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ΕΙΑΓΩΓΘ 
Το παρόν ΣΑΥ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του ΡΔ 305/1996 «Ελάχιςτεσ 
προδιαγραφζσ για αςφάλεια και υγεία που πρζπει να εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά 
εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποςκοπεί 
ςτθν πρόλθψθ των κινδφνων κατά τθν καταςκευι του ζργου. 
Οι προβλζψεισ του παρόντοσ ΣΑΥ ςτθρίηονται: 

 Στθν Ελλθνικι Νομοκεςία (Νομοκετιματα που αφοροφν ςτθν Υγεία, Υγιεινι και Αςφάλεια 

των εργαηομζνων γενικά, αλλά και Νομοκετιματα που αφοροφν ςτθν Αςφάλεια για τα 

τεχνικά ζργα και τισ εργαςίεσ που εκτελοφνται ςε αυτά). 

 Σε προδιαγραφζσ εξοπλιςμοφ που είναι απαραίτθτοσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

 Σε προδιαγραφζσ υλικϊν που πρόκειται να ενςωματωκοφν ςτο ζργο. 

 Στθν καλι πρακτικι, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ των διεκνϊν προτφπων, τθσ εμπειρίασ και 

τζχνθσ. 

Με βάςθ τθν ιςχφουςα ανακεϊρθςθ του ΣΑΥ κατά τθ διάρκεια του ζργου, ο Συντονιςτισ 
Αςφάλειασ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου πρζπει να ενθμερϊςει τουσ επικεφαλισ των 
ςυνεργείων, ϊςτε οι τελευταίοι να μεριμνιςουν για τθν εφαρμογι των προβλζψεων του ΣΑΥ 
από τα ςυνεργεία τουσ. 
Σθμειϊνεται ότι θ εφαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ για τθν Αςφάλεια και Υγεία των 
εργαηομζνων ελζγχεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ Αςφάλειασ και Υγείασ ςτθν 
Εργαςία του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.Ε.Ρ.Ε.). 
ΠΡΟΟΧΘ: Το παρόν ΣΑΥ ςε καμία περίπτωςθ δεν υποκακιςτά τθν Ελλθνικι Νομοκεςία. 

1.1 ΡΟΛΙΤΙΚΘ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ρολιτικι και δζςμευςθ τθσ εταιρείασ μασ είναι θ επίτευξθ και διατιρθςθ αςφαλϊν ςυνκθκϊν 
εργαςίασ ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτζσ τθσ.  
Για να υλοποιιςουμε τθν πολιτικι μασ ϊςτε να προλαμβάνουμε τα εργατικά ατυχιματα και 
αςκζνειεσ και να διατθροφμε αςφαλείσ ςυνκικεσ εργαςίασ για το προςωπικό μασ 
προςπακοφμε να: 

 αναγνωρίηουμε και προλαμβάνουμε όλουσ τουσ κινδφνουσ που προζρχονται από τισ 

εργαςίεσ ςτα πλαίςια των δραςτθριοτιτων μασ, 

 ςυνεργαηόμαςτε με το προςωπικό μασ για κζματα αςφάλειασ, 

 παρζχουμε και διατθροφμε τον εξοπλιςμό μασ αςφαλι, 

 διαςφαλίηουμε τον αςφαλι χειριςμό των υλικϊν, 

 ενθμερϊνουμε, εκπαιδεφουμε και επιβλζπουμε το προςωπικό μασ, 

 διαςφαλίηουμε ότι το προςωπικό μασ είναι κατάλλθλο για τθν εργαςία που εκτελεί, 

διαςφαλίηουμε ότι όλα τα ςυνεργεία εργαςιϊν ςτο ζργο, ςυμμορφϊνονται με τουσ 
κανόνεσ αςφάλειασ και με τουσ όρουσ του παρόντοσ ΣΑΥ, 

 ανακεωροφμε τα αναποτελεςματικά μζτρα αςφάλειασ 
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Θ εταιρεία μασ πιςτεφει ότι και το προςωπικό που εργάηεται ςτο ζργο, κα ςυμμετζχει ςτθν 
υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ τθσ αναλαμβάνοντασ με υπευκυνότθτα το μερίδιο τθσ ευκφνθσ που 
του αντιςτοιχεί. 

ΤΝΣΟΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
Θ τεχνικι περιγραφι που ακολουκεί είναι ςφντομθ και παρατίκεται για τθν ευκολότερθ 

κατανόθςθ του ζργου από τον αναγνϊςτθ του ΣΑΥ. Θ τεχνικι περιγραφι δεν υποκακιςτά και 

δεν υπεριςχφει τθσ τεχνικισ περιγραφισ κάκε επιμζρουσ μελζτθσ του ζργου.  

ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΧΡΘΘ:  

ΠΕΡΙΟΧΘ ΕΡΓΟΤ:   

ΠΡΟΒΑΘ ΣΟ ΕΡΓΟ:   

ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΕΙΑ:   

ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ:   

ΤΝΣΟΝΙΣΘ ΑΦΑΛΕΙΑ: 

………………………… 
……………………….. 
 
ΘΜΕΙΩΘ: Σε περίπτωςθ που ακολουκιςουν τροποποιιςεισ τθσ μελζτθσ κατά τθ διάρκεια των 
εργαςιϊν, ο Συντονιςτισ Αςφάλειασ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου οφείλει να ενθμερϊςει τθν 
παροφςα ςφντομθ τεχνικι περιγραφι, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτα πραγματικά δεδομζνα. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ 

1.2 ΔΙΚΤΥΑ ΟΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΘΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ) 

Ρριν από τθν ζναρξθ εργαςιϊν κα διερευνθκεί εάν οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν, 

επθρεάηουν υφιςτάμενα υπζργεια ι/και υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ. Σε περίπτωςθ που αυτό ιςχφει, 

κα υπάρξει επικοινωνία και ςυνεργαςία με τουσ Οργανιςμοφσ αυτοφσ και εάν απαιτθκεί κα 

διενεργθκοφν ερευνθτικζσ τομζσ. 

1.3 ΡΕΙΦΑΞΘ - ΦΥΛΑΞΘ ΕΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Ο χϊροσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν πρζπει να είναι περιφραγμζνοσ, ϊςτε να αποκλείεται θ 

πρόςβαςθ ςε μθ ζχοντεσ εργαςία. Για τθν περίφραξθ των χϊρων εργαςίασ, κα γίνει 

τοποκζτθςθ φραγμάτων ελαφροφ τφπου (πχ προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία από πλαςτικό), ι 

πλαςτικοφ πλζγματοσ ζντονου χρϊματοσ, εκτόσ αν διαφορετικά απαιτείται από τθ ςφμβαςθ ι 

από τθν υπθρεςία, θ τοποκζτθςθ βαρζωσ τφπου περίφραξθ, πχ προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία 

ςκυροδζματοσ με κυματοειδείσ λαμαρίνεσ εμποτιςμζνεσ από πάνω. 
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Ζλεγχοσ ςτθν είςοδο – ζξοδο: Τα ςυνεργεία κα ελζγχονται με ευκφνθ των επικεφαλισ τουσ, 

κατά τθν είςοδο και αποχϊρθςθ από τουσ χϊρουσ εργαςίασ, εκτόσ αν διαφορετικά απαιτείται 

από τθ ςφμβαςθ ι από τθν υπθρεςία, θ τοποκζτθςθ προςωπικοφ φφλαξθσ ςτθν είςοδο. 

1.4 ΧΩΟΙ ΥΓΙΕΙΝΘΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 

Αποδυτιρια και ιματιοφυλάκια: Στθ διάκεςθ των εργαηομζνων πρζπει να τίκενται επαρκείσ 

χϊροι για να αλλάηουν ρουχιςμό. Οι χϊροι αυτοί πρζπει να είναι εξοπλιςμζνοι με 

ιματιοφυλάκια και κακίςματα. 

Ντουσ και νιπτιρεσ: Κοντά ςτα αποδυτιρια πρζπει να υπάρχουν νιπτιρεσ με τρεχοφμενο νερό. 

Στουσ νιπτιρεσ ςυνιςτάται να υπάρχουν ςαποφνια. Εφόςον επιβάλλεται για λόγουσ υγιεινισ 

πρζπει να εγκαταςτακοφν ντουσ με ηεςτό και κρφο νερό (ςυνιςτάται θ εγκατάςταςθ ενόσ ντουσ 

ανά 10 εργαηόμενουσ). 

Αποχωρθτιρια: Οι εργαηόμενοι πρζπει να ζχουν ςτθ διάκεςθ τουσ επαρκι αρικμό 

αποχωρθτθρίων, τα οποία κα βρίςκονται κοντά ςτισ κζςεισ εργαςίασ, ςτουσ χϊρουσ 

ανάπαυςθσ και ςτα αποδυτιρια (ςυνιςτάται ζνα WC ανά 40 εργαηόμενουσ, εφόςον ο αρικμόσ 

των εργαηομζνων δεν υπερβαίνει τουσ 200, ενϊ ζνα WC ανά 50 εργαηόμενουσ, εφόςον ο 

αρικμόσ των εργαηομζνων υπερβαίνει τουσ 200). 

