοδα 

του Αναδόχου και κατά συνέπεια βαρύνουν αυτόν. 

17. Αρθρο 17 

17.1. Επίβλεψη εργασιών - Ημερολόγιο έργου - Επιμετρήσεις 
Η εκτέλεση των εργασιών που ανατίθενται με την παρούσα, γίνεται υπό την γενική εποπτεία και έλεγχο 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η επιτόπου επίβλεψη των εργασιών γίνεται από Επιβλέποντα Μηχανικό 

ή και από κατά περίπτωση βοηθούς που ορίζονται από τον Προϊστάμενο της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας. 

Η επίβλεψη δικαιούται να εισέρχεται κάθε στιγμή στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, στα 

εργοτάξια και στις αποθήκες που είναι αποθηκευμένα τα δόκιμα υλικά και εκτελούνται εν γένει εργασίες 

που αφορούν το έργο, προς έλεγχο όλων αυτών, καθώς επίσης να ζητά από τον Ανάδοχο στοιχεία 

εκτέλεσης κάθε εργασίας για τον ως άνω σκοπό. 

Από την άσκηση της επίβλεψης δεν αίρονται ούτε μειώνονται οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες του 

Αναδόχου έναντι του Κυρίου του έργου και της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας κατά τις διατάξεις της 

παρούσας ΓΣΥ. Επίσης, η άσκηση της επίβλεψης δεν έχει σε καμιά περίπτωση την άρση ή μείωση των 

ευθυνών του Αναδόχου για τις ζημίες, τραυματισμούς ή απώλεια ζωής που επήλθαν σε τρίτους κατά 

την εκτέλεση των εργασιών και λόγω της εκτέλεσης αυτών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να συμμορφώνεται πιστά και απροφάσιστα προς τις έγγραφες οδηγίες της 

Επίβλεψης. Κάθε ανακοίνωση του Αναδόχου προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα γίνεται γραπτά. Η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία ανακοινώνει κάθε φορά εγγράφως στον Ανάδοχο τα ειδικά όργανα της 

επίβλεψης του έργου, τις αρμοδιότητες και έκταση των εντολών τους. 

Κατά την έναρξη των εργασιών καταρτίζεται ημερολόγιο του έργου, στο οποίο αναγράφονται στην 

αρχή η επωνυμία του έργου, το όνομα του Αναδόχου, ο αριθμός της απόφασης κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, το εγκριθέν ποσό, η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και η ημερομηνία έναρξης 

της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. 

Κάθε ημέρα αναγράφονται στο ημερολόγιο οι καιρικές συνθήκες, ο αριθμός και η ειδικότητα του 

εργαζόμενου στο έργο εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και οι εντολές της επίβλεψης και οι 

παρατηρήσεις αυτής και του Αναδόχου. 

18. Άρθρο 18 

18.1. Τήρηση Αστυνομικών Διατάξεων και ευθύνες Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση του έργου υποχρεώνεται να τηρεί τους κείμενους νόμους, τις διατάξεις 

των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων διαταγμάτων και γενικά τις αστυνομικές και άλλες Διοικητικές 

διατάξεις, ευθυνόμενος για κάθε παράβασή τους. 
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Ο Ανάδοχος οφείλει να ανακοινώνει γραπτά αμέσως στον Εργοδότη και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

τις τυχόν κοινοποιούμενες  σε αυτόν διατάξεις και εντολές των αρχών κατά το διάστημα της εκτέλεσης 

του έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται με δικά του μέσα και με δικές του αποκλειστικά δαπάνες να λάβει κάθε 

μέτρο, ώστε κατά την εκτέλεση των εργασιών να μη γίνει ουδεμία βλάβη σε γειτονικά κτίρια, οχετούς, 

σωληνώσεις και δίκτυα οιωνδήποτε τρίτων, αναλαμβάνοντας και φέροντας απέναντι στον Εργοδότη 

την ευθύνη κάθε τέτοιας ζημιάς από την εκτέλεση των εργασιών. 

Οι κατά τις ως άνω παραγράφους ευθύνες του Αναδόχου που υφίστανται καθ’ όλο το χρόνο των 

εργασιών και της εγγυοδοσίας, εξακολουθούν να υφίστανται και μετά από την παρέλευση του χρόνου 

τούτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Σε ουδεμία περίπτωση ο Ανάδοχος δικαιούται για όλες τις αναλαμβανόμενες από αυτόν ευθύνες και 

υποχρεώσεις κατά τα ανωτέρω να ισχυριστεί ή να επικαλεστεί για την απόκρουση της ευθύνης και 

επίρριψη αυτής στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία ή ότι δόθηκε από αυτή ειδική εντολή. 

Συμφωνείται ρητά ότι η επίβλεψη των εργασιών αποτελεί διακριτική ευχέρεια της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας και αφορά μόνο την εξασφάλιση του Εργοδότη για την καλή εκτέλεση του έργου και σε αυτό 

θα περιορίζεται το έργο του Επιβλέποντα μηχανικού, χωρίς να μειώνεται σε καμιά περίπτωση, η 

ευθύνη του Αναδόχου καθ’ όσο ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη αυτή απέναντι στον Κύριο του 

έργου συμβατικά και ανεξάρτητα από τη γενόμενη επίβλεψη. 

Σε περίπτωση κατά την οποία στη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου δίνονται οδηγίες ή εντολές από 

τον Επιβλέποντα μηχανικό στον Ανάδοχο που υποχρεώνεται κατά την παρούσα σύμβαση να 

συμμορφώνεται με τις γραπτές οδηγίες ή εντολές του Επιβλέποντα, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να 

κρίνει αν από την εκτέλεση των εντολών ή οδηγιών πρόκειται να προκύψει στο έργο ζημία ή βλάβη.  

Στην περίπτωση αυτή δικαιούται με έγγραφο του που παραδίδεται επί αποδείξει στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία ή με δικαστικό επιμελητή να διατυπώσει τις παρατηρήσεις τους. 

Μόνο στην περίπτωση που συμμορφώθηκε ο Ανάδοχος με τις οδηγίες ή εντολές της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας, αφού κοινοποιήσει σε αυτή γραπτά τις παρατηρήσεις του, η δε ζημιά προήλθε πράγματι 

από τη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ή εντολές του Επιβλέποντα, μπορεί ο Ανάδοχος να 

θεωρήσει υπεύθυνο τον Εργοδότη. Σε κάθε άλλη περίπτωση την ευθύνη φέρει ο Ανάδοχος . 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να κάνει εγκαίρως όλες τις απαραίτητες ενέργειες που τυχόν απαιτούνται 

προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π. αρχές για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με το εκτελούμενο έργο, αφού 

προηγουμένως έχει την έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα ή τρόποι εργασίας, από τα απαιτούμενα στο έργο, 

καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώματος για την χρήση του 

διπλώματος ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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19. Άρθρο 19 

19.1. Υπέρβαση προθεσμιών και ποινικές ρήτρες - Χρήση Παράτασης προθεσμίας - 
Έκπτωση του Αναδόχου 

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για υπέρβαση των προθεσμιών περάτωσης των έργων ορίζονται 

στο σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. 

Για τυχόν χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου ή έκπτωση του Αναδόχου έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2229/94 και των άρθρων 147 και 160 του Ν. 4412/16. 

20. Άρθρο 20 

20.1. Ποιότητα κατασκευών - Κακοτεχνίες - Παράλειψη συντήρησης  
Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τους 

κανόνες της τέχνης και επιστήμης. Ειδικότερα εγγυάται ότι τα έργα θα έχουν τις καθοριζόμενες στους 

τεχνικούς όρους και τα σχέδια ιδιότητες και ότι θα είναι άρτια και από άποψη εκτέλεσης, ώστε να μην 

παρουσιάζουν ελαττώματα που οφείλονται σε κακό υπολογισμό, εκτέλεση ή ποιότητα υλικών. 

Εάν ο Επιβλέπων διαπιστώσει από τις εργαστηριακές ή εργοταξιακές δοκιμές και ελέγχους, αποκλίσεις 

από τα οριζόμενα κριτήρια ποιότητας στις Τ.Π. υλικών ή και τελειωμένου έργου, κοινοποιεί αμέσως 

στον Ανάδοχο τις παρατηρήσεις του, οδηγίες και εντολές για την άμεση απομάκρυνση των 

ακατάλληλων υλικών, βελτίωση των μεθόδων και της ποιότητας κατασκευής της υπόψη εργασίας, 

ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις των Τ.Π. και οι παραδεγμένοι κανόνες της καλής εκτέλεσης. 

Όταν η Επιβλέπουσα Υπηρεσία κρίνει ότι υπάρχουν μέρη πλημμελώς κατασκευασμένα, δικαιούται να 

συντάξει πρωτόκολλο για το είδος και την έκταση της κακοτεχνίας και να το κοινοποιήσει στον Ανάδοχο 

σύμφωνα με το Ν. 4412/16 άρθρο 159 παρ. 2. Σε αυτό καλείται ο Ανάδοχος μέσα σε εύλογη 

προθεσμία να προβεί στην κατεδάφιση των κρινόμενων κακότεχνων μερών, καθώς και εκείνων, που 

επιβάλλεται η καθαίρεση για την κατεδάφιση των πρώτων και την κατασκευή τους σύμφωνα με τους 

κανόνες της τέχνης, τους συμβατικούς όρους και υποχρεώσεις, σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικές 

οδηγίες του Επιβλέποντα. 

Στην περίπτωση μη ουσιώδους ελαττώματος στο Πρωτόκολλο κακοτεχνίας καθορίζεται το ποσοστό 

μείωσης της αμοιβής του Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 159 παρ. 2 του Ν. 4412/16. Οι σχετικές 

δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί η κακοτεχνία. Εάν 

πρόκειται για αφανείς εργασίες του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται στην αποκατάσταση της 

κακοτεχνίας παρουσία του Επιβλέποντα. 

Ο Ανάδοχος στην περίπτωση που θα διαφωνήσει ολικά ή μερικά με τις εντολές της Επίβλεψης ή το 

Πρωτόκολλο κακοτεχνίας υποχρεώνεται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της εντολής ή των υπογραφή με επιφύλαξη 

του παραπάνω Πρωτοκόλλου. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία γραπτά τις 

αντιρρήσεις του καθορίζοντας και τους λόγους αυτών. 
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Εάν πρόκειται για εμφανή μέρη του έργου ή για γενόμενα εμφανή κατόπιν κατεδάφισης, ο δε Ανάδοχος 

αμφισβητεί την κακοτεχνία υποχρεώνεται όπως μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης του στην πρώτη περίπτωση ή από την παρουσία του 

Επιβλέποντα στη δεύτερη, να υποβάλλει γραπτά τις αντιρρήσεις του. 

Στην περίπτωση που η διαφωνία αφορά ελαττωματικά υλικά, αυτή λύεται αμετάκλητα με εργαστηριακή 

δοκιμή που εκτελείται από συνεργείο καλούμενο κατόπιν αιτήσεως στο Ε.Μ.Π. ή Πολυτεχνική Σχολή 

Α.Ε.Ι. ή σε περίπτωση χρονικής αδυναμίας τούτων σε εργαστήρια απόλυτης εκλογής της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και του Κυρίου του έργου. Οι δαπάνες των εργαστηριακών δοκιμών θα 

βαρύνουν τον Ανάδοχο, εάν οι δοκιμές αποδείξουν ότι ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί όντως ελαττωματικά 

υλικά και τον Εργοδότη εάν τα υλικά πληρούν τις απαιτήσεις των Τ.Π.  

Στην περίπτωση που η διαφωνία αφορά οποιοδήποτε άλλο θέμα εκτός από ελαττωματικά υλικά και 

δεν είναι δυνατή η διευθέτηση αυτής με τη συμφωνία των ενδιαφερόμενων μερών, η επίλυσή της θα 

γίνεται κατά τη διαδικασία περί επιλύσεως διαφωνιών. Μέχρι να επιλυθεί η διαφωνία του ο Ανάδοχος 

υποχρεώνεται, με δικές του δαπάνες, να συμμορφώνεται με τις εντολές του Πρωτοκόλλου κακοτεχνίας 

και τις εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συμμορφώνεται με την υποχρέωση του αυτή μέσα την ταχθείσα γι’ 

αυτό προθεσμία ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να τον υποκαθιστά γενικά ή εν μέρει και να παίρνει 

αυτός με δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου, οποιαδήποτε μέτρα κρίνει αυτός αναγκαία για τη 

συνέχιση και αποπεράτωση του έργου. 

Ο Ανάδοχος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επικαλείται προς απαλλαγή του από τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις, την παρουσία της Επίβλεψης στον τόπο των έργων, όπου διαπιστώθηκαν 

μεταγενέστερα ελαττωματικές εργασίες, παραλείψεις ή ατέλειες εκτός αν αυτές οφείλονται σε έγγραφες 

εντολές ή οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, στην 

πρόοδο ή αποπεράτωση του έργου, εξαιρούνται δε οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το αποτέλεσμα των 

εργαστηριακών δοκιμών ή η λύση της διαφωνίας αποβεί υπέρ αυτού. Σε περίπτωση κατά την οποία 

δεν αποδειχθεί η κακοτεχνία ο Ανάδοχος αποζημιώνεται για τις δαπάνες κατεδάφισης και 

ανακατασκευής των έργων με βάση τις συμβατικές τιμές. Εάν κατά την οριστική παραλαβή των έργων 

αποκαλυφθεί η κακοτεχνία, η παραλαβή αναβάλλεται και εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις περί 

κακοτεχνίας. Για την στερεότητα του έργου και την Ευθύνη του Αναδόχου γι’ αυτή μετά την οριστική 

παραλαβή ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

21. Άρθρο 21 

21.1. Βλάβες στα  έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων 
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται γενικά καμία αποζημίωση για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα έργα ή στα 

υλικά. Η ανωτέρω υποχρέωση αναλαμβάνεται από τον Ανάδοχο και σε αυτές ακόμη τις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες οι φθορές ή ζημιές προξενήθηκαν από το προσωπικό του, είτε αυτοί ενήργησαν δόλια ή 
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κακόβουλα, είτε από αμέλεια, υποχρεώνεται δε να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα με δική του 

ευθύνη για την αποφυγή τέτοιων ζημιών. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται αποζημίωσης στις περιπτώσεις υπαιτιότητας του Εργοδότη ή ανωτέρας βίας. Ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες. 

Για να αναγνωριστεί η αποζημίωση των βλαβών που προξενήθηκαν από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος 

πρέπει εντός δέκα (10) ημερών από την εκτέλεση της βλάβη να υποβάλλει γραπτή δήλωση στην 

Υπηρεσία. Τα διέποντα την αναγνώριση αυτής της αποζημίωσης του Αναδόχου περιλαμβάνονται στο 

άρθρο 157 του Ν. 4412/16. 

22. Αρθρο 22 

22.1. Διοικητική παραλαβή για χρήση 
Για να παραδοθεί σε χρήση το έργο διενεργείται διοικητική παραλαβή για χρήση με Πρωτόκολλο 

μεταξύ του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, του Επιβλέποντα και του Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 

169 του Ν. 4412/16. 

Η διοικητική παραλαβή του έργου γίνεται μετά από απόφαση της Υπηρεσίας. Η διοικητική παραλαβή 

δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου. 

Για βλάβες που προέρχονται από τη χρήση του έργου εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 

του Ν. 4412/16. 

23. Άρθρο 23 

23.1. Αναθεώρηση συμβατικής αξίας των έργων 
Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι συντελεστές αναθεώρησης των 

σχετικών άρθρων. 

24. Άρθρο 24 

24.1. Περιεχόμενο των τιμών Τιμολογίου 
Οι τιμές του Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, του Αναδόχου μη 

δικαιούμενου ουδεμιάς άλλης πληρωμής ή αποζημιώσεως για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση εκάστης 

τούτων. 

Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του Τιμολογίου περιλαμβάνονται : 

α. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων για την εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων, ήτοι 

μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά ή λόγω ημεραργιών εξ οιασδήποτε αιτίας 

επιβάρυνση, οι δαπάνες παραλαβής επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων και οι δαπάνες 

εγκαταστάσεως και τα ασφάλιστρα τούτων. 
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β.  Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό στων συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού 

εξ εργοδηγών, μηχανοδηγών, χειριστών μηχανοτεχνιτών, ειδικευμένων και ανειδίκευτων εργατών, 

για ημερομίσθιά τους, ημεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες  χρηματικές παροχές, 

υπερωρίες κ.λ.π.. 

γ. Οι δαπάνες των απαιτουμένων για έκαστο είδος εργασίας υλικών μετά των φορτοεκφορτώσεων 

και των μεταφορών αυτών δια κάθε μέσου από του τόπου της παραγωγής ή προμήθειας επί τόπου 

των έργων, ως κάθε υλικού μη ρητώς κατονομαζόμενου αλλά ενδεχομένως απαιτηθησομένου για 

την πλήρη συντέλεση κάθε εργασίας. 

δ. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφαλίσεων των υλικών και αποζημιώσεων για την προσωρινή 

κατάληψη εκτάσεων προς μεταφορά ή αποθήκευση αυτών. 

ε.  Τα έξοδα αποσβέσεως, φθοράς, αποθηκεύσεως και φυλάξεως των εργαλείων, μηχανημάτων  

και υλικών. 

στ. Γενικά,  κάθε δαπάνη μη ρητώς κατονομαζόμενη, αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη    

εκτέλεση της εργασίας, περί της οποίας η σχετική τιμή του Τιμολογίου. 

Καμία αποζημίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατό να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, είτε προς τις 

ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των εισερχομένων υλικών μετά τη συμμετοχή του Αναδόχου 

στο διαγωνισμό. 

25. Άρθρο 25 

25.1. Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου. 
Το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Εργολάβου καθορίζονται σε δεκαοκτώ επί τοις εκατό 

(18%) προκειμένου η χρηματοδότηση να γίνει εκ προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων ή εκ πηγών 

που απαλλάσσονται κρατήσεων υπέρ τρίτων και σε είκοσι οκτώ επί τοις εκατό (28%) για κάθε άλλη 

περίπτωση. Στο ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. το οποίο καταβάλλεται επί της αξίας των εκτελεσθεισομένων 

έργων για τις ισχύουσες ή νέες τιμές μονάδος περιλαμβάνονται ενδεικτικά : 

α. Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του διοικητικού και    

τεχνικού προσωπικού του Αναδόχου  

β. Οι δαπάνες ιατρικής περιθάλψεως του προσωπικού του Αναδόχου και οι δαπάνες κανονικής  

λειτουργίας του εργοστασίου (ύδρευση, αποχέτευση, κλιματισμός, θέρμανση κλπ.) 

γ. Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό, συνάψεις συμβάσεων, εγκαταστάσεις, εκτελέσεις και   

παραλαβές έργων. 

δ. Τα έξοδα κατασκευής των βοηθητικών εγκαταστάσεων του εργοταξίου (γραφείων, εργαστηρίων 

δοκιμής υλικών κλπ.) 

ε.  Κάθε είδους φόροι, χαρτόσημα, κρατήσεις, τέλη, έξοδα εγγυήσεως, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων 

και λοιπές επιβαρύνσεις. 

ε. Η δαπάνη εκπόνησης του Σχεδίου ασφαλείας και υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου ασφαλείας 

και υγείας του έργου (Φ.Α.Υ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 305/96.   

στ. Έξοδα εκπόνησης οριστικών μελετών εφαρμογής του έργου, εφαρμογής των εγκεκριμένων     

χαράξεων, έξοδα κάθε άδειας που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών, των κάθε είδους 
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δοκιμών, υλικών και τελειωμένου έργου, που προβλέπονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, για 

παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία. 

ζ.  Έξοδα σύνταξης του μητρώου του έργου, που ανάγεται στην ανασύνταξη όλων των σχεδίων 

της μελέτης με στόχο την απεικόνιση του έργου όπως ακριβώς κατασκευάστηκε (σχέδια «as 

built»). 

η. Οι δαπάνες για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην 

αρχική του μορφή, που θίχθηκε κατά οποιοδήποτε τρόπο από  την εκτέλεση των εργασιών. 

θ. Εξοδα ασφάλισης του έργου σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία, έξοδα ασφαλίσεως ή 

αποζημιώσεως ατυχημάτων του προσωπικού του Αναδόχου και κάθε φύσεως αποζημιώσεως 

προς τρίτον. 

ι. Εξοδα καθαρισμού έργων και του εργοταξίου και αποκομίσεις των προϊόντων σε θέσεις 

επιτρεπόμενες από την αστυνομία (μη ενσωματωθέν υλικό, εγκαταλειφθέντα εργαλεία, προϊόντα 

εκσκαφών, εμπόδια κ.λ.π.) 

ια. Έξοδα σχεδίασης, δακτυλογράφησης, φωτοτύπησης κ.λ.π. των πάσης φύσεως δικαιο-

λογητικών που απαιτούνται για την επιμέτρηση και πιστοποίηση των εκτελούμενων εργασιών από 

τον Ανάδοχο. 

ιβ. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται εδώ ρητά και είναι αναγκαία για την ορθή, έντεχνη και   

σύμφωνη με την παρούσα και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ως και    

παντός είδους επισφαλή έξοδα. 

ιγ. Το όφελος του Αναδόχου. 

26. Άρθρο 26 

26.1. Φύλαξη έργων-Ασφάλεια υλικών-Προστασία βλάστησης – Οδοί - Αρχαιότητες. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε από την εργασία του να μην προκληθεί 

ουδεμία φθορά ή ζημία στο Έργο, στις γειτονικές ιδιοκτησίες ή τρίτους και γενικά στην περιοχή των 

έργων, ευθυνόμενος αστικά και ποινικά για κάθε θετική ή αποθετική ζημία, την οποία θα προξενήσει 

κατά τη διάρκεια των εργασιών. Για την ασφάλεια του Έργου και των υλικών στο εργοτάξιο ο Ανάδοχος 

υποχρεώνεται με δικές του δαπάνες να φυλάει μέρα και νύκτα, καθ’ όλο το διάστημα της εγκατάστασής 

του μέχρι την ημέρα παράδοσης του Έργου.  Ο Εργοδότης δεν έχει ουδεμία ευθύνη για τυχόν απώλεια 

υλικών ή ζημία του Έργου. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα γι την προστασία όλων των υπαρχόντων 

κοινωφελών και κάθε φύσης έργων, ώστε να μην προκληθούν από αμέλεια ή παράλειψη του 

Αναδόχου στα ως άνω έργα, πρέπει να επισκευάζονται ή να επανορθώνονται ταχέως από αυτόν, 

αλλιώς η επανόρθωση δύναται να γίνει με ευθύνη του Εργοδότη σε βάρος του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προφυλάσσει και προστατεύει κατά το δυνατόν την υπάρχουσα 

βλάστηση, δένδρα, θάμνους και φυτείες που υπάρχουν μέσα στην περιοχή προσωρινών καταλήψεων. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάμνων, 

περιλαμβανόμενης και της τυχόν προκαλούμενης από κακό χειρισμό των μηχανημάτων καθώς και την 
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απόθεση υλικών και καταπάτησης φυτευμένων περιοχών από μηχανικά μέσα εκτός από τις 

εγκεκριμένες από την επιβλέπουσα Υπηρεσία ζώνες κατάληψης. 

Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει μόνο τις υπάρχουσες οδούς ή θα χρησιμοποιήσει κατόπιν έγκρισης 

της Επίβλεψης, προσωρινές οδούς ή θα κατασκευάσει με δικές του δαπάνες οδούς προσπέλασης , 

εφόσον θα επιτρέψει αυτό η Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια χρήσης των προσωρινών 

δρόμων ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση τους. 

Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών αποκαλυφθούν αρχαιότητες στον 

τόπο των έργων υποχρεώνεται ο Ανάδοχος να ενημερώσει αμέσως τον Εργοδότη και την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία για να προχωρήσουν στη συνέχεια στις προβλεπόμενες από το Νόμο 

διατυπώσεις. 

27. Άρθρο 27 

27.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 5% του συνολικού 

χρηματικού αντικειμένου του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 

4412/16. 

Η παραπάνω εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με την κράτηση ποσοστού επί τοις εκατό επί 

της αξίας των πιστοποιούμενων εργασιών ως και αυτού επί της αξίας των προσκομισθέντων και στο 

εργοτάξιο ευρισκόμενων δόκιμων υλικών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16. Οι παραπάνω κρατήσεις είναι δυνατόν να 

αντικατασταθούν με ισόποσες εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένων Τραπεζών ή του Ταμείου 

Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτικών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ). 

28. Άρθρο 28 

28.1. Προκαταβολές 
Δεν επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα 

νομοθεσία για συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης του έργου. 

29. Άρθρο 29 

29.1. Έκδοση και περιεχόμενο 
Οι πληρωμές των εκτελούμενων έργων διενεργούνται τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο των 

έργων κατά χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Οι τμηματικές 

αυτές πληρωμές διενεργούνται επί τη βάσει ανακεφαλαιωτικών λογαριασμών και πιστοποιήσεων. 

Κάθε εργασία μπορεί να πιστοποιείται και προ του ελέγχου της ποιότητάς της (εκτέλεση δοκιμής κ.λ.π.) 

με ποσοστό συμβατικής τιμής της, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το 90% αυτής. 
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Περαιτέρω έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/16. 

30. Άρθρο 30 

30.1. Απολογιστικές εργασίες 
Σε περιπτώσεις εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών υπό του Αναδόχου, καταβάλλεται σε αυτόν και 

περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική, βάσει των νομίμων αποδεικτικών πληρωμής, 

προκύπτουσα δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών μη υποκείμενη στην έκπτωση της δημοπρασίας. 

Επί της ως άνω αξίας των απολογιστικών εργασιών καταβάλλεται στον Ανάδοχο εργολαβικό ποσοστό 

ίσο προς το καθοριζόμενο στο άρθρο 28 της παρούσας, το οποίο όμως υπόκειται στην έκπτωση της 

δημοπρασίας. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 154 του Ν. 4412/16. 

31. Άρθρο 31 

31.1. Χρόνος εγγύησης - Συντήρησης του Έργου 
Ο χρόνος εγγύησης των έργων της παρούσας εργολαβίας ορίζεται στην Ε.Σ.Υ. και ανέρχεται σε 15 

μήνες. Κατά το χρόνο αυτό ο Ανάδοχος υποχρεώνεται με δαπάνες του στη συντήρηση των έργων, 

επισκευάζοντας αυτά και επανορθώνοντας κάθε φορά τη βλάβη και γενικά διατηρώντας αυτό σε άριστη 

κατάσταση. 

Αν ο Ανάδοχος παραμελεί τη συντήρηση των έργων και ως εκ τούτου επήλθε ή επίκειται βλάβη τους, 

καλείται σε ορισμένη προθεσμία να προβεί στην εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών. Αν αυτό δε γίνει, 

οι εργασίες εκτελούνται με μέριμνα του Εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου, 

κρατουμένων και των σχετικών δαπανών από οφειλόμενα σε αυτό από αυτή ή άλλη εργολαβία. 

32. Άρθρο 32 

32.1. Καθαρισμός 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δικές του δαπάνες και πριν από την παράδοση για χρήση κάθε 

τμήματος του έργου, όπως επίσης και μετά το τέλος ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και να 

απομακρύνει από τους χώρους γύρω από την περιοχή του έργου και γενικά από το εργοτάξιο, κάθε 

προσωρινή εγκατάσταση, τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα 

χρήσιμα ή άχρηστα υλικά, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κ.λ.π. 

Επίσης, έχει την υποχρέωση ν’ άρει (να καταστρέψει κλπ) κάθε βοηθητικό έργο κλπ. που θα υποδείξει 

η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ότι δηλαδή είναι άχρηστο ή επιζήμιο για τη μετέπειτα λειτουργία του έργου, 

να ισοπεδώσει τους χώρους στους οποίους είχε αποθέσει υλικά ή είχε εγκατασταθεί κλπ. και να 

παραδώσει τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο και 

γενικά να μεριμνήσει για κάθε ενέργεια που απαιτείται για την ολοκληρωμένη παράδοση του Έργου και 
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την κανονική λειτουργία του σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης ή όπως προδιαγράφεται στην 

ΕΣΥ. 

Επίσης, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, όταν κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας δεν 

υπάρχει λόγος διατήρησης της, να άρει (να καταστρέψει, να μεταφέρει κλπ.) κάθε προστατευτική 

κατασκευή που έγινε κατά την εκτέλεση του Έργου και που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο, για την 

αποφυγή ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κλπ. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δένδρα, αγρούς, 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και άλλα έργα. επίσης, έχει την  υποχρέωση να 

απομακρύνει τις περιφράξεις των εργοταξίων. 

Εάν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία δεν 

αρχίσει τις εργασίες που αναφέρονται παραπάνω και δεν τις τελειώσει μέσα σε εύλογη προθεσμία, 

αυτές θα εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου και η δαπάνη που έγινε θα αφαιρείται από την επόμενη 

πληρωμή. Επίσης, εξαιτίας αυτού του λόγου, δεν θα εκδοθεί βεβαίωση εμπρόθεσμης εκτέλεσης του 

Έργου ή τμήματος του. 

33. Άρθρο 33 

33.1. Προθεσμία αποπεράτωση των έργων 
Ως Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

34. Άρθρο 34 

34.1. Περαίωση εργασιών - Παραλαβή αυτών. 
Τα σχετικά με τη σύσταση του πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών της τελικής επιμετρήσεως και 

της εγκρίσεως αυτών καθώς και τις συγκροτήσεις των επιτροπών προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής, διέπονται από τα άρθρα 170 και 172 του Ν. 4412/16. 

35. Άρθρο 35 

35.1. Μητρώο του Έργου - Σχέδια «όπως εκτελέσθηκε» 
Ο Ανάδοχος πριν από την προσωρινή παραλαβή του Έργου θα υποβάλλει στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία τα εξής σχέδια και στοιχεία που αφορούν κάθε εκτελεσθείσα εργασία από αυτόν καθώς και 

για όλο τον εξοπλισμό, εγκαταστάσεις ή μηχανήματα που ενσωματώθηκαν στο Έργο: 

− Ένα διαφανές τυποποιημένων διαστάσεων 100Χ70 εκ, κάθε σχεδίου που χρησιμοποιήθηκε κατά 

την εκτέλεση του Έργου, που θα περιέχει όλες τις μεταβολές, αναθεωρήσεις, διορθώσεις και 

εγκρίσεις του αντίστοιχου σχεδίου εφαρμογής. Σε κάθε τέτοιο σχέδιο να απεικονίζει ακριβώς το 

εμφαινόμενο τμήμα του Έργου, όπως αυτό έχει πράγματι εκτελεσθεί και παραληφθεί από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Τα σχέδια αυτά θα έχουν την ένδειξη «όπως εκτελέσθηκε» θα 

παραδοθούν δε σε κατάλληλη κυλινδρική θήκη. 
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− Τρεις σειρές φωτοτυπιών των παραπάνω σχεδίων συσκευασμένων σε κατάλληλη συσκευασία 

στην οποία θα αναγράφεται το όνομα του Εργοδότη ο τίτλος του Έργου και τα υπόλοιπα 

στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

Τα παραπάνω στοιχεία θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και αριθμημένα και θα συνοδεύονται από 

πίνακα περιεχομένων του φακέλου. Στην περίπτωση που ο όγκος των υποβαλλόμενων στοιχείων είναι 

πολύ μεγάλος, είναι δυνατόν κατά την κρίση του Αναδόχου και έγκριση του Επιβλέποντα η διάσπασή 

του σε περισσότερους φακέλους με στόχο την ευχρηστία των κατασκευαστικών στοιχείων του έργου. 