Χϊροι εςτίαςθσ - ανάπαυςθσ: Στο εργοτάξιο πρζπει να προβλεφκοφν χϊροι εςτίαςθσ και 

ανάπαυςθσ του προςωπικοφ. Οι ςυγκεκριμζνοι χϊροι πρζπει να διακζτουν επαρκι αρικμό 

κακιςμάτων και χϊρο διατιρθςθσ φαγθτοφ (υποχρεωτικά εφόςον ο αρικμόσ εργαηομζνων 

υπερβαίνει τουσ 70). 

Χϊροσ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν - φαρμακείο: Ο χϊροσ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν - 

φαρμακείο πρζπει να είναι κοντά ςτο χϊρο εργαςίασ. Επίςθσ πρζπει να είναι προςπελάςιμοσ 

με φορείο. Ο χϊροσ πρζπει να επιςθμανκεί με πινακίδεσ, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του ΡΔ 

105/1995. Ο χϊροσ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν εποπτεφεται από το Γιατρό Εργαςίασ του 

Αναδόχου (εφόςον αυτόσ προβλζπεται), ι από τον Τεχνικό Αςφάλειασ.  

Αποκομιδι απορριμμάτων: Σε διάφορεσ κζςεισ του εργοταξίου πρζπει να τοποκετθκοφν κάδοι 

απορριμμάτων. Συνιςτάται θ τοποκζτθςθ κάδων ςε αποχωρθτιρια, χϊρουσ εςτίαςθσ, 

αποδυτιρια και κοντά ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. Για τθν αποκομιδι των αχριςτων υλικϊν 

προτείνεται θ τοποκζτθςθ μεγάλων κάδων (containers) ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του ζργου. 

1.5 ΚΥΚΛΟΦΟΙΑ ΡΕΗΩΝ ΚΑΙ ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Θ κυκλοφορία των οχθμάτων εντόσ του εργοταξίου αφορά ςτθ μεταφορά/τροφοδοςία και 

αποκομιδι/απομάκρυνςθ υλικϊν. Κάκε όχθμα που κα ειςζρχεται εντόσ του εργοταξίου οφείλει 

να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ που ιςχφουν ςτο χϊρο του εργοταξίου (επιπλζον αυτϊν 

του ΚΟΚ). Θ διακίνθςθ υλικϊν (απόκεςθ, παραλαβι) κα γίνεται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ των 

αρμοδίων του εργοταξίου.  

Οι πεηοί δεν επιτρζπεται να πλθςιάηουν και να κινοφνται ςε χϊρουσ κυκλοφορίασ οχθμάτων 

και μθχανθμάτων. 
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Οι χϊροι κυκλοφορίασ των οχθμάτων κα επιςθμαίνονται ευκρινϊσ και κα ελζγχονται τακτικά. 

1.6 ΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΧΩΟΥ 

Για τθν οργάνωςθ και ανάπτυξθ του εργοταξιακοφ χϊρου απαιτείται κινθτοποίθςθ και 

εκτζλεςθ εργαςιϊν. Ενδεικτικά ςθμειϊνονται οριςμζνα κζματα που πρζπει να προςεχκοφν 

κατά τθν οργάνωςθ και ανάπτυξθ του εργοταξιακοφ χϊρου. 

Κατά τθ μεταφορά εξοπλιςμοφ 

 Τιρθςθ κανόνων ΚΟΚ 

 Αςφαλισ πρόςδεςθ εξοπλιςμοφ ςτθν πλατφόρμα 

 Επάρκεια χϊρου για ελιγμοφσ και ξεφόρτωμα 

 Ξεφόρτωμα ςε διαμορφωμζνο χϊρο 

 Αποδζςμευςθ και κακοδιγθςθ από ζμπειρο εργαηόμενο 

 Αποςτάςεισ αςφαλείασ από πλατφόρμα και εξοπλιςμό 

 Χριςθ ανακλαςτικοφ ρουχιςμοφ ζντονου χρϊματοσ (ΕΝ 471) 

Κατά τισ ανυψωτικζσ εργαςίεσ 

 Σχζδιο ανφψωςθσ (liftingplan) με όλουσ τουσ απαραίτθτουσ υπολογιςμοφσ (κυρίωσ για 

μεγάλεσ ανυψϊςεισ) 

 Ζλεγχοσ ανυψωτικοφ 

 Ζλεγχοσ παρελκόμενων 

 Αδειοφχοσ χειριςτισ (κατάλλθλθσ άδειασ για το ανυψωτικό που χειρίηεται) 

 Ζμπειροσ κουμανταδόροσ 

 Ζλεγχοσ χϊρου, ποδαρικϊν 

 Ζλεγχοσ για εναζρια καλϊδια 

 Ζλεγχοσ φορτίου πριν & μετά 

 Ζλεγχοσ Φορτίου Αςφαλοφσ Λειτουργίασ 

 Ζλεγχοσ άλλων δραςτθριοτιτων 

 Αποςτάςεισ αςφαλείασ 

 Ζλεγχοσ ευςτάκειασ πριν τθ φόρτωςθ & μετά τθν απόκεςθ 

 Ανζγερςθ, ςυντιρθςθ, επικεϊρθςθ και αποςυναρμολόγθςθ του ανυψωτικοφ εξοπλιςμοφ 

(πχ δικτυωτοί γερανοί), μόνο από εξειδικευμζνο προςωπικό και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 

του καταςκευαςτι 

 Απαγόρευςθ κίνθςθσ εργαηομζνων κάτω από αιωροφμενα φορτία 
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 Χριςθ θχθτικοφ ςιματοσ προειδοποίθςθσ από το ανυψωτικό ςε περίπτωςθ μετακίνθςθσ 

αιωροφμενου φορτίου 

 Δεν πραγματοποιοφνται ανυψωτικζσ εργαςίεσ ςε δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ (πχ ιςχυρόσ 

άνεμοσ) ι ςε ςυνκικεσ με χαμθλι ορατότθτα 

 

Κατά τθν εγκατάςταςθ δικτφων 

 Χριςθ κατάλλθλου εργαλείου για τθν εργαςία (και το ςκοπό που καταςκευάςτθκε) 

 Ζλεγχοσ των εργαλείων πριν τθ χριςθ 

 Χριςθ γυαλιϊν και γαντιϊν (ΕΝ 388, ΕΝ 149) 

 Αςφαλισ διαδρομι καλωδίου 

 Κακθμερινόσ ζλεγχοσ καλωδίου και φισ 

 Απομάκρυνςθ εφφλεκτων από το χϊρο εργαςίασ 

 Φπαρξθ πυροςβεςτιρα κοντά ςτον ευρφτερο χϊρο εργαςίασ 

 Ρεριοριςμόσ χειρωνακτικισ διακίνθςθσ φορτίων με μθχανικι 

 Ρριν τθ μεταφορά ελζγχονται τα χαρακτθριςτικά του φορτίου και θ διαδικαςία 

 Ενθμζρωςθ εργαηομζνων για ορκζσ πρακτικζσ 

 Χριςθ κουμανταδόρου για μεταφορά με περιςςότερουσ του ενόσ εργαηόμενουσ 

 Μελζτθ δικτφου από αδειοφχο μθχανικό  

 Επίβλεψθ εργαςιϊν από αδειοφχο θλεκτρολόγο μθχανικό 

 Αδειοφχοι θλεκτρολόγοι για ςυνδζςεισ - δοκιμζσ  

 Απενεργοποίθςθ δικτφων 

Κατά τθ χριςθ μθχανθμάτων (διαμορφϊςεισ, εκςκαφζσ, επιχϊςεισ) 

 Χειριςμόσ μθχανιματοσ από αδειοφχο χειριςτι αντίςτοιχθσ άδειασ 

 Κακοδιγθςθ από ζμπειρο βοθκό 

 Αποςτάςεισ αςφαλείασ από πρανι και μθχανιματα 

 Χριςθ ανακλαςτικοφ ρουχιςμοφ ζντονου χρϊματοσ (ΕΝ 471) 

 Απενεργοποίθςθ υπογείων δικτφων 

 Αποςτάςεισ αςφαλείασ από δίκτυα ςε λειτουργία 

 Διαμόρφωςθ πρανϊν με κλίςθ 

 Οπτικόσ ζλεγχοσ πρανϊν ςε κακθμερινι βάςθ 

 Αποφυγι μεταφοράσ εργαηομζνων με μθχάνθμα 
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 Συντιρθςθ – ανεφοδιαςμόσ από εντεταλμζνο εργαηόμενο 

 Τιρθςθ οδθγιϊν προμθκευτι κατά τθ ςυντιρθςθ – ανεφοδιαςμό 

 Αποφυγι καπνίςματοσ και λειτουργίασ ΜΕ κατά τον ανεφοδιαςμό 

 Αποφυγι λειτουργίασ ΜΕ κατά τθ ςυντιρθςθ 

 Αποφυγι επαφισ με κινοφμενα ι κερμά μζρθ 

 Αποςτάςεισ αςφαλείασ από υδραυλικά μζρθ υπό πίεςθ 

 Φπαρξθ πυροςβεςτιρων ςτο χϊρο 

 Διαβροχι 

Κατά τισ τοπογραφικζσ εργαςίεσ 

 Αποςτάςεισ αςφαλείασ από μθχανιματα και οχιματα 

 Χριςθ ανακλαςτικοφ ρουχιςμοφ ζντονου χρϊματοσ (ΕΝ 471) 

 Αποφυγι απευκείασ ζκκεςθσ ςτθν θλιακι ακτινοβολία 

 Τιρθςθ οδθγιϊν προμθκευτι οργάνου 

 Αποφυγι παραμονισ πίςω από τθ ςταδία 

ΑΝΑΛΤΘ ΕΡΓΑΙΩΝ Ε ΦΑΕΙKAI ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΑΝΑ 

ΦΑΘ 
Σφμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ ζργου προκφπτουν οι φάςεισ εργαςιϊν που 

καταγράφονται παρακάτω. Σθμειϊνεται ότι θ ανάλυςθ εργαςιϊν ςε φάςεισ δεν είναι 

δεςμευτικι και περιοριςτικι για τον Ανάδοχο. Επίςθσ θ παροφςα ανάλυςθ δεν υποκακιςτά και 

δεν υπεριςχφει του χρονοδιαγράμματοσ του ζργου. 