Ύστερα από εντολή του Εργοδότη ή της Επίβλεψης και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του Αναδόχου 

είναι δυνατόν να παραδοθούν τα παραπάνω σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή. 

36. Άρθρο 36 

36.1. Προσωρινή και οριστική διακοπή των έργων - Διάλυση της Σύμβασης 
Η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της σχετικής διαταγής του Εργοδότη για 

οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν με τη διαταγή αυτή ορίζεται μεταγενέστερος χρόνος της 

διάλυσης για να εκτελεσθούν οι οριζόμενες στη διαταγή εργασίες. 

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση υπαιτιότητας του Εργοδότη μπορεί να υποβάλλει ειδική δήλωση διακοπής 

των έργων στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Για την οριστική ή προσωρινή διακοπή των έργων, τη διάλυση 

της Σύμβασης, την αποζημίωση του Αναδόχου κλπ. ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 161, 162 

και 163 του Ν. 4412/16. 

37. Άρθρο 37 

37.1. Διακανονισμός Σύμβασης ύστερα από πτώχευση ή θάνατο του Αναδόχου 
Αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή αποβιώσει μετά την έναρξη της εκτελέσεως του έργου, η Σύμβαση λύεται 

αυτοδικαίως χωρίς καταβολή αποζημιώσεως για διαφυγόν κέρδος ή οποιεσδήποτε αποθετικές ζημίες. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 164 του Ν. 4412/16. 

38. Άρθρο 38 

38.1. Εξόφληση Αναδόχου. 
Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό 

λογαριασμό» με βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη 

διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο Ανάδοχος συντάσσει και 

υποβάλλει «τελικό λογαριασμό». 

Με τον τελικό λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγματος  και όλων των 

αμοιβαίων απαιτήσεων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης. 

  
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά στους όρους, με 

βάση τους οποίους  θα  εκτελεστεί  από  τον  ανάδοχο  το  παρόν  έργο  το  οποίο  

περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή σε συνδυασμό με τις  διατάξεις  περί  εκτελέσεως 

Δημοσίων Έργων που ισχύουν σήμερα σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη, τις 

τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν, τα διαγράμματα,  μελέτες κλπ.  που θα χορηγηθούν 

από την Υπηρεσία καθώς και με τις έγγραφες οδηγίες της.  

Η εκτέλεση του έργου αυτού γίνεται με τις διατάξεις της Νομοθεσίας περί εκτέλεσης 

Δημοσίων Έργων που ισχύει σήμερα. 

 Αναλυτικά εφαρμόζονται:  

• Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις οδηγίες 2014/24/Εε και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α/8.8.2016), 

• Ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ 25 Α’/1986), 

• Ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό» (ΦΕΚ 247 Α’/1995), 

• Ν. 3852/2010 «Νέα  αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ  87  Α/7.6.2010)  και  ειδικότερα  τα  άρθρα  100  

και  278, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 

Α/11.4.2012).  

Οι διατάξεις αυτές συμπληρώνονται με την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα 

υπόλοιπα τεύχη της μελέτης των όρων Δημοπράτησης.  

 

Άρθρο 2ο  

ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

Για το έργο αυτό (την μελέτη και την κατασκευή του) ισχύουν οι παρακάτω κανονισμοί:  

• Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016) που εγκρίθηκε με την αρ.  πρωτ. 

Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12.5.2016 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

(ΦΕΚ 1511 Β’/2.6.2016). 

• Ο Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος ( Ε.Κ.Ω.Σ 2000 ) όπως ισχύει. 

• Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ) του 2000, όπως έχει τροποποιηθεί με την 

απόφαση Δ17α/115/9/ΦΝ275 (ΦΕΚ 1154 Β’/12.8.2003) του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.  

•  Ο Κανονισμός τεχνολογίας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος (ΚΤΧΟΣ) - ΦΕΚ 381 

Β’/24.3.2000 που ισχύει από 14.6.2000 σύμφωνα με την Δ14/36010/29.2.2000 απόφαση 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  

• Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Γ.Ο.Κ., ο Κτιριοδομικός Κανονισμός και τα 

διατάγματα δόμησης εκτός και εντός σχεδίου. 

• Τα συμβατικά στοιχεία (σχέδια , τεύχη κλπ.) του άρθρου 3 της παρούσας 

• Το Π.Δ. 778/1980 (ΦΕΚ 193 Α’/1980) περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 

οικοδομικών εργασιών. 

•  Το Π.Δ. 447/1975 (ΦΕΚ 142 Α’/1975) περί ασφάλειας των σε οικοδομικές εργασίες 
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ασχολουμένων  μισθωτών.  

•  Το Π.Δ. 1073/1981(ΦΕΚ 260 Α’/1981) περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 

εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών κλπ.  

• Τον Ν. 1430/1984 (ΦΕΚ 49 Α’/1984) περί κυρώσεων της διεθνούς σύμβασης εργασίας 

που αφορά στις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ. 

• Τον Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α’/1985) για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 

• Το Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 21 Α’/1996) ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που 

πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την 

οδηγία 92/57/Ε.Ο.Κ. 

• Η 433/19.09.2000 (ΦΕΚ 1176 Β’/22.09.2000) απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. καθιέρωση του 

φακέλου Ασφάλειας  και  Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου για την  προσωρινή και 

οριστική παραλαβή κάθε δημοσίου έργου. 

• Οι κανονισμοί εγκαταστάσεων και θερμομονώσεως κτιρίων. 

• Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η. 

• Οι τοπικές δεσμεύσεις (Αρχαιολογική, Δασική Υπηρεσία, γειτνίαση με αγωγούς και 

κολώνες της Δ.Ε.Η. Κλπ.).  

•  Η εγκύκλιος Ε23/31.08.2001περί κανονισμού διασφάλισης ποιότητας δημοσίων έργων 

κλπ.  

 

Άρθρο 3ο  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ  

Συμβατικά  στοιχεία  της  υπόψη  εργολαβίας  ορίζονται,  όσα  αναφέρονται  στο  ειδικό  

άρθρο  της διακήρυξης  και  ισχύουν  με  την  ίδια  σειρά  προτεραιότητας,  στην  περίπτωση  

που  εμφανίζεται ασυμφωνία όρων μεταξύ τους, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής:  

1. το Συμφωνητικό, όπως θα υπογραφεί μετά την απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας 

προς την  οποία θα είναι σύμφωνη,  

2.  η Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία,  

3.  η Οικονομική Προσφορά,  

4.  το Τιμολόγιο Μελέτης,  

5.  η παρούσα Ειδική Συγγραφή  Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)  

6.  η Τεχνική Περιγραφή,  

7.  ο Προϋπολογισμός Μελέτης,  

8.  οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον  ανάδοχο από την Υπηρεσία 

καθώς και οι  Τεχνικές  Μελέτες  που  τυχόν  θα  συνταχθούν  από  τον  ανάδοχο  

σύμφωνα  με  τους  όρους  δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία,  

9. το Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής Έργου, όπως τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.  

Επίσης  συμβατική  ισχύ  έχουν,  επόμενες  των  αναφερόμενων  στην  προηγούμενη  

παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:  

1.  τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 53, παράγραφος 7ζ του Ν. 4412/2016 και ο 

Κανονισμός Περιγραφιών Τιμολογίων Εργασιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις που εγκρίθηκε 

με την υπ. αριθμ. ΔΝΣΝγ/οικ. 35577/ΦΝ466 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών (ΦΕΚ 1746 Β’/19.5.2017),  
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2.  οι Ευρωκώδικες,  

3.  οι   Ελληνικές   Τεχνικές   Προδιαγραφές  (Ε.ΤΕ.Π.),  που  εγκρίθηκαν με την υπ’   αριθμ. 

ΔΙΠΑΔ/οικ/273/17.7.2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης - Ανταγωνιστικότητας - 

Υποδομών - Μεταφορών - Δικτύων (ΦΕΚ 2221 Β’/30.7.2012), όπως τροποποιήθηκαν με τις 

εγκ. 22/24-10-2014, 26/11-12-2014 και 17/7-9-2016 του Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. και ισχύουν  

4. οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (ή του τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

ή του τ.  Υ.Δ.Ε.), εφόσον δεν αντίκεινται στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.),  

5.  οι Προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.S.Ο.  

 

Σε κάθε περίπτωση όμως, από όλα τα παραπάνω συμβατικά στοιχεία και τεύχη, κατά την 

εκτέλεση του έργου, θα υπερισχύει η σύμβαση κατασκευής του έργου όπως θα υπογραφεί 

μετά την απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας, προς την οποία θα είναι σύμφωνη.  

Ο ανάδοχος πριν την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε 

συσχετισμό και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφόμενων στοιχείων και σε περίπτωση 

ασυμφωνίας, να ζητήσει έγγραφα έγκαιρα από τον εργοδότη τη σχετική  διόρθωση, χωρίς να 

έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, 

γιατί σύμφωνα με τη σύμβαση αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της μελέτης 

του έργου και τα καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής.  

 

Άρθρο 4ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Kατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 

5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 72, παράγραφος 1β 

του Ν. 4412/2016.  

Οι ανωτέρω εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέχονται κατά εφαρμογή του άρθρου 72, 

παράγραφος 3 του  Ν. 4412/2016 από πιστωτικά ιδρύματα που προσδιορίζονται  στην 

παρακάτω παράγραφο. Σε περίπτωση αμφιβολιών για την εγκυρότητα του πιστωτικού  

ιδρύματος που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή, αποφασίζει γραπτά η Τράπεζα της Ελλάδος.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη-μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου,  ή στα 

κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να  εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου  

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 

πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 

Άρθρο 5ο  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  

Η συνολική προθεσμία περάτωσης κατασκευής όλου του έργου, εξοπλισμένου και έτοιμου 

προς λειτουργία, λήγει σε έξι (6) μήνες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης του 
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έργου.  

Η έναρξη των εργασιών από μέρους του αναδόχου θα εξαρτηθεί από τις καιρικές 

συνθήκες, λόγω της θέσης του έργου. Η προτεραιότητα  εκτέλεσης  των  εργασιών κατά 

ολοκληρωμένα τμήματα θα καθορισθεί με την έγκριση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής 

του έργου.  

Παράταση της προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο, εάν ισχυριστεί άγνοια για:  

• τις τοπικές συνθήκες στην περιοχή, όπου εκτελείται το έργο, 

• τον χρόνο εκμετάλλευσης των πηγών λήψης των υλικών για τα τεχνικά έργα (π.χ. 

λατομεία) ή των δανείων υλικών για επιχώματα (π.χ. χείμαρροι, ορυχεία),  

•  τη σύγχρονη εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για το 

έργο και από άλλες εργολαβίες ή από τυχόν άλλες εργολαβίες, που θα βρίσκονται εν 

ενεργεία κοντά στις πηγές λήψης υλικών,  

• την  κατάσταση  των  οδών  προσπέλασης  των  πηγών  λήψης  υλικών  και  των  

συνθηκών  για  τη διάνοιξη νέων οδών, 

• τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, 

• τη δυνατότητα εξεύρεσης προσωπικού, μηχανημάτων κλπ. 

 

Παράταση  της  συμβατικής  προθεσμίας  δίνεται  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στο  

άρθρο 147, παράγραφος 8 του Ν. 4412/2016. Όλες οι προθεσμίες αρχίζουν από την 

υπογραφή της σύμβασης.  

Άρθρο 6ο 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Στην  περίπτωση  που  γίνει  υπέρβαση  της  συνολικής  συμβατικής  προθεσμίας  ή  των  

τυχόν τμηματικών προθεσμιών κατασκευής του έργου επιβάλλονται στον ανάδοχο 

ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.  

Εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφώνεται με 

τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, 

κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του 

Ν. 4412/2016.  

Άρθρο 7ο  

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΟΥ  

Με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος 

της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του 

έργου, κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή 

οριστικής απόθεσης προϊόντων κατεδαφίσεων κλπ. τις  μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση 

και αποθήκευση υλικών, την ύπαρξη εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, ηλεκτρικού 

ρεύματος, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και  αποχέτευσης  της  περιοχής,  

τους  φόρτους  της  υπάρχουσας  κυκλοφορίας, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, 

τη διαμόρφωση και την κατάσταση του εδάφους, την ποιότητα και την ποσότητα των υλών 

που μπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κλπ.  

Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 

ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο 
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εκτέλεσης των εργασιών και για οποιαδήποτε άλλα  ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε 

τρόπο, μπορούν να  επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε 

συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.  

Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει με σκοπό να συμμορφωθεί, τα  

εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέτης καθώς και τα συμβατικά στοιχεία του έργου, τα 

οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της μελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν την 

βάση της σύμβασης.  

Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που  αφορά 

τους όρους της σύμβασης δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη 

συμμόρφωσή του προς την σύμβαση.  

Επισημαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα 

εκτελούνται στην περιοχή του έργου από τον εργοδότη ή από άλλους πιθανούς 

εργολήπτες, ώστε να τις λάβει ο ανάδοχος υπόψη κατά την μόρφωση της προσφοράς του.  

 

Άρθρο 8ο 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Με την υπογραφή της σύμβασης αρχίζουν όλες οι προθεσμίες του έργου (συνολική και 

τμηματικές) σύμφωνα με το άρθρο 147, παράγραφος 2 του Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 9ο 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις κρατήσεις  που προβλέπονται και να 

προσκομίζει τις αντίστοιχες κανονικές αποδείξεις πριν από την πληρωμή κάθε 

λογαριασμού καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση για το Δημόσιο ή για τρίτους.  

Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων που αφορούν 

ασφάλιση του προσωπικού στο Ι.Κ.Α. κλπ.  

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.  

Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του 

μέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τους κάθε είδους φόρους και δασμούς επί των 

εισαγομένων από το εξωτερικό υλικών, εφοδίων κλπ. έστω και αν τυχόν αναφέρεται 

αντίθετη γενική διατύπωση στην ΣΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.  

Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης είναι 18%.  

 

Άρθρο 10ο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου Μελέτης αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωμένες 

και περιλαμβάνουν τις παρακάτω δαπάνες:  

• Οι μεταφορές των υλικών που περιγράφονται παρακάτω, καθώς και τις δαπάνες που 

περιγράφονται στα ενιαία  τιμολόγια εργασιών δημοπράτησης δημοσίων έργων που 

εγκρίθηκαν με την Δ11γ/0/9/7/7.2.2013 απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης - 

Ανταγωνιστικότητας - Υποδομών - Μεταφορών - Δικτύων (ΦΕΚ  363  Β/19.2.2013)  για 
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έργα οδοποιίας, υδραυλικά, λιμενικά, οικοδομικά, πρασίνου και   ηλεκτρομηχανολογικά, 

όπως αυτά διορθώθηκαν με την Δ11γ/ο/3/20/20.3.2013 απόφαση (ΦΕΚ 639 Β/20.3.2013).  

• Τις δαπάνες για προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά όλων των κάθε φύσης 

υλικών, που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, από τους τόπους ή θέσεις 

προμήθειας ή παραγωγής μέχρι να ενσωματωθούν στο έργο εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά και ρητά στο κάθε αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου.  

• Τις  δαπάνες  για  την  εκτέλεση  με  τα  χέρια  από  τους  εργατοτεχνίτες  κάποιων εργασιών 

ή  ενός μέρους από  αυτές στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη  ή δεν προσφέρεται η 

εκτέλεσή  τους με μηχανήματα ή σε περίπτωση που η χειρωνακτική εκτέλεση κρίνεται 

απαραίτητη για καλύτερη εργασία.  

• Τις  δαπάνες  υπαίθρου  και  γραφείου  για  λήψη  στοιχείων  πριν,  κατά  τη  διάρκεια  και  

μετά  την κατασκευή του έργου, καταμέτρηση υλικών κλπ., διάταξη και εκτύπωση σε 

αντίτυπα κατόπιν απόφασης της Υπηρεσίας, των τευχών των επιμετρητικών στοιχείων και 

υποβολή σε ψηφιακή μορφή (CD).  

• Δαπάνη συμφωνητικού. 

 

Επίσης στις τιμές μονάδος του Τιμολογίου και στα γενικά έξοδα του αναδόχου 

συμπεριλαμβάνονται και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες, που τον βαρύνουν αποκλειστικά:  

•  Αποζημιώσεις ιδιοκτητών, εκμισθωτών ή μισθωτών για:  

-  περιοχές λήψης δανείων υλικών για χωματισμούς,  

-  περιοχές  απόθεσης  και  μόρφωσης  προϊόντων  εκσκαφών  ή  καθαιρέσεων  ή  γενικά  

για αποθήκευση υλικών,  

-  θέσεις εγκατάστασης μηχανημάτων και εργοταξίων γενικά,  

-  προσπέλαση προς τα εργοτάξια και τις θέσεις λήψης - απόθεσης - αποθήκευσης υλικών.  

• Δαπάνες αποζημίωσης των οποιωνδήποτε πηγών υλικών από λατομεία κλπ. που θα 

χρησιμοποιηθούν με έγκριση της υπηρεσίας και των οδών προσπέλασης σε αυτά που 

ανήκουν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 

Επισημαίνεται ότι ο κύριος του έργου δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για διενέργεια και 

διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλοτρίωσής τους. Επίσης ο κύριος  του  έργου δεν 

αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για πρόσθετη αποζημίωση του αναδόχου για τυχόν 

δυσχέρειες που θα προκύψουν για εξεύρεση και εκμετάλλευση των λατομείων και λοιπών 

πηγών, είτε λόγω ανάγκης δημιουργίας εγκαταστάσεων για  θραύση και αποθήκευση των 

υλικών μακριά από την πηγή, είτε λόγω δυσχερειών  στις μεταφορές από οποιαδήποτε αιτία.  

• Πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που ενδεχόμενα θα προκύψουν κατά το στάδιο 

εκτέλεσης των εργασιών λόγω της ταυτόχρονης εκμετάλλευσης κάποιων  πηγών υλικών και 

από άλλη προγενέστερη ή μεταγενέστερη εργολαβία καθώς επίσης  από την ανάγκη 

δημιουργίας και αποκάλυψης νέων πηγών υλικών, οι οποίες καθίστανται αναγκαίες για την 

εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου.  

• Δαπάνες για την εκκένωση και καθαρισμό των χρησιμοποιηθέντων εργοταξίων και 

χώρων από κάθε είδους υλικά, μηχανήματα, προσωρινές εγκαταστάσεις μετά την 

ολοκλήρωση του έργου. Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη για αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση στην εκκένωση των χώρων.  
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Άρθρο 11ο 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

Τα στοιχεία που καθορίζονται από το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 συντάσσονται με μέριμνα 

και ευθύνη του αναδόχου και υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία κάθε μήνα. Κάθε 

λογαριασμός συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παραπάνω άρθρο.  

Κάθε λογαριασμός για τον προσδιορισμό της αναθεώρησης θα συνοδεύεται από πίνακα 

κατανομής εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 153 του Ν. 4412/2016. Για την 

αναθεώρηση τιμών εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν την ημέρα της δημοπρασίας.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον δαπανών» για άλλες εργασίες του ίδιου έργου 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156, παράγραφος 3 του Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 12ο 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 

Ο ανάδοχος κατά τη σύνταξη του οργανογράμματος του εργοταξίου που προβλέπεται 

από το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016 να λάβει υπ’ όψιν και τα παρακάτω:  

• Είναι υποχρεωμένος να βρει και να διαθέσει όλα τα απαιτούμενα μηχανήματα, όργανα, 

εργαλεία, μεταφορικά μέσα, εγκαταστάσεις και προσωπικό που προβλέπονται στο 

οργανόγραμμα του έργου. 

• Είναι υποχρεωμένος να διαθέτει, εκτός από τα ανωτέρω και το ειδικευμένο  προσωπικό  

που απαιτείται για την εμπρόθεσμη κατασκευή του υπόψη έργου.  

• Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, έστω και 

αν η Υπηρεσία δεν έκανε χρήση του παρόντος άρθρου.  

• Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι αλλοδαπός στο προσωπικό θα  περιλαμβάνεται και 

διερμηνέας. Το αλλοδαπό προσωπικό του αναδόχου πρέπει να  εφοδιασθεί με σχετική άδεια 

παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Η Υπηρεσία μπορεί να βοηθήσει τον ανάδοχο στις 

σχετικές διατυπώσεις, αν αυτός το ζητήσει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι όπως αναφέρονται 

αναλυτικότερα στους ειδικούς όρους της ΕΣΥ.  

 

Άρθρο 13ο 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Πέρα από όσα αναφέρονται στα άρθρα 136 (Διοίκηση έργου - επίβλεψη), 137 

(υπερημερία κυρίου του έργου), 138 (Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου), 139 

(Διεύθυνση του έργου από την πλευρά του αναδόχου) και 140 (Υποχρεώσεις μελών 

κοινοπραξίας) του Ν. 4412/2016 σχετικά με το προσωπικό του αναδόχου επί τόπου του 

έργου, ισχύουν και οι όροι που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους, με τους 

οποίους ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί κατά την σύνταξη και 

υποβολή του οργανογράμματος εργοταξίου που προβλέπεται από το άρθρο 145 του Ν. 

4412/2016.  
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Άρθρο 14ο 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ -  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 

Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις 

αργίες και εορτές σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόμους του Κράτους. Σε 

περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας  ο  ανάδοχος  δεν  δικαιούται  να ζητήσει 

πρόσθετη αποζημίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο ανάδοχος 

υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους νόμους και 

κανονισμούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία κατά την κρίση 

της Υπηρεσίας η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις 

αργίες και εορτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς 

καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση. 

Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται 

απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου  

προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από 

τις αρμόδιες Αρχές.  

Αν ο ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν 

θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου.  

Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με  

δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού 

του και του κοινού, καθώς και κατάλληλα μέσα, που να επιτρέπουν την καλή 

τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτικότητα εκτέλεσης 

των έργων.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία, για ηχορύπανση 

και ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για  τον προγραμματισμό εκτέλεσης του έργου. 

Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση 

εργασιών που επιβαρύνουν ηχητικά την περιοχή και θα πρέπει να λαμβάνονται τέτοια 

μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η ηχορύπανση.  

 

Άρθρο 15ο 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αμοιβή:  

• να  μεριμνήσει  για την  έκδοση τυχόν  αδειών  από   Πολεοδομία  ή  Δήμο,  εάν  απαιτείται, 

• να μεριμνήσει για τον έλεγχο εφαρμογής  των σχετικών εγκεκριμένων μελετών, 

• να διαθέτει τα απαιτούμενα όργανα, 

• να απομακρύνει τα άχρηστα υλικά από το χώρο του εργοταξίου (ικριώματα, συσκευασίες 

κλπ.),μόλις τελειώσουν οι εργασίες.  

 

Άρθρο 16ο 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Όλες οι προσωρινές και βοηθητικές εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα, οι συσκευές, τα 
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εργαλεία και τα υπόλοιπα υλικά που έχει φέρει ο ανάδοχος στον τόπο του έργου θα 

χρησιμοποιηθούν με μέριμνα και ευθύνη του με την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα για 

την εκτέλεση του έργου για το οποίο μεταφέρθηκαν και για εφαρμογή του 

προγράμματος του έργου.  

Δεν θα επιτρέπεται απομάκρυνση των μηχανημάτων που προβλέπει το   διάγραμμα 

προγραμματισμού στον αντίστοιχο χρόνο εκτέλεσης εργασιών, στην περίπτωση δε που 

απομακρυνθούν μηχανήματα ο ανάδοχος θα έχει τις ανάλογες  επιπτώσεις από μη 

τήρηση του προγράμματος.  

Άρθρο 17ο 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις Π.Τ.Π. του 

Υπουργείου Υποδομών - Μεταφορών - Δικτύων και την απόλυτη έγκριση της 

Υπηρεσίας, ως προς την προέλευση, διαστάσεις,  εμφάνιση  κλπ.  Αυτά  θα  είναι  

κατάλληλα για ενσωμάτωση απαλλαγμένα από κάθε επιβλαβή πρόσμιξη ή ελάττωμα 

που θα μπορούσε να μειώσει την αντοχή ή την καλή εμφάνιση του έργου.  

 

Άρθρο 18ο 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ 

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με:  

• τις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, 

• την περιγραφή και τους όρους των άρθρων του Τιμολογίου Μελέτης, 

• τα εγκεκριμένα σχέδια, τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες της επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας. Εάν κατά την εκτέλεση των έργων διαπιστωθεί ότι έχουν εκτελεσθεί εργασίες 

πλημμελώς ή κακότεχνα ή όχι σύμφωνα με τα παραπάνω, τίθεται σε εφαρμογή το άρθρο 

159 του Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 19ο 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Εργασίες που δεν αναφέρονται στον προϋπολογισμό ή που δεν προβλέφθηκαν ή  δεν 

προβλέπονται από αυτόν, αλλά δεν μπορούν να επιμετρηθούν θα αποτιμώνται  με 

απολογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 20ο 

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με την σύμβαση και τα 

τεύχη και τα σχέδια που την συνοδεύουν και όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 

156 του Ν. 4412/2016 και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις εγκυκλίους  57/1995, 18/1996 

και 34/1996 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αφορούν στις απρόβλεπτες δαπάνες και τις 

εγκυκλίους που εκδόθηκαν για εφαρμογή των διατάξεων που  κωδικοποίησε σε ενιαίο 

κείμενο ο Ν. 3669/2008 (Ε35/1994, Ε43/1995, Ε8/1995,  Ε36/1994, Ε38/1996, 

Ε24/1997, Ε20204/2005, Ε36/2005, Ε20/2006, Ε30/2007).  
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Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών που δεν προβλέπονται από το συμβατικό  

τιμολόγιο, θα συντάσσονται νέες τιμές μονάδας με βάση τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια 

εργασιών για τις κατηγορίες έργων οικοδομικών, οδοποιίας, υδραυλικών, λιμενικών και 

πρασίνου σε εφαρμογή του άρθρου 53, παράγραφος 7ζ του Ν. 44123/2016, όπως 

ισχύουν σήμερα.  

Για τα είδη των εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω ενιαία τιμολόγια, θα 

λαμβάνεται υπόψη κάθε άλλη εγκεκριμένη από το Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ανάλυση που περιέχει 

αυτά τα αντίστοιχα είδη των  εργασιών π.χ. ΑΤΟΕ κλπ.,  όπως αυτές ισχύουν μετά την 

έκδοση της Δ1α/0/11/60/9.9.1992 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 562 Β’/14.9.1992).  

Ως βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων θα ληφθούν 

αυτές του Πρακτικού της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων που 

προβλέπεται από το άρθρο 5 της απόφασης ΕΔ2α/01/35/φ.2.5/26.4.1982 των 

Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημοσίων Έργων σύμφωνα με το άρθρο 

153 του Ν. 4412/2016 για το χρόνο δημοπράτησης του έργου.  

 

Άρθρο 21ο 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί τα υλικά που χορηγούνται από την Υπηρεσία 

για ενσωμάτωση αφαιρούμενης της αξίας τους από το αντίστοιχο  άρθρο  του  

τιμολογίου  χωρίς αποζημίωση.  

 

Άρθρο 22ο  

ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το 

προσωπικό επίβλεψης του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την 

είσοδο στον επιβλέποντα και σε όλους  τους εντεταλμένους για  την επίβλεψη  του  

έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα εργοτάξια, λατομεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. 

Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλον, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση.  

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της 

Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.  

Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από 

οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους 

ισχύοντες νόμους, διατάξεις κλπ., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές 

ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της διακήρυξης 

δημοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της τεχνικής περιγραφής και των λοιπών τευχών 

δημοπράτησης.  

Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της υπηρεσίας 

επίβλεψης, στην άσκηση των ελέγχων κλπ.  

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τεχνικό σύμβουλο κατά την 

κατασκευή του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει τον σύμβουλο στην άσκηση 

των καθηκόντων που θα του αναθέσει η Υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό 
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του συμβούλου.  

Άρθρο 23ο 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να κρατάει καθημερινά ημερολόγιο του έργου 

σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 4412/2016.  

Οι αφανείς εργασίες του έργου γράφονται στο βιβλίο καταμέτρησης των αφανών  

εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 151, παράγραφος 3 του Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 24ο 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Οι τελικές επιμετρήσεις συντάσσονται τμηματικά με την πρόοδο του έργου. Για  κάθε 

διακεκριμένο μέρος του έργου, που επιδέχεται αυτοτελή επιμέτρηση, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος σε ένα μήνα από την πλήρη περαίωση των εργασιών του 

επιμετρούμενου μέρους να συντάξει επιμέτρηση και να την υποβάλει στη διευθύνουσα 

υπηρεσία.  

Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  δεν  θα υποβάλλει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε  

επιμέτρηση η διευθύνουσα υπηρεσία μέχρι τη σύνταξη της επιμετρήσεως μπορεί να 

αρνηθεί την πιστοποίηση των αντιστοίχων εργασιών.  

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 151 του Ν. Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 25ο 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ - ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα κατά το χρόνο 

εγγυήσεως σε άριστη κατάσταση και να επανορθώνει με δικές του δαπάνες κάθε φθορά 

που προέρχεται από τη χρήση ή άλλα αίτια, εκτός από την περίπτωση ζημιών από 

ανώτερη βία για την οποία προβλέπει το σχετικό άρθρο 157 του Ν. 4412/2016.  

Κατά το χρόνο εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται με τις δαπάνες αποκαταστάσεως τόσο 

του έργου που θα κατασκευασθεί από αυτόν, μέσα πάντα στο χρόνο εγγυήσεως και 

εφόσον οι φθορές και ζημίες γενικά οφείλονται σε πλημμελή κατασκευή των έργων που 

έχει αναλάβει αυτός με την σύμβαση του.  