ΘΜΕΙΩΘ: Ο Συντονιςτισ Αςφάλειασ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου οφείλει να επιβεβαιϊςει 

τθν παροφςα ανάλυςθ εργαςιϊν ςε φάςεισ. Εφόςον προχωριςει ςε ανακεϊρθςθ τθσ 

ανάλυςθσ ςυνιςτάται να γίνει αναπροςαρμογι των Οδθγιϊν Αςφαλοφσ Εργαςίασ του 

παραρτιματοσ ςτο τζλοσ αυτοφ του τεφχουσ. 

Οι Οδθγίεσ Αςφαλοφσ Εργαςίασ παρουςιάηονται ςε πινακοποιθμζνθ μορφι για εφκολθ 

ανάγνωςθ και αναηιτθςθ. Οι οδθγίεσ βαςίηονται ςε ανάλυςθ εργαςιϊν ςε φάςεισ θ οποία 

πραγματοποιικθκε για τα επιμζρουσ ςυνεργεία που αναμζνεται να δραςτθριοποιθκοφν ςτο 

εργοτάξιο.  

Κάκε Οδθγία Αςφαλοφσ Εργαςίασ περιζχει: 

 Ανάλυςθ τθσ εργαςίασ ςε επιμζρουσ 

 Ρροςδιοριςμό των κινδφνων που ςχετίηονται με τισ επιμζρουσ εργαςίεσ και  ενδεικτικι 

εκτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ τουσ 
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 Ρεριγραφι των προτεινόμενων μζτρων προςταςίασ και πρόλθψθσ για τθν αντιμετϊπιςθ 

των κινδφνων 

 Αναφορά των απαραίτθτων Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ που πρζπει να χρθςιμοποιοφνται 

από το προςωπικό που εκτίκεται ςτουσ προςδιοριςκζντεσ κινδφνουσ. 

ΘΜΕΙΩΘ: Ο Συντονιςτισ Αςφάλειασ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου οφείλει να 

αναπροςαρμόςει τα περιεχόμενα των Οδθγιϊν Αςφαλοφσ Εργαςίασ, ςφμφωνα με τα δεδομζνα 

τθσ καταςκευισ. Με βάςθ τα περιεχόμενα κάκε Οδθγίασ Αςφαλοφσ Εργαςίασ, πρζπει να 

ενθμερϊςει τουσ επικεφαλισ των αντίςτοιχων ςυνεργείων, ϊςτε οι τελευταίοι να μεριμνιςουν 

για τθν εφαρμογι των προβλζψεων του ΣΑΥ από τα ςυνεργεία τουσ. 

Ο Τεχνικόσ Αςφάλειασ του ςυνεργείου που κα εκτελζςει τισ ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ οφείλει να 

ςυντάξει Εκτίμθςθ Επαγγελματικοφ Κινδφνου και να τθν υποβάλλει ςτον εργοδότθ του. Ο 

επικεφαλισ του ςυνεργείου πρζπει να λάβει υπόψθ του τα περιεχόμενα τθσ Εκτίμθςθσ 

Επαγγελματικοφ Κινδφνου. 

Ιδιαίτερα χριςιμθ κρίνεται θ ςυνεργαςία μεταξφ του Συντονιςτι Αςφάλειασ κατά τθν εκτζλεςθ 

του ζργου, του Τεχνικοφ Αςφάλειασ και του επικεφαλισ κάκε ςυνεργείου ϊςτε να λαμβάνονται 

υπόψθ όλεσ οι ιδιαιτερότθτεσ των εργαςιϊν (διακζςιμο προςωπικό, μεκοδολογία, εξοπλιςμόσ, 

περιβάλλον εργαςίασ). 

Στο παρόν ΣΑΥ γίνεται αξιολόγθςθ τθσ επικινδυνότθτασ των κινδφνων που ςχετίηονται με τισ 

επιμζρουσ εργαςίεσ εκτζλεςθσ του ζργου. Θ αξιολόγθςθ γίνεται με τθ χριςθ κλίμακασ τριϊν 

βακμίδων ωσ εξισ: 

3=ΤΨΘΛΘ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΘΣΑ: Ρρζπει να λθφκοφν άμεςα μζτρα για τθν εξάλειψθ ι τον ζλεγχο 

του κινδφνου 

2=ΜΕΣΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΘΣΑ: Είναι απαραίτθτοσ ο προγραμματιςμόσ και θ λιψθ μζτρων 

πρόλθψθσ 

1=ΧΑΜΘΛΘ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΘΣΑ: Γενικϊσ αποδεκτι επικινδυνότθτα, εφόςον λθφκοφν οριςμζνα 

μζτρα ελζγχου 

Ο Συντονιςτισ Αςφάλειασ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου ι/και ο Τεχνικόσ Αςφάλειασ του 

Αναδόχου, μπορεί να ανακεωριςει τισ τιμζσ τθσ επικινδυνότθτασ κακϊσ και τθ μεκοδολογία 

αξιολόγθςθσ τουσ, εφόςον κρικεί απαραίτθτο. Ανάλογθ διεργαςία μπορεί να γίνει από τον 

Τεχνικό Αςφαλείασ του ςυνεργείου που κα εκτελζςει τισ ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ κατά τθν 

εκπόνθςθ τθσ Εκτίμθςθσ Επαγγελματικοφ Κινδφνου. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ 
Οι κανόνεσ αςφάλειασ που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί και ιςχφουν ανεξαρτιτωσ 

φάςεωσ. Σε περίπτωςθ αντίκεςθσ με τισ Οδθγίεσ Αςφαλοφσ Εργαςίασ που αναπτφχκθκαν 

παραπάνω ιςχφ ζχουν οι οδθγίεσ. 
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 Κάκε άτομο ςτο εργοτάξιο πρζπει να τθρεί τουσ κανόνεσ αςφαλείασ και υγείασ ςτο ζργο 

που το αφοροφν.  

 Δεν κα ανατίκεται μία δουλειά ςε κανζνα άτομο αν δεν είναι ςωματικά και πνευματικά 

κατάλλθλο γι’ αυτιν. 

 Πλα τα άτομα ςτο εργοτάξιο πρζπει να φοροφν κατάλλθλο προςτατευτικό κράνοσ, 

ςφμφωνα με το αντίςτοιχο ΕΝ Ρρότυπο. Εξαιροφνται οι χϊροι των γραφείων, υγιεινισ και 

ανάπαυςθσ.  

 Πλα τα άτομα ςτο εργοτάξιο πρζπει να φοροφν κατάλλθλα υποδιματα. Θ  ελάχιςτθ 

απαίτθςθ αςφάλειασ για τα υποδιματα είναι να ζχουν προςτατευτικι επζνδυςθ για τα 

δάχτυλα και ςτθ ςόλα, ςφμφωνα με το αντίςτοιχο ΕΝ Ρρότυπο. 

 Θ αςφαλισ προςζγγιςθ και ζξοδοσ πρζπει να εξαςφαλίηεται ςε όλεσ τισ κζςεισ εργαςίεσ και 

χϊρουσ. 

 Πλα τα άτομα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ οδθγίεσ τθσ ςιμανςθσ αςφάλειασ του 

εργοταξίου. 

 Φωτιζσ με ςκοπό τθν κζρμανςθ δεν επιτρζπονται ςτο εργοτάξιο. 

 Απαγορεφεται θ χριςθ αλκοόλ ςτουσ χϊρουσ του εργοταξίου. 

 Κανζνα άτομο δεν κα ξεκινά τθν εργαςία του εάν δεν είναι κατάλλθλα ντυμζνο. Οι 

εργαηόμενοι δεν επιτρζπεται να φοροφν φαρδιά ξεκοφμπωτα ροφχα, ςορτσ και να είναι 

γυμνοί από τθ μζςθ και πάνω. 

 Κανζνα άτομο δεν επιτρζπεται να επαναπροςδιορίςει, απομακρφνει, τροποποιιςει, 

χαλάςει, καταςτρζψει οποιοδιποτε ςιμανςθ  ι εξοπλιςμό αςφάλειασ. 

 Πλοι οι εργαηόμενοι είναι υποχρεωμζνοι να αναφζρουν οποιαδιποτε αναςφαλι 

κατάςταςθ εργαςίασ και να απευκυνκοφν για βοικεια αν δεν μποροφν να τθν ελζγξουν 

μόνοι τουσ. 

 Το εργοτάξιο πρζπει να διατθρείται κακαρό. 

 Μόνο εξουςιοδοτθμζνα ι/και αδειοδοτθμζνα άτομα να χειρίηονται τον εξοπλιςμό του 

εργοταξίου. 

 Πλοι οι επιςκζπτεσ ςτο εργοτάξιο πρζπει να ςυνοδεφονται από άτομο που γνωρίηει τουσ 

χϊρουσ του εργοταξίου και να ςυμμορφϊνονται με τισ οδθγίεσ του. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΑΦΑΛΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ 
Για τθν υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ αςφάλειασ του Αναδόχου και τθ λιψθ των απαιτοφμενων 

μζτρων αςφάλειασ προτείνεται θ κατανομι αρμοδιοτιτων ςε όλθ τθν ιεραρχία εκτζλεςθσ του 

ζργου, όπωσ κακορίηεται ςτο Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου (ΡΡΕ) και 

τθνΔΙΡΑΔ/οικ/889/27.11.02 . Σχθματικά: 
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ΑΝΑΔΟΧΟ 

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 ΓΙΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΟΧΘ ΑΡΛΩΝ Α ΒΟΘΘΕΙΩΝ 

ΑΝΑ ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΟ 

 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 ΓΙΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΡΟΒΛΕΡΕΤΑΙ)  

 ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ 

Σφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ για τθν αςφάλεια, κάκε εμπλεκόμενοσ 

ςτθν εκτζλεςθ του ζργου ζχει ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ, αναλόγωσ των γενικότερων 

κακθκόντων του. Συγκεκριμζνα: 

Ο εργοταξιάρχθσ, ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Αναδόχου, είναι υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των 

μζτρων αςφαλείασ που αφοροφν ολόκλθρο το ζργο. Συγκεκριμζνα ζχει τισ παρακάτω 

υποχρεϊςεισ: 

 Να  διαβιβάςει  ςτθν  αρμόδια  επικεϊρθςθ  εργαςίασ  πριν  από  τθν  ζναρξθ  των 

εργαςιϊν τθν εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ του ζργου. 

 Να μεριμνιςει  για  τθν  εκπόνθςθ  Σχεδίου Αςφάλειασ  και  Υγείασ  και  για  τθν  κατάρτιςθ 

Φακζλου Αςφάλειασ και Υγείασ, τα οποία πρζπει να τθροφνται ςτο εργοτάξιο. 

 Να τθρεί Θμερολόγιο Μζτρων Αςφαλείασ. 

 Να τθρεί, ςφμφωνα µε τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ, τισ οδθγίεσ του 

επιβλζποντοσ μθχανικοφ. 

 Να λαμβάνει υπόψθ τισ υποδείξεισ των Συντονιςτϊν για κζματα αςφάλειασ και υγείασ και 

του Τεχνικοφ Αςφάλειασ και να μεριμνά για τθν τιρθςθ του ΣΑΥ. 

Ο εργοταξιάρχθσ, ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Αναδόχου, ζχει τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ όςον 

αφορά ςτο προςωπικό τθσ εταιρείασ του:  

 Να εξαςφαλίηει τθν αςφάλεια και τθν υγεία των εργαηομζνων ωσ προσ όλεσ τισ πτυχζσ τθσ 

εργαςίασ, και να λαμβάνει μζτρα που να εξαςφαλίηουν τθν υγεία και αςφάλεια των τρίτων. 

 Να ζχει ςτθ διάκεςι του γραπτι εκτίμθςθ των υφιςταμζνων κατά τθν εργαςία κινδφνων 

για τθν αςφάλεια  και  τθν  υγεία. H εκτίμθςθ αυτι πραγματοποιείται από τουσ Τεχνικό 

Αςφάλειασ, Ιατρό Εργαςίασ. 

 Να χρθςιμοποιεί  τισ  υπθρεςίεσ  Τεχνικοφ  Αςφάλειασ (και Ιατροφ Εργαςίασ για 

επιχειριςεισ που απαςχολοφν περιςςότερουσ από 50 εργαηομζνουσ). Οι υποχρεϊςεισ του 

Τεχνικοφ Αςφάλειασ ι/και του Ιατροφ Εργαςίασ δεν κίγουν τθν αρχι τθσ ευκφνθσ του 

εργοδότθ. 
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 Να εξαςφαλίηει  ςε  κάκε  εργαηόμενο  κατάλλθλθ  και  επαρκι  εκπαίδευςθ  ςτον  τομζα  

τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ.  

 Να μεριμνά για τθ χοριγθςθ ςτο προςωπικό του, όλων των αναγκαίων Μζςων Ατομικισ 

Ρροςταςίασ για τθ δουλειά που εκτελεί. 

 Να εξαςφαλίηει  ότι  οι  εργαηόμενοι  από  εξωτερικζσ επιχειριςεισ που εκτελοφν  εργαςίεσ  

ςτθν επιχείρθςι του, ζχουν λάβει τισ κατάλλθλεσ οδθγίεσ για τθν αςφάλεια και τθν υγεία. 

 Να αναγγζλλει όλα  τα  εργατικά  ατυχιματα ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ και ςτισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ  ςτον  οποίο  υπάγεται  ο  τραυματίασ  

εντόσ  24  ωρϊν.  Εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ τραυματιςμοφ ι κανάτου, πρζπει να 

τθροφνται αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφνανται να χρθςιμεφςουν για εξακρίβωςθ 

των αιτίων του ατυχιματοσ. Να τθρεί  ειδικό  βιβλίο  ατυχθμάτων  και κατάλογο  των  

εργατικϊν  ατυχθμάτων  που  είχαν  ωσ  ςυνζπεια  για  τον  εργαηόμενο ανικανότθτα 

εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν.  

Ο εργοταξιάρχθσ, ωσ εργαηόμενοσ, ζχει τισ  υποχρεϊςεισ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία 

για τον εργαηόμενο. 

Κάκε αρμόδιοσ μθχανικόσ του Αναδόχου, ζχει τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ: 

 Να δίνει οδθγίεσ καταςκευισ, ςφμφωνεσ µε τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ, για 

τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςτο τμιμα του ζργου που ζχει αναλάβει. 

 Να επιβλζπει τθν τιρθςθ των οδθγιϊν του πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν και 

περιοδικά κατά τθν εκτζλεςι τουσ (κατ’ ελάχιςτον κάκε εβδομάδα και φςτερα από 

κεομθνία). 

 Να εφαρμόηει το Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ του ζργου, για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςτο 

τμιμα του ζργου που ζχει αναλάβει.  

 Να  τθρεί το Θμερολόγιο Μζτρων Αςφαλείασ του ζργου (υποχρεωτικζσ αναγραφζσ που του 

αντιςτοιχοφν).  

 Κάκε αρμόδιοσ μθχανικόσ του Αναδόχου, ωσ εργαηόμενοσ, ζχει τισ  υποχρεϊςεισ που 

προβλζπονται από τθ νομοκεςία για τον εργαηόμενο. 

 
 Πλεσ οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου ωσ Εργοδότθ για τθν Αςφάλεια και Υγεία, ιςχφουν 

αμετάβλθτεσ και ςτα ςυνεργεία (Υπεργολάβοι), που ενδζχεται να εργαςτοφν ςτο Ζργο.  

Ειδικότερα κάκε υπεργολάβοσ ζχει τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ: 

 Να λαμβάνει και να τθρεί όλα τα μζτρα αςφαλείασ που αφοροφν ςτο τμιμα του ζργου που 

ζχει αναλάβει. 

 Να τθρεί, ςφμφωνα µε τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ, τισ οδθγίεσ του 

επιβλζποντοσ. 
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 Να εφαρμόηει το Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ του ζργου, για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςτο 

τμιμα του ζργου που ζχει αναλάβει. 

 Να λαμβάνει υπόψθ τισ υποδείξεισ των ςυντονιςτϊν για κζματα αςφάλειασ και υγείασ. 

 Εφόςον ςτο ζργο υφίςτανται  υπεργολάβοι που μοιράηονται τον ίδιο τόπο εργαςίασ, 
οφείλουν να ςυνεργάηονται για τθν εφαρμογι των διατάξεων για τθν υγεία και αςφάλεια, 
να ςυντονίηουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ για τθν προςταςία των εργαηομζνων και να 
αλλθλοενθμερϊνονται για τουσ κινδφνουσ που ενζχουν οι εργαςίεσ τουσ 

Ο υπεργολάβοσ ζχει τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ, ωσ εργοδότθσ, όςον αφορά ςτο προςωπικό 

τθσ εταιρίασ του:  

 Να εξαςφαλίηει τθν αςφάλεια και τθν υγεία των εργαηομζνων ωσ προσ όλεσ τισ πτυχζσ τθσ 

εργαςίασ, και να λαμβάνει μζτρα που να εξαςφαλίηουν τθν υγεία και  αςφάλεια των 

τρίτων. 

 Να ζχει ςτθ διάκεςι του γραπτι εκτίμθςθ των υφιςταμζνων κατά τθν εργαςία κινδφνων 

για τθν αςφάλεια  και  τθν  υγεία. H εκτίµθςθ αυτι πραγματοποιείται από τουσ Τεχνικό 

Αςφάλειασ, Ιατρό Εργαςίασ. 