Σε περίπτωση που γίνουν ζημίες από ανώτερη βία κατά τον χρόνο εγγυήσεως του 

αναδόχου, αυτές θα αποκατασταθούν από τον κύριο του έργου μετά την έγκριση από 

την προϊσταμένη αρχή, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το έργο, του σχετικού 

πρωτοκόλλου διαπιστώσεως ζημιών που θα συνταχθεί από την επιτροπή που 

συγκροτείται από αυτήν (προϊσταμένη αρχή). Η Υπηρεσία μπορεί να διατάξει και τον 

ανάδοχο του έργου να διορθώσει τις φθορές αυτές, θα πληρωθεί δε ιδιαιτέρως  για 

αυτές με τιμές κατόπιν συμφωνίας.  

Ο χρόνος εγγυήσεως ορίζεται σε 15 μήνες σύμφωνα με το άρθρο 171, παράγραφος 1 

του Ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 26ο 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΡΓΟΥ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει, εκτυπώνει και παραδίνει στη διευθύνουσα 

υπηρεσία αρκετό αριθμό φωτογραφιών της αρχικής κατάστασης αλλά και των σταδίων 

κατασκευής του έργου καθώς  και  άλλα  παραστατικά  στοιχεία  του  έργου  που  

εκτελείται,  καθώς  και  να  τηρεί,  συντάσσει, εκτυπώνει  και  παραδίνει  πλήρη  στοιχεία  

αυτού.  Οι  δαπάνες  για  όλα  τα  ανωτέρω  βαρύνουν  τον ανάδοχο και 

περιλαμβάνονται στα γενικά έξοδά του.  

 

Άρθρο 27ο 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.  

 

Άρθρο 28ο 

ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016.  

Συμπληρωματικά διευκρινίζεται ότι, τόσο για την εφαρμογή των μελετών όσο και για την 

ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος για αυτά είναι ο ανάδοχος, ο δε κάθε 

φύσεως έλεγχος δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη.  

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου για την εκτέλεση ειδικών εργασιών, ο 

ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες  

 

Άρθρο 29ο  

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντάξει το μητρώο του νέου έργου, σύμφωνα με 

τις εντολές και τις οδηγίες της διευθύνουσας υπηρεσίας.  

Το μητρώο συντάσσεται και υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία μαζί με την τελική 

επιμέτρηση. Η δαπάνη για την σύνταξη του μητρώου του έργου βαρύνει τον ανάδοχο 

και περιλαμβάνεται στα γενικά του έξοδα.  

 

Άρθρο 30ο  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την 

προσωρινή παραλαβή, να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2) 

αντίγραφα στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια των  εγκαταστάσεων, σε 

κλίμακα 1:50, όπως ακριβώς αυτές εκτελέστηκαν, που να  περιλαμβάνουν λεπτομερή 

διαγράμματα διάταξης και εκτέλεσης των εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης, όπου θα  

σημειώνεται η θέση, το μέγεθος και η συνδεσμολογία των συσκευών, των 

μηχανημάτων, του τηλεφωνικού δικτύου κλπ.  
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Τα παραπάνω σχέδια θα παραδίδονται τυπωμένα και σε ηλεκτρονική μορφή.  

 

Άρθρο 31ο 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ - ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΥ 

Ο ανάδοχος έχει εξ ολοκλήρου την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα 

συμβεί στο προσωπικό του ή στο προσωπικό της Υπηρεσίας ή σε κάθε  άλλον τρίτο και 

το οποίο οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο, επειδή  δεν θα ληφθούν τα 

απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ανεξάρτητα από την κανονική ή όχι εκτέλεση του έργου.  

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει και να προστατεύει το έργο και ευθύνεται 

για κάθε ζημία ή φθορά που θα προκαλείται σε αυτό από οποιαδήποτε αιτία, πλην της 

θεομηνίας, έστω και αν η ζημία ή φθορά οφείλεται σε εσκεμμένη ή μη ενέργεια όσων 

κυκλοφορούν στην οδό ή κοντά σε αυτήν.  

Κάθε ζημία ή φθορά που προκαλείται στο έργο θα αποκαθίσταται από τον ανάδοχο 

χωρίς καμία αποζημίωση για την αποκατάσταση.  

 

Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους 

νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που 

αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων.  Ενδεικτικά  και  όχι  

περιοριστικά,  αναφέρονται  μερικές  σχετικές διατάξεις:  

•  Π.Δ. 22.12.1933 (ΦΕΚ 406 Α’/1933) και η τροποποίησή του με το Π.Δ. 17/78  “Περί  

ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων “,  

• Π.Δ. 447/1975 (ΦΕΚ  142  Α’/1975) ”Περί  ασφαλείας  των  εν  ταις  οικοδομικές  

εργασίες ασχολουμένων  μισθωτών”, 

• Ν. 495/1976 (ΦΕΚ 337 Α’/1976) “Περί  όπλων  και  εκρηκτικών  υλών”, 

• Π.Δ. 413/1977 (ΦΕΚ 128 Α’/1977) “Περί αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης 

εκρηκτικών υλών”, 

• Π.Δ.  778/1980  (ΦΕΚ  193  Α'/1980)  “Περί   μέτρων  ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεση  

οικοδομικών εργασιών”,  

•  Π.Δ.  1073/1981  (ΦΕΚ  260  Α’/1981)  “Περί  μέτρων  ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεση  

εργασιών  σε εργοτάξια οικοδομών  και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού  

Μηχανικού”,  

• Ν.  1430/1984  (ΦΕΚ  49  Α’/1984)  “Κυρώσεις  της  διεθνούς  σύμβασης εργασίας  που  

αφορά  στις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ.”, 

• Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α’/18.10.1985) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων”, 

•  Π.Δ.  294/1988  (ΦΕΚ  138  Α’/1988)  “Ελάχιστος  χρόνος  απασχόλησης  τεχνικού  

ασφαλείας  και γιατρού εργασίας”,  

• Π.Δ. 225/1989 (ΦΕΚ 106 Α’/1989) “Περί  υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων στα 

υπόγεια έργα”, 

• Υπουργική   Απόφαση  3046/304/30.1.1989  (ΦΕΚ 59 Δ’/1989) “Κτιριοδομικός 

Κανονισμός” (ειδικά το άρθρο  5, παράγραφος 4.2  για τη  χρήση  εκρηκτικών),  
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•  Π.Δ. 31/1990 (ΦΕΚ 11 Α’/1990) “Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση 

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων”,  

•  Π.Δ.  395/1994  (ΦΕΚ  220  Α’/1994)  “Ελάχιστες  προδιαγραφές  Ασφάλειας  και  Υγείας  

για  τη χρησιμοποίηση  εξοπλισμού  εργασίας  από  τους  εργαζόμενους  κατά  την  

εργασία  τους,  σε συμμόρφωση  με  την  οδηγία 89/655 /ΕΟΚ”,  

•  Π.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ 220 Α’/1994) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για 

τη χρήση απ’ τους εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας  κατά την  εργασία, σε 

συμμόρφωση  με την οδηγία  89/ 656 /ΕΟΚ” ,  

•  Π.Δ.  397/1994  (ΦΕΚ  221  Α’/1994)  “Ελάχιστες  απαιτήσεις  υγιεινής  και  ασφάλειας  

για  τον χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης 

και οσφυϊκής χώρας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ”,  

•  Π.Δ.  398/1994  (ΦΕΚ  221  Α’/1994)  “Ελάχιστες  προδιαγραφές  ασφάλειας  και  υγείας  

κατά  την εργασία  σε  εξοπλισμό  με  οθόνη  οπτικής  απεικόνισης,  σε  συμμόρφωση  με  

την  οδηγία 90/270/ΕΟΚ”,  

•  Π.Δ.   399/1994  (ΦΕΚ  221  Α’/1994)  “Προστασία  των  εργαζομένων  απ’  τους  

κινδύνους  που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά  την  εργασία, 

σε  συμμόρφωση  με την   οδηγία  90/340/ΕΟΚ”,  

•  Π.Δ.  105/1995  (ΦΕΚ  67  Α’/1995)  “Ελάχιστες  προδιαγραφές  για  την  σήμανση  

ασφαλείας  ή/και υγείας στην εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ”,  

•  Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10 Α’/1996) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας 

στους χώρους εργασίας, σε  συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ,  

•  Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11 Α’/1996) “Εφαρμογή μέτρων  για την προώθηση της βελτίωσης 

της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/391/ΕΟΚ 

και 91/383/ΕΟΚ,  

•  Π.Δ.  305/1996 (ΦΕΚ  212 Α’/1996) “Ελάχιστες προδιαγραφές  που πρέπει να  

εφαρμόζονται  στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων”, σε συμμόρφωση με  την  οδηγία 

92/57/ΕΟΚ,  

•  Tην Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός 

κατοικημένων περιοχών (Φ.Ε.Κ. 946 Β’/2003).  

Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας,  

αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισμένα σημεία της 

νομοθεσίας:  

•  Ο ανάδοχος οφείλει  να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό 

επίβλεψης της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων επίβλεψης και  

διαχείρισης), καθώς  και  σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του έργου, τα 

απαιτούμενα κατά περίπτωση μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)  και  να  παίρνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά τα ΜΑΠ θα είναι,  προστατευτικά 

κράνη, μπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, οπισθανακλαστικά  φθορίζοντα πανωφόρια 

(για το χειμώνα), οπισθανακλαστικοί φθορίζοντες επενδύτες (για το καλοκαίρι), 

προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά 

πρώτων βοηθειών ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε όχημα  του εργοταξίου, μάσκες 

διαφόρων τύπων, ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές  συσκευές τύπου SCBA  κ.λ.π. 
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•  Ο  ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την τοποθέτηση των καταλλήλων 

πινακίδων ή φωτεινών σημάτων επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων 

θέσεων, καθώς και προειδοποιητικών και  συμβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους 

εργαζομένους, όσο και για τους κινούμενους στους χώρους των εργοταξίων ή/και  στις 

περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ’ αυτές. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να 

μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας  με πόσιμο νερό, εγκαταστάσεις 

υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να εξασφαλίσει μέσα και χώρους παροχής πρώτων 

βοηθειών.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση 

πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των 

εργασιών και στο περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:  

• να  διαθέτει  εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης, 

• να  φροντίζει για τον περιοδικό  καθαρισμό (αποψίλωση) των χώρων από τα πάσης 

φύσεως εύφλεκτα υλικά και αντικείμενα, 

• να μην πραγματοποιεί εργασίες κολλήσεων ή άλλες ανοικτής πυράς κοντά σε  εύφλεκτα 

αντικείμενα ή κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών του 

εργοταξίου και γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να παίρνει τα 

ενδεικνυόμενα μέτρα. 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί το εγκεκριμένο σχέδιο ασφάλειας και υγείας 

εργαζομένων (Σ.Α.Υ.)  καθώς  και  τον  φάκελο  Ασφάλειας  και  Υγείας  του  έργου 

(Φ.Α.Υ.), ο οποίος πρέπει να συμπληρώνεται και να ενημερώνεται καθ όλη τη διάρκεια 

του έργου σύμφωνα με το Π.Δ. 305/1996 και σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

92/57/ΕΟΚ "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 

εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια".  

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή 

δημοσίων έργων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα παρακάτω σύμφωνα με 

την αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/889 απόφαση υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 16 Β’/14.1.2003):  

 

Κανονιστικές απαιτήσεις  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους 

νόμους, διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του κυρίου του έργου,  όπως 

εκφράζονται μέσω της Υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των 

εργαζομένων.  

Υποχρέωση Αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.  

Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση 

του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις 

εργασίες όσον αφορά θέματα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ.  

Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε  

Φ.Α.Υ. εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο 

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την 
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ολοκλήρωση του έργου στον κύριο του έργου ενημερωμένος, ώστε να περιέχει τα 

πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που 

δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον ανάδοχο μαζί με την 

τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή των αδαπάνως για το Δημόσιο.  

 

Περιεχόμενα Σ.Α.Υ.  

• Γενικά 

• Είδος έργου και χρήση αυτού, 

• Σύντομη περιγραφή του έργου, 

• Ακριβής διεύθυνση του έργου, 

• Στοιχεία του κυρίου του έργου, 

• Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 

• Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

• Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις 

εργασίας. 

• Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 

• Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων. 

• Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών. 

• Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών. 

• Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. 

ειδικοί τύποι ικριωμάτων,  αντιστηρίξεις μεγάλων  ορυγμάτων  ή  επιχωμάτων κλπ.  και  

διατάξεις για  πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος.  

•  Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου,  σύμφωνα με 

το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.  

•  Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης 

επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης  

επικινδυνότητας  π.χ.: Χ  = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου, Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου, Υ = 

Υψηλή εκτίμηση κινδύνου.  

• Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 

• Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

• Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα 

μέτρα για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς 

κινδύνους (Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.Δ. 305/1996).  

 

Περιεχόμενα Φ.Α.Υ.  

Α. Γενικά:  

• Είδος έργου και χρήση αυτού, 

• Ακριβή διεύθυνση του έργου, 

• Αριθμό αδείας, 

• Στοιχεία του κυρίου του έργου, 

• Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 
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Β. Στοιχεία από το μητρώο του έργου:  

• Τεχνική περιγραφή του έργου, 

• Παραδοχές μελέτης, 

• Τα σχέδια “ως κατεσκευάσθη”. 

 

Γ. Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες σε όλη τη διάρκεια 

της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες  συντήρησης,  μετατροπής,  καθαρισμού κλπ. 

Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης 

των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, 

ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ. 

 

Δ. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου  

Το ανωτέρω περιλαμβάνει :  

•  Τον κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα φορούν τη χρήση του 

έργου από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα 

διανεμηθούν στους χρήστες,  ώστε  κάθε  χρήστης  να  γνωρίζει  πως  θα  χρησιμοποιήσει  το  

έργο  και  τι  θα  κάνει  σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων.  

•  Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου  π.χ. 

οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη 

εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. 

•  Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την  

περιοδική συντήρηση του έργου.  

 

Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο με  ευθύνη 

του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η  διευθύνουσα υπηρεσία 

υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ.  Μετά την 

αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του κύριου του έργου.  

Η δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ., όπως όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα 

παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, 

βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη 

διαμόρφωση της προσφοράς του.  

 

Άρθρο 32ο  

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του  και 

να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την 

ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων.  

Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.  

 

Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

Συγκεκριμένα:  

•  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό 

του, που απασχολείται στο εργοτάξιο του έργου, στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κύριας 

και επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΑΕΔΞΕ κλπ), σύμφωνα με τις σχετικές για τους 

Οργανισμούς αυτούς διατάξεις. Εάν το προσωπικό του αναδόχου δεν υπάγεται στις διατάξεις 

αυτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να το ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες 

αναγνωρισμένες από το Κράτος.  

•  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου 

από την υπογραφή της συμβάσεως μέχρι την οριστική παραλαβή, ασφάλεια αστικής ευθύνης 

έναντι τρίτων και φθοράς περιουσίας, η οποία θα καλύπτει πιθανές ή ενδεχόμενες οφειλές, 

για προστασία του έναντι όλων των διεκδικήσεων που ενδέχεται να προκύψουν συνεπεία 

των εργασιών του ή των εργασιών των υπεργολάβων του.  

•  Θα  καθορίζεται  δε  στο  ασφαλιστικό  συμφωνητικό  όρος  απαλλαγής  ευθύνης  ως  

εξής:  Η ασφαλιστική εταιρεία θα αποζημιώνει και θα απαλλάσσει από ευθύνες, στο μέγιστο 

επιτρεπόμενο από  το  νόμο  βαθμό,  τον  εργοδότη,  τους  εκπροσώπους  του,  καθώς  και  

τους  επιβλέποντες Μηχανικούς και τους εκπροσώπους τους. Θα τους απαλλάσσει από 

οποιαδήποτε βλάβη και από οποιεσδήποτε δαπάνες ή αμοιβές που απορρέουν από την 

αποκατάσταση σωματικών βλαβών ή φθοράς  περιουσίας,  οχημάτων,  μηχανημάτων,  

ειδικών  εργαλείων,  συμπεριλαμβανομένου  του θανάτου, της σωματικής βλάβης, της 

ψυχικής οδύνης και της ηθικής βλάβης των παθόντων και της φθοράς παρακειμένων 

κτισμάτων και εγκαταστάσεων, που λαμβάνουν χώρα στο εργοτάξιο, ή που σχετίζονται  με  

την  εργασία,  στα  πλαίσια  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  του  αναδόχου,  είτε  η ευθύνη 

αυτή είναι απόρροια της αμέλειας του αναδόχου ή των εκπροσώπων του ή των υπό την 

υπηρεσία  του  ή  των  υπαλλήλων  ή  υπεργολάβων  του,  είτε  όχι,  είτε  προκύπτει  από  

πράξεις  ή παραλείψεις του ιδίου του Εργοδότη ή του Αναδόχου ή των προστιθέντων τους.  

 

Οι ακόλουθες προβλέψεις θα συμπεριληφθούν επίσης στο ασφαλιστικό συμφωνητικό 

αστικής ευθύνης και φθοράς περιουσίας του αναδόχου:  

•  Το συμφωνητικό θα περιέχει τον όρο ότι δεν θα ακυρωθεί, τερματισθεί, τροποποιηθεί ή 

αλλαχθεί από  την ασφαλιστική  εταιρεία,  εκτός  εάν έχει  αποσταλεί  στον ασφαλιζόμενο,  

δέκα  (10)  ημέρες νωρίτερα, συστημένη έγγραφη ειδοποίηση. Αντίγραφο της ειδοποίησης 

αυτής θα αποσταλεί επίσης στον εργοδότη.  

•  Ένα  αντίγραφο  του  ανωτέρου  ασφαλιστικού  πρέπει  να  παραδοθεί  στον  εργοδότη  

κατά  την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.  

Η ασφάλεια αυτή θα καλύπτει και τον ανάδοχο σαν συνασφαλιζόμενο για οποιαδήποτε 

ζημιά στο εργατικό προσωπικό ή στους επισκέπτες καθώς και για οποιαδήποτε φθορά 

σε ξένη περιουσία.  
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Ο εργοδότης δικαιούται να παρακρατεί από το λογαριασμό του αναδόχου κατά την 

κρίση του ανάλογα ποσά μέχρι την προσαγωγή των παραπάνω ασφαλιστηρίων 

συμφωνητικών ή και να προβεί ο ίδιος στην ασφάλιση αυτή για όλη τη διάρκεια του 

έργου ή μέρος αυτής και να χρεώσει τη δαπάνη στον ανάδοχο.  

Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα ασφαλιστικά  

συμφωνητικά καταστεί μη ικανοποιητικό για τον εργοδότη, είτε στον τύπο είτε  στην 

ουσία, ή εάν η ασφαλιστική εταιρεία που εκδίδει το ασφαλιστικό αυτό συμφωνητικό 

κριθεί μη αρεστή στον Εργοδότη, ο Ανάδοχος υποχρεούται  να  καταρτίσει  έγκαιρα  νέο  

ασφαλιστικό  συμβόλαιο  και  να  το  υποβάλλει  έγκαιρα  στον Εργοδότη για έγκριση 

πριν από τη λήξη ή διακοπή της προηγούμενης ασφάλισης.  

 

Άρθρο 33ο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις 

απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις 

αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε πλήρη εναρμόνιση και περιλαμβάνει  το 

χρονοδιάγραμμα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου 

και τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων της 

κατασκευής, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας.  

Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα 

εργαλεία παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων,  τεκμηρίωσης των 

εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησης τους. Το  Π.Π.Ε. του έργου θα 

εκπονηθεί και θα εφαρμοστεί με φροντίδα  και δαπάνες  του Αναδόχου, σύμφωνα με το 

άρθρο 158 του Ν. 4412/2016, καθώς και το τεύχος «Οδηγίες για την παρακολούθηση 

και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ), όπως αυτό έχει  

εγκριθεί  και  ισχύει  με  την  με  αριθμ.  Πρωτ.  ΔΙΠΑΔ/οικ./12  της 13-01-2009  

απόφαση  του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  

 

Άρθρο 34ο  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ  

Ανεξάρτητα από εργαστηριακά μέσα και εργαστηριακό προσωπικό της  Διευθύνουσας 

το έργο Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος οφείλει εφ' όσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία, να 

διαθέσει με μέριμνα και δαπάνες του, τα κατάλληλα όργανα,  συσκευές και προσωπικό, 

προς εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών ελέγχου.  

Τα αποτελέσματα των υπ' όψη δοκιμών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε σύντομο 

χρονικό διάστημα από του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται 

χρονικό διάστημα για τον έλεγχο, άλλως δεν θα λαμβάνονται υπ' όψη. Οι πάσης 

φύσεως δοκιμές, με ακριβή στοιχεία των θέσεων και του είδους των  δοκιμών, 

καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα που συνοδεύει τις πιστοποιήσεις και τις τμηματικές 

προσωρινές επιμετρήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους. 

Ανεξάρτητα από τις εργαστηριακές εξετάσεις και δοκιμές που θα γίνουν από τον  
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Ανάδοχο, η Υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε λήψη δειγμάτων και σε εργαστηριακή 

εξέταση τους, για ενδελεχή ποιοτικό έλεγχο των εκτελουμένων εργασιών.  

Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία που θα αφορά υλικό ή εργασία, δεν παρέχει στον 

Ανάδοχο το δικαίωμα  να  προβάλει  αξίωση  ή  αίτημα,  επιζητώντας  ανάλογη  

παράταση  προθεσμίας,  για οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστημα θα χρειασθεί για 

την εκτέλεση της διαπίστωσης αν ένα υλικό ή εργασία είναι δόκιμα ή όχι.  

 

Άρθρο 35ο  

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  

Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  να  συμμορφώνεται  πλήρως  με  τις  διατάξεις  του  

Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016, όπως ισχύει σήμερα.  

Η ανάμιξη των υλικών του σκυροδέματος θα γίνεται αποκλειστικά με μηχανικό 

αναμικτήρα, απόδοσης πολλαπλασίου ακέραιου σάκου τσιμέντου. Οι κάθε είδους 

δαπάνες ελέγχων και προελέγχων, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. Όμοια τον 

ανάδοχο  βαρύνουν  και  όλες  οι  αποζημιώσεις  του  Κεφαλαίου  Γ  του  Κανονισμού  

Τεχνολογίας Σκυροδέματος.  

Η συμπύκνωση του σκυροδέματος (κεφάλαιο Δ4 του Κανονισμού Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος) όλων των οπλισμένων τμημάτων κατασκευής θα γίνεται με χρήση  

δονητών, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του αναδόχου λόγω χρήσης δονητών, η  οποία 

θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στις συμβατικές τιμές μονάδας εργασιών και στα κατ' 

αποκοπή τιμήματα του έργου. Επίσης περιλαμβάνεται στις  υποχρεώσεις  του αναδόχου 

που δεν αποζημιώνονται  ιδιαίτερα, και η συντήρηση του σκυροδέματος, σύμφωνα με το 

άρθρο 10 του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος.  

Για τον έλεγχο αντοχής του σκυροδέματος θα εκτελούνται δοκιμές με λήψη  δοκιμίων 

κατά τη διάστρωσή του σύμφωνα με το κεφάλαιο Γ1 του Κανονισμού Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος. Η λήψη και οι δοκιμές των δοκιμίων θα πραγματοποιείται με δαπάνες 

του αναδόχου με την παρουσία και τις οδηγίες της επίβλεψης (έξι δοκίμια ημερησίως για 

κάθε σύνθεση και για κάθε 150m3 σκυροδέματος). Λήψη  πυρήνων (καρότων) 

κατασκευών από σκυρόδεμα και δοκιμή της αντοχής τους θα γίνεται με δαπάνες του 

αναδόχου κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας.  

Για τον έλεγχο του εργάσιμου (συνεκτικότητα, πλαστικότητα) του σκυροδέματος, θα  

εκτελείται παράλληλα με κάθε λήψη δοκιμίων αντοχής, μέτρηση  και έλεγχος της 

κάθισης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Η 

σχετική δειγματοληψία θα πραγματοποιείται με δαπάνες του αναδόχου  και με την 

παρουσία και τις οδηγίες της επίβλεψης.  

Πέρα από αυτόν τον έλεγχο η επίβλεψη έχει το δικαίωμα να ελέγξει την κάθιση για 

οποιαδήποτε ανάμιγμα ή φορτίο σκυροδέματος. Γι’ αυτό ο ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση να έχει στη διάθεση της επίβλεψης μια έτοιμη σχετική συσκευή (κώνος  του  

ABRAMS),  χωρίς  αξίωση  πρόσθετης αποζημίωσης.  

Σε περίπτωση διαπίστωσης μειωμένης αντοχής μιας παρτίδας σκυροδέματος, σε βαθμό 
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επουσιώδη, τότε το ποσοστό μείωσης της αντίστοιχης αμοιβής του αναδόχου, ορίζεται 

ίσο προς το διπλάσιο  του  ποσοστού  μείωσης της  συμβατικής  αντοχής. Σ'  αυτή την 

περίπτωση,  νέα  συμβατική αντοχή θα είναι ο μέσος όρος των συμβατικών αντοχών 

που προέρχονται από τον τελευταίο έλεγχο ποιότητας  σκυροδέματος της παρτίδας.  

 

Άρθρο 36ο  

ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Ο ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων να 

κάνει με δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες (σ' αυτές περιλαμβάνεται, η  δαπάνη  

προμήθειας καυσίμων για τη δοκιμή της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, η δαπάνη 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.), τις απαιτούμενες δοκιμές, οι  οποίες θα 

επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών  αποτελεσμάτων τους, 

οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών που θα υπογράφεται από τον 

επιβλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο και θα περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής. Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς.  

Ο ανάδοχος οφείλει με την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την 

παραλαβή τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλει την επίβλεψη σε 

δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και 

συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέστηκαν απ'  αυτόν.  Μια  σειρά  από  τις 

οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο 

αρχείο του κυρίου του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των 

εγκαταστάσεων να διδάξει στο προσωπικό του κυρίου του έργου τη χρήση και το 

χειρισμό των εγκαταστάσεων. 

Κατά το  χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οφείλει να επιθεωρεί  κατά  

κανονικά χρονικά  διαστήματα  τις  εγκαταστάσεις  και  να  τις  διατηρεί  σε  άριστη  

κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση 

των έργων και το χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 

4412/2016.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά για την οποία 

ευθύνεται ο ίδιος, μέσα στην προθεσμία που θα του ορισθεί για  το σκοπό αυτό, ο 

κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας ,σε 

βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.  

Για τη συναρμολόγηση των μηχανημάτων ο ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να 

περιορισθεί στον εντός του κτιρίου χώρο, που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να 

πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να μην  παρεμποδίζεται  η  εντός  του  κτιρίου  

κυκλοφορία  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού  άλλων εργολαβιών.  

 

Άρθρο 37ο 

ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί το 
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όλο έργο ή τμήμα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική 

παραλαβή για χρήση).  

Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο, ή ότι αυτό 

εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώματά  του να ελέγξει και να παραλάβει εν 

καιρώ το έργο, σύμφωνα με τις  κείμενες  διατάξεις  και  τους  συμβατικούς  όρους.  

Επίσης  δεν  απαλλάσσει  τον  ανάδοχο  από  τις ευθύνες και υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τη σύμβαση.  

Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 38ο 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει με κάθε δυνατό τρόπο να γίνει η παροχή και 

σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα των οργανισμών κοινής ωφέλειας   

Η δαπάνη των παραπάνω παροχών και συνδέσεων, βαρύνει τον εργοδότη που τις 

καταβάλει είτε απ'  ευθείας στους  Ο.Κ.Ω. είτε στον ανάδοχο στην περίπτωση που ο 

τελευταίος τις έχει ήδη προκαταβάλλει, φυσικά με την προσκόμιση πάντοτε των  

σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων κλπ. νομίμων εγγράφων.  

 

Άρθρο 39ο 

ΒΛΑΒΕΣ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από τον κύριο του έργου για 

οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και 

γενικά για οποιαδήποτε ζημιά του, που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή 

ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των καταλλήλων μέσων ή 

σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός αν από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα 

κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 40ο 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, να 

αφαιρέσει και να απομακρύνει με δαπάνες του, όλες τις προσωρινές  εγκαταστάσεις  

που προβλέπονται από προηγούμενο άρθρο αυτής της Ε.Σ.Υ., τα απορρίμματα, 

εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα, χρήσιμα ή άχρηστα πλεονάζοντα υλικά,  προσωρινές 

εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ., και να παραδώσει τελείως καθαρές τόσο τις 

κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου, φροντίζοντας γενικά να κάνει 

κάθε τακτοποίηση που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθμη  λειτουργία του έργου, 

σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στην Ε.Σ.Υ., τους όρους  της σύμβασης και του 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.  
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Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καθαιρέσει και να αποκομίσει κάθε 

προστατευτική κατασκευή που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασιών  και 

παραγωγής υλικών) ή για αποφυγή κάθε  είδους ζημιών, φθορών, ατυχημάτων  κλπ.  

έχει  δε  εκλείψει  κατά  την  κρίση  της Υπηρεσίας ο λόγος κατασκευής της. Αν μέσα σε 

δέκα (10) μέρες από την έγγραφη υπόμνηση της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος  δεν αρχίσει 

και μέσα σε εύλογη προθεσμία δεν περατώσει όλες αυτές τις εργασίες,  αυτές θα 

εκτελούνται σε βάρος του και για λογαριασμό του και η σχετική δαπάνη θα αφαιρείται 

από την πρώτη πληρωμή του και, εκτός αυτού, δεν θα εκδίδεται βεβαίωση 

εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ή τμήματος που αφορούν.  
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ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΩΓΟΥ 
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ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ  
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

 
Το παρόν  Σχέδιο  Ασφαλείας  και  Υγείας  (Σ.Α.Υ.)  εκπονήθηκε για το έργο «ΕΚΤΑΚΤΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΘΩΝΗΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ». 
 

2. ΓΕΝΙΚΑ 

2.1. Είδος έργου και χρήση αυτού 
 
Το έργο περιλαμβάνει έκτακτες εργασίες αποκατάστασης των κατεστραμμένων τμημάτων 
των αγωγών διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), αποκατάσταση δρόμου και περιοχής γύρω από το φρεάτιο φόρτισης και 
μέτρα προστασίας αυτών, ση Δ.Ε. Μεθώνης, της ΔΕΥΑ Πύλου-Νέστορος, του Δήμου Πύλου-
Νέστορος, εξαιτίας της θεομηνίας “Ζορμπάς”. 
Το "Σχέδιο Ασφάλειας & Υγιεινής" περιγράφει και διευκρινίζει τους πιθανούς κινδύνους και τα 
μέτρα πρόληψής τους, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. 
Επιπλέον, αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών τυχόν ατυχημάτων. 
 

2.2. Διεύθυνση του έργου 
 
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), στην 
Τ.Κ. Μεθώνης, της Δ.Ε. Μεθώνης του Δήμου Πύλου-Νέστορος. 
 

2.3. Στοιχεία Κύριου του έργου 
 
Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Πύλου-Νέστορος – Ν. Μεσσηνίας. 
Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύλου- Νέστορος. 
Προϊσταμένη Αρχή του έργου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλου- Νέστορος. 
 

2.4. Στοιχεία Αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
 
Τα στοιχεία του Αναδόχου θα πρέπει να συμπληρωθούν στο αντίστοιχο τεύχος Σ.Α.Υ. που 
θα προσκομίσει ο ίδιος κατά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του συγκεκριμένου 
έργου και θα προκύψει από τη διαδικασία της δημοπρασίας. 
 
Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος Κατασκευαστής του έργου οφείλει να λάβει υπ όψιν του τις 
προβλέψεις του Σ.Α.Υ., να το τροποποιήσει, να το αναθεωρήσει και να το προσαρμόσει 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία (πολιτική ασφαλείας, οργάνωση, εξοπλισμός, υλικά κ.λπ.) που 
θα εφαρμόσει στο έργο και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με τα 
πιθανά έργα στην περιοχή του υπό του παρόντος Σ.Α.Υ. αναφερομένου έργου και της 
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διαμορφωθείσης κατάστασης στην περιοχή του έργου, στο χρόνο εκκίνησης των εργασιών, 
σε συμφωνία με τις υποδείξεις του Επιβλέποντα του έργου. 
 

2.5. Τεχνική περιγραφή και ιστορικό έργου 
 
Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν αφορούν το χερσαίο και το υποθαλάσσιο τμήμα του 
αγωγού διάθεσης και το φρεάτιο φόρτισης. 
Αρχικά πρέπει να αντικαταστασθεί το σπασμένο τμήμα του χερσαίου αγωγού. Θα 
κατασκευαστεί αγωγός από PE, Φ315, 20 atm, ο οποίος θα στηριχτεί στα βράχια με αγκύρια 
και θα εγκιβωτιστεί με σκυρόδεμα C20/25 για να προστατευτεί από μελλοντικές 
καταστροφές. 
 
Στο φρεάτιο φόρτισης προβλέπονται: 
- τοποθέτηση σκυροδέματος C20/25 για κλείσιμο ζημιών που δημιούργησε ο κυματισμός 
- εξωτερικές εργασίες επιχρίσεων για να καλυφθεί το φρεάτιο από τη θάλασσα,  
- κλείσιμο των ανθρωποθυρίδων με τοποθέτηση νέων καλυμμάτων από μπακλαβαδωτή 
λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ,  
- εσωτερικές εργασίες καθαρισμού του φρεατίου, μονώσεων και επιχρίσεων 
- αποκατάσταση σπασμένων τμημάτων αγωγού  
- έλεγχος και αποκατάσταση ή αντικατάσταση δικλείδων και εξαρτημάτων 
σύνδεση του σωλήνα από PE Φ250 με το νέο χαλυβδοσωλήνα Φ315. Ο αγωγός θα 
στηριχτεί στα βράχια με αγκύρια και θα εγκιβωτιστεί με σκυρόδεμα C20/25 για να 
προστατευτεί από μελλοντικές καταστροφές. Το υποθαλάσσιο τμήμα θα προστατευτεί με 
κατάλληλα προκατασκευασμένα τεμάχια σκυροδέματος. 
 
Οι εργασίες που απαιτούνται για τη διαμόρφωση του κατεστραμμένου δρόμου, ώστε να 
γίνουν οι κύριες εργασίες, είναι: 
- καθαρισμός και διαμόρφωση του δρόμου πρόσβασης, ώστε επανέλθει στην αρχική του 

κατάσταση με μέσο πλάτος 4m σε όλο το μήκος του, για να μπορούν τα συνεργεία, τα 
οχήματα και τα μηχανήματα να έχουν πρόσβαση προς το σπασμένο αγωγό για να γίνει η 
ουσιάστική επισκευή.  

- επαναδιαμόρφωση της ράμπας διαστάσεων 40x15m έμπροσθεν του φρεατίου φόρτισης 
για να μπορούν να εργάζονται εύκολα και σωστά τα οχήματα και τα μηχανήματα. 

 

2.6. Φάσεις εκτέλεσης του έργου 
 
Οι προβλεπόμενες προς εκτέλεση εργασίες είναι: 
1. Διαμόρφωση δρόμου και ράμπας πρόσβασης 
2. Εκσκαφές  
3. Τοποθέτηση – σύνδεση χερσαίου αγωγού πολυαιθυλενίου 
4. Οικοδομικές εργασίες και αποκατάσταση σωληνώσεων φρεατίου φόρτισης  
5. Τοποθέτηση – σύνδεση υποθαλάσσιου σιδηροσωλήνα 
6. Υποθαλάσσιες εργασίες προστασίας σωληνώσεων 
 

2.7. Στόχοι – πολιτική ασφάλειας 
 
Ο αντικειμενικός σκοπός της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης είναι να ολοκληρώσει το 
έργο χωρίς ατυχήματα ή επιπτώσεις στην υγεία οποιουδήποτε, και να αποτρέψει πιθανά 
συμβάντα τα οποία θα μπορούσαν να φθείρουν άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε περιουσιακό 
στοιχείο οποιουδηποτε καθώς και να προκαλέσουν καθυστέρηση ή απρόβλεπτη διακοπή σε 
οποιοδήποτε διαδικασία, υπηρεσία ή λειτουργία με αποτέλεσμα να βλάψουν την 
αποτελεσματικότητα ή το καλό όνομά της Εργοληπτικής Επιχείρησης. 



ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΘΩΝΗΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ 

 6 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) 

Η Πολιτική της Εργοληπτικής επιχείρησης για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας έχει  ως  εξής:  
η  Διοίκηση της Εργοληπτικής επιχείρησης θα παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους 
ώστε όλες οι εργασίες, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, να πραγματοποιούνται με 
ασφάλεια, για τους εργαζόμενους και τα περιουσιακά της στοιχεία τηρώντας πάντα τους 
απαραίτητους όρους υγιεινής. 
Θα πρέπει η ασφάλεια να μην είναι θέμα τύχης αλλά κύρια υποχρέωση της Εργοληπτικής 
επιχείρησης να εμφυσήσει στους εργαζόμενους την  συναίσθηση ευθύνης για την τήρηση 
των κανόνων Υγιεινής. 
Η Εργοληπτική Επιχείρηση αντιμετωπίζει την Ασφάλεια και Υγιεινή με τον ίδιο συστηματικό 
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την Ποιότητα. 
 Κάθε εργαζόμενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, πρέπει να έχει εκπαιδευτεί πριν αναλάβει 
τα καθήκοντά του ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως θέσουν σε 
κίνδυνο τον ίδιο ή τρίτους,ι να του έχουν γίνει γνωστές όλες οι  απαιτούμενες ρυθμίσεις 
ασφαλείας και οι  μέθοδοι αποφυγής ατυχημάτων καθώς και οι βασικές απαιτήσεις 
ασφαλείας. Συγχρόνως, υπάρχει διαθέσιμο το παρόν έγγραφο με τους κανόνες ασφαλείας 
που πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 
Όταν πρόκειται να εκτελεστεί  μία συγκεκριμένη εργασία με ειδικές απαιτήσεις, ο Διευθυντής 
Έργου συγκαλεί σύσκεψη στην οποία συμμετέχει όλο το κύριο προσωπικό, ώστε να 
ενημερωθεί σχετικά με τα προβλήματα περί ασφάλειας. 
Ο Μηχανικός Ασφαλείας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τις περί ασφαλείας ρυθμίσεις. Αν ο Μηχανικός Ασφαλείας παρατηρήσει 
οποιαδήποτε μη συμμόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη με την παρουσία όλων των μελών 
που  εμπλέκονται. Το αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι η εξέταση της “μη συμμόρφωσης” 
και η απόφαση για τη διορθωτική ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Ακολούθως, αν 
ο Μηχανικός Ασφαλείας εκτιμά ότι στη διάρκεια της Επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες 
δεν έχουν πραγματοποιηθεί, πρέπει να το αναφέρει άμεσα στη Διοίκηση. 
Σε μηνιαία βάση θα καθορίζονται συσκέψεις ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του 
Π.Δ.17/96, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι κατά τομείς, και δίνουν ενυπόγραφα 
όποιες παρατηρήσεις έχουν και αφορούν σε θέματα ασφαλείας. Με την έναρξη των εργασιών 
ο μηχανικός ασφαλείας με την σύμφωνη γνώμη του Εργοταξιάρχη θα καθορίσει τα θέματα 
των συσκέψεων αυτών. 
 

2.8. Τεκμηρίωση 
 
Για την πραγματοποίηση όλων αυτών, ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Ασφάλειας και Υγιεινής  
θα εφαρμόζεται στο Έργο. Το σύστημα αυτό θα τεκμηριώνεται, για όλα τα Διοικητικά  και 
Οργανωτικά του θέματα, σε ένα Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας. 
Επίσης γραπτές Οδηγίες Ασφάλειας θα συνταχθούν, ώστε να καλύπτουν όλες τις εργασίες 
στο Εργοτάξιο. Αυτές οι γραπτές οδηγίες θα είναι πάντοτε στην διάθεση των εργαζομένων 
του Εργοταξίου. 
Κάθε ατύχημα, πρέπει να αναφερθεί αμέσως στον Μηχανικό Ασφαλείας. Η κοινοποίηση 
πρέπει να γίνει την ίδια μέρα που συνέβη το ατύχημα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες 
ενέργειες. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ο Μηχανικός Ασφαλείας θα πρέπει να είναι ενήμερος 
σχετικά με τη συνολική εργασία που έχει εκτελεστεί, το συνολικό αριθμό των ατυχημάτων 
που συνέβησαν, και τις ώρες εργασίας που χάθηκαν. 
Ο μηχανικός Ασφαλείας θα συντάξει δηλαδή μία στατιστική ετήσια αναφορά σχετικά με τα 
ατυχήματα που συνέβησαν στη διάρκεια του έργου. Η Διοίκηση και οι υπεύθυνοι για την 
ολοκλήρωση του έργου θα λαμβάνουν ένα αντίγραφο της προαναφερόμενης αναφοράς, 
ώστε να βελτιώνεται η μεθοδολογία εργασίας πρόληψης ατυχημάτων. 
Όλα τα έγγραφα σχετικά με θέματα ασφαλείας αρχειοθετούνται. Όλα τα ατυχήματα 
εξετάζονται και αναλύονται και η αναφορά υποβάλλεται στη Διοίκηση για περαιτέρω μελέτη 
και λήψη αποφάσεων. 
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3.  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

3.1. Γενικά  
 
Οι προβλεπόμενες προς εκτέλεση εργασίες είναι: 
- Φάση 1 – Διαμόρφωση δρόμου και ράμπας πρόσβασης 
- Φάση 2 – Εκσκαφές 
- Φάση 3 – Τοποθέτηση – σύνδεση χερσαίου αγωγού πολυαιθυλενίου 
- Φάση 4 – Οικοδομικές εργασίες και αποκατάσταση σωληνώσεων φρεατίου φόρτισης 
- Φάση 5 – Τοποθέτηση – σύνδεση υποθαλάσσιου σιδηροσωλήνα 
- Φάση 6 – Υποθαλάσσιες εργασίες προστασίας σωληνώσεων 
 
Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι στο παράρτημα Α πίνακες εκτίμησης κινδύνων. Οι 
σημαντικότεροι κίνδυνοι ανά φάση εργασίας αναφέρονται παρακάτω. 
 

3.2. Φάση 1 - Διαμόρφωση δρόμου και ράμπας πρόσβασης 
 
Οι διαμορφώσεις του δρόμου και της ράμπας γίνονται με χρήση μηχανικών μέσων. Οι 
χειριστές θα φροντίζουν ώστε τα μηχανήματα και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν να 
έχουν επιθεωρηθεί και να είναι σωστά συντηρημένα. Για τον λόγο αυτό υπάρχει το βιβλίο 
συντήρησης το οποίο ενημερώνεται και ελέγχεται από τον Μηχανικό Ασφαλείας. 
Οι εκβραχισμοί γίνονται με εκσκαφείς. Τα δομικά μηχανήματα θα είναι εφοδιασμένα με 
καμπίνα τύπου ROBS και με ηχητικό και φωτεινό σήμα κατά την οπισθοδρόμηση. Θα έχουν 
εφοδιαστεί ασφαλώς με πυροσβεστήρα και η χρήση τους θα γίνεται μόνο από 
εξουσιοδοτημένα άτομα. 
Ο χώρος εργασίας θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι λειτουργικός, ασφαλής, 
προσπελάσιμος, και η επιλογή των μηχανημάτων θα γίνεται πάντα με τεχνικά κριτήρια από 
τον υπεύθυνο μηχανικό. 
Κατά την φάση της εργασίας αυτής επιθεωρούνται καθημερινά τα στοιχεία της έτσι ώστε να 
υλοποιείται η σωστή και ασφαλής κατασκευή. 
 
Οι κίνδυνοι που ενδεχομένως εμφανιστούν στην φάση αυτή είναι: 

 Κίνδυνος από παράγοντες όπως καύσωνας, σκόνη, θόρυβος και καυσαέρια μηχανών. 

 Κίνδυνος από πτώση υλικών κατά την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά τους από το 
εργοτάξιο. 

 Κίνδυνος από εμπλοκή μηχανήματος με εργαζόμενο. 

 Κίνδυνος από εμπλοκή μηχανημάτων μεταξύ τους. 

 Κίνδυνος από υποχώρηση ή πτώση βράχων. 

 Κίνδυνος ανατροπής μηχανήματος καθαιρέσεων κατασκευών. 

 Κίνδυνος από βλάβη και ανεξέλεγκτη κίνηση μηχανήματος και πρόσκρουση. 
 

3.3. Φάση 2 - Εκσκαφές  
 
Οι εκσκαφές γίνονται με χρήση μηχανικών μέσων. Οι χειριστές θα φροντίζουν ώστε τα 
μηχανήματα και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν επιθεωρηθεί και να είναι 
σωστά συντηρημένα. Για τον λόγο αυτό υπάρχει το βιβλίο συντήρησης το οποίο 
ενημερώνεται και ελέγχεται από τον Μηχανικό Ασφαλείας. 
Οι εκβραχισμοί και τα ορύγματα γίνονται με εκσκαφείς και φορτηγά μεταφοράς. Τα δομικά 
μηχανήματα θα είναι εφοδιασμένα με καμπίνα τύπου ROBS και με ηχητικό και φωτεινό σήμα 
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κατά την οπισθοδρόμηση. Θα έχουν εφοδιαστεί ασφαλώς με πυροσβεστήρα και η χρήση 
τους θα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. 
Ο χώρος εργασίας θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι λειτουργικός, ασφαλής, 
προσπελάσιμος, και η επιλογή των μηχανημάτων θα γίνεται πάντα με τεχνικά κριτήρια από 
τον υπεύθυνο μηχανικό. 
Κατά την φάση της εργασίας αυτής επιθεωρούνται καθημερινά τα στοιχεία της έτσι ώστε να 
υλοποιείται η σωστή και ασφαλής κατασκευή. 
 
Οι κίνδυνοι που ενδεχομένως εμφανιστούν στην φάση αυτή είναι: 

 Κίνδυνος από παράγοντες όπως καύσωνας, σκόνη, θόρυβος και καυσαέρια μηχανών. 

 Κίνδυνος από πτώση υλικών κατά την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά τους από το 
εργοτάξιο. 

 Κίνδυνος από εμπλοκή μηχανήματος με εργαζόμενο. 

 Κίνδυνος από εμπλοκή μηχανημάτων μεταξύ τους. 

 Κίνδυνος από πλημμύρισμα εκσκαφής. 

 Κίνδυνος από πτώση εργαζομένων/οχημάτων εντός της εκσκαφής. 

 Κίνδυνος από υποχώρηση ή πτώση βράχων. 

 Κίνδυνος ανατροπής μηχανήματος καθαιρέσεων κατασκευών. 

 Κίνδυνος από βλάβη και ανεξέλεγκτη κίνηση μηχανήματος και πρόσκρουση. 
 

3.4. Φάση 3 - Τοποθέτηση – σύνδεση αγωγών πολυαιθυλενίου 
 
Οι κίνδυνοι που ενδεχομένως εμφανιστούν στην φάση αυτή είναι: 

 Κίνδυνος από κακοσυντηρημένα εργαλεία χειρός. 

 Κίνδυνος δέρματος ή ματιών από καυστικά υλικά. 

 Κίνδυνος από αιχμηρά αντικείμενα. 

 Κίνδυνος από ηλεκτροκίνητα εργαλεία. 

 Κίνδυνος από εμπλοκή μηχανήματος με εργαζόμενο. 

 Κίνδυνος από πτώση εργαζομένων/οχημάτων εντός της εκσκαφής. 

 Κίνδυνος από υποχώρηση ή πτώση βράχων. 
 

3.5. Φάση 4 - Οικοδομικές εργασίες και αποκατάσταση σωληνώσεων φρεατίου 
φόρτισης 
 
Οι εργασίες στο υφιστάμενο φρεάτιο φόρτισης είναι σχεδόν όλες χειρονακτικές. 
 
Οι κίνδυνοι που ενδεχομένως εμφανιστούν στην φάση αυτή είναι: 

 Κίνδυνος από παράγοντες όπως καύσωνας, σκόνη, θόρυβος και καυσαέρια μηχανών. 

 Κίνδυνος από πτώση υλικών κατά την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά τους από το 
εργοτάξιο. 

 Κίνδυνος από εργασίες σε βραχώδη περιοχή. 

 Κίνδυνος από πτώση εργαζομένων από ύψος. 

 Κίνδυνος από πτώση αντικειμένων από ύψος. 

 Κίνδυνος από αιχμηρά αντικείμενα. 

 Κίνδυνος δέρματος ή ματιών από καυστικά υλικά. 

 Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία. 

 

3.6. Φάση 5 - Τοποθέτηση – σύνδεση υποθαλάσσιου σιδηροσωλήνα 
 
Οι κίνδυνοι που ενδεχομένως εμφανιστούν στην φάση αυτή είναι: 

 Κίνδυνος από εργασίες σε βραχώδη περιοχή. 
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 Κίνδυνος από κακοσυντηρημένα εργαλεία χειρός. 

 Κίνδυνος από αιχμηρά αντικείμενα. 

 Κίνδυνος από κακοσυντηρημένα εργαλεία χειρός. 

 Κίνδυνος δέρματος ή ματιών από καυστικά υλικά. 

 Κίνδυνος από ερεθισμό στα μάτια ή στα πνευμόνια από αναθυμιάσεις. 

 Κίνδυνος από εμπλοκή μηχανήματος με εργαζόμενο. 

 Κίνδυνος από κυματισμούς και υπόγεια θαλάσσια ρεύματα. 

 

3.7. Φάση 6 - Υποθαλάσσιες εργασίες προστασίας σωληνώσεων 
 
Οι κίνδυνοι που ενδεχομένως εμφανιστούν στην φάση αυτή είναι: 

 Κίνδυνος από κυματισμούς και υπόγεια θαλάσσια ρεύματα. 

 Κίνδυνος από υποχώρηση ή πτώση βράχων. 

 Κίνδυνος από εμπλοκή μηχανήματος με εργαζόμενο. 

 Κίνδυνος από κακοσυντηρημένα εργαλεία χειρός. 

 Κίνδυνος από αιχμηρά αντικείμενα. 
 

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

4.1. Γενικά  
 
Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει: 

 Πού βρίσκονται και πως χρησιμοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τομέα του.  

 Πού βρίσκεται και τι περιέχει για κάθε περίπτωση το κιβώτιο (φαρμακείο) πρώτων 
βοηθειών του τμήματός του. 

 

4.2. Κανόνες ασφαλείας  
 

 Απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού στο χώρο που εκτελούνται οι 
εργασίες. 

 Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα μέτωπα εργασιών χωρίς κράνος, κατάλληλα υποδήματα 
ασφαλείας και φόρμες εργασίας. 

 Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόμων στα μέτωπα εργασίας εάν δεν έχει προηγηθεί 
συνεννόηση με τον αρμόδιο προϊστάμενο ή εργοδηγό. 

 Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να περνάει στο εσωτερικό μέρος των προστατευτικών 
διατάξεών και περιφράξεων των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. 

 Απαγορεύεται το κάπνισμα στα μέτωπα εργασιών και στις αποθήκες του εργοταξίου. 

 Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών στο εργοτάξιο και η είσοδος σε 
αυτό προσώπων σε κατάσταση μέθης. 

 Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίζει οποιαδήποτε συσκευή ή μηχάνημα, εάν δεν του 
έχει ανατεθεί αρμοδιότητα από τον Προϊστάμενο του και εάν δεν είναι αρμόδιο για τη 
χρήση του. 

 Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση. 

 Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή μηχανήματος εάν δεν έχει 
τοποθετηθεί όλος ο προστατευτικός εξοπλισμός ασφαλείας και δεν έχει απομακρυνθεί όλο 
το αναρμόδιο προσωπικό. 

 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για καθαρισμούς 
εδάφους, τράπεζας εργασίας. 
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 Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε μηχανής ή συσκευής πριν διαπιστωθεί ότι 
κανένα άλλο άτομο δεν επισκευάζει, καθαρίζει, λιπαίνει, ρυθμίζει τη μηχανή – συσκευή ή 
βρίσκεται σε επικίνδυνη απόσταση από αυτήν. 

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να καταβάλλεται για την αποφυγή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ από 
επαφή με ηλεκτροφόρα καλώδια οπλισμών, μεταλλικών στοιχείων ξυλοτύπων, 
μεταλλικών σωλήνων, οχημάτων ή πρέσας αντλίας σκυροδέματος κ.λπ. 

 Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κλπ. Σε δρόμους διαφυγής και εκτός των 
ορίων της περίφραξης επειδή πρέπει να τηρούνται καθαροί και ελεύθεροι για την 
αποτροπή ατυχημάτων. 

 Απαγορεύεται η παραμονή προσωπικού κάτω από αιωρούμενα ή μετακινούμενα φορτία 
και μηχανήματα. 

 Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών κατά τη νύχτα. 

 Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών με δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες 
επαναλαμβάνονται μετά από έγκριση του Επιβλέποντος Μηχανικού, η οποία αναγράφεται 
και στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. 

 
Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι Υπεργολάβοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες 
ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια επικίνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό προειδοποιείται για 
κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο και λαμβάνει όλες τις απαιτούμενες συστάσεις και οδηγίες 
ασφαλείας από τους αρμόδιους του εργοταξίου που είναι επιφορτισμένοι με την επίβλεψη. 
 
Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή υπεργολάβος κατά τη διάρκεια των εργασιών του 
μέσα στον εργοταξιακό χώρο παραβαίνει τους κανονισμούς ασφαλείας του εργοταξίου και τις 
σχετικές διατάξεις ασφαλείας της Ελληνικής Νομοθεσίας, θα γίνεται παρέμβαση αμέσως από 
τον αρμόδιο Μηχανικό Έργου με σκοπό τη συμμόρφωση του συνεργείου ή του υπεργολάβου 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας. 
 

4.3. Πινακίδες και σήμανση ασφαλείας   
 
Το εργοτάξιο είναι χώρος αυξημένης επικινδυνότητας, όπου η φύση των εργασιών και οι 
συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες εκτέλεσης του έργου αποτελούν βασικές αιτίες 
ατυχημάτων. 
Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, την προφύλαξη από τα οχήματα και τα μηχανήματα καθώς 
και την απαγόρευση της εισόδου στους μη έχοντας εργασία, χρησιμοποιείται η κυκλοφοριακή 
σήμανση. 
Σήματα ασφαλείας πρέπει να τοποθετούνται υποχρεωτικά από την Ανάδοχο Εργοληπτική 
Επιχείρηση στους χώρους του εργοταξίου, για την πληροφόρηση του προσωπικού και των 
επισκεπτών σχετικά με τους υπάρχοντες κινδύνους σύμφωνα με το Π.Δ.105/95. 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ: 
 
Οι βασικές αρχές της σήμανσης είναι: 

 Επαρκής, σύντομη και ξεκάθαρη πληροφόρηση. 

 Συμβατότητα με τις προδιαγραφές. 

 Καθαριότητα, διατήρηση και έγκαιρη απομάκρυνση. 

 Για τη σήμανση χρησιμοποιούνται πινακίδες, κώνοι, φωτεινά και ηχητικά σήματα, ταινία 
και δίχτυ σήμανσης κ.λπ. 
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ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 

 

Προειδοποιητικά σήματα είναι υποχρεωτικά και ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε 
σε όλο το χώρο του εργοταξίου να τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα και  κατάλληλα σήματα 
σύμφωνα με το Π.Δ. 105/95. Η βασική σήμανση που θα πρέπει να τοποθετηθεί είναι: 
 

 Θα τοποθετηθούν πινακίδες για την εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων για την 
παράκαμψη του χώρου του εργοταξίου. 

 Στην κατασκευή θα χρησιμοποιούνται στα μέτωπα εργασιών κατά περίπτωση ελαστικοί 
κώνοι, φανοί με αναλαμπές κ.α. μέτρα προστασίας. 

 Για την κίνηση των πεζών θα τοποθετηθούν κινητές ράμπες– γέφυρες με κιγκλίδωμα για 
την ασφαλή προσπέλαση (εάν κριθεί απαραίτητο). 

 Θα αναρτηθεί σήμανση για υποχρεωτική χρήση κράνους στο χώρο του εργοταξίου. 

 Στο χώρο όπου φύονται δέντρα, σε κατάλληλα σημεία θα τοποθετηθούν πινακίδες 
"ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ". 

 Όλα τα παραπάνω μέτρα θα περιγραφούν αναλυτικότερα στο Σχέδιο Εργοταξιακής 
Σήμανσης και Ασφάλισης που θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο πριν την έναρξη των 
εργασιών. 

 
Τέλος, πρέπει πριν την έναρξη των εργασιών να γίνει σχέδιο εκτροπής κυκλοφορίας ανάλογα 
με τα στάδια εκτέλεσης του έργου και να υπάρχει επαρκής και κατάλληλη σήμανση για την 
εκτροπή των οχημάτων. 
 

4.4. Μέτρα ασφαλείας εργαζομένων   
 
4.4.1. Γενικά   
Κατά τις εργασίες πρέπει να λαμβάνονται τα κάτωθι μέτρα ασφαλείας: 

 Περίφραξη εργοταξίου με διπλό κόκκινο πλέγμα. 

 Υποχρεωτική χρήση των επιβαλλόμενων μέσων ατομικής προστασίας από τους 
εργαζομένους (φωσφοριζέ γιλέκων κλπ). 

 Διαρκής επίβλεψη από τον μηχανικό ή τον εργοδηγό καθ'όλη τη διάρκεια της εργασίας. 

 Επισημάνσεις των κινδύνων σε καθημερινές συναντήσεις του μηχανικού ή εργοδηγού με 
τους εργαζόμενους (tool box meetings). 

 Χειρισμός μηχανημάτων από έμπειρους χειριστές και υποχρεωτικά κατόχους 
απαιτούμενων αδειών - διπλωμάτων χειρισμού. 

 Κανείς από το προσωπικό, πολύ δε περισσότερο από τον πληθυσμό (έργα σε οδούς), 
δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στην περιοχή περιστροφής των συστημάτων (σκάφος ή 
πρόβολος κλπ) του εσκαπτικού μηχανήματος. 

 Κατά την εκσκαφή σε οδούς, θα πρέπει να καθαρίζεται συνεχώς η οδός από τα προϊόντα 
εκσκαφής. 

 Κάθε κατακόρυφο στοιχείο πλησίον της εκσκαφής (στύλοι, δένδρα, ιστοί κλπ) πρέπει να 
μεταφέρεται πριν την εκσκαφή ή να αντιστηρίζεται κατάλληλα. 

 Τα προϊόντα εκσκαφής, άν δεν φορτώνονται αμέσως, δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται 
σε απόσταση μικρότερη των 60 cm από το χείλος της τάφρου. 

 Τακτικός καθαρισμός εργοταξίου από άχρηστα υλικά (ξύλα κλπ). 

 Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους και 
θα φέρουν τα απαραίτητα προστατευτικά καλλύματα. 

 Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών σε αντλιοστάσια, οι αντίστοιχοι χώροι θα έχουν 
επάρκεια αερισμού. 