 Να χρθςιμοποιεί  τισ  υπθρεςίεσ  Τεχνικοφ  Αςφάλειασ (και Ιατροφ Εργαςίασ για 

επιχειριςεισ που απαςχολοφν περιςςότερουσ από 50 εργαηομζνουσ). Οι υποχρεϊςεισ του 

Τεχνικοφ Αςφάλειασ ι/και του Ιατροφ εργαςίασ δεν κίγουν τθν αρχι τθσ ευκφνθσ του 

εργοδότθ. 

 Να εξαςφαλίηει  ςε  κάκε  εργαηόμενο  κατάλλθλθ  και  επαρκι  εκπαίδευςθ  ςτον  τομζα  

τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ.  

 Να χορθγεί ςτο προςωπικό του, όλα τα αναγκαία Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ για τθ 

δουλειά που εκτελεί. 

 Να εξαςφαλίηει  ότι  οι  εργαηόμενοι  από  εξωτερικζσ  επιχειριςεισ που εκτελοφν  εργαςίεσ  

ςτθν επιχείρθςι του ζχουν λάβει τισ κατάλλθλεσ οδθγίεσ για τθν αςφάλεια και τθν υγεία.  

 Να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του 

αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ  ςτον  οποίο  υπάγεται  ο  εργαηόμενοσ  εντόσ  24  ωρϊν  όλα  τα  

εργατικά  ατυχιματα  και εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ τραυματιςμοφ ι κανάτου, να 

τθρεί αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφνανται να χρθςιμεφςουν για εξακρίβωςθ των 

αιτίων του ατυχιματοσ. Να τθρεί  ειδικό  βιβλίο  ατυχθμάτων  και κατάλογο  των  

εργατικϊν  ατυχθμάτων  που  είχαν  ωσ  ςυνζπεια  για  τον  εργαηόμενο ανικανότθτα 

εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν.  

Ο υπεργολάβοσ, ωσ εργαηόμενοσ, ζχει τισ  υποχρεϊςεισ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία 

για τον εργαηόμενο. 

Κάκε εργοδθγόσ, ωσ εκπρόςωποσ του εργοδότθ, ζχει τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ: 

 Να κακοδθγεί τουσ εργαηόμενουσ του ςυνεργείου του, για τθν τιρθςθ των απαιτοφμενων 

μζτρων αςφαλείασ ςε κάκε φάςθ εργαςίασ. 
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 Να  επικεωρεί το προςωπικό του ςυνεργείου του τουλάχιςτον μια φορά τθν θμζρα, 

προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν τιρθςθ των μζτρων αςφαλείασ από αυτοφσ. 

 Να εφαρμόηει το Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ του ζργου, για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςτο 

τμιμα του ζργου που ζχει αναλάβει. 

 Να λαμβάνει υπόψθ τισ υποδείξεισ των Συντονιςτϊν για κζματα αςφάλειασ και υγείασ. 

Κάκε εργοδθγόσ, ωσ εργαηόμενοσ, ζχει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία 

για τον εργαηόμενο. 

Κάκε εργαηόμενοσ ζχει τισ  παρακάτω υποχρεϊςεισ:  

 Να εφαρμόηει τουσ κανόνεσ υγιεινισ, υγείασ και αςφάλειασ και να φροντίηει ανάλογα µε 

τισ δυνατότθτζσ του, για τθν αςφάλεια και τθν υγεία του κακϊσ και των  άλλων  ατόμων  

που  επθρεάηονται  από  τισ  πράξεισ  ι  παραλείψεισ  του  κατά  τθν  εργαςία, ςφμφωνα µε 

τθν εκπαίδευςι του και τισ κατάλλθλεσ οδθγίεσ του εργοδότθ του.  

 Για  τθν  πραγματοποίθςθ  αυτϊν  των  ςτόχων,  οφείλει ειδικότερα,  ςφμφωνα  µε  τθν 

εκπαίδευςι του και τισ κατάλλθλεσ οδθγίεσ του εργοδότθ του:  

o α) Nα  χρθςιμοποιεί  ςωςτά  τισ  μθχανζσ,  τισ  ςυςκευζσ,  τα  εργαλεία,  τισ  

επικίνδυνεσ  ουςίεσ,  τα μεταφορικά και άλλα μζςα.  

o β)  Nα  χρθςιμοποιεί ςωςτά  τον  ατομικό  προςτατευτικό εξοπλιςμό που  τίκεται 

ςτθ  διάκεςι  του και μετά τθ χριςθ να τον τακτοποιεί ςτθ κζςθ του.  

o γ) Nα µθ κζτει εκτόσ λειτουργίασ, αλλάηει ι μετατοπίηει αυκαίρετα τουσ 

μθχανιςμοφσ αςφάλειασ των  μθχανϊν,  εργαλείων,  ςυςκευϊν,  εγκαταςτάςεων  

και  κτιρίων  και  να  χρθςιμοποιεί  ςωςτά αυτοφσ τουσ μθχανιςμοφσ αςφαλείασ.  

o δ) Nα αναφζρει αμζςωσ ςτον εργοδότθ (ι/και ςε όςουσ αςκοφν αρμοδιότθτεσ 

τεχνικοφ αςφάλειασ και ιατροφ εργαςίασ), όλεσ τισ καταςτάςεισ που μπορεί να 

κεωρθκεί εφλογα ότι παρουςιάηουν άμεςο και ςοβαρό  κίνδυνο  για  τθν  αςφάλεια  

και  τθν  υγεία,  κακϊσ  και  κάκε  ζλλειψθ  που  διαπιςτϊνεται  ςτα ςυςτιματα 

προςταςίασ.  

o ε) Nα ςυντρζχει  τον  εργοδότθ (και  όςουσ  αςκοφν  αρμοδιότθτεσ  τεχνικοφ  

αςφάλειασ  και  ιατροφ εργαςίασ),  όςον  καιρό  χρειαςτεί,  ϊςτε  να  καταςτεί  

δυνατι  θ  εκπλιρωςθ  όλων  των  κακθκόντων  ι απαιτιςεων για  τθν  προςταςία  

τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των εργαηομζνων κατά τθν εργαςία.  

o ςτ) Nα ςυντρζχει τον  εργοδότθ (και  όςουσ  αςκοφν  αρμοδιότθτεσ  τεχνικοφ  

αςφάλειασ  και  ιατροφ εργαςίασ), όςον καιρό χρειαςτεί, ϊςτε ο εργοδότθσ να 

μπορεί να εγγυθκεί ότι το περιβάλλον και οι ςυνκικεσ  εργαςίασ  είναι  αςφαλείσ  

και  χωρίσ  κινδφνουσ  για  τθν  αςφάλεια  και  τθν  υγεία  εντόσ  του πεδίου 

δραςτθριότθτάσ του.  
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 Να  παρακολουκεί  τα  ςχετικά  ςεμινάρια  ι  άλλα  επιμορφωτικά προγράμματα ςε κζματα 

υγείασ και αςφάλειασ τθσ εργαςίασ. Ρροκειμζνου να μπορζςει να εκπλθρϊςει  τθν 

παραπάνω υποχρζωςθ, ζχει δικαίωμα να λάβει επαρκι απαλλαγι από  τθν  εργαςία  χωρίσ 

απϊλεια αποδοχϊν, κακϊσ και να του παραςχεκοφν τα αναγκαία μζςα.  

 Να φορά κράνοσ προςταςίασ τθσ κεφαλισ και υποδιματα αςφαλείασ, τα οποία 

χορθγοφνται από τον εργοδότθ του, κακϊσ και κάκε άλλο Μζςο Ατομικισ Ρροςταςίασ του 

χορθγείται, ανάλογα με τθν επικινδυνότθτασ τθσ εργαςίασ που εκτελεί.. 

Ο Σεχνικόσ Αςφάλειασ κάκε επιχείρθςθσ ζχει τισ  παρακάτω υποχρεϊςεισ: 

 Να παρζχει ςτον εργοδότθ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ, γραπτά ι προφορικά, ςε κζματα 

ςχετικά µε τθν υγιεινι, υγεία και αςφάλεια τθσ εργαςίασ και τθν πρόλθψθ των εργατικϊν 

ατυχθμάτων. Τισ γραπτζσ υποδείξεισ ο Τεχνικόσ Αςφάλειασ καταχωρεί ςε ειδικό βιβλίο τθσ 

επιχείρθςθσ (ΒΥΤΑ). 

 Να ςυμβουλεφει ςε κζματα ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ, καταςκευισ και ςυντιρθςθσ 

των εγκαταςτάςεων, ειςαγωγισ νζων παραγωγικϊν διαδικαςιϊν, προμικειασ μζςων και 

εξοπλιςμοφ, επιλογισ και ελζγχου τθσ αποτελεςματικότθτασ των ατομικϊν μζςων 

προςταςίασ, κακϊσ και διαμόρφωςθσ και διευκζτθςθσ των κζςεων και του περιβάλλοντοσ 

εργαςίασ και γενικά οργάνωςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ 

 Να ελζγχει τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων και των τεχνικϊν μζςων, πριν από τθ 

λειτουργία τουσ, κακϊσ και των παραγωγικϊν διαδικαςιϊν και μεκόδων εργαςίασ πριν από 

τθν εφαρμογι τουσ και επιβλζπει τθν εφαρμογι των μζτρων υγείασ και αςφάλειασ τθσ 

εργαςίασ και πρόλθψθσ των ατυχθμάτων, ενθμερϊνοντασ ςχετικά τουσ αρμόδιουσ 

προϊςτάμενουσ των τμθμάτων ι τθ διεφκυνςθ τθσ επιχείρθςθσ. 

 Να επικεωρεί τακτικά τισ κζςεισ εργαςίασ από πλευράσ υγείασ και αςφάλειασ τθσ 

εργαςίασ, να αναφζρει ςτον εργοδότθ οποιαδιποτε παράλειψθ των μζτρων υγιεινισ και 

αςφάλειασ, να προτείνει µζτρα αντιμετϊπιςισ τθσ και να επιβλζπει τθν εφαρμογι τουσ. 

 Να επιβλζπει τθν ορκι χριςθ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ, 

 Να ερευνά τα αίτια των εργατικϊν ατυχθμάτων, να αναλφει και αξιολογεί τα αποτελζςματα 

των ερευνϊν του και να προτείνει µζτρα για τθν αποτροπι παρόμοιων ατυχθμάτων 

 Να εποπτεφει τθν εκτζλεςθ αςκιςεων πυραςφάλειασ και ςυναγερμοφ για τθ διαπίςτωςθ 

ετοιμότθτασ προσ αντιμετϊπιςθ ατυχθμάτων. 

 Να μεριμνά ϊςτε οι εργαηόμενοι ςτθν επιχείρθςθ να τθροφν τουσ κανόνεσ υγείασ και 

αςφάλειασ τθσ εργαςίασ και να τουσ ενθμερϊνει και κακοδθγεί για τθν αποτροπι του 

επαγγελματικοφ κινδφνου που ςυνεπάγεται θ εργαςία τουσ 

 Να ςυμμετζχει ςτθν κατάρτιςθ και εφαρμογι των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ των 

εργαηομζνων ςε κζματα υγείασ και αςφάλειασ τθσ εργαςίασ. 

 Να τθρεί το επιχειρθςιακό απόρρθτο. 
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 Να ςυνεργάηεται κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου του με τον Iατρό Eργαςίασ, 

πραγματοποιϊντασ με αυτόν κοινοφσ ελζγχουσ των χϊρων εργαςίασ. 

 Οφείλει να διακζςει ςτον εργοδότθ µια γραπτι εκτίμθςθ των υφιςταμζνων κατά τθν 

εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια  και  τθν  υγεία,  ςυμπεριλαμβανομζνων  εκείνων  που  

αφοροφν  ομάδεσ  εργαηομζνων  που εκτίκενται ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ. H εκτίμθςθ αυτι 

πραγματοποιείται ςε ςυνεργαςία με τον Iατρό Eργαςίασ, EΣYΡΡ ι EΞYΡΡ, ςφμφωνα µε τισ 

κείμενεσ διατάξεισ. 

Ο Τεχνικόσ Αςφάλειασ, ωσ εργαηόμενοσ, ζχει τισ  υποχρεϊςεισ που προβλζπονται από τθ 

νομοκεςία για τον εργαηόμενο 

Θ άςκθςθ του ζργου του Τεχνικοφ Αςφάλειασ δεν αποκλείει τθν ανάκεςθ ς’ αυτόν από τον 

εργοδότθ και άλλων κακθκόντων, πζρα από το ελάχιςτο όριο ωρϊν απαςχόλθςισ του ωσ 

τεχνικοφ αςφάλειασ. 

Ο Τεχνικόσ Αςφάλειασ υπάγεται απευκείασ ςτθ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ. Ζχει, κατά τθν 

άςκθςθ του ζργου του, θκικι ανεξαρτθςία απζναντι ςτον εργοδότθ και ςτουσ εργαηομζνουσ. 

Τυχόν διαφωνία του µε τον εργοδότθ, για κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του, δεν μπορεί να 

αποτελζςει λόγο καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ του.  

Ο Ιατρόσ Εργαςίασ κάκε επιχείρθςθσ ζχει τισ  παρακάτω υποχρεϊςεισ: 

 Να παρζχει υποδείξεισ και ςυμβουλζσ ςτον εργοδότθ, ςτουσ εργαηομζνουσ και ςτουσ 

εκπροςϊπουσ τουσ, γραπτά ι προφορικά, ςχετικά µε τα µζτρα που πρζπει να λαμβάνονται 

για τθ ςωματικι και ψυχικι υγεία των εργαηομζνων. Τισ γραπτζσ υποδείξεισ τισ καταχωρεί 

ςτο ειδικό βιβλίο υποδείξεων. Ο εργοδότθσ λαμβάνει γνϊςθ ενυπογράφωσ των υποδείξεων 

που καταχωροφνται ς’ αυτό το βιβλίο.  

 Να προβαίνει ςε ιατρικό ζλεγχο των εργαηομζνων ςχετικό µε τθ κζςθ εργαςίασ τουσ, μετά 

τθν πρόςλθψι τουσ ι τθν αλλαγι κζςθσ εργαςίασ, κακϊσ και ςε περιοδικό ιατρικό ζλεγχο 

κατά τθν κρίςθ του επικεωρθτι εργαςίασ φςτερα από αίτθμα τθσ επιτροπισ υγιεινισ και 

αςφάλειασ των εργαηομζνων, όταν τοφτο δεν ορίηεται από το νόμο. Να μεριμνά για τθ 

διενζργεια ιατρικϊν εξετάςεων και μετριςεων παραγόντων του εργαςιακοφ 

περιβάλλοντοσ ςε εφαρμογι των διατάξεων που ιςχφουν κάκε φορά. Να εκτιμά τθν 

καταλλθλότθτα των εργαηομζνων για τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία, να αξιολογεί και καταχωρεί 

τα αποτελζςματα των εξετάςεων, εκδίδει βεβαίωςθ των παραπάνω εκτιμιςεων και τθν 

κοινοποιεί ςτον εργοδότθ. Το περιεχόμενο τθσ βεβαίωςθσ πρζπει να εξαςφαλίηει το ιατρικό 

απόρρθτο υπζρ του εργαηομζνου και μπορεί να ελεγχκεί από τουσ υγειονομικοφσ 

επικεωρθτζσ του Υπουργείου Εργαςίασ, για τθν κατοχφρωςθ του εργαηομζνου και του 

εργοδότθ. 

 Να επιβλζπει τθν εφαρμογι των μζτρων προςταςίασ τθσ υγείασ των εργαηομζνων και 

πρόλθψθσ των ατυχθμάτων. Για το ςκοπό αυτό: 

 Να τθρεί το ιατρικό και επιχειρθςιακό απόρρθτο. 
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 Να αναγγζλλει µζςω τθσ επιχείρθςθσ ςτθν επικεϊρθςθ εργαςίασ αςκζνειεσ των 

εργαηομζνων που οφείλονται ςτθν εργαςία. 

 Να ενθμερϊνεται από τον εργοδότθ και τουσ εργαηομζνουσ για οποιοδιποτε παράγοντα 

ςτο χϊρο εργαςίασ και ζχει επίπτωςθ ςτθν υγεία. 

 Να ςυνεργάηεται  κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου του με τον Tεχνικό Aςφάλειασ, 

πραγματοποιϊντασ με αυτόν κοινοφσ ελζγχουσ των χϊρων εργαςίασ. 

Ο Ιατρόσ Εργαςίασ, ωσ εργαηόμενοσ, ζχει τισ  υποχρεϊςεισ που προβλζπονται από τθ 

νομοκεςία για τον εργαηόμενο:  

Ο Ιατρόσ Εργαςίασ υπάγεται απευκείασ ςτθ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ. Ζχει, κατά τθν άςκθςθ 

του ζργου του, θκικι ανεξαρτθςία απζναντι ςτον εργοδότθ και ςτουσ εργαηομζνουσ. Τυχόν 

διαφωνία του µε τον εργοδότθ, για κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του, δεν μπορεί να αποτελζςει 

λόγο καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ του.  

Ο Συντονιςτισ αςφάλειασ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου ζχει τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ: 

 Να ςυντονίηει τθν εφαρμογι των γενικϊν αρχϊν πρόλθψθσ και αςφάλειασ ςτισ τεχνικζσ 

ι/και οργανωτικζσ επιλογζσ, προκειμζνου  να προγραμματίηονται  οι  διάφορεσ  εργαςίεσ ι 

φάςεισ  εργαςίασ που  διεξάγονται ταυτόχρονα ι  διαδοχικά και ςτθν πρόβλεψθ  τθσ  

διάρκειασ  εκτζλεςθσ των  διαφόρων αυτϊν εργαςιϊν ι φάςεων εργαςίασ.  

 Συντονίηει τθν εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων μεριμνϊντασ ϊςτε ο Ανάδοχοσ και οι 

υπεργολάβοι και, εάν αυτό είναι αναγκαίο για τθν προςταςία των εργαηομζνων, οι 

αυτοαπαςχολοφμενοι να εφαρμόηουν µε ςυνζπεια τισ υποχρεϊςεισ που τουσ αντιςτοιχοφν 

και να  εφαρμόηουν  το  Σχζδιο  Αςφάλειασ  και  Υγείασ  του ζργου. 

 Να αναπροςαρμόηει ι να μεριμνά ϊςτε να αναπροςαρμοςτεί το Σχζδιο και ο Φάκελοσ 

Αςφάλειασ και Υγείασ. 