 Συχνές διακοπές των εργασιών σε εργασίες σε αντλιοστάσια για περαιτέρω αερισμό του 
χώρου και ανακούφιση των εργαζομένων. 
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4.4.2. Μέτρα σε εργασίες εκσκαφών   
Οι εργασίες καθαιρέσεων και εκσκαφών αποτελούν την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου. 
Αρχικά πρέπει να γίνει αναγνώριση επί τόπου του χώρου και των χρήσεων, εκτίμηση της 
κατάστασης και της χρήσης γειτονικών κατασκευών, ώστε να αποφευχθούν βλάβες. 
Ο Εργοδηγός και οι εργαζόμενοι δεν πρέπει κατά τη φάση αυτή να λαμβάνουν πρωτοβουλίες 
σχετικά με τους τρόπους πρόσβασης και τις μεθόδους εργασίας, χωρίς την πλήρη 
πληροφόρηση για όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους και το συντονισμό όλων των 
εμπλεκομένων στη φάση αυτή από τον γενικό εργολάβο του έργου. 
Πριν από οποιαδήποτε εργασία εκσκαφής πρέπει με ενέργειες των αρμοδίων να εντοπιστούν 
και αν χρειαστεί να διακοπούν οι παροχές των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. 
Οι εργαζόμενοι στις εκσκαφές πρέπει να έχουν κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία. 
Τα συνεργεία εκσκαφών πρέπει ανά 10 άτομα να έχουν έναν προϊστάμενο. Όταν υπάρχουν 
πολλοί προϊστάμενοι, αυτοί πρέπει να συνεργάζονται με έναν επικεφαλή συντονιστή 
(Π.Δ.1073/81, αρθρ.25). 
Οι εργαζόμενοι πρέπει να προσέχουν ιδιαιτέρως να μην πλησιάζουν με μεταλλικά 
αντικείμενα τους αγωγούς της ΔΕΗ καθώς και κάθε τύπου καλώδια που δεν γνωρίζουν. 
Οι εκσκαφές θα γίνουν με ελαστικοφόρους εκσκαφείς ανεστραμμένου κάδου οι οποίοι 
φέρουν ηχητικό και φωτεινό σήμα κατά την οπισθοδρόμηση, καθώς και πυροσβεστήρα. Η 
οδήγηση τους θα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. 
Οι εκσκαφές θα εκτελεστούν σύμφωνα με τη μελέτη του έργου και ακολουθώντας τις οδηγίες 
των επιβλεπόντων μηχανικών και μελετητών λαμβάνοντας πάντα τα απαιτούμενα μέτρα 
προστασίας (αντιστηρίξεις με μαδέρια ή ολισθαίνουσες σιδερένιες πλάκες ή μεταλλικές 
πασσαλοσανίδες, ή 'ντουλάπια' ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο αντιστήριξης κριθεί 
απαραίτητος). 
Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει με μέριμνα του αρμόδιου Επιβλέποντος 
Μηχανικού και του Αναδόχου του έργου να εντοπισθούν και να απομονωθούν τα τυχόν 
υπάρχοντα υπόγεια και εναέρια δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, φυσικού αερίου, 
τηλεφώνου κ.α. (Π.Δ.1073/81, αρθρ.2). 
Ο Ανάδοχος όλου του έργου, ο Επιβλέπων Μηχανικός, ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο 
Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας στη φάση των εκσκαφών θα πρέπει να λάβουν υπ' όψιν 
την πιθανότητα βλάβης γειτονικών κατασκευών και υποχωρήσεις εδάφους ή κραδασμούς και 
να λάβουν μέτρα για την προστασία.  
Ο Ανάδοχος όλου του έργου και ο Επιβλέπων Μηχανικός των εργασιών πρέπει να 
φροντίσουν, ώστε να αντιστηριχτούν κατάλληλα στύλοι, δέντρα, περιφράξεις οικοδομών, 
παρακείμενες οικοδομές και ελαφρές κατασκευές και οτιδήποτε άλλο κινδυνεύει να κλονιστεί 
στο στάδιο των εκσκαφών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε να μη θιγεί το ριζικό 
σύστημα των δέντρων. 
Ο Επιβλέπων Μηχανικός των εργασιών πρέπει να επιθεωρεί συχνά τις τυχόν αντιστηρίξεις. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην κίνηση των οχημάτων εντός του εργοταξίου για την 
αποφυγή πρόσκρουσης μεταξύ τους ή με σταθερό εμπόδιο ή με τους εργαζομένους. 
Η φόρτωση, εκφόρτωση, στοίβαση και μεταφορά υλικού πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να μην 
κινδυνεύουν άτομα από ανατροπή και κατάρρευση του υλικού και αντικειμένων. Πριν τη 
φόρτωση και εκφόρτωση των οχημάτων οι οδηγοί τους πρέπει να τα έχουν ασφαλίσει και να 
μην κινηθούν τυχαία. Κατά τη ρίψη υλικού πρέπει να υπάρχει επιτηρητής που να φροντίζει να 
μην πλησιάσει κανείς και να κανονίζει πότε θα αρχίσει η ρήψη. 
 

4.4.3. Μέτρα κατά τη χρήση οχημάτων - μηχανημάτων  
Ο μηχανικός εξοπλισμός ενός εργοταξίου περιλαμβάνει μηχανήματα που εξυπηρετούν 
διάφορες εργασίες. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο συγκεκριμένο έργο είναι 
εκσκαφείς, φορτωτές, προωθητήρες γαιών, οδοστρωτήρες, ισοπεδωτές, ανατρεπόμενα 
φορτηγά αυτοκίνητα. Όλος ο κινητός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί όπως επίσης υλικά 
και εργαλεία, πρέπει να είναι καταχωρημένα, εφοδιασμένα με άδεια, ασφαλισμένα και 
διατηρημένα σε καλή κατάσταση. 
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 Ο χειρισμός των μηχανημάτων πρέπει πάντα να γίνεται από άτομα άνω των 18 ετών, τα 
οποία πρέπει να έχουν την εμπειρία και νόμιμη εν ισχύ άδεια (Π.Δ.1073/81, αρθρ.46). 

 Οι χειριστές πρέπει να έχουν πάντα πλήρη ορατότητα και εποπτεία της φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, ανύψωσης και μεταφοράς. Αν αυτό δεν είναι δυνατό θα πρέπει να υπάρχει 
έμπειρος κουμανταδόρος, που θα βρίσκεται σε τέτοια θέση, που ο χειριστής να διακρίνει 
καθαρά τις κινήσεις του και ο ίδιος να μην κινδυνεύει από τυχόν πτώση του φορτίου 
(Π.Δ.1073/81, αρθρ.50). 

 Όταν το μηχάνημα ολοκληρώσει την εργασία της ημέρας, πρέπει να αφήνεται εντελώς 
ακινητοποιημένο και χωρίς φορτίο (Π.Δ.1073/81, αρθρ.50). 

 Απαγορεύεται να κυκλοφορούν φορτία πάνω από τις θέσεις εργασίας ή συγκέντρωσης 
προσωπικού. Οι χειριστές όταν εγκαταλείπουν τα μηχανήματα, απαγορεύεται να αφήνουν 
το φορτίο ανυψωμένο (Π.Δ.1073/81, αρθρ.66). 

 Απαγορεύεται να αφήνονται φορτία να πέφτουν ελεύθερα ή να μένουν αιωρούμενα στο 
άγκιστρο ανάρτησης. 

 Το βάρος του φορτίου που πρόκειται να ανυψωθεί δεν επιτρέπεται να ξεπερνάει το 
επιτρεπόμενο όριο ασφαλείας. Το φορτίο πρέπει να κατανέμεται ομοιόμορφα και η 
ανάρτηση του να είναι ασφαλής. 

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ: 

 Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε οχήματος, το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται 
και το δελτίο συντήρησης, το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου.  

 Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 

 Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει  κιβώτιο Α' Βοηθειών. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

 Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και 
φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν. 

 Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρει και την ευθύνη της καλής κατάστασης του οχήματος και 
ενημερώνει υπεύθυνα άτομα του συνεργείου για τυχόν επισκευές. 

 Πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος στα φρένα, την κόρνα, τα φώτα τους 
υαλοκαθαριστήρες και τα λοιπά συστήματα ασφαλείας. 

 Πρέπει να δένονται με ασφάλεια τα φορτία πριν ξεκινήσει το όχημα.  

 Απαγορεύεται η κατάβαση και η ανάβαση από οχήματα όταν αυτά δεν έχουν σταματήσει 
τελείως. 

 Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά τον  ανεφοδιασμό σε καύσιμα. Την ώρα αυτή η μηχανή 
πρέπει να είναι σβηστή. 

 Απαγορεύεται η φόρτωση των οχημάτων περισσότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο. 

 Πρέπει να γίνει ιδιαίτερος έλεγχος για την καλή λειτουργία των φρένων και της κόρνας. 

 Απαγορεύεται η χρήση των οχημάτων για άλλες εργασίες εκτός απ' αυτές για τις οποίες 
έχουν κατασκευασθεί. 

 

ΦΟΡΤΩΤΕΣ: 

 Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται 
και το δελτίο συντήρησης το οποίο ενημερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου.  

 Πρέπει να έχει αναρτημένους προβολείς που και χρησιμοποιεί. 

 Η χρήση των φορτωτών αυτών είναι μόνο για την εργασία που προβλέπεται (μεταφορά 
και φόρτωση προϊόντων) και γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα (χειριστής). 

 Απαγορεύεται η μεταφορά του προσωπικού μέσα στον κάδο, παρά μόνο εάν ο φορτωτής 
είναι εφοδιασμένος με ειδικό καλάθι το οποίο πληροί τις προδιαγραφές (κουπαστή, καλή 
κατασκευή, σωστό στερέωμα επάνω στον φορτωτή). 

 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του κάδου για φρενάρισμα παρά μόνο σε μεγάλη ανάγκη. 
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 Επιθεωρείται καθημερινά η στάθμη του νερού και συμπληρώνεται. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 

 Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

 Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και 
φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν. 

 

4.4.4. Μέτρα κατά τη χρήση ηλεκτρικών μηχανημάτων  

 Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρικού μηχανήματος– εργαλείου, πρέπει αυτό να 
ελέγχεται από ειδικευμένο άτομο εάν είναι σωστά γειωμένο, εκτός αν έχει διπλή μόνωση 
και δεν χρειάζεται γείωση.  

 Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρικού μηχανήματος, πρέπει αυτό να ελέγχεται εάν 
το περίβλημα του έχει υποστεί επικίνδυνες για την ασφαλή του χρήση φθορές. 

 Όλα τα καλώδια, οι πρίζες και οι σύνδεσμοι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και η 
συνδεσμολογία τους να είναι σωστή. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συσκευή με 
σπασμένους – φθαρμένους ρευματολήπτες. 

 Για τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής ή μηχανήματος θα πρέπει να τηρούνται 
οι οδηγίες του κατασκευαστή 

 Τα καλώδια δεν πρέπει να σέρνονται στο δάπεδο με κίνδυνο να υποστούν φθορές και να 
προκαλούν προβλήματα στην ασφαλή κίνηση των εργαζομένων. 

 Οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν τα ηλεκτρικά μηχανήματα απαγορεύεται να πατούν σε 
υγρές επιφάνειες, τα δε μηχανήματα – συσκευές πρέπει να διατηρούνται στεγνά και 
καθαρά. 

 Όλα τα ηλεκτρικά μηχανήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον 
οποίο προορίζονται και έχουν σχεδιαστεί. 

 Όλα τα ηλεκτρικά μηχανήματα που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να αποσυνδέονται από 
το ηλεκτρικό κύκλωμα. 

 Τα ηλεκτρικά μηχανήματα πρέπει να επιθεωρούνται πριν από κάθε χρήση και να 
συντηρούνται κανονικά από ειδικευμένο άτομο. 

 

4.4.5. Μέτρα για χρήση εργαλείων χειρός  
Ο εργοδηγός είναι υποχρεωμένος να: 

 Εξασφαλίσει ότι είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα εργαλεία για την εκτέλεση της εργασίας. 

 Εξασφαλίσει ότι τα εργαλεία χρησιμοποιούνται σωστά από το προσωπικό. 

 Ελέγξει αν η εργασία γίνεται κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, εύφλεκτες ουσίες και αν ναι να 
λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας 

 Εξασφαλίζει ότι τα εργαλεία συντηρούνται κατάλληλα. 

 

Οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να: 

 Ελέγχουν τα εργαλεία και να ζητούν την άμεση αντικατάστασή των κατεστραμμένων. 

 Χρησιμοποιούν τα εργαλεία σωστά ώστε να μην καταστρέφονται. 

 Χρησιμοποιούν τα εργαλεία μόνο για το σκοπό που σχεδιάστηκαν. 

 Διατηρούν τα εργαλεία τους καθαρά. 

 Ζητούν αντικατάσταση των χαμένων εργαλείων. 
Ο εργοδηγός πρέπει να επιθεωρεί τα εργαλεία πριν τη χρήση τους καθώς και κατά τη 
διάρκεια που χρησιμοποιούνται αναλόγως της εργασίας. Κατά τη χρήση εργαλείων χειρός 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα: 

 Οι κεφαλές των σφυριών να είναι σταθερές και χωρίς φθορές. 

 Οι επιφάνειες κοπής να διατηρούνται κοφτερές. 

 Οι λαβές στις λίμες να είναι σταθερές. 

 Οι μύτες των κατσαβιδιών να μην έχουν φθαρεί. 
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 Έλεγχος όλων των εργαλείων για τυχόν φθορές. 

 Χρησιμοποίηση του κατάλληλου εργαλείου για κάθε δουλειά. 

 Απαιτείται σωστή συντήρηση, καθαρισμός και αποθήκευση. 

 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μη μονωμένων εργαλείων κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές. 

 Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων από σίδηρο κοντά σε εύφλεκτα υλικά και σε συνθήκες 
πίεσης που ευνοούν την έκρηξη. 

 Απαγορεύεται η τοποθέτηση εργαλείων πάνω σε κράσπεδα ή κάγκελα από όπου 
μπορούν να πέσουν σε χαμηλότερο επίπεδο. 

 

4.5. Μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)  
 
Για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων σύμφωνα με το Π.Δ. 396/94 επιβάλλεται η πιστή 
εφαρμογή των παρακάτω οδηγιών: 

 Να φοράτε πάντα παπούτσια ασφαλείας ή μπότες, φόρμα και κράνος, όταν κυκλοφορείτε 
στους δρόμους και στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 

 Να φοράτε πάντα όλα τα απαιτούμενα είδη ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση μιας 
συγκεκριμένης εργασίας. 

 Διατηρείτε καθαρά και σε καλή κατάσταση τα ατομικά σας μέσα προστασίας, φροντίζετε 
να τα αλλάζετε όταν παρουσιάζουν φθορά και να τα αποθηκεύετε σε κατάλληλο μέρος 
(ιματιοθήκες) για να μην καταστρέφονται. 

 
Για την προστασία των εργαζομένων γενικά, ο Ανάδοχος διαθέτει όλα τα απαραίτητα είδη 
ατομικής προστασίας σε ικανοποιητικά αποθέματα που βρίσκονται στην κεντρική Αποθήκη. 
  

Γυαλιά ασφαλείας 
Για την αποφυγή ατυχημάτων στα μάτια, επιβάλλεται οι εργαζόμενοι να φορούν γυαλιά 
ασφαλείας. Οι διάφοροι τύποι γυαλιών είναι οι εξής: 

 Γυαλιά ειδικά για εργασίες κοπής με συσκευή οξυγόνο-ασετιλίνης. 

 Γυαλιά ή μάσκα με ειδικό γυαλί για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης.  
 

Γάντια  
Στη διάθεση του προσωπικού βρίσκονται γάντια διαφόρων τύπων: 

 Δερμάτινα γάντια των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισμού 
κοφτερών και μυτερών αντικειμένων για να προστατεύονται τα δάκτυλα και τα χέρια από 
κοψίματα, τρυπήματα και τραυματισμούς γενικά. 

 Λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου ΔΕΗ) των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική για 
ηλεκτροτεχνίτες που είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε κυκλώματα υπό τάση. 

 

Παπούτσια ασφαλείας 

 Τα άρβυλα είναι υποχρεωτικά για όλους τους εργαζομένους που διακινούνται στους 
δρόμους και τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 

 Οι μπότες είναι υποχρεωτικές σε χώρους με νερά, λάσπες και ουσίες και γενικά 
οπουδήποτε η χρήση άρβυλου θα έκανε προβληματική και ανασφαλή την εργασία του 
προσωπικού. 

 Απαγορεύεται η χρήση ελαφρών υποδημάτων ή ανοιχτών (σαγιονάρες, πέδιλα). 
 

Στολή εργασίας 
Είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό, το οποίο ανάλογα με το είδος και την 
επικινδυνότητα της εργασίας που εκτελεί, φορά τον κατάλληλο τύπο φόρμας. 
Οι τύποι αυτοί είναι οι εξής: 

 Κοινές φόρμες εργασίας διμερείς. 

 Αδιάβροχες έναντι βροχής κτλ. 
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Γυαλιά – Προσωπίδες.  
Για την αποφυγή ατυχημάτων στα μάτια, επιβάλλεται οι εργαζόμενοι να φορούν γυαλιά 
ασφαλείας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 166. Τα γυαλιά θα φέρονται σε 
εργασίες καθαιρέσεων, χρήσης τροχού, τεμαχισμού λίθων, παραγωγής εργοταξιακού 
σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, σε συνθήκες ισχυρού ανέμου και χρήσης 
ασφαλτοκόπτη. Ειδικότερα οι εργαζόμενοι σε εργασίες κοπής με συσκευές οξυγόνου – 
ασετιλίνης ή ηλεκτροσυγκόλλησης θα πρέπει να φορούν ειδικά γυαλιά για την αποφυγή 
ατυχημάτων στα μάτια. Οι διάφοροι τύπο γυαλιών είναι οι εξής: 

 Γυαλιά ειδικά για εργασίες κοπής με συσκευή οξυγόνο-ασετιλίνη. 

 Γυαλιά ή μάσκα με ειδικό γυαλί για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης. 

 Γυαλιά για τους χειριστές εκτοξευμένου σκυροδέματος. 

 Γυαλιά για τους χειριστές διατρητικών μηχανημάτων πλην της περιπτώσεως που αυτοί 
εργάζονται σε καμπίνα διατρητικού μηχανήματος. 

 

Αναπνευστικές Μάσκες,  
Προστασία έναντι σκόνης και αιωρούμενων σωματιδίων απλές, σε εργασίες κατεδαφίσεων, 
καθαιρέσεων, κοπής λίθων, μαρμάρων, πλακιδίων, παραγωγής εργοταξιακού σκυροδέματος 
ή τσιμεντοκονιάματος. 

 

Κράνη 
Απαγορεύεται η εργασία ή η κυκλοφορία μέσα στο εργοτάξιο χωρίς κράνος ασφαλείας. 
Για την προστασία από υψηλούς θορύβους ιδίως στα υπόγεια έργα, οι εργαζόμενοι θα 
χρησιμοποιούν ωτασπίδες. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: 
Οι εργοδηγοί είναι υπεύθυνοι να: 

 Ελέγχουν ότι όλο το προσωπικό είναι εφοδιασμένο με τα κατάλληλα ΜΑΠ. 

 Να διασφαλίζουν ότι τα ΜΑΠ χρησιμοποιούνται από το προσωπικό. 

 Να διασφαλίζουν ότι τα ΜΑΠ συντηρούνται επαρκώς και είναι σε καλή κατάσταση. 

 Να ελέγχουν αν μεταβάλλονται οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων και αν 
απαιτούνται συμπληρωματικά ή διαφορετικά ΜΑΠ.  

 Εάν οι εργοδηγοί έχουν αμφιβολία για οτιδήποτε θα πρέπει να αναζητήσουν βοήθεια από 
τον Επιβλέποντα μηχανικό του Αναδόχου ή της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 

Οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι να: 

 Ενημερώνονται για τα ΜΑΠ και να τα χρησιμοποιούν όταν τους ζητείται. 

 Συντηρούν κατάλληλα τα ΜΑΠ που τους παρασχέθηκαν. 

 Τοποθετούν τα ΜΑΠ σε ασφαλή χώρο μετά το τέλος της εργασίας τους. 

 Ζητούν άμεση αντικατάσταση των ΜΑΠ σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς τους. 

 

Γενικότερα όσοι κινούνται στους χώρους του εργοταξίου θα πρέπει: 

 Να φορούν πάντα υποδήματα ασφαλείας ή μπότες, φόρμα και κράνος, όταν 
κυκλοφορούνε στους δρόμους και στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 

 Να φορούν πάντα όλα τα απαιτούμενα είδη ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση μιας 
συγκεκριμένης εργασίας. 

 Να διατηρούν καθαρά και σε καλή κατάσταση τα ατομικά μέσα προστασίας, να 
φροντίζουν να τα αλλάζουν όταν παρουσιάζουν φθορά και να τα αποθηκεύουν σε 
κατάλληλο μέρος [ιματιοθήκες] για να μην καταστρέφονται. 
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4.6. Πυροπροστασία - πυρόσβεση   
 

4.6.1. Πρόληψη Πυρκαϊάς 
Για την πρόληψη της πυρκαγιάς ισχύουν αυστηρά οι παρακάτω κανόνες: 

 Απαγορεύεται στους εργαζομένους το κάπνισμα και το άναμμα φωτιάς ή η εκτέλεση 
εργασίας που προκαλεί υπερθέρμανση ή σπινθήρα μέσα σε περιοχές του εργοταξίου στις 
οποίες υπάρχουν σχετικές οδηγίες και γενικά σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. 

 Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία που προκαλεί σπινθήρα, 
φλόγα ή θερμότητα, χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού.  

 Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί (απομακρύνοντας αμέσως όλα τα 
σκουπίδια και τα εύφλεκτα υλικά όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσματα, ξύλα κλπ). 

 Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εμπόδια, για άμεση απομάκρυνση, 
σε περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαϊά. 

 

4.6.2. Καταπολέμηση Πυρκαϊάς 

 Το πυροσβεστικό υλικό πρέπει να είναι άμεσα ορατό από τους εργαζόμενους και πάντα 
σε κατάσταση για άμεση χρήση. 

 Απαγορεύεται αυστηρά η χρησιμοποίηση όλων των διατιθέμενων μέσων αντιμετώπισης 
πυρκαγιάς για άλλους σκοπούς, πέραν αυτών για τους οποίους προορίζονται. 

 Τα μέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς στο εργοτάξιο πρέπει να είναι: 

 πυροσβεστήρες CO2 για κατάσβεση στερεών, υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων 

 άμμος για αρχικό περιορισμό της έκτασης της πυρκαγιάς 

 εργαλεία, δηλαδή σκαπάνες και φτυάρια 

 Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα πυροσβεστικά μέσα που θα υπάρχουν στο 
εργοτάξιο, τις θέσεις τους, για ποια είδη πυρκαγιάς είναι κατάλληλα και τους τρόπους 
χρήσης τους. 

 Για πυρκαγιές σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις από βραχυκυκλώματα ή από υγρά καύσιμα, 
απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό. 

 Το νερό θα χρησιμοποιείται από τους εργαζόμενους για κατάσβεση πυρκαγιάς μόνο από 
στερεά και κυρίως ελαφρά στερεά υλικά, όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά, ξυλεία κλπ., όπου 
καλό είναι ν αποφεύγεται η χρήση πυροσβεστήρων CO2. 

 Ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός από χαρτιά και εύφλεκτα υλικά και να γίνονται 
περιοδικά αποψιλώσεις του χώρου του εργοταξίου. 

 
4.6.3. Οδηγίες επέμβασης σε περίπτωση πυρκαϊάς. 
Εάν κάποιος αντιληφθεί φωτιά σε οποιοδήποτε σημείο εντός και εκτός των εγκαταστάσεων 
του εργοταξίου θα πρέπει αμέσως να ειδοποιήσει: 

 Το τμήμα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο φωτιάς. Στη συνέχεια να  προσπαθήσει 
να σβήσει ή να περιορίσει όσο είναι δυνατόν τη φωτιά χρησιμοποιώντας όλα τα 
κατάλληλα για την περίπτωση μέσα πυροσβεστικά. 

 Το προσωπικό πυρασφάλειας. 

 
Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν απαντά το τηλέφωνο των  παραπάνω, να  καλείται αμέσως η 

πυροσβεστική Υπηρεσία (199). 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Όλες οι ενέργειες επέμβασης πρέπει να κατευθύνονται από τον υπεύθυνο βάρδιας ή τον 
Εργοταξιάρχη. 
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4.7. Σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης   
 

4.7.1. Γενικά 
Κάθε εργοταξιάρχης είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, το 
οποίο θα συμπεριλαμβάνει σχέδιο για την ενημέρωση ή και τροποποίηση του. Το 
προσωπικό πρέπει να ενημερώνεται και να εκπαιδεύεται, με ευθύνη του Εργοταξιάρχη πάνω 
στην εφαρμογή του Σχεδίου. 
Ο επικεφαλής κάθε βάρδιας (επιστάτης ή εργοδηγός) σε συνεργασία με τον μηχανικό 
ασφαλείας, πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω: 
 

4.7.2. Εργατικό ατύχημα 
Σε κάθε εργατικό ατύχημα αμέσως ειδοποιείται ο εργοταξιάρχης (ή ο εργοδηγός) και η ομάδα 
ασφαλείας (ονοματεπώνυμο ατυχηματία και θέση του συμβάντος) και προσφέρονται οι 
πρώτες βοήθειες και αν ο τραυματισμός είναι σοβαρής μορφής υποχρεούται να φροντίσει για  
την μεταφορά του τραυματισμένου στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο. 
Κάθε τμήμα είναι υποχρεωμένο να έχει φαρμακείο εξοπλισμένο κατάλληλα με όλα τα 
απαραίτητα φάρμακα και υλικά γενικά για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση 
ατυχήματος. Σε περίπτωση ελαφρού ατυχήματος: 

 Μετά από κάθε ελαφρύ τραύμα ο ατυχηματίας πρέπει να χρησιμοποιήσει βασικά μέτρα 
θεραπείας και κυρίως καθάρισμα καλό (αντισηπτικό) και ενδεχομένως επίδεσμο. 

 Εάν η κατάσταση του τραύματος απαιτεί την άμεση επιμέλεια νοσοκόμου, ο εργοδηγός 
βάρδιας θα ενεργήσει για την μεταφορά του ατυχηματία στο πλησιέστερο νοσοκομείο. 

 
Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος: 

 Είναι απαραίτητο να δοθούν στον ατυχηματία όλες οι στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στον 
τόπο του ατυχήματος πριν  μεταφερθεί στο Νοσοκομείο. 

 

4.7.3. Ειδοποίηση εκτάκτου ανάγκης 
Οι άνθρωποι που θα εντοπίσουν πρώτοι την κατάσταση έκτακτης ανάγκης οφείλουν να 
ενημερώσουν τον Εργοταξιάρχη το ταχύτερο δυνατό (ονοματεπώνυμο ατυχηματία και θέση 
του συμβάντος) ή τον αντικαταστάτη του σε περίπτωση απουσίας του πρώτου. 
Στη συνέχεια όλοι οι εργαζόμενοι συγκεντρώνονται σε προκαθορισμένα σημεία για 
περαιτέρω οδηγίες. 
Η διοίκηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης εξουσιοδοτεί προς αποφυγή οποιουδήποτε 
εργατικού ατυχήματος:  τον συντονιστή σε θέματα ασφαλείας, τον Μηχανικό Ασφαλείας, τον 
Ιατρό Εργασίας, τους Σαμαρείτες (ένας τουλάχιστον σε κάθε βάρδια) και οργανώνεται μια 
“Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης” με επικεφαλής το Μηχανικό Ασφαλείας  και από 10 άτομα και θα 
είναι κατάλληλα οργανωμένα, ώστε επαρκής αριθμός μελών της να είναι διαθέσιμος για 
δράση και βοήθεια οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
Η υπ’ όψη ομάδα θα εκπαιδευτεί από ειδικευμένο προσωπικό. Κάθε μέλος της ομάδας θα 
είναι ικανό να δώσει πρώτες βοήθειες, να λειτουργήσει τους εξοπλισμούς των 
αναπνευστικών συσκευών και τον εξοπλισμό πυρόσβεσης και να έχει δυνατότητα άμεσης 
προσπέλασης των μετώπων εργασίας. 
Ο Μηχανικός Ασφαλείας του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών 
σύμφωνα προς τις ισχύουσες περί ασφαλείας διατάξεις και τις προδιαγραφές του Κτ Ε. 

 

Τα καθήκοντα της Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης είναι: 

 Παροχή Πρώτων Βοηθειών. 

 Παροχή και διανομή Μ.Α.Π.  

 Ενημέρωση προσωπικού. 

 Ορισμός ενός τουλάχιστον σαμαρείτη σε κάθε βάρδια εργασίας. 

 Εξασφάλιση και συντήρηση των παρακάτω υλικών. 
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- Μία (1) μάλλινη κουβέρτα 
- Μία (1) φιάλη οξυγόνου 
- Υλικά για επίδεση τραυμάτων, απολύμανση κ.λ.π 
- Ενέσεις αναλγητικές. 
- Αναπνευστικές συσκευές για την παρακράτηση σκόνης. 
- Τρεις (3) λαμπτήρες ανθεκτικοί σε έκρηξη. 
- Σετ φαρμακείου στα κύρια μέτωπα εργασιών. 

 Συντήρηση και επιθεώρηση των μέσων πυρόσβεσης, την καταλληλότητα αυτών και την 
διανομή τους όταν χρειαστούν. 

 
4.7.4. Διαδικασία εκκένωσης εργοταξίου 
Ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο Εργοταξιάρχης ή άλλο πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο από αυτόν, θα κρίνει αν απαιτείται εκκένωση του χώρου εργασίας. Κατά 
την εκκένωση οι εργαζόμενοι θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε προκαθορισμένους από το 
Σχέδιο Εκκένωσης χώρους ώστε να καταμετρηθούν. Τελευταίοι πρέπει να φύγουν οι 
Μηχανικοί και οι Εργοδηγοί ώστε να βεβαιωθούν ότι όλοι έχουν εγκαταλείψει τους χώρους 
εργασίας. Η διαδικασία φέρεται από κοινού εις πέρας σε συνεργασία με την υπάρχουσα 
διαδικασία που ακολουθεί η Υπηρεσία. 

 
4.7.5. Αναγγελία-αναφορά ατυχήματος – πρώτες ενέργειες 
Η διοίκηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης εξουσιοδοτεί προς αποφυγή οποιουδήποτε 
εργατικού ατυχήματος,  τον Συντονιστή Ασφαλείας, τον Μηχανικό Ασφαλείας και τον Ιατρό 
Εργασίας, για δράση και βοήθεια οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
 
Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις ατυχημάτων που συμβαίνουν σε 
προσωπικό του εργολάβου ή των Υπεργολάβων ή σε τρίτους (επισκέπτες, περαστικούς, 
κ.λπ. στον χώρο του εργοταξίου. 
Σκοπός της διαδικασίας είναι ο καθορισμός των ενεργειών, σύμφωνα με τις ορισμένες από 
το Νόμο υποχρεώσεις της επιχείρησης, για την αναγγελία, δηλαδή βεβαίωση, των κάθε 
μορφής ατυχημάτων. Πρόσθετος σκοπός είναι η ενημέρωση των προϊσταμένων του 
Εργολάβου, του Κυρίου του έργου και των άμεσα ενδιαφερομένων υπηρεσιών για τα 
ατυχήματα αυτά.  
 
Εάν κάποιος εργαζόμενος τραυματιστεί ή παρουσιάσει πρόβλημα υγείας, πρέπει άμεσα να 
κλιθεί η κατάλληλη βοήθεια – ΕΚΑΒ. Σε κάθε εργατικό ατύχημα αμέσως ειδοποιείται ο 
Γιατρός Ασφαλείας και προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες.  
 