 Να οργανϊνει μαηί µε τουσ Τεχνικοφσ Αςφάλειασ και τουσ Ιατροφσ Εργαςίασ τθ 

ςυνεργαςία, μεταξφ του Αναδόχου και των υπεργολάβων, ςυμπεριλαμβανομζνων και 

εκείνων που διαδζχονται ο ζνασ τον άλλον ςτο εργοτάξιο, και  το  ςυντονιςμό  των  

δραςτθριοτιτων  για  τθν  προςταςία  των  εργαηομζνων  και  τθν  πρόλθψθ  των 

ατυχθμάτων και των επαγγελματικϊν αςκενειϊν, κακϊσ και τθν αμοιβαία ενθμζρωςθ 

τουσ, όταν πολλζσ επιχειριςεισ μοιράηονται τον  ίδιο  χϊρο  εργαςίασ, μεριμνϊντασ  για  τθ  

ςυμμετοχι  εφόςον  υπάρχει  ανάγκθ  των αυτοαπαςχολουμζνων.  

 Να ςυντονίηει τθν εποπτεία για τθν ορκι εφαρμογι των εργαςιακϊν διαδικαςιϊν.  

 Να λαμβάνει  τα αναγκαία µζτρα ϊςτε να  επιτρζπεται θ  είςοδοσ  ςτο εργοτάξιο µόνο ςτα 

πρόςωπα που ζχουν τθ ςχετικι άδεια.  

 Να ςυνεργάηεται µε τουσ Τεχνικοφσ Αςφάλειασ και τουσ Ιατροφσ Εργαςίασ κακ' όλθ τθ 

διάρκεια απαςχόλθςθσ ςτο εργοτάξιο και να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ κάκε φορά που κρίνει 

απαραίτθτο.  
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Ο υντονιςτισ Αςφάλειασ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, ωσ εργαηόμενοσ, ζχει τισ  

υποχρεϊςεισ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία για τον εργαηόμενο. 

Στο Συντονιςτι Αςφάλειασ και Υγείασ είναι δυνατόν να ανατεκεί το ζργο και οι αρμοδιότθτεσ 

του Τεχνικοφ Αςφάλειασ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ δεν ςυμψθφίηεται, αλλά 

υπολογίηεται και εκτελείται ανεξάρτθτα.  

Συνοπτικά οι αρμοδιότθτεσ κάκε εμπλεκόμενου είναι: 

ΕΡΓΟΣΑΞΙΑΡΧΘ 

 Αναγγελία του ζργου ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ 

 Μζριμνα για τθν εκπόνθςθ ΣΑΥ, ΦΑΥ και τιρθςθ τουσ ςτο εργοτάξιο 

 Μζριμνα για τθν τιρθςθ Θμερολογίου Μζτρων Αςφαλείασ (ΘΜΑ) και τθν ενυπόγραφθ 

ενθμζρωςθ των υποδείξεων που γίνονται ςε αυτό 

 Μζριμνα για τθν τιρθςθ βιβλίου και καταλόγου ατυχθμάτων 

 Τιρθςθ των οδθγιϊν του επιβλζποντα και των αρμόδιων αρχϊν 

 Αναγγελία εργατικϊν ατυχθμάτων 

ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΦΑΛΕΙΑ 

 Εκπόνθςθ γραπτισ εκτίμθςθσ επαγγελματικοφ κινδφνου 

 Ραροχι υποδείξεων και ςυμβουλϊν ςτον εργοδότθ μζςω του βιβλίου υποδείξεων Τεχνικοφ 

Αςφάλειασ (ΒΥΤΑ) 

 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 

 Ζλεγχοσ των κζςεων εργαςίασ 

 Επίβλεψθ τθσ ορκισ χριςθσ των ΜΑΡ 

 Διερεφνθςθ αιτιϊν εργατικϊν ατυχθμάτων 

ΓΙΑΣΡΟ ΕΡΓΑΙΑ 

 Υλοποίθςθ ιατρικϊν εξετάςεων 

 Οργάνωςθ πρϊτων βοθκειϊν 

 Ραροχι υποδείξεων και ςυμβουλϊν ςτον εργοδότθ με βιβλίο υποδείξεων 

 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 

 Ζλεγχοσ των κζςεων εργαςίασ 

ΤΝΣΟΝΙΣΘ ΑΦΑΛΕΙΑ 

 Οργάνωςθ, ςυντονιςμόσ και αμοιβαία ενθμζρωςθ υπεργολάβων 

 Συντονιςμόσ υπεργολάβων για τθν αναπροςαρμογι του ΣΑΥ 

 Αναπροςαρμογι του ΣΑΥ 
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ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΤ 

 Εφαρμογι του ΣΑΥ ςτο τμιμα του ζργου που ζχουν αναλάβει 

 Ζλεγχοσ τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ και καταγραφι ςτο Θμερολόγιο 

ΕΡΓΟΔΘΓΟΙ 

 Εφαρμογι του ΣΑΥ ςτο τμιμα του ζργου που ζχουν αναλάβει 

 Οργάνωςθ εργαςίασ ςφμφωνα με τα προαπαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ 

 Ζλεγχοσ εφαρμογισ των μζτρων αςφαλείασ 

 Ζλεγχοσ χριςθσ των ΜΑΡ από του εργαηόμενουσ 

 Τιρθςθ των υποδείξεων του Συντονιςτι Αςφαλείασ και των Τεχνικϊν Αςφάλειασ 

ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 

 Εφαρμογι του ΣΑΥ ςτο τμιμα του ζργου που ζχουν αναλάβει 

 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ τουσ για κζματα αςφαλείασ 

 Χοριγθςθ ΜΑΡ ςτο προςωπικό τουσ 

 Χριςθ υπθρεςιϊν Τεχνικοφ Αςφαλείασ και Γιατροφ Εργαςίασ 

 Γραπτι εκτίμθςθ επαγγελματικοφ κινδφνου 

 Τιρθςθ βιβλίου υποδείξεων Τεχνικοφ Αςφάλειασ, βιβλίου και καταλόγου ατυχθμάτων 

 Αναγγελία εργατικϊν ατυχθμάτων 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

 Εφαρμογι των κανόνων αςφαλείασ και υγείασ 

 Αςφαλισ χριςθ εξοπλιςμοφ και υλικϊν 

 Χριςθ ΜΑΡ 

 Αποφυγι κατάργθςθσ ι μετατροπισ των διατάξεων και μθχανιςμϊν αςφαλείασ 

 Αναφορά επικινδφνων καταςτάςεων 

 Συμμετοχι ςε εκπαιδεφςεισ αςφαλείασ 

ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 

 Ζχουν τισ ίδιεσ γενικζσ υποχρεϊςεισ που απορρζουν για τουσ εργοδότεσ και εργαηομζνουσ 
 

1.7 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΡΕΓΟΛΑΒΩΝ 

Σφμφωνα με τισ προβλζψεισ του ΡΔ 17/1996 και ΡΔ 305/1996, με ευκφνθ του Αναδόχου, 

πρζπει να ςυντονίηονται οι δραςτθριότθτεσ εκτζλεςθσ του ζργου. Επίςθσ πρζπει να γίνεται 

αμοιβαία ενθμζρωςθ μεταξφ των υπεργολάβων, μζςω του Αναδόχου, για τουσ κινδφνουσ που 

ςυνεπάγονται οι εργαςίεσ κακϊσ και τα μζτρα πρόλθψθσ τουσ. Για τθν υλοποίθςθ του 
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ςυντονιςμοφ μεταξφ του Αναδόχου και των υπεργολάβων ακολουκείται θ παρακάτω 

διαδικαςία: 

Σε κάκε υπεργολάβο, πριν τθν υπογραφι Ιδιωτικοφ Συμφωνθτικοφ, αναλφονται οι Νομοκετικζσ 

υποχρεϊςεισ του, όπωσ καταγράφονται ςτο ΣΑΥ του ζργου. Θ τιρθςθ των Νομοκετικϊν 

υποχρεϊςεων αποτελεί και ςυμβατικι υποχρζωςθ του υπεργολάβου. 

 Ρριν τθν εγκατάςταςθ του υπεργολάβου ςτο ζργο αυτόσ ενθμερϊνει τον Ανάδοχο για τα 

ςτοιχεία του εκπροςϊπου του ςτο ζργο, του τεχνικοφ αςφαλείασ του (και του γιατροφ 

εργαςίασ, εφόςον απαςχολεί). 

 Οι παραπάνω αρμόδιοι του υπεργολάβου παραλαμβάνουν τισ Εκτιμιςεισ Επαγγελματικοφ 

Κινδφνου του ΣΑΥ που ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ που αναλαμβάνουν. Κάκε 

Εκτίμθςθ Επαγγελματικοφ Κινδφνου μπορεί να ανακεωρθκεί από το Τεχνικό Αςφάλειασ τθσ 

επιχείρθςθσ (Υπεργολάβου), εφόςον κρικεί αναγκαίο. 

 Με τθν εγκατάςταςθ του υπεργολάβου ςτο ζργο γίνεται ενθμζρωςθ του εκπροςϊπου του 

από τον Ανάδοχο ςχετικά με τθ λειτουργία του εργοταξίου. 

 Στθ ςυνζχεια ο εκπρόςωποσ του υπεργολάβου ενθμερϊνει το προςωπικό του για τουσ 

κινδφνουσ και τα μζτρα πρόλθψθσ τουσ. 