Εάν διαπιστωθεί ότι αιτία του ατυχήματος είναι η ηλεκτροπληξία ή η φωτιά, θα πρέπει κατ 
αρχήν να απομακρυνθεί ο τραυματίας με ασφάλεια από το αίτιο εάν δεν είναι δυνατόν να 
αντιμετωπισθεί άμεσα η αιτία.  
Διαπιστώνεται η κατάσταση του τραυματία ως προς τις αισθήσεις του και αποφεύγεται η 
περαιτέρω μετακίνησή του. Ο τραυματίας διατηρείται ζεστός, στεγνός και ελέγχεται ο 
σφυγμός του. Εάν διαπιστωθεί ότι ο τραυματίας αναπνέει με δυσκολία, πρέπει άμεσα να 
εφαρμοστεί η τεχνική της τεχνητής αναπνοής. Εάν ο τραυματίας αιμορραγεί πρέπει να δεθεί 
το τραύμα του με σχετική πίεση όχι υπερβολική. Εάν η αιμορραγία είναι σε κάποιο άκρο τότε 
αυτό πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος ώστε να μειωθεί η αιμορραγία 
 
Αν ο τραυματισμός είναι σοβαρά, οι Υπεύθυνοι Ασφαλείας υποχρεούνται να φροντίσουν 
άμεσα για την μεταφορά του τραυματισμένου στο πλησιέστερο Νοσοκομείο. 
Οι τεχνικοί ασφαλείας του Εργοταξίου προβαίνουν σε έρευνα και ανάλυση του Ατυχήματος 
προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια. 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος στο οποίο ανήκει ο ατυχηματίας, προβαίνει κατά περίπτωση στις 
εξής ενέργειες: 
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 Εάν πρόκειται για ελαφρύ ατύχημα που θα συνεπάγεται ολιγόωρη απουσία του 
ατυχηματία -μικρότερη από 8 ώρες- από την εργασία, συμβουλεύεται την Έκθεση 
Τεχνικών Ασφαλείας και προτείνει λύσεις ή κάνει συστάσεις (ανάλογα με τα αίτια) έτσι 
ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοιο ατύχημα. 

 Εάν πρόκειται για σοβαρό ατύχημα που θα έχει σαν αποτέλεσμα μια διακοπή εργασίας-
από πλευράς ατυχηματία-μεγαλύτερη από 8 ώρες, ο Προϊστάμενος του ατυχηματία: 

- Ενημερώνει το γραφείο προσωπικού μέσα σε 24 ώρες το αργότερο από τη στιγμή του 
ατυχήματος αφού ερευνήσει τα αίτια και συμβουλευθεί τη σχετική έκθεση των Τ.Α. 
- Προτείνει λύσεις  ή κάνει συστάσεις (ανάλογα με τα αίτια) ώστε να μην επαναληφθούν 
παρόμοια ατυχήματα. 

 
Σε περίπτωση κοινού ατυχήματος πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες: 

 Άμεση παροχή Α΄ Βοηθειών, που γίνονται με μέριμνα του Εργοταξιάρχη του Εργοταξίου 
όπου συνέβη το ατύχημα, και με την βοήθεια των ειδικά εκπαιδευμένων σε Α΄ βοήθειες 
εργαζομένων. 

 Μεταφορά του τραυματισμένου στο πλησιέστερο Γενικό Νοσοκομείο, αν απαιτείται η 
επιμέλεια Νοσοκόμου. 

 Συμπλήρωση και αποστολή, μέσα σε 24 ώρες, του εντύπου αναφοράς του ατυχήματος. 
 
Για την ύπαρξη του Ατυχήματος ενημερώνονται άμεσα: 

 Ο Τεχνικός Ασφαλείας του έργου 

 Ο Εργολάβος (Ανάδοχος) 

 Ο Κύριος του έργου 

 Ο Επιβλέπων του έργου 

 Το αρμόδιο τμήμα του Σώματος Επιθεώρησης εργασίας από τον Τεχνικό Ασφαλείας 

 Το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα από τον Τεχνικό Ασφαλείας 

 Ο Τεχνικός Ασφαλείας συμπληρώνει τη δήλωση Ατυχήματος και το καταγράφει στο ειδικό 
βιβλίο ατυχημάτων 

 

Για την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας χρησιμοποιείται το έντυπο «Αναφορά 
Ατυχήματος από το Εργοτάξιο προς τη Διοίκηση του Εργολάβου, τον Κύριο του έργου, 
ΚΕΠΕΚ και την Αστυνομία». Μετά την Αναγγελία ατυχήματος ενημερώνεται αμέσως η 
Επιθεώρηση εργασίας από τον Προϊστάμενο του τμήματος στο οποίο ανήκει ο Ατυχηματίας. 
Η διοίκηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης εξουσιοδοτεί προς αποφυγή οποιουδήποτε 
εργατικού ατυχήματος: τον Συντονιστή σε θέματα ασφάλειας, τον Μηχανικό Ασφαλείας και 
τον Ιατρό εργασίας. 
Ο μηχανικός Ασφαλείας του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών 
σύμφωνα προς τις ισχύουσες περί ασφάλειας διατάξεις και τις προδιαγραφές του Κτ.Ε. 
 
Στο χώρο του εργοταξίου θα διαμορφωθεί και θα υπάρχει συνέχεια σε εμφανή θέση μικρό 
φορητό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις του άρθρου 110 του Π.Δ. 1037/81. Το φορητό φαρμακείο θα συντηρείται και θα 
ανανεώνονται όλα τα είδη που δεν καταναλίσκονται κάθε έξι μήνες. Σε εμφανή θέση δίπλα 
στο φαρμακείο, θα αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνο του πλησιέστερου 
φαρμακείου της περιοχής και του υποκαταστήματος ΙΚΑ που καλύπτει την περιοχή.  
 

4.7.6. Τηρηση εντυπων επι τόπου του έργου 
Σύμφωνα με τον Νόμο 1396/83, άρθρο 8, τηρούνται: 

 Επί τόπου του έργου τηρείται ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας το οποίο είναι θεωρημένο 
από την τοπική Επιθεώρηση εργασίας και «βιβλίο γραπτών υποδείξεων Τ.Α & Γ.Ε.» στο 
οποίο αναγράφονται από τον Μηχανικό Ασφαλείας περιστατικά παράβασης των κανόνων 
ασφαλείας από τους εργαζόμενους καθώς και υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει από τον 
Εργοταξιάρχη. 
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 Επίσης τηρείται Βιβλίο Ατυχημάτων όπου σημειώνονται όλα τα ατυχήματα που 
συμβαίνουν από τα ποιο σοβαρά έως τα λιγότερα σοβαρά. 

 Συνημμένα σας υποβάλουμε υπόδειγμα ημερολογίου μέτρων ασφαλείας και βιβλίο 
ατυχημάτων το οποίο μας αποστάλθηκε από την υπηρεσία. 

 
Στο χώρο του εργοταξίου αναρτούνται έντυπα που καθοδηγούν και ενημερώνουν τους 
εργαζόμενους σε ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής. 
 

4.7.7.  Προστασια περιβαλλοντος (ν. 1650/86) 
Ως περιβάλλον νοείται τόσο το Φυσικό Περιβάλλον όσο και το Ανθρωπογενές. 
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μεγίστης σημασίας για την Κοιν/ξία. 
Ο σχεδιασμός των έργων γίνεται πάντα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται: 

 Η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση του Έργου στο περιβάλλον. 

 Η ελάχιστη δυνατή διατάραξη του περιβάλλοντος. 
 
Οι παραπάνω στόχοι ικανοποιούνται τόσο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, όσο και κατά τη 
διάρκεια κατασκευής του. 
 

5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

5.1. Προσπέλαση στο εργοτάξιο και στις θέσεις εργασίας 
 
Η προσπέλαση στο εργοτάξιο γίνεται άμεσα από το υφιστάμενο τοπικό δίκτυο.  
Η πρόσβαση στις θέσεις εργασίας επιτρέπεται μόνο στους εργαζομένους και στους 
αρμόδιους υπεύθυνους και μόνο από συγκεκριμένες θέσεις των σημάνσεων του εργοταξίου.  
 

5.2. Κυκλοφορία πεζών και οχημάτων της περιοχής 
 
Οι σημάνσεις του χώρου εργασίας του εργοταξίου θα πρέπει να διαμορφώνονται έτσι ώστε 
να αποτρέπεται η παραβίασή της και η διέλευση πεζών μέσα από το εργοτάξιο.  
Για την κυκλοφορία των πεζών – κατοίκων και διερχομένων από την περιοχή του έργου, θα 
πρέπει να δημιουργηθούν ασφαλείς διάδρομοι πλάτους τουλάχιστον 70εκ.  
Για την κυκλοφορία των οχημάτων από την περιοχή του εργοταξίου πρέπει να δίνεται ειδική 
άδεια για τη διακοπή της κυκλοφορίας του δρόμου και να γνωστοποιείται τουλάχιστον 2 
ημέρες πριν από την διακοπή της κυκλοφορίας στους κατοίκους της περιοχής του έργου. 
Επίσης πρέπει να γίνεται ρύθμιση της κυκλοφορίας με κατάλληλες σημάνσεις, από 
γειτονικούς δρόμους. 
Όλη η περιοχή του εργοταξίου καθώς και οι δίοδοι των πεζών που θα δημιουργηθούν θα 
πρέπει να φωτίζονται επαρκώς κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
 

5.3. Αντιμετώπιση κατοίκων της περιοχής 
 
Κατά την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να τηρούνται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα εξής: 

 Να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας 

 Να γίνεται προσπάθεια περιορισμού του προκαλούμενου θορύβου 

 Να λαμβάνονται μέτρα περιορισμού (διαβροχή, συσκευασία) της τυχόν δημιουργούμενης 
σκόνης 
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5.4. Αποκομιδή αχρήστων υλικών 
 

 Τα άχρηστα υλικά, οι συσκευασίες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και τα 
υπολείμματα τροφών θα συλλέγονται σε πλαστικούς σάκους αντοχής και θα μεταφέρονται 
στους υπάρχοντες στην περιοχή δημοτικούς κάδους απορριμμάτων. 

 Τα προϊόντα καθαιρέσεων και εκσκαφών θα φορτώνονται σε φορτηγό και θα 
απομακρύνονται άμεσα από τον χώρο του έργου, θα απορρίπτονται δε σε χώρους 
ειδικούς. 

 

5.5. Διαχείρηση μηχανικίνητου εξοπλισμού 
 
Ο παραπάνω ΜΕ σε καμία περίπτωση δεν θα παραμείνει εκτεθειμένος στο χώρο του 
εργοταξίου. Καθημερινά με το πέρας της εργασίας θα σταθμεύεται σε συγκεκριμένο 
περιφραγμένο χώρο του εργοταξίου και όλα τα μηχανήματα θα ασφαλίζονται αφού όλα τα 
εξαρτήματα (λεπίδα, αναμοχλευτής, κάδος) θα είναι κατεβασμένα. Σε καμία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται ο ΜΕ να αφήνεται μετά το πέρας των εργασιών σε τέτοιες θέσεις που θα 
προκαλούν προβλήματα στην κυκλοφορία οχημάτων και πεζών της ευρύτερης περιοχής 
εκτέλεσης του έργου. 
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

6.1. Παράρτημα Α – Εκτίμηση επικινδυνότητας έργου 
 
 

Φ
Α

Σ
Ε

ΙΣ
 

Ε
Ρ

Γ
Α

Σ
ΙΑ

Σ
 

1 Διαμόρφωση δρόμου και ράμπας πρόσβασης 

2 Εκσκαφές 

3 Τοποθέτηση – σύνδεση χερσαίου αγωγού πολυαιθυλενίου 

4 
Οικοδομικές εργασίες και αποκατάσταση σωληνώσεων φρεατίου 
φόρτισης 

5 Τοποθέτηση – σύνδεση υποθαλάσσιου σιδηροσωλήνα 

6 Υποθαλάσσιες εργασίες προστασίας σωληνώσεων 

 
- Φάση 1 – Διαμόρφωση δρόμου και ράμπας πρόσβασης 
- Φάση 2 – Εκσκαφές 
- Φάση 3 – Τοποθέτηση – σύνδεση χερσαίου αγωγού πολυαιθυλενίου 
- Φάση 4 – Οικοδομικές εργασίες και αποκατάσταση σωληνώσεων φρεατίου φόρτισης 
- Φάση 5 – Τοποθέτηση – σύνδεση υποθαλάσσιου σιδηροσωλήνα 
- Φάση 6 – Υποθαλάσσιες εργασίες προστασίας σωληνώσεων 

 

 

Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων 
Φ 

1 

Φ 

2 

Φ 

3 

Φ 

4 

Φ 

5 

Φ 

6 

01000. Αστοχίες εδάφους           

01100. Φυσικά πρανή 

01101 
Κατολίσθηση. Απουσία/ /ανεπάρκεια 

υποστήριξης 
      

01102 
Αποκολλήσεις. Απουσία/ /ανεπάρκεια 

προστασίας 
      

01103 
Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις 

/εξοπλισμός 
      

01104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία        

01105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις       

01106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός       

01200. Τεχνητά πρανή & 

Εκσκαφές 

01201 
Κατάρρευση. Απουσία/ /ανεπάρκεια 

υποστήριξης 
1 1  1   

01202 
Αποκολλήσεις. Απουσία/ /ανεπάρκεια 

προστασίας 
1 1     

01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση       

01204 
Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις 

/εξοπλισμός 
      

01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία        

01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις       

01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός       

01300. Υπόγειες εκσκαφές 

01301 
Καταπτώσεις οροφής/ /παρειών. 

Ανυποστύλωτα τμήματα 
   1   

01302 
Καταπτώσεις οροφής/ παρειών. Ανεπαρκής 

υποστύλωση 
   1   

01303 
Καταπτώσεις οροφής / παρειών. 

Καθυστερημένη υποστύλωση 
   1   

01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής       

01400. Καθιζήσεις 

01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές       

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή       

01403 Διάνοιξη υπογείου έργου       
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01404 Ερπυσμός       

01405 Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές 1 1     

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα     1 1 

01407 Υποσκαφή / απόπλυση      1 

01408 Στατική επιφόρτιση       

01409 Δυναμική καταπόνηση - φυσική αιτία 1 1    1 

01410 Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία 1 1     

01500. Άλλη πηγή 

01501         

01502         

01503         

02000. Κίνδυνοι από 

εργοταξιακό εξοπλισμό 
          

02100. Κίνηση οχημάτων 

και μηχανημάτων 

02101 Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος 1 1 1    

02102 Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων 1 1 1  1 1 

02103 Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου 1 1 1    

02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος 1 1 1  1 1 

02105 
Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού 

εμποδίου 
1 1 1  1 1 

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων 1 1 1  1 1 

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση 1 1 1    

02108 
Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής 

προστασία 
      

02109 Μέσα σταθερής τροχιάς.- Εκτροχιασμός       

02200. Ανατροπή 

οχημάτων και 

μηχανημάτων 

02201 Ασταθής έδραση 1 1 1  1 1 

02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου       

02203 Έκκεντρη φόρτωση 1 1 1    

02204 Εργασία σε πρανές       

02205 Υπερφόρτωση 1 1    1 

02206 Μεγάλες ταχύτητες       

02300. Μηχανήματα με 

κινητά μέρη 

02301 Στενότητα χώρου    1   

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης 1 1 1 1 1 1 

02303 
Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-

πτώσεις 
      

02304 
Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων-

παγιδεύσεις μελών 
      

02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους       

02400. Εργαλεία χειρός 

02401  Κακοσυντηρημένα εργαλεία 1 1 1 1 1 1 

02402         

02403         

02500. Άλλη πηγή 

02501         

02502         

02503         

03000. Πτώσεις από ύψος          

03100. Οικοδομές-κτίσματα 

03101 Κατεδαφίσεις       

03102 Κενά τοίχων       

03103 Κλιμακοστάσια       

03104 Εργασία σε στέγες       

03200. Δάπεδα εργασίας – 

προσπελάσεις 

03201 Κενά δαπέδων    1   

03202 Πέρατα δαπέδων       

03203 Επικλινή δάπεδα        

03204 Ολισθηρά δάπεδα     1   

03205 Ανώμαλα δάπεδα  1 1 1  1 1 

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου       

03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες       
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03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες    1   

03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης       

03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού       

03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση       

03300. Ικριώματα 

03301 Κενά ικριωμάτων       

03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης       

03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης       

03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος       

03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση. 1 1 1  1 1 

03400. Τάφροι / φρέατα 
03401   1 1 1    

03402         

03500. Άλλη πηγή 

03501         

03502         

03503         

04000. Εκρήξεις . 

Εκτοξευόμενα υλικά -

θραύσματα 

          

04100. Εκρηκτικά – 

Ανατινάξεις 

04101 Ανατινάξεις βράχων       

04102 Ανατινάξεις κατασκευών       

04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων       

04104 Αποθήκες εκρηκτικών       

04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών       

04106 
Διαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων & 

μιγμάτων 
      

04200. Δοχεία και δίκτυα 

υπό πίεση 

04201 Φιάλες ασετιλίνης /οξυγόνου       

04202 Υγραέριο       

04203 Υγρό άζωτο       

04204 Αέριο πόλης       

04205 Πεπιεσμένος αέρας       

04207 Δίκτυα ύδρευσης       

04208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα       

04300. Αστοχία υλικών υπό 

ένταση 

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη       

04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων       

04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων       

04304 Συρματόσχοινα        

04305 Εξολκεύσεις       

04306 Λαξεύσεις /τεμαχισμός λίθων       

04400. Εκτοξευόμενα υλικά 

04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα       

04402 Αμμοβολές.       

04403 Τροχίσεις / λειάνσεις       

04500. Άλλη πηγή 

04501         

04502         

04503         

05000. Πτώσεις-

μετατοπίσεις υλικών & 

αντικειμένων 

          

05100. Κτίσματα - φέρων 

οργανισμός 

05101 Αστοχία. Γήρανση       

05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση       

05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση       

05104 
Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική 

καταπόνηση 
      

05105 Κατεδάφιση        

05106 Κατεδάφιση παρακειμένων       

05200. Οικοδομικά στοιχεία 05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων       
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05202 Διαστολή-συστολή υλικών       

05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων       

05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα       

05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση 1 1 1   1 

05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση       

05207 Κατεδάφιση        

05208 
Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. 

Στοιχείων 
      

05300. Μεταφερόμενα 

υλικά - Εκφορτώσεις 

05301 
Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα / 

ανεπάρκεια 
1 1 1  1 1 

05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 1 1 1  1 1 

05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση 1 1 1  1 1 

05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση 1 1 1  1 1 

05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση 1 1 1  1 1 

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου     1 1 

05307 Πρόσκρουση φορτίου       

05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους   1  1  

05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων   1 1 1 1 

05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση       

05311 Εργασία κάτω από σιλό       

05400. Στοιβασμένα υλικά 

05401 Υπερστοίβαση       

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού       

05403 Ανορθολογική απόληψη       

05500. Άλλη πηγή 

05501         

05502         

05503         

06000. Πυρκαγιές           

06100. Εύφλεκτα υλικά 

06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων       

06102 Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων       

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα   1    

06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας       

06105 Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά       

06106 Αυτανάφλεξη-απορρίμματα       

06107 
Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής 

προστασία 
      

06200. Σπινθήρες & 

βραχυκυκλώματα 

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση       

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση       

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση       

06204 
Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό 

σπινθήρα 
      

06300. Υψηλές 

θερμοκρασίες 

06301 Χρήση φλόγας-οξυγονοκολλήσεις     1  

06302 Χρήση φλόγας-κασσιτεροκολλήσεις       

06303 Χρήση φλόγας-χυτεύσεις       

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις     1  

06305 Πυρακτώσεις υλικών   1    

06400. Άλλη πηγή 

06401         

06402         

06403         

07000. Ηλεκτροπληξία           

07100. Δίκτυα-

εγκαταστάσεις 

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα       

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα       

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα       

07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα       

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου       
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07106 
Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία-

γειώσεις 
      

07200. Εργαλεία-

μηχανήματα 

07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα       

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία   1 1   

07300. Άλλη πηγή 

07301         

07302         

07303         

08000. Πνιγμός / Ασφυξία           

08100. Νερό 

08101 Υποβρύχιες εργασίες     1 1 

08102 Εργασίες εν πλω-πτώση     1 1 

08103 Βύθιση /ανατροπή πλωτού μέσου     1 1 

08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση 1 1 1  1 1 

08105 
Παρόχθιες /παράλιες εργασίες. Ανατροπή 

μηχανήματος 
1 1 1  1  

08106 Υπαίθριες λεκάνες /Δεξαμενές. Πτώση       

08107 
Υπαίθριες λεκάνες /Δεξαμενές. Ανατροπή 

μηχανήματος 
      

08108 Πλημμύρα / Κατάκλυση έργου 1 1 1  1  

08200. Ασφυκτικό 

περιβάλλον 

08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι       

08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί       

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη ,κλπ       

08204 
Εργασία σε κλειστό χώρο-ανεπάρκεια 

οξυγόνου 
   1   

08300. Άλλη πηγή 

08301         

08302         

08303         

09000. Εγκαύματα           

09100. Υψηλές 

θερμοκρασίες 

09101 Συγκολλήσεις /συντήξεις   1    

09102 Υπέρθερμα ρευστά        

09103 Πυρακτωμένα στερεά       

09104 Τήγματα μετάλλων       

09105 Άσφαλτος / πίσσα       

09106 Καυστήρες       

09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών 1 1    1 

09200. Καυστικά υλικά 

09201 Ασβέστης       

09202 Οξέα       

09203         

09300. Άλλη πηγή 

09301         

09302         

09303         

10000. Έκθεση σε 

βλαπτικούς παράγοντες 
          

10100. Φυσικοί Παράγοντες 

10101 Ακτινοβολίες       

10102 Θόρυβος / δονήσεις 1 1   1 1 

10103 Σκόνη 1 1 1    

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1 1 1 1 1 1 

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1 1 1 1 1 

10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας       

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας       

10108 Υγρασία χώρου εργασίας       

10109 Υπερπίεση / υποπίεση       

10110         

10111         

10200. Χημικοί Παράγοντες 10201 Δηλητηριώδη αέρια       
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10202 Χρήση τοξικών υλικών       

10203 Αμίαντος       

10204 Ατμοί τηγμάτων       

10205 
Αναθυμιάσεις υγρών/ /βερνίκια, κόλλες, 

μονωτικά, διαλύτες 
  1 1   

10206 Καπναέρια ανατινάξεων       

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. καύσης       

10200. Χημικοί Παράγοντες 

10208 Συγκολλήσεις   1 1 1  

10209 Καρκινογόνοι παράγοντες       

10210         

10211         

10212         

10300. Βιολογικοί 

Παράγοντες 

10301 Μολυσμένα εδάφη       

10302 Μολυσμένα κτίρια       

10303 
Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, 

βιολογικούς καθαρισμούς 
      

10304 Χώροι υγιεινής       

10305         

10306         

10307        
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6.2. Παράρτημα Β – Έντυπα 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

ΤΜΗΜΑ: 

ΘΕΣΗ: 

ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΝΤΑ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΗΛΙΚΙΑ: 

ΘΕΣΗ: 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 

ΚΑΤΑΓΜΑ  ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 

ΒΑΡΔΙΑΣ 

 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ  Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ  

ΟΡΑΣΗ  ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ  

ΕΓΚΑΥΜΑ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  

ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ  ΠΑΡ ΟΛΙΓΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑ  

ΑΛΛΟ  ΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ  

ΘΑΝΑΤΟΣ    

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

ΩΡΑ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΤΥΠΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Πτώση στο ίδιο επίπεδο  Επισφαλής εξοπλισμός  Μη προστατευμένο  

Πτώση σε χαμηλότερο επίπεδο  Επισφαλής φόρτωση  Ελαττωματικό  

Πτώση αντικειμένου  Επισφαλή θέση  Ακαταστασία  

Σύγκρουση σε σταθερό σημείο  Εργασία σε κίνηση  Κακή συντήρηση  

Μάγκωμα  Χρήση χωρίς άδεια  Έλλειψη Μ.Α.Π.  

Χειρισμός εξοπλισμού  Κίνηση εκτός ορίων ταχύτητας  Κακός φωτισμός  

Πυρκαγιά  Μη χρήση Μ.Α.Π.  Υπερβολικός θόρυβος  

Ηλεκτρισμός  Ασθενής – μεθυσμένος  Υπερβολική θερμοκρασία  

Κατάρρευση  Ελατ/κος μηχανισμός ασφαλείας  Κυκλοφορία βαρέων οχημάτων  

Φθαρμένα Μ.Α.Π.  Υπερφόρτωση  Κατοικημένη περιοχή  

Μετατόπιση  Έλλειψη επίβλεψης  Κακές καιρικές συνθήκες  

Τροχαίο  Προσαρμογές  Ανεπαρκής η λάθος σήμανση  

Άλλο  Άλλο  Άλλο   

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Γιατί προέκυψε ανασφαλής ενέργεια 

Γιατί προέκυψε ανασφαλής συνθήκη 

Τι ενέργειες έχουν γίνει για να αποφευχθεί η επανάληψη 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΑΘΩΝ 
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

 (ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ Ή ΑΠΛΟΥ) 

 

 

 

 

 
 

 

1. ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 

2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΘΟΝΤΟΣ 

3. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ / ΜΗΤΡΟΣ 

4. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 

5. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ 

6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

8. ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

9. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 

10. ΗΜΕΡ. ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

11. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

12. ΕΡΓΑΣΙΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

13. ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΚΠΑΙΔ. ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

14. ΗΜΕΡ/Α, ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

15. ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

16. ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ 

17. ΜΑΡΤΥΡΕΣ – Δ/ΝΣΕΙΣ - 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

Α. 

Β. 

18. ΤΟΠΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

19. ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ) 

20. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

          (ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

1. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

2. ΣΟΒΑΡΟ 

3. ΚΟΙΝΟ 

4. ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

5. ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΑ:…………………………………………… 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………
……………………………………………………… 
ΤΗΛ:……………………………………………….. 
 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ……………………………………….. 
ΑΤΟΜΑ…………………………………………….. 
ΠΡΟΣ 1. ΚΕΠΕΚ 
           2. Α.Τ. 

ΑΡ. ΠΡΩΤ………………………… 
ΗΜΕΡΟΜ:…………………………. 
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6.2. Παράρτημα Γ – Νομοθεσία για θέματα ασφάλειας 
 

 Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», ΦΕΚ 177Α/85 

 Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής -
Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94 

 Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και 
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83 

 N1430/1984 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που αφορά 
τιςδιατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν 
σχέση με αυτή», ΦΕΚ 49Α/84 

 ΠΔ17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων 
σεσυμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως 
τροποποιήθηκε με το ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99) 

 ΠΔ305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212Α/96 

 ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

 ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με 
την οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε με τα 

 ΠΔ89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) 

 ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς 
την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 

 ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των 
εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 
221Α/94 

 ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 

 ΠΔ778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών», 
ΦΕΚ 193Α/80 

 ΠΔ31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91) 

 ΠΔ95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78 

 ΠΔ77/1993 «προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς 
παράγοντες. Τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου 
88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 

 ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση 
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμούς), σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

 ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

 ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων 
εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 

 ΥΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 

 ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων 
μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών», 
ΦΕΚ 756Β/93 

 ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου 
στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου», ΦΕΚ 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΡΓΟΥ 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΩΓΟΥ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ) ΚΑΙ 
ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΘΩΝΗΣ ΛΟΓΩ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ 
 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 
 

1.1. Σκοπός φακέλου 
 
Ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) αποσκοπεί στον προσδιορισμό πρόληψη και 
περιορισμό των κινδύνων των χρηστών του έργου κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες 
εργασίες συντήρησης μετατροπών, επισκευών κ.ά. καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του έργου. 
Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής : 
• Το μητρώο του έργου, δηλαδή τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου, 
• Οδηγίες, επισημάνσεις και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, που θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπ’  όψη κατά την μελλοντική χρήση του έργου, όπως εργασίες 
τακτικής και έκτακτης συντήρησης επισκευών, καθαρισμών, μετατροπών και ακόμη και 
κατεδάφισης. 

 
Ο Φάκελος αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός διότι, όπως και το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
για το εργοτάξιο, επιτρέπει την ενσωμάτωση των γενικών αρχών πρόληψης επαγγελματικού 
κινδύνου, στις αρχιτεκτονικές, τεχνικές και οργανωτικές επιλογές, που αφορούν στη χρήση 
του έργου. Πρόκειται για επιλογές που θα καθορίσουν την απόδοση του έργου στον τομέα 
της Ασφάλειας και της Υγείας κατά τη χρήση του, την τακτική και την έκτακτη συντήρησή του 
και κατά τις μεταγενέστερες εργασίες μετατροπών. 
Η σύνταξη του ΦΑΥ ολοκληρώνεται μαζί με το έργο και παραδίδεται στον εργοδότη – 
χρήστη. 
 

1.2. Σύνταξη φακέλου 
 
Ο Φάκελος και το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας αποτελούν τμήμα της Τεχνικής μελέτης που 
υποβάλλεται για έγκριση. Αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και 
τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται πριν 
την έναρξη των εργασιών στην αναπροσαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), 
ενώ μετά το πέρας των εργασιών στην αναπροσαρμογή του Φ.Α.Υ., ώστε αυτός να περιέχει 
τα πραγματικά στοιχεία του έργου έτσι όπως κατασκευάστηκε. 
 
Κατά την εκτέλεση του έργου ο Φάκελος και το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας τηρούνται στο 
εργοτάξιο με ευθύνη του εργολάβου ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει του κυρίου 
του έργου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φ.Α.Υ. συνοδεύει το έργο καθ όλη τη διάρκεια της ζωής 
του και φυλάσσεται με ευθύνη του κυρίου του έργου. Σε περίπτωση μεταβίβασης της 
κυριότητας ή διάσπασης κατόπιν πώλησης σε επί μέρους ιδιοκτήτες, ο νέος ιδιοκτήτης, ή ο 
κάθε επί μέρους ιδιοκτήτης αντίστοιχα, μεριμνά, ώστε να περιέρχεται στη διάθεση του 
ακριβές αντίγραφο του Φ.Α.Υ. 
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1.3. Περιεχόμενα φακέλου 
 
Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας περιλαμβάνει: 
• Το Μητρώο του έργου, δηλαδή τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου. 
• Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπ' όψιν κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια 
ζωής του έργου, όπως εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού, κ.λ.π. Ενδεικτικά 
οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων 
εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, 
αερίων, ατμού, κ.λπ.), στην πυρασφάλεια. 

 
Η σύνταξη του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας ολοκληρώνεται μαζί με το έργο και 
παραδίδεται στον εργοδότη χρήστη. 
 

2. ΓΕΝΙΚΑ 

2.1. Είδος έργου και χρήση αυτού 
 
Το έργο περιλαμβάνει έκτακτες εργασίες αποκατάστασης των κατεστραμμένων τμημάτων 
των αγωγών διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), αποκατάσταση δρόμου και περιοχής γύρω από το φρεάτιο φόρτισης και 
μέτρα προστασίας αυτών, ση Δ.Ε. Μεθώνης, της ΔΕΥΑ Πύλου-Νέστορος, του Δήμου Πύλου-
Νέστορος, εξαιτίας της θεομηνίας “Ζορμπάς”. 
 

2.2. Διεύθυνση του έργου 
 
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), στην 
Τ.Κ. Μεθώνης, της Δ.Ε. Μεθώνης του Δήμου Πύλου-Νέστορος. 
 

2.3. Στοιχεία Κύριου του έργου 
 
Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Πύλου-Νέστορος – Ν. Μεσσηνίας. 
Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύλου- Νέστορος. 
Προϊσταμένη Αρχή του έργου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλου- Νέστορος. 
 

2.4. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης/ αναπροσαρμογής του Φ.Α.Υ. 
 
Ο Φ.Α.Υ. αποτελεί ένα αρχείο στοιχείων, οδηγιών και υποδείξεων για πρόληψη μετά την 
κατασκευή και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου. Περιλαμβάνει κατά μεγάλο μέρος 
στοιχεία και πληροφορίες για το έργο "ως κατασκευάσθη", τα οποία συλλέγονται και 
ενσωματώνονται στην 1η έκδοση του Φ.Α.Υ σε διαδοχικές ενημερώσεις του από: 
• Τον Τεχνικό Ασφάλειας & Υγείας 
• Τον Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκτέλεση του έργου 
• Τον Ιδιοκτήτη του έργου 
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2.5 Στοιχεία του Αναδόχου του έργου 
 
Το έργο θα εκτελεστεί από Ανάδοχο που θα προκύψει μετά τη διενέργεια διαγωνισμού. 
 

3. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.1. Τεχνική περιγραφή έργου 
 
Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν αφορούν το χερσαίο και το υποθαλάσσιο τμήμα του 
αγωγού διάθεσης και το φρεάτιο φόρτισης. 
Αρχικά πρέπει να αντικαταστασθεί το σπασμένο τμήμα του χερσαίου αγωγού. Θα 
κατασκευαστεί αγωγός από PE, Φ315, 20 atm, ο οποίος θα στηριχτεί στα βράχια με αγκύρια 
και θα εγκιβωτιστεί με σκυρόδεμα C20/25 για να προστατευτεί από μελλοντικές 
καταστροφές. 
 
Στο φρεάτιο φόρτισης προβλέπονται: 
- τοποθέτηση σκυροδέματος C20/25 για κλείσιμο ζημιών που δημιούργησε ο κυματισμός 
- εξωτερικές εργασίες επιχρίσεων για να καλυφθεί το φρεάτιο από τη θάλασσα,  
- κλείσιμο των ανθρωποθυρίδων με τοποθέτηση νέων καλυμμάτων από μπακλαβαδωτή 
λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ,  
- εσωτερικές εργασίες καθαρισμού του φρεατίου, μονώσεων και επιχρίσεων 
- αποκατάσταση σπασμένων τμημάτων αγωγού  
- έλεγχος και αποκατάσταση ή αντικατάσταση δικλείδων και εξαρτημάτων 
σύνδεση του σωλήνα από PE Φ250 με το νέο χαλυβδοσωλήνα Φ315. Ο αγωγός θα 
στηριχτεί στα βράχια με αγκύρια και θα εγκιβωτιστεί με σκυρόδεμα C20/25 για να 
προστατευτεί από μελλοντικές καταστροφές. Το υποθαλάσσιο τμήμα θα προστατευτεί με 
κατάλληλα προκατασκευασμένα τεμάχια σκυροδέματος. 
 
Οι εργασίες που απαιτούνται για τη διαμόρφωση του κατεστραμμένου δρόμου, ώστε να 
γίνουν οι κύριες εργασίες, είναι: 
- καθαρισμός και διαμόρφωση του δρόμου πρόσβασης, ώστε επανέλθει στην αρχική του 

κατάσταση με μέσο πλάτος 4m σε όλο το μήκος του, για να μπορούν τα συνεργεία, τα 
οχήματα και τα μηχανήματα να έχουν πρόσβαση προς το σπασμένο αγωγό για να γίνει η 
ουσιάστική επισκευή.  

επαναδιαμόρφωση της ράμπας διαστάσεων 40x15m έμπροσθεν του φρεατίου φόρτισης για 
να μπορούν να εργάζονται εύκολα και σωστά τα οχήματα και τα μηχανήματα. 
 

3.2. Φάσεις εκτέλεσης του έργου 
 
Οι προβλεπόμενες προς εκτέλεση εργασίες είναι: 
1. Διαμόρφωση δρόμου και ράμπας πρόσβασης 
2. Εκσκαφές  
3. Τοποθέτηση – σύνδεση χερσαίου αγωγού πολυαιθυλενίου 
4. Οικοδομικές εργασίες και αποκατάσταση σωληνώσεων φρεατίου φόρτισης  
5. Τοποθέτηση – σύνδεση υποθαλάσσιου σιδηροσωλήνα 
6. Υποθαλάσσιες εργασίες προστασίας σωληνώσεων 
 

3.3. "Ως κατασευάσθει" σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων 
 
Θα επισυναφθούν λίστες με χαρακτηρισμό υλικών που θα εφαρμοστούν στο συγκεκριμένο 
έργο, καθώς επίσης και χαρακτηριστικά και έντυπα οδηγιών και εγγυήσεων των 
κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών και κατασκευών που θα αγοραστούν και θα 
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τοποθετηθούν στο έργο, καθώς και τυχόν αλλαγές που θα γίνουν ως προς τα υλικά που 
τελικά θα χρησιμοποιηθούν. 
Θα σημειώνονται στα "ως κατασκευάσθηκε" σχέδια η ύπαρξη ή εγκατάσταση δικτύων κοινής 
ωφέλειας και φρεατίων. 
 
Επισυνάπτονται σε παράρτημα, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου. 
 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Οι επισημάνσεις αναφέρονται στα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν καθ' όλη τη 
διάρκεια ζωής του έργου και απευθύνεται στους μεταγενέστερους χρήστες, συντηρητές και 
επισκευαστές αυτού. 
 

4.1. Θέσεις δικτύων  
 
Οι θέσεις των υπογείων δικτύων Ο.Κ.Ω θα επισημαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια των 
οργανισμών, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν στις εργασίες στη συγκεκριμένη 
περιοχή. Ειδικότερα, αφορούν στα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης 
(υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης), παροχής διαφόρων αερίων, παροχής ατμού, κενού, 
λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών), λοιπών δικτύων στον 
περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει 
γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν κατά τις ενδεχόμενες 
μεταγενέστερες εργασίες. 
 
Όλα τα δίκτυα που θα εγκατασταθούν αλλά και αυτά που θα εντοπισθούν στα πλαίσια της 
εκτέλεσης του έργου θα αποτυπωθούν σε σχέδια με χαρακτηριστικές διαστάσεις -
αποστάσεις και με επισήμανση των θέσεων των κεντρικών διακοπτών.  
 
Τα σχέδια αυτά θα συνοδεύονται από φωτογραφίες κατά τις φάσεις κατασκευής των νέων 
δικτύων. 
 

4.2. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν 
κίνδυνο  
 
Σχετικά με τα υλικά: 
• Αμίαντος και προϊόντα αυτού. 
• Υαλοβάμβακας. 
• Πολυουρεθάνη. 
• Πολυστερίνη. 
• ‘Αλλα υλικά. 
Δεν υπάρχει καμμία επισήμανση. 
 

4.3. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου 
 
Δεν γίνεται κατασκευή κτιρίου και δεν υπάρχει καμμία επισήμανση. 
 

4.4. Οδοί διαφυγής και εξόδοι κινδύνου 
 
Όλες οι εργασίες γίνονται στο ύπαιθρο και σε περίπτωση κινδύνου θα χρησιμοποιηθούν οι 
περιβάλουσσες οδοί. 
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5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

5.1. Γενικά  
 
Το αντικείμενο της παρούσας παραγράφου επικεντρώνεται στους κινδύνους που 
προκύπτουν από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του έργου (υδραυλικά έργα). Δεν 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. 
 
Το εργοτάξιο είναι χώρος αυξημένης επικινδυνότητας, όπου η φύση των εργασιών και οι 
συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες εκτέλεσης του έργου αποτελούν βασικές αιτίες 
ατυχημάτων.  
Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν συντονισμένα και τμηματικά ώστε να εξασφαλίζεται η 
ασφαλής προσέλευση των κατοίκων της περιοχής στις κατοικίες τους και των εργαζομένων/ 
επισκεπτών. 
Η προσέγγιση φορτηγών οχημάτων, οι φορτοεκφορτώσεις υλικών και η μεταφορά θα 
γίνονται υποχρεωτικά με την παρουσία του υπευθύνου για την ασφάλεια και τον συντονισμό. 
 
Η κατάληψη της οδού θα πρέπει, με καλό συντονισμό, να διαρκεί όσο το δυνατόν λιγότερο 
και να διασφαλίζεται και η δυνατότητα κίνησης των οχημάτων. Θα πρέπει τα υλικά και 
μηχανήματα να έχουν επαρκή στήριξη, περίφραξη και ανάλογη σήμανση και φωτισμό κατά 
τη διάρκεια της νύχτας για την αποφυγή ατυχημάτων λόγω πτώσης, πρόσβασης και 
πρόσκρουσης πεζών και οχημάτων. 
 
5.1.1. Ιδιαιτερότητα εργασίας –χρήσιμοι όροι   
Η ιδιαιτερότητα της εργασίας στην κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και οι κίνδυνοι 
σε αυτήν προκύπτουν βασικά από τον εξής παράγοντα: 
 
• 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.  
 
5.1.2.  Κίνδυνοι 
Οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων 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 κινδύνων είναι οι εξής παράγοντες: 
• Κακός σχεδιασμός  
• Άγνοια των κινδύνων  
• Ανεπαρκής εκπαίδευση προσωπικού  
• Έλλειψη προσοχής  
 
Οι κίνδυνοι οι οποίοι παραμονεύουν χωρίζονται στις εξής ομάδες: 
• Κίνδυνοι πτώσεως από τα πλωτά μέσα 
• Κίνδυνοι από πτώσεις υλικών και αντικειμένων 
• Κίνδυνοι από εργοταξιακά οχήματα 
• Κίνδυνοι από χωματουργικές εργασίες για εργαζόμενους 
• Κατασκευή ξυλοτύπων και ικριωμάτων 
• Λειτουργία και κυκλοφορία μηχανημάτων 
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• Λειτουργία ηλεκτρικών μηχανών  
• Οργάνωση εργοταξίου (φωτισμός, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές, ρίψεις, αποθέσεις 

κ.λ.π.) 
• Παρουσία (νόμιμη ή μη)  επισκεπτών 
• Κίνδυνοι ατυχημάτων που δεν δύναται να εξαλειφθούν απόλυτα με τα ομαδικά μέτρα 

προστασίας 
 

5.2. Προσωπικό  
 
5.2.1.  Γενικά 
Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχόληση προσωπικού κάτω των 18 ετών. 
 
Οι απασχολούμενοι στις εργασίες αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 
• Όσοι από το προσωπικό δεν υποχρεώνονται από την φύση της εργασίας τους να 

δουλεύουν σε περιορισμένους χώρους ( π.χ. οδηγοί, χειριστές). 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). Τα άτομα αυτά πρέπει να διαθέτουν τόσο 
τα κατάλληλα φυσικά προσόντα για την εργασία τους όσο και την στοιχειώδη ικανότητα να 
συμμετέχουν στην απαιτούμενη εκπαίδευσή τους. Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες πρέπει 
να υποβληθούν πριν την έναρξη της εργασίας τους απαιτείται να είναι όχι μόνο 
λεπτομερείς αλλά και προσαρμοσμένες στην φύση της εργασίας την οποίαν πρόκειται να 
εκτελέσουν. Οι ιατρικές εξετάσεις πρέπει ετησίως να επαναλαμβάνονται και τα 
αποτελέσματά τους να φυλάσσονται.  

 
Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα παρακάτω:  
• Καθορισμός και αναλυτική ενημέρωση για τα καθήκοντα κατά την εργασία τους. 
• Ενημέρωση για τις λειτουργικές διαδικασίες εργασίας. 
• Ενημέρωση για τους πιθανούς κινδύνους, τους βλαπτικούς παράγοντες και ενδεχόμενες 

επιπτώσεις στην υγεία τους. 
• Χειρισμός εργαλείων, μηχανημάτων και οργάνων εργασίας.  
• Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργασίας.  
 
• Μέτρα διάσωσης, αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και παροχή Πρώτων Βοηθειών. 
• Ενημέρωση για την υφιστάμενη 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 εργαζομένων καλό 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 γένει χώρο εργασίας και 

συγκέντρωσης του προσωπικού Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών, Τηλέφωνα και διευθύνσεις 
πρώτης ανάγκης καθώς και σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.   
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• Να λαμβάνουν γνώση όλων των παραπάνω τα οποία πρέπει να τους επεξήγονται σε 
τακτικές συγκεντρώσεις για την ενημέρωσή τους.  

 
Οι  παρακάτω παθήσεις οι οποίες αποκλείουν απασχόληση σε δίκτυα αποχέτευσης: 
• Απώλεια συνείδησης (λιποθυμίες) 
• Ιστορικό σπασμού 
• Καρδιοπάθειες 
• Υπέρταση 
• ΄Άσθμα, βρογχίτιδα ή δύσπνοια κατά την κόπωση 
• Νόσος του Meniere - ΄Ίλιγγος 
• Κώφωση 
• Κλειστοφοβία, νευρολογικές ή ψυχολογικές παθήσεις 
• Σοβαρά ορθοπεδικά προβλήματα 
• Παραμορφώσεις ή ασθένειες κάτω άκρων που περιορίζουν την κινητικότητα 
• Χρόνιες δερματοπάθειες 
• Σοβαρή  μείωση όρασης 
• Ανοσμία   
 
5.2.2.  Προστατευτικά ενδύματα 
Για την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να διατίθενται από την Υπηρεσία και να 
χρησιμοποιούνται από αυτούς για την προστασία της υγείας και την αποφυγή ατυχημάτων 
προστατευτικές ενδυμασίες. Η ένδυση αυτή πρέπει να τους προστατεύει αποτελεσματικά και 
να αποτελείται τουλάχιστον από: 
• Φόρμα  εργασίας 
• Γάντια εργασίας 
• Ελαστικά ενισχυμένα υποδήματα (μέχρι τον μηρό ή το γόνατο) 
• Μάλλινες κάλτσες 
O εργαζόμενος πρέπει να εκπαιδευτεί να εργάζεται άνετα με την ένδυση αυτή χωρίς να 
βρέχει το εσωτερικό της. 
 
Τα είδη ένδυσης πρέπει να μπορούν να απολυμανθούν και να καθαριστούν χωρίς να 
καταστρέφονται αμέσως. Αυτό πρέπει να γίνεται με επιμέλεια και σχολαστικότητα μετά από 
κάθε χρήση. Πρέπει επίσης τακτικά να αντικαθίστανται.  
 
5.2.3.  Ατομική – ομαδική υγιεινή 
Στους χώρους εργασίας πρέπει να απαγορεύεται στους εργαζόμενους όταν η προστασία της 
υγείας τους το επιβάλλει να τρώνε, να πίνουν και να καπνίζουν. 
Σε εργασίες μακράν του εργοταξίου ή της  έδρας της επιχείρησης πρέπει να δίνεται η 
δυνατότητα στους εργαζόμενους να καθαριστούν και να αλλάξουν μέσα στα οχήματα 
μεταφοράς εργαλείων και εφοδίων. 
Απαραίτητο στοιχείο για την ομαδική υγιεινή είναι ο τακτικός καθαρισμός και η συντήρηση 
τόσο των εγκαταστάσεων και χώρων που διατίθενται στο προσωπικό όσο και των οχημάτων, 
εξοπλισμού και εργαλείων.  
Επίσης πέραν της ατομικής φροντίδας από κάθε εργαζόμενο  για τα είδη ένδυσης τα οποία 
χρησιμοποιεί θα πρέπει να γίνεται οργανωμένα συχνός καθαρισμός και απολύμανση 
υποδημάτων, φόρμας εργασίας, υποδημάτων, γαντιών και συχνή ανανέωση τους. 
 
5.2.4. Αριθμός εργαζομένων 
Σε όλες τις εργασίες και ιδίως σε δεξαμενές όπου είναι πιθανόν να δημιουργηθεί επικίνδυνη 
ατμόσφαιρα δεν επιτρέπεται να εργάζονται λιγότερα από δύο άτομα. Εκτός δε των χώρων 
εργασίας πρέπει να βρίσκονται και άλλοι εργαζόμενοι οι οποίοι πρέπει να κρατούν επαφή με 
τους εργαζόμενους εντός των χώρων αυτών και θα είναι έτοιμοι για επέμβαση διάσωσης. Το 
ίδιο πρέπει να ισχύει και για απομακρυσμένους χώρους εργασίας.   
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5.2.5 Προστασία δέρματος – οφθαλμών - ακοής 
Πέραν του αναγκαίου πλυσίματος που προαναφέρθηκε μια κατάλληλη κρέμα λανολίνης πριν 
την έναρξη της εργασίας και μετά το πλύσιμο παρέχει προστασία και εμποδίζει τους 
τραυματισμούς του δέρματος μειώνοντας έτσι τους κινδύνους μόλυνσης.  
Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δίνεται στο καθάρισμα και την επίδεση κάθε αμυχής, 
κοψίματος, τραύματος κ.λ.π. του δέρματος με υδατοστεγανό επίδεσμο όσο το δυνατόν πιο 
σύντομα μετά τον τραυματισμό είτε αυτός έχει συμβεί κατά την εργασία είτε όχι.  Η φροντίδα 
αυτή πρέπει να γίνεται χωρίς καθυστέρηση όταν το δέρμα είναι υγρό ή μουσκεμένο. 
Εάν παραστεί ανάγκη να δουλέψει κανείς χωρίς τα προστατευτικά γάντια (εκτέλεση εργασιών 
με σκυρόδεμα ή τούβλα π.χ.) αμέσως μετά θα πρέπει να πλένεται και να βάζει ειδικό 
αντισηπτικό. 
 
Σε μερικές περιπτώσεις πρέπει να παρέχονται προστατευτικές διατάξεις για τα μάτια. 
 
Το προσωπικό που απασχολείται μπορεί να εκτεθεί σε υπερβολικό θόρυβο τόσο 
δουλεύοντας μέσα σε αγωγούς και άλλους περιορισμένους χώρους όσο και δίπλα σε 
γεννήτριες, αντλίες και άλλα μηχανήματα.  
 
Σε τέτοιες περιπτώσεις  πρέπει:  
• Να προβλέπεται ακουστική προστασία  του εργαζόμενου 
• Να γίνεται απόπειρα μείωσης του θορύβου στην πηγή (ηχομόνωση) 
 
Όταν δεν είναι δυνατή η μείωση του θορύβου στην πηγή και όταν η μέση ατομική έκθεση 
στον θόρυβο υπερβαίνει τα 85 - 90 dB(A) πρέπει να προβλέπεται ακουστική προστασία του 
εργαζόμενου με την επισήμανση ότι φορώντας αυτή την  προστατευτική  διάταξη  δεν θα 
πρέπει να εκτίθεται  σε άλλους κινδύνους. 
 

5.3. Λειτουργική διαδικασία  
 
5.3.1 Γενικά 
Για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζόμενων στα Υδραυλικά ΄Έργα επιβάλλεται πέραν 
της λήψης των μέτρων ασφαλείας που κάθε φορά ενδείκνυνται να υπάρχει και να 
εφαρμόζεται πάντα σε όλες τις εργασίες, διαδικασίες οι οποίες στοχεύουν στην ελάττωση και 
αν είναι  δυνατόν στην εξάλειξη των κινδύνων αλλά και στην σωστή και ολοκληρωμένη 
επίβλεψη και διοίκηση όλων των εργασιών.  
 
Η λειτουργική αυτή διαδικασία πρέπει να προβλέπεται και να εφαρμόζεται σε όλα τα  σημεία 
όπου προετοιμάζονται ή εκτελούνται οι εργασίες, δηλαδή στο Εργοτάξιο κσι στο σημείο 
εργασίας 
 
και σε όλες τις διαδικασίες δηλαδή:  
• Στη διαδικασία της προετοιμασίας στο Εργοτάξιο 
• Στη διαδικασία της προετοιμασίας στο σημείο εργασίας 
• Κατά τη λήξη της εργασίας στο Εργοτάξιο  
 
και σε όλες τις καταστάσεις δηλαδή : 
• Στην εργασία ρουτίνας 
• Σε περίπτωση  ατυχήματος 
• Σε περίπτωση κατάστασης ανάγκης. 
 
5.3.2 Περιγραφή λειτουργικών διαδικασιών 
Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικά ελαφρώς τροποποιημένο με βάση την βιβλιογραφία ένα 
σχέδιο λειτουργικής διαδικασίας. 
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Το σχέδιο αυτό πρέπει:  
• Να προσαρμόζεται στις εξελίξεις της τεχνικής και της τεχνολογίας. 
• Να συζητείται περιοδικά ώστε να επισημαίνονται ελλείψεις, αδυναμίες και λάθη του και να 

αναθεωρείται.  
 
ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  
 
• Ο επικεφαλής αναθέτει την εργασία στο προσωπικό δίνοντας σε κάθε έναν την θέση και 

το ρόλο του. 
• Γίνεται έλεγχος των αρχείων για λήψη πληροφοριών και ανεύρεση των σχεδίων. 
• Ερευνάται εάν είναι γνωστά ελαττώματα η τοπικοί κίνδυνοι.  
• Ερευνάται εάν επίκειται βροχόπτωση η εάν αναμένονται άλλα επικίνδυνα καιρικά 

φαινόμενα. 
• Ενημερώνεται το συνεργείο για την εργασία και τις παραπάνω πληροφορίες. 
• Πραγματοποιείται έλεγχος ποιοτικός και ποσοτικός των ατομικών μέσων προστασίας, των  

ομαδικών μέσων και του εξοπλισμού εργασίας και διάσωσης. 
• Ελέγχεται η καλή λειτουργία των μέσων επικοινωνίας (C.B.) 
 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
• Επικοινωνία με εργοτάξιο και ειδοποίηση άφιξης. 
• Εντοπίζονται τα πλησιέστερα τηλέφωνα για ώρα ανάγκης και γνωστοποιούνται στους 

εργαζόμενους.  
• Σβήσιμο τσιγάρων και κάθε επικίνδυνης φωτιάς και φωτιστικού. 
• Τοποθέτηση προειδοποιητικών σημάτων σύμφωνα με Κ.Ο.Κ. και διατάξεις Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. 

στα καίρια σημεία. 
• ΄Έλεγχος για ασυνήθιστες οσμές ή άλλη ιδιαίτερη κατάσταση. 
• Τελική προετοιμασία εξοπλισμού διάσωσης. 
• Τελικός έλεγχος των Μέσων Ατομικής Προστασίας όλων των μελών του συνεργείου. 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  
 
• Αναφορά κάθε μη κανονικού συμβάντος όπως τραυματισμός, αστοχία εξοπλισμού, 

παρατηρήσεις για την εγκατάσταση. 
• Εφαρμογή διαδικασιών υγιεινής για το προσωπικό και καθαριότητας του εξοπλισμού, των 

μέσων ατομικής προστασίας και των μηχανημάτων.  
 

5.4. Κίνδυνοι  
 
5.4.1.  Τραυματισμοί  
Οι περισσότεροι τραυματισμοί προκαλούνται από:  
• Κίνδυνοι πτώσεως από τα πλωτά μέσα 
• Κίνδυνοι από πτώσεις υλικών και αντικειμένων 
• Κίνδυνοι από εργοταξιακά οχήματα 
• Γλίστρημα του εργαζόμενου  
• Πτώση στο νερό  
• Εμπλοκή σε μηχανήματα ή τραυματισμός από λάθος λειτουργία μηχανήματος 
• Ηλεκτροπληξία 
 
Για την αποφυγή τραυματισμών πρέπει:   
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• Να εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες για την ένδυση του προσωπικού.  
• Να τηρούνται σχολαστικά οι λειτουργικές διαδικασίες. 
• Να έχουν ληφθεί κατά το σχεδιασμό τα κατάλληλα μέτρα.  
 
5.4.2.  Δυσμενείς καιρικές συνθήκες  
Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών με δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες θα 
συνεχίζονται μετά την αποκατάσταση των ασφαλών συνθηκών εργασίας (Άρθρο 21 του ΠΔ 
778/80). 
 

5.5.  Άλλα μέτρα ασφαλείας 
 
5.5.1.  Έλεγχος – συντήρηση συσκευών – οργάνων – εξοπλισμού  
Κάθε συσκευή, όργανο μέτρησης και εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα (π.χ. ανά μήνα) να ελέγχονται στο κεντρικό εργοτάξιο εφ’όσον υπάρχει αυτή η 
δυνατότητα ή στο εργαστήριο του προμηθευτή.  
 
Υπεύθυνος για τον έλεγχο είναι ο ορισθείς ως διαχειριστής των ανωτέρω ειδών ο οποίος και 
πρέπει να τηρεί σχετικό θεωρημένο βιβλίο Ημερολογίου Ελέγχων με λεπτομερή στοιχεία 
όπως: 
• Το όνομα του υπευθύνου για το είδος και το μέρος που φυλάσσεται. 
• Τον τύπο, τον αριθμό, την μάρκα του και το όνομα του κατασκευαστή. 
• Περιγραφή σύντομη αλλά πλήρη του εξεταζόμενου είδους και των τυχόν παρελκομένων 

του. 
• Την ημερομηνία συντήρησης, επιθεώρησης ή δοκιμής.  
• Την κατάστασή της και τυχόν ελαττώματα και βλάβες που διαπιστώθηκαν. 
• Αριθμητική καταγραφή και επιβεβαίωση του υπάρχοντος αριθμού.  
 
5.5.2. Γενικά μέτρα ασφαλείας  
• Είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων για απρόσκοπτη επικοινωνία του στελέχους επιφανείας 

με τους εργαζόμενους εντός της θάλασσας (δύτες).  
• Από την άφιξη του συνεργείου έως την λήψη μέτρων ατομικής υγιεινής απαγορεύεται το 

φαγητό, το ποτό και το κάπνισμα.  
  

5.6.  Μέτρα προστασίας 
 
5.6.1.   Μέσα ατομικής προστασίας 
• Κράνος ασφαλείας 
• Φόρμα  εργασίας 
• Γάντια εργασίας 
• Ελαστικά ενισχυμένα υποδήματα  
• Μάλλινες κάλτσες 
  
Όλος ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι ανθεκτικός και να ανταποκρίνεται στη 
συγκεκριμένη αποστολή του.  
Οι εργαζόμενοι πρέπει να φέρουν συνεχώς τον παραπάνω εξοπλισμό. 
 
5.6.2.  Μέσα ομαδικής προστασίας 
• Συσκευή επικοινωνίας (C.B.) 
• Συσκευή τεχνητής αναπνοής 
• Υλικό πρώτων βοηθειών 
• Υλικό σήμανσης και ασφαλείας οδών (κώνοι, εμπόδια, φωτιστικά, προειδοποιητικές 

πινακίδες, σημαιάκια, κ.α) 
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Υπάρχουν αρκετά είδη αναπνευστικών συσκευών και συσκευών τεχνητής αναπνοής. Η 
επιλογή τους πρέπει να γίνεται με σχολαστική αξιολόγηση και ενημέρωση από άλλους 
ομοειδείς Οργανισμούς και να στηρίζεται στην καταλληλότητά τους στο συγκεκριμένο 
περιβάλλον εργασίας.  
Χρησιμοποιείται επίσης μερικές φορές ένας τύπος “φορείου” από κατάλληλο ανθεκτικό 
ύφασμα και σε κατάλληλες διαστάσεις εφοδιασμένος με σχοινί για να σύρεται 
τραυματισμένος ή αναίσθητος εργαζόμενος επάνω σε αυτό.  
 
5.6.3. Επιλογή και συντήρηση εξοπλισμού 
Είναι βασικό για την ασφάλεια των εργαζομένων όλα τα όργανα, μηχανήματα και εν γένει 
εξοπλισμός που προαναφέρθηκαν καθώς και ο εξοπλισμός διάσωσης :  
• Nα είναι επιλεγμένα ώστε να ανταποκρίνονται στο ειδικό αυτό περιβάλλον εργασίας. 
• Να κρατούνται καθαρά και καλά συσκευασμένα σε εύκολα αναγνωρίσιμες συσκευασίες. 
• Να ελέγχονται, δοκιμάζονται και ρυθμίζονται τακτικά (αντίγραφα των ρυθμίσεων και των 

δοκιμών πρέπει να φυλάσσονται). 
• Να συντηρούνται τακτικά. 
• Να είναι γνωστή η λειτουργία τους στο προσωπικό. 
• Να είναι ευπρόσιτα και πάντα διαθέσιμα. 
• Να υπάρχουν διαθέσιμα περιφερειακά εξαρτήματα  και μονάδες εφεδρείας. 
 

5.7  Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 
 
• Πρέπει να τηρούνται με σχολαστικότητα και ακρίβεια όλες οι σχετικές διατάξεις των 

Ελληνικών Κανονισμών. Αναφέρουμε ενδεικτικά τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών 
Εγκαταστάσεων, Κανονισμούς Δ.Ε.Η. κ.α.). Πρέπει επίσης να τηρούνται τα πρότυπα για 
την εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συσκευών και μηχανημάτων.  

• Δεν επιτρέπεται σε μη ειδικευμένο και χωρίς την νόμιμη άδεια να εγκαθιστά, τροποποιεί ή 
παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. 

• Πριν από κάθε εργασία συντήρησης ή ακόμα και ρύθμισης στην εγκατάσταση ή στον 
εξοπλισμό απαιτείται να προβούμε σε απομόνωση και απαγόρευση λειτουργίας του 
εξοπλισμού (κλείδωμα χειριστηρίων, αφαίρεση ασφαλειών λειτουργίας, προειδοποιητικές 
πινακίδες κ.α.). Τα λουκέτα που τοποθετούνται στα χειριστήρια αφαιρούνται προσωπικά 
από τους χειριστές μετά το πέρας της εργασίας και την απομάκρυνση των εργαλείων και 
καθαρισμό του χώρου εργασίας και τα επιστρέφουν στον επικεφαλής υπεύθυνο για την 
διακοπή και επαναλειτουργία της εγκατάστασης.  

   
Η τάση λειτουργίας όλων των συσκευών που εργάζονται εντός του δικτύου η σε 
περιορισμένους χώρους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 V.  Aυτό συνεπάγεται την χρήση 
φορητής γεννήτριας ή όπου υπάρχει παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος ενός 
μετασχηματιστή διπλής περιελίξεως με την δευτερεύουσα περιέλιξη γειωμένη έτσι ώστε η 
τάση βραχυκύκλωσης να μην υπερβαίνει τα 25 V.  
 
Ο μετασχηματιστής πρέπει:  
• Να είναι επαρκώς διαστασιολογημένος και να κατασκευάζεται με πλέγμα μεταξύ κύριας 

και δευτερεύουσας περιέλιξης. 
• Η επαφή γείωσης να είναι σίγουρη.   
• Η παροχή του κυκλώματος πρέπει να προστατεύεται με επάρκεια από υπερφόρτωση του 

δικτύου και με κατάλληλη ασφάλεια ή μικρό διακόπτη. 
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5.8. Ανυψωτικές διατάξεις  
 
• Για τα ανυψωτικά μηχανήματα γενικά πρέπει να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το 

Π.Δ. 1073/81 ΦΕΚ Α260/81 και τις άλλες κείμενες διατάξεις. Εδώ επισημαίνουμε ιδιαίτερα 
τα εξής:  

• Τα μηχανοκίνητα και χειροκίνητα βαρούλκα πρέπει να έχουν φρένα και ασφάλεια 
αναστροφής περιστροφής (καστάνια), τα γρανάζια τους να είναι προφυλαγμένα και να 
καλύπτονται οι κοφτερές επιφάνειες. 

• Τα μηχανοκίνητα βαρούλκα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με oδηγό συρματόσχοινου. Τα 
ελεύθερα άκρα ατράκτων και προεξέχοντα περιστρεφόμενα μέρη πρέπει να είναι 
καλυμμένα όπως και τα κινητά όργανα μετάδοσης κίνησης και οι ιμάντες εφ΄ όσον 
βρίσκονται σε περιοχή εργασίας ή κυκλοφορίας. 

• Στα χειροκίνητα βαρούλκα το στρόφαλο (μανιβέλα) πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίζεται 
από ολίσθηση ή αθέλητο τράβηγμα. Δεν επιτρέπεται στρόφαλο με στρεπτή χειρολαβή να 
έχουν θέσεις τριβής μεταξύ χειρολαβής και άξονα. 

• Τα συρματόσχοινα των βαρούλκων πρέπει να είναι γερά στερεωμένα στο τύμπανο με 
ενωτικές πλάκες ή κλειδοσφήνες. 

 

5.9 Διάσωση 
 
Κάθε συνεργείο πρέπει να μπορεί να έλθει σε επικοινωνία ανά πάσα στιγμή με την έδρα της 
επιχείρησης ή το κεντρικό εργοτάξιο ή ακόμα και άλλες Υπηρεσίες (Πυροσβεστική, 
Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Αστυνομία, γιατρούς διαφόρων σχετικών ειδικοτήτων κ.α). 
Η επικοινωνία αυτή καλό θα είναι να μπορεί να πραγματοποιείται με ασύρματους (C.B. κ.λ.π) 
η τουλάχιστον τηλεφωνικά. 
Προς τούτο πρέπει κάθε συνεργείο να διαθέτει σε πρώτη ζήτηση πλήρη κατάλογο με τα 
τηλέφωνα των προαναφερθέντων Υπηρεσιών και γιατρών (ακόμα και αν διαθέτει C.B. μαζί 
του). 
Για την εκτέλεση επιχειρήσεων διάσωσης πρέπει να υπάρχει ειδική εκπαίδευση κατάλληλα 
επιλεγμένου μέρους του προσωπικού και τουλάχιστον δύο από κάθε συνεργείο.  
 
 
5.9.1. Εξοπλισμός διάσωσης  
Κάθε συνεργείο που δουλεύει πρέπει εκτός από τα σύνεργα της δουλειάς και τον ατομικό και 
ομαδικό εξοπλισμό που προαναφέρθηκε πρέπει να έχει μαζί του για την περίπτωση ανάγκης 
διάσωσης εργαζομένων φαρμακείο με όλα τα απαραίτητα για την παροχή Πρώτων Βοηθειών 
Ο εξοπλισμός και τα φάρμακα πρέπει: 
• να ελέγχεται τακτικότατα ώστε να είναι σε κατάσταση λειτουργίας και να μην έχει παρέλθει 

η ημερομηνία ισχύος.   
• να προστατεύεται από την ρύπανση. 
• να είναι γνωστός ο χειρισμός του και η χρήση του σε όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι 

πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του. 
 
Ο εξοπλισμός διάσωσης καλό θα είναι να είναι διαθέσιμος για κάθε συνεργείο. Εν 
φυλάσσεται στο Εργοτάξιο τότε και η ομάδα διάσωσης πρέπει να αποτελείται από 
προσωπικό του εργοταξίου. 
 
5.9.2 Παροχή πρώτων βοηθειών  
Σύμφωνα με σχετική οδηγία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 
• Η αρμόδια για το λιμενικό έργο Υπηρεσία οφείλει να εξασφαλίζει την καθ' οιονδήποτε 

στιγμή παροχή πρώτων βοηθειών περιλαμβανομένου και του ειδικά εκπαιδευμένου 
προσωπικού. Πρέπει να λαμβάνει μέτρα για τη μεταφορά των εργαζομένων που  
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υφίστανται ατύχημα ή παρουσιάζουν αιφνίδια αδιαθεσία  προκειμένου να τους 
παρασχεθεί ιατρική βοήθεια. 

• Υλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να υπάρχει σε όλα τα μέρη που είναι απαραίτητο λόγω 
των συνθηκών εργασίας. Το υλικό πρέπει να έχει την κατάλληλη σήμανση και να είναι 
εύκολα προσιτό. Η διεύθυνση και το τηλέφωνο της Υπηρεσίας πρώτων βοηθειών πρέπει 
να επισημαίνεται ευκρινώς. 
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6. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Ο παρακατω καταλογος είναι ενδεικτικος αλλα οχι περιοριστικος.  
 
Α. ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
Α/Α Αρ. Νομοθετήματος Τίτλος Νομοθετήματος ΦΕΚ 

1. Β.Δ. 25-08-1920 Περί κωδικοποιήςεως των περί υγιεινής και 
ασφαλείας των εργατών διατάξεων. 

200 Α’/05-09-1920 

2. Π.Δ. 22-12-1933 Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων 
εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων. 

406 Α’ /29-12-1933 

3. Π.Δ. 14-03-1934 Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και 
υπαλλήλων των πάσης φύσεως 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, 
εργαστηρίων κ.λπ. 

112 Α’/22-03-1934 

4. Ν. 158/1975 Περί εργασίας επί ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων ευρισκομένων υπό τάσιν. 

189 A’/08-09-1975 

5. Π.Δ. 212/1976 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των 
εργαζομένων εις μεταφορικάς ταινίας και 
προωθητάς εν γένει. 

78 Α’/06-04-1976 

6. Π.Δ. 17/1978 Περί συμπληρώσεως του από 
22/29.12.1933 Π. Δ/τος “περί ασφαλείας 
εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί 
φορητών κλιμάκων“. 

3 Α’/12-01-1978 

7. Π.Δ. 95/1978 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των 
απασχολουμένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων. 

20 Α’/17-02-1978 

8. Π.Δ. 778/1980 Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την 
εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών. 

193Α’/26-08-1980 

9. Υ.Α. ΒΜ 
5/30428/1980 

Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής 
προδιαγραφής σημάνσεως εκτελουμένων 
έργων σε οδούς εκτός κατοικημένων 
περιοχών. 

589Β’/30-06-1980 

10. Π.Δ. 1181/1981 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην 
το έτος 1960 υπ’ αριθ. 115 Διεθνούς 
Συμβάσεως “περί προστασίας των 
εργαζομένων από τας ιοντιζούσας 
ακτινοβολίας”. 

195 Α’/24-07-1981 

11. Π.Δ. 1073/1981 Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 
εργασιών εις εργοτάξια έργων οικοδομών 
και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος 
Πολιτικού Μηχανικού. 

260 Α’/16-09-1981 

12. Π.Δ. 329/1983 Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
των επικίνδυνων ουσιών σε συμμόρφωση με 
τις Οδηγίες του Συμβουλίου των Ε..Κ. 
67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 
71/141/ΕΟΚ, 73/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 
79/831/ΕΟΚ και της Επιτροπής των Ε.Κ. 
76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ. 

118 Α’ και 140 
Α’/1983 

13. Υ.Α. ΒΜ 
5/30058/1983 

Εγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής 
Σημάνσεως Εκτελουμένων Εργων σε οδούς 
εντός κατοικημένων περιοχών. 

121 Β’/23-03-1983 

14. Ν. 1396/1983 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των 
μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά 
ιδιωτικά τεχνικά έργα. 

126 Α’/15-09-1983 

15. Ν. 1418/1984 Δημόσια Εργα και ρυθμίσεις συναφών 23 A’/29-02-1984 
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θεμάτων. 
16. Υ.Α. 130646/1984 Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 154 Β’/19-03-1984 
17. Ν. 1430/1984 Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης 

Εργασίας “που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία” και 
ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση μ’ 
αυτή. 

49 Α’/18-04-1984 

18. Υ.Α. ΙΙ-
5η/Φ/17402/1984 

Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών 
Εργασιών. 

931 Β’/31-12-1984 

19. Ν. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 177 Α’/18-10-1985 
20. Υ.Α. 

56206/1613/1986 
Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των 
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε 
συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 
81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 
7ης Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 
1985. 

570 Β’/09-09-1986 

21. Π.Δ. 307/1986 Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων 
που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς 
παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας 
τους. 

135 Α’/29-08-1986 

22. Π.Δ. 70α/1988 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται 
σε αμίαντο κατά την εργασία. 

31 Α’/17-02-1988 

23. Π.Δ. 71/1988 Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. 32 Α’/17-02-1988 
24. Υ.Α. 7755/160/1988 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις 

Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις 
και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες 
ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών. 

241 Β’/22-04-1988 

25. Π.Δ. 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού 
ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο 
γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας 
για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και 
εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 
1568/1985 “Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων”. 

138 Α’/21-06-1988 

26. Υ.Α. 
88555/3293/1988 

Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του 
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. 

721 Β’/04-10-1988 

27. Υ.Α. 
69001/1921/1988 

Εγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή 
στάθμης θορύβου μηχανημάτων και 
συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των 
μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των 
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών συγκόλλησης, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των 
φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος 
και αεροσφυρών. 

751 Β’/18-10-1988 

28. Ν. 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την 
απασχόληση και άλλες διατάξεις. 

85 Α’/23-03-1989 

29. Π.Δ. 225/1989 Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά 
Εργα. 

106 Α’/02-05-1989 

30. Π.Δ. 31/1990 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και 
συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης 
Τεχνικών έργων. 

11 Α’/05-02-1990 

31. Π.Δ. 70/1990 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε 
ναυπηγικές εργασίες. 

31 Α’/14-03-1990 

32. Π.Δ. 85/1991 Προστασία των εργαζομένων από τους 38 Α’/18-03-1991 
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κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής 
τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. 

33. Π.Δ. 157/1992 Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών 
Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων 
που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του 
Ν. 1568/85 “Υγιεινή και Ασφάλεια των 
εργαζομένων” (177/Α) στο Δημόσιο, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 

74 Α’/12-05-1992 

34. Ν. 2094/1992 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 182 Α’/25-11-1992 
35. Υ.Α. Β 

4373/1205/1993 
Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με 
την 89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 
21ης Δεκεμβρίου 1989 για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά 
με τα μέσα ατομικής προστασίας. 

187 Β’/23-03-1993 

36. Π.Δ. 77/1993 Για την Προστασία των εργαζομένων από 
φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς 
παράγοντες και τροποποίηση και 
συμπλήρωση του Π. Δ/τος 307/86 (135/Α) 
σε συμμόρφωση προς την οδηγία του 
Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ. 

34 Α’/18-03-1993 

37. Υ.Α. 
16440/Φ.10.4/445/1
993 

Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην 
αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών 
στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και 
χρήση μεταλλικών σκαλωσιών. 

756 Β’/28-09-1993 

38. Ν. 2229/1994 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 
1418/1984 και άλλες διατάξεις. 

138 Α’/31-08-1994 

39. Y.A. 378/1994 Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία 
και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

705 Β’/20-09-1994 

40. Π.Δ. 395/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού 
εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την 
εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 
89/655/ΕΟΚ. 

220 Α’/19-12-1994 

41. Π.Δ. 396/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους 
εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την 
εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ. 

220 Α’/19-12-1994 

42. Π.Δ. 397/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση 
φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για 
τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των 
εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ. 

221 Α’/19-12-1994 

43. Π.Δ. 399/1994 Προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους παράγοντες κατά την 
εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του 
Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ. 

221 Α’/19-12-1994 

44. Π.Δ. 105/1995 Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση 
ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ. 

67 Α’/10-04-1995 

45. Π.Δ. 186/1995 Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους 97 Α’/30-5-1995 
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που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε 
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία 
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του 
Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ. 

46. Π.Δ. 16/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας στους χώρους εργασίας σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ. 

10 Α’/18-01-1996 

47. Π.Δ. 17/1996 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και 
της υγείας των εργαζομένων κατά την 
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ. 

11 Α’/18-01-1996 

48. Π.Δ. 18/1996 Τροποποίηση Π.Δ. 377/1993 σχετικά με τις 
μηχανές σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 
του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. 

12 Α’/18-01-1996 

49. Π.Δ. 305/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. 

212 Α’/29-08-1996 

50. Π.Δ. 174/1997 
 
 
 
 
 
 

Τροποποίηση π.δ. 186/1995 “Προστασία 
των εργαζομένων από κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε 
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία 
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του 
Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ” 
(97/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 
95/30/ΕΚ. 

150 Α’/15-7-1997 

51. Π.Δ. 175/1997 Τροποποίηση π.δ. 70α/1988 “Προστασία 
των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο 
κατά την εργασία” (31/Α) σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ. 

150 Α’/15-7-1997 

52. Π.Δ. 176/1997 Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και 
της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, 
λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/EOK. 

150 Α’/15-7-1997 

53. Π.Δ. 177/1997 Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση 
της προστασίας, της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές 
δια γεωτρήσεων βιομηχανίες σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 92/91/ΕΟΚ. 

150 Α’/15-7-1997 

54. Π.Δ. 62/1998 Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την 
εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
94/33/ΕΚ. 

67 Α’/26-3-1998 
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Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ 
 

Α/Α Τίτλος  Αριθμός Εγκυκλίου 
1. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 778/1980  

Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την 
εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών (ΦΕΚ 
193Α’ /26-08-1980) 

131120/10-10-1980 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 1073/1981  
Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 
εργασιών εις εργοτάξια έργων οικοδομών 
και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος 
Πολιτικού Μηχανικού (ΦΕΚ 260 Α’/16-09-
1981) 

131081/29-09-1981 
130236/15-02-1982 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3. Εγκύκλιος Εφαρμογής Ν. 1396/1983  
Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των 
μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά 
ιδιωτικά τεχνικά έργα (ΦΕΚ 126 Α’/15-09-
1983) 

132625/Δεκέμβριος 1983  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4. Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.Α. 130646/1984  
Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας (ΦΕΚ 154 
Β’/19-03-1984) 

130891/08-05-1984  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

5. Εγκύκλιος Εφαρμογής Ν. 1430/1984  
Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης 
Εργασίας “που αφορά τις διατάξεις 
αςφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία” και 
ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση μ’ 
αυτή (ΦΕΚ 49 Α’/18-04-1984) 

131307/08-06-1984  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

6. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 225/1989  
Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά 
Εργα (ΦΕΚ 106 Α’/02-05-1989) 

130528/23-05-1989  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

7. Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.Α. 
16440/Φ.10.4/445/1993  
Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην 
αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών 
στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και 
χρήση μεταλλικών σκαλωσιών (ΦΕΚ 756 
Β’/28-09-1993) 

130210/04-06-1997  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

8. Εγκύκλιος  
Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης 
των εργαζομένων κατά το θέρος 

130329/03-07-1995  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

9. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 397/1994  
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση 
φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για 
τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των 
εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 
221 Α’/19-12-1994) 

130405/16-08-1995  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

10. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 105/1995  
Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση 
ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ. 
(ΦΕΚ 67 Α’/10-04-1995) 

130409/18-08-1995  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

11. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 16/1996  
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 

130532/31-07-1996  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
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υγείας στους χώρους εργασίας σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ 
(ΦΕΚ 10 Α’/18-01-1996) 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

12. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 17/1996  
Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και 
της υγείας των εργαζομένων κατά την 
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (ΦΕΚ 11 Α’/18-
01-1996) 

130297/15-07-1996  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

13. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 305/1996  
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ 
(ΦΕΚ 212 Α’/29-08-1996) 

130159/07-05-1997  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΕ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 
 

Α/Α ΑΡ. ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
1. 80/1107/EEC Περί προστασίας των εργαζομένων από τους 

κινδύνους που παρουσιάζονται συνέπεια 
εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια της 
εργασίας, σε χημικά, φυσικά ή βιολογικά 
μέσα. 

Ν. 1568/1985 

2. 83/477/EEC Για την προστασία των εργαζομένων από 
τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή 
τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της 
εργασίας. 

Π.Δ. 70α/1988 

3. 86/188/EEC Περί προστασίας των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της 
έκθεσεώς τους κατά τη διάρκεια της εργασίας 
στο θόρυβο. 

Π.Δ. 85/1991 

4. 88/642/EEC Τροποποιητική της 80/1107/ΕΟΚ, περί 
προστασίας των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που παρουσιάζονται συνέπεια 
εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια της 
εργασίας, σε χημικά, φυσικά ή βιολογικά 
μέσα. 

Π.Δ. 77/1993 

5. 89/391/EEC 
(Framework 

Directive) 

Σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για την 
προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και 
της υγείας των εργαζομένων κατά την 
εργασία.  

Π.Δ. 17/1996 

6. 89/654/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις των 
χώρων εργασίας για την υγιεινή και την 
ασφάλεια. 

Π.Δ. 16/1996 

7 89/655/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας για την χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού εργασίας από τους 
εργαζόμενους κατά την εργασία τους. 

Π.Δ. 395/1994 

8 89/656/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας για την χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής 
προστασίας κατά την εργασία. 

Π.Δ. 396/1994 

9 90/269/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής 
και ασφάλειας για το χειρωνακτικό χειρισμό 
φορτίων όπου υπάρχει ιδιαίτερος κινδύνους 
βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας. 

Π.Δ. 397/1994 

10 90/394/EEC Για την προστασία των εργαζομένων από 
τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση 
σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την 
εργασία. 

Π.Δ. 399/1994 

11 90/679/EEC Σχετικά με την προστασία των εργαζομένων 
από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της 
έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες 
κατά την εργασία. 

Π.Δ. 186/1995 

12 91/382/EEC Τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ για 
τον αμίαντο. 

Π.Δ. 175/1997 

13 91/383/EEC Συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν 
στο να προάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας 
και της υγείας κατά την εργασία των 
εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου 

Π.Δ. 17/1996 
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χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας. 
14 92/57/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα προσωρινά εργοτάξια. 

Π.Δ. 305/1996 

15 92/58/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη 
σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην 
εργασία. 

Π.Δ. 105/1995 

16 92/91/ EEC Περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη 
βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και 
της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές 
δια γεωτρήσεων βιομηχανίες. 

Π.Δ. 177/1997 

17 92/104/EEC Περί των ελαχίστων προδιαγραφών της για τη 
βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και 
της υγείας των εργαζομένων στις υπαίθριες ή 
υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες.  
(προθεσμία 3.12.94, στο άρθρο 10 προθεσμία 
3.12.2001) 

Υ.Α. 
ΑΠΔ7/Α/Φ1/1408

0/732/1996 

18 93/88/EEC Τροποποιητική της οδηγίας 90/679/ΕΟΚ 
(Βιολογικοί παράγοντες). 

Π.Δ. 186/1995 

19 93/104/EEC Σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης 
του χρόνου εργασίας. 

Ν. 2639/1998 και 
Π.Δ. υπό έκδοση 

20 95/30/EK Για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της 
οδηγίας 90/679/ΕΟΚ (Βιολογικοί 
παράγοντες). 

Π.Δ 174/1997 

21 94/33/EEC Περί προσεγγίσεως της νομοθεσίας των 
κρατών μελών όσον αφορά την προστασία 
των νέων. 

Π.Δ 62/1998 

22 95/63/EK Τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ για 
τον εξοπλισμό εργασίας. 

Π.Δ υπό έκδοση 

23 97/42/EK Σχετικά με την προστασία των εργαζομένων 
από κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση 
σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την 
εργασία. 

Π.Δ υπό έκδοση 

24 98/24/EK Προστασία της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων κατά την εργασία από 
κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς 
παράγοντες. 

Στο στάδιο 
εθνικής 

διαβούλευσης 
(ΣΥΑΕ) 
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Δ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ILO) ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 
1. Σύμβαση για Ασφάλεια και Υγεία στις Κατασκευές, 1988 Νο. 167 
 Σύσταση για Απαιτήσεις Ασφαλείας (κτίρια), 1937 Νο. 53 
 Σύμβαση για τον Λευκό Μόλυβδο (χρώματα), 1921 Νο. 13 
 Σύμβαση για τον Αμίαντο, 1986 Νο. 162 
 Σύσταση για τον Αμίαντο, 1986 Νο. 172 
 Σύμβαση για τα Χημικά, 1990 Νο. 170 
 Σύσταση για τα Χημικά, 1990 Νο. 177 
 Σύμβαση για τον Επαγγελματικό Καρκίνο, 1974 Νο. 139 
 Σύσταση για τον Επαγγελματικό Καρκίνο, 1974 Νο. 147 
 Σύμβαση για το Μέγιστο Μεταφερόμενο Φορτίο, 1967 Νο. 127 
 Σύσταση για το Μέγιστο Μεταφερόμενο Φορτίο, 1967 Νο. 128  

 
Στα ανωτέρω προστίθενται ως υποχρεωτικώς εφαρμόσιμα όλα τα εν ισχύει νομικά κείμενα 
όπως εγκύκλιοι, οδηγίες, κλπ. Σε περίπτωση κατά την οποίαν κάποιο από τα ανωτέρω 
νομοθετήματα αντικατασταθεί από νεώτερο ισχύει σαφώς η νεώτερη έκδοσή του ακόμα και 
εαν δεν αντικαταστάθηκε στο παρόν τεύχος.  
Σε ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία θα πρέπει να 
εφαρμόζονται έγκυροι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.  
 

http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/c167.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/r053.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/c013.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/c162.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/r172.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/c170.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/r177.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/c139.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/r147.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/c127.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/r128.htm
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α : ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  
 
7.1 Θόρυβος 
 
Η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι αρκετά ευαισθητοποιημένη ενάντια σε χημικούς 
κινδύνους, όχι όμως και στους κινδύνους από το θόρυβο. Και όμως, ο υπέρμετρος θόρυβος 
μπορεί να καταστρέψει τα ευαίσθητα κύτταρα του εσωτερικού του αυτιού σε τέτοιο βαθμό 
που η ακουστική ικανότητα του εργαζομένου να εξομοιωθεί με αυτή ενός υπερήλικα πολύ 
πριν ο πρώτος αγγίξει τη σύνταξη. Είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι οποιαδήποτε 
υπέρμετρη έκθεση σε θόρυβο έχει καταστρεπτικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες. Για το 
λόγο αυτό, η μείωση της ακοής πέραν ενός ορίου, θεωρείται και νομικά, επαγγελματική 
ασθένεια. 
 
Σημεία προσοχής  
• Ο θόρυβος πάνω από 85 dB(A) είναι επικίνδυνος και μπορεί να προκαλέσει μείωση της 

ακοής.  
• Ο θόρυβος μέσων και υψηλών συχνοτήτων (2-5 Khz) είναι ο πλέον επικίνδυνος για την 

ακοή.  
• Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον κρουστικό θόρυβο (με έμφαση στον μη 

αναμενόμενο).  
• Αύξηση του θορύβου κατά 3 dB(A) συνεπάγεται διπλασιασμό της ηχητικής πίεσης, άρα 

και της βλαπτικότητάς του.  
• Ο χρόνος έκθεσης στον θόρυβο είναι ανάλογος του βλαπτικού του αποτελέσματος.  
• Ο θόρυβος αποτελεί αίτιο ή συναίτιο σημαντικού αριθμού ατυχημάτων.  
• Η συνεχής έκθεση σε θόρυβο προκαλεί ψυχολογική ένταση και επηρεάζει τις 

φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού.  
• Η προσοχή πρέπει να εστιάζει στην εκτίμηση της έκθεσης των εργαζομένων στο θόρυβο 

περισσότερο, από τον θόρυβο αυτόν καθ’ εαυτόν.  
• Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας κατά του θορύβου αποτελούν τη λιγότερο επιθυμητή λύση 

και δεν πρέπει να επιλέγονται για συνεχή προστασία (έκθεση σε οκτάωρη βάση).  
 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό 
Πακέτο "Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997 

 

7.2 Χημικοί παράγοντες  
 
Στους διάφορους εργασιακούς χώρους γίνεται διακίνηση και χρήση χημικών ουσιών. Αυτή τη 
στιγμή υπάρχουν περισσότερες από 1.000.000 χημικές ουσίες, από τις οποίες οι 40.000 έως 
50.000 είναι εν δυνάμει επικίνδυνες ουσίες για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων αλλά 
και για το περιβάλλον. Εν τούτοις, οι χημικές ουσίες σε μεγάλο βαθμό παύουν να αποτελούν 
απειλή, αν χρησιμοποιηθούν οι σωστές μέθοδοι εργασίας και τα κατάλληλα μέσα και μέτρα 
προστασίας. Ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στα εργοτάξια των τεχνικών έργων, 
όπως τα διαλυτικά, τα χρώματα, τα βερνίκια, η πίσσα, ο αφρός πολυουρεθάνης κ.ά., δεν 
παύουν να είναι επικίνδυνα αν και χρησιμοποιούνται χρόνια τώρα. 
 
Σημεία προσοχής  
• Ορισμένες χημικές ουσίες είναι εν δυνάμει επικίνδυνες για τον χρήστη.  
• Πάνω σε κάθε δοχείο που περιέχει μια χημική ουσία, πρέπει να υπάρχουν οι ετικέτες 

ασφαλείας για την πληροφόρηση των εργαζομένων.  
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• Κάθε χημική ουσία εκτός από την σήμανση ασφαλείας πρέπει να συνοδεύεται από την 
αντίστοιχη κάρτα χημικής ασφαλείας, όπου περιέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά 
με τους πιθανούς κινδύνους, συμπτώματα, μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης.  

• Η παροχή των Μέσων Ατομικής Προστασίας στους εργαζομένους, είναι υποχρέωση του 
εργοδότη ενώ η χρήση τους, είναι υποχρέωση των εργαζομένων.  

• Οι συσκευασίες των χημικών ουσιών πρέπει να ελέγχονται ως πρός τη διαρροή.  
• Κατά την αποθήκευση των χημικών ουσιών πρέπει να απομακρύνονται τα εύφλεκτα 

υλικά.  
• Σε κάθε εργασιακό χώρο πρέπει να είναι γνωστό το είδος της σκόνης και η συγκέντρωσή 

της, για να είναι δυνατή η μέριμνα για την προστασία των εργαζομένων.  
 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό 
Πακέτο "Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997 

 

7.3 Εκρηκτικές ύλες  
 
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.  
 
 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο 
"Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997 

 
7.4 Πυρκαϊά  
 
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 Δημοσίου) 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.  
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• 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.  
• Διακόψτε την τάση σε περίπτωση ηλεκτρικής πυρκαγιάς.  
• Απαγορεύονται οι άδειοι πυροσβεστήρες στα πυροσβεστικά σημεία.  

 
Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό 

Πακέτο "Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997 
 

7.5 Ηλεκτρικό ρεύμα  
 

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 εργασίες που εκτελούνται κοντά σε δίκτυα της ΔΕΗ 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.  

 
Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο 

"Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997 
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7.6 Μηχανικός εξοπλισμός  
 
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 Δημόσιου 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. Δυστυχώς 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 επιθεώρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων είναι υποχρεωτική και πρέπει να 

καταγράφεται.  
• Ο εξοπλισμός ανύψωσης (σαμπάνια, ιμάντες, συρματόσχοινα) πρέπει να είναι σε καλή 

κατάσταση. Η επιθεώρησή του είναι υποχρεωτική πριν από τη χρήση του.  
 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπαςμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο 
"Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997 

 

7.7 Διακίνηση φορτίων  
 
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% 
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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.  

 
Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο 

"Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997 
 

7.8 Εκσκαφές  
 
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.  
 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο 
"Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997 
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β : ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

 
8.1 Οδηγία 1 – Ασφαλής εργασία κατά τη διακίνηση φορτίων 
 
8.1.1 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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8.1.2 Οδηγίες για Ασφαλή Χειρωνακτική Διακίνηση 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 
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πλησιάσει κανείς και θα κανονίζει πότε θα αρχίζει ή ρίψη. 
 

8.2 Οδηγία 2 – Ασφαλής χρήση φορητών κλιμάκων (τύπου Α) 
 
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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8.3 Οδηγία 3 – Υπαίθριες εργασίες σε συνθήκες καύσωνα 
 
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.  
 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ 
• 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.  
• 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.  

 
• 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:  
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• Εξάντληση και ανησυχία του πάσχοντος  
• Κεφαλαλγία, ίλιγγος και υπερβολική αίσθηση ζέστης  
• Εντονη δίψα και ξηροστομία  
• Δέρμα ζεστό, κόκκινο (έξαψη) και ξηρό  
• Σε σοβαρές περιπτώσεις εμφανίζονται ερυθρά αιμοραγούντα στίγματα  
• Σφυγμός ταχύς και έντονος  
• Πίεση ελάχιστα ανεβασμένη  
• Αναπνοή γρήγορη βαθιά και θορυβώδης  
• Μυϊκές συσπάσεις, κράμπες, παροξυσμοί και εμετός  
• Αιφνίδια απώλεια συνειδήσεως, που γρήγορα γίνεται βαθιά  
• Κώμα, θάνατος  

 
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
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  
• Διαταραχές ηπατικής λειτουργίας  
• Δυσλειτουργία του θυρεοειδούς  
• Μη ελεγχόμενη υπέρταση  
• Αναιμία (συγγενείς αιμοσφαιρινοπάθειες)  
• Ψυχικά νοσήματα υπό θεραπεία  
• Νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος  
• Δερματοπάθειες 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)  
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
• 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.  
 

• 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.  
• 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.  
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• Να εργάζεσαι πιο παραγωγικά τις πρωινές ώρες.  
 
• Εγκλιματισμός  

• Δώσε 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.  

 
• 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.  
• 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 Διεύθυνση του 
Εργοταξίου, ύστερα από σχετική υπόδειξη του Τεχνικού Ασφαλείας. 
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