 Εφόςον κρικεί ςκόπιμο, ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνει τουσ ιδθ εγκατεςτθμζνουσ υπεργολάβουσ 

για τθ δραςτθριοποίθςθ του νζου υπεργολάβου. 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εργαςιϊν του υπεργολάβου ςτο ζργο πρζπει να εφαρμόηονται μζτρα 

πρόλθψθσ των κινδφνων. Για τθν αμοιβαία ενθμζρωςθ των υπεργολάβων και του Αναδόχου 

προβλζπεται θ διενζργεια ςυςκζψεων ςε τακτά χρονικά διαςτιματα που κα κακοριςτοφν από 

τον Ανάδοχο. Επίςθσ προβλζπεται θ διενζργεια ζκτακτων ςυςκζψεων, όταν προκφπτουν 

ςχετικά κζματα. 

Συνοπτικά: 

ΕΠΙΛΟΓΘ ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

 Ανάλυςθ νομοκετικϊν υποχρεϊςεων 

 Κακοριςμόσ ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων ςφμφωνα με τισ νομοκετικζσ 

ΠΡΙΝ ΣΘΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ 

 Ενθμζρωςθ για ςτελζχωςθ ςτο ζργο 

 Επιβεβαίωςθ ότι ζχει γνωςτοποιθκεί Τεχνικόσ Αςφάλειασ για το ςυγκεκριμζνο ζργο 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΣΟ ΕΡΓΟ 

 Ραραλαβι οδθγιϊν αςφαλοφσ εργαςίασ 

 Ενθμζρωςθ εκπροςϊπου 

 Ενθμζρωςθ/εκπαίδευςθ προςωπικοφ 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΠΟΙΘΘ ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

 Εφαρμογι μζτρων αςφαλείασ 
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1.8 ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

Σφμφωνα με τισ προβλζψεισ του ΡΔ 17/1996 και ΡΔ 305/1996 κάκε υπεργολάβοσ, ωσ 

εργοδότθσ,  πρζπει να ενθμερϊνει το προςωπικό του για τουσ κινδφνουσ που ςυνεπάγονται οι 

εργαςίεσ του ςυνεργείου του, κακϊσ και των άλλων ςυνεργείων ςτο εργοτάξιο. Επίςθσ πρζπει 

να ενθμερϊνει το προςωπικό του για όλα τα ςχετικά μζτρα προςταςίασ που λαμβάνονται, 

ςφμφωνα με τθ Νομοκεςία και το ΣΑΥ του ζργου. Για τθν υλοποίθςθ τθσ ενθμζρωςθσ 

προςωπικοφ ακολουκείται θ παρακάτω διαδικαςία: 

 Με τθν εγκατάςταςθ ςτο εργοτάξιο, ο εκπρόςωποσ του υπεργολάβου, αφοφ ενθμερωκεί 

ςχετικά από τον Ανάδοχο, ενθμερϊνει το ςυνεργείο του. 

 Μετά από κάκε ςφςκεψθ για κζματα αςφάλειασ που διενεργείται ςτο ζργο ακολουκεί 

ενθμζρωςθ του προςωπικοφ του, εφόςον προκφπτουν ςχετικά κζματα. 

Αντίςτοιχεσ προβλζψεισ ιςχφουν και για τα ςυνεργεία του Αναδόχου. 

1.9 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

Σφμφωνα με τισ προβλζψεισ του ΡΔ 17/1996 κάκε εργοδότθσ (Ανάδοχοσ και υπεργολάβοι) 

πρζπει να εξαςφαλίηει ςε κάκε εργαηόμενο επαρκι εκπαίδευςθ ςε κζματα αςφάλειασ και 

υγείασ με τθν ευκαιρία: 

 Τθσ πρόςλθψθσ του 

 Τυχόν μετάκεςθσ ι αλλαγισ κακθκόντων 

 Ειςαγωγισ ι αλλαγισ εξοπλιςμοφ εργαςίασ και γενικότερα νζασ τεχνολογίασ που αφορά 

ςτθν εργαςία του. 

Θ εκπαίδευςθ πρζπει να προςαρμόηεται εφόςον προκφπτουν νζοι κίνδυνοι και να 

επαναλαμβάνεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ προςωπικοφ ακολουκείται θ παρακάτω διαδικαςία: 

 Ο εκπρόςωποσ του υπεργολάβου, με τθ ςυνδρομι του Τεχνικοφ Αςφαλείασ, εκπαιδεφει το 

προςωπικό του με τθν εγκατάςταςθ του υπεργολάβου ςτο εργοτάξιο. Θ ςυγκεκριμζνθ 

εκπαίδευςθ ςυνιςτάται να ςυνδυαςτεί με τθν ενθμζρωςθ που προβλζπεται. 

 Ο εκπρόςωποσ του υπεργολάβου εκπαιδεφει κάκε νεοειςερχόμενο ςτο ζργο εργαηόμενο 

του ςυνεργείου του. 

 Θ παραπάνω εκπαίδευςθ επαναλαμβάνεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, ανάλογα με τθ 

διάρκεια δραςτθριοποίθςθσ του υπεργολάβου, τθν εμφάνιςθ νζων κινδφνων και τθν 

αφξθςθ τθσ επικινδυνότθτασ των ιδθ υπαρχόντων. 

Αντίςτοιχεσ προβλζψεισ ιςχφουν και για τα ςυνεργεία του Αναδόχου. Συνοπτικά: 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ 

 Ενθμζρωςθ εκπροςϊπου ςυνεργείου 
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 Ενθμζρωςθ – εκπαίδευςθ προςωπικοφ ςυνεργείου 

ΠΡΟΛΘΨΘ ΝΕΟΤ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ 

 Ενθμζρωςθ – εκπαίδευςθ νεοειςερχόμενου 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΠΟΙΘΘ ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ 

 Επανάλθψθ εκπαίδευςθσ προςωπικοφ 

 1 2 3 4 5 6 7 

Διευκυντισ ζργου x x x     

Εργοταξιάρχθσ x x x x   x 

Μθχανικοί ζργου  x x x   x 

Συντονιςτισ ΤΑ x x x x   x 

Υπεργολάβοι   x x x x x 

Εργοδθγοί   x x x x x 

Εργαηόμενοι   x x x x x 

 
1. Βαςικζσ αρχζσ αςφαλείασ 
2. Διαχείριςθ αςφαλείασ 
3. Νομοκετικζσ υποχρεϊςεισ 
4. Οδθγίεσ αςφαλείασ εργαςίασ 
5. Ρρϊτεσ βοικειεσ 
6. Ρυραςφάλεια 
7. Ζκτακτθ ανάγκθ 

1.10 ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΤΥΧΘΜΑΤΩΝ 

Σφμφωνα με τισ προβλζψεισ των Ν 3850/2010, ΡΔ 17/1996, ΡΔ 305/1996 και ΡΔ 1073/1981 

κάκε εργοδότθσ (Ανάδοχοσ και υπεργολάβοι) οφείλει ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ να 

εξαςφαλίηει τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν ςτον πακόντα. Επίςθσ πρζπει να μεριμνιςει για τθν 

αςφαλι διακομιδι του πακόντα ςε νοςοκομειακι μονάδα (εφόςον υπάρχει ςχετικι ανάγκθ). 

Επίςθσ πρζπει να ενθμερϊςει τισ αρμόδιεσ Αρχζσ εντόσ 24 ωρϊν. Σε περίπτωςθ ςοβαροφ 

ςυμβάντοσ πρζπει να διατθροφνται αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που μπορεί να χρθςιμεφςουν 

ςτθν εξακρίβωςθ των αιτιϊν του ατυχιματοσ. Τζλοσ τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τθ 

διερεφνθςθ του ατυχιματοσ πρζπει να καταχωροφνται ςτα αντίςτοιχα αρχεία (Βιβλίο 

Ατυχθμάτων, Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικοφ Αςφαλείασ - Γιατροφ Εργαςίασ, Κατάλογοσ Εργατικϊν 

Ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα εργαςίασ μεγαλφτερθ των 

τριϊν θμερϊν). Για τθ διαχείριςθ των ατυχθμάτων ακολουκοφνται τα παρακάτω, εκτόσ αν 

διαφορετικά απαιτείται από τθ ςφμβαςθ ι από τθν υπθρεςία, θ ςφνταξθ αντίςτοιχθσ 

διαδικαςίασ: 

 Με τθν εγκατάςταςθ του Αναδόχου ςτο εργοτάξιο διερευνάται θ φπαρξθ (και ςτοιχεία 

όπωσ τθλζφωνα και διευκφνςεισ) νοςοκομειακϊν μονάδων που βρίςκονται κοντά ςτο 

εργοτάξιο. 

 Με τθν εγκατάςταςθ του Αναδόχου ςτο εργοτάξιο οργανϊνεται φαρμακείο, το οποίο 

περιζχει κατ’ ελάχιςτον τα είδθ που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα 1 του ΣΑΥ. 
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 Κατά τθν εγκατάςταςθ κάκε υπεργολάβου ςτο εργοτάξιο, γίνεται ενθμζρωςι του για 

κζματα οργάνωςθσ πρϊτων βοθκειϊν. 

Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ: 

 Πποιοσ αντιλθφκεί το ςυμβάν πρζπει να προςφζρει πρϊτεσ βοικειεσ ςτον πακόντα, 

εφόςον γνωρίηει, και να ηθτιςει βοικεια (από άλλουσ εργαηόμενουσ που γνωρίηουν ι από 

το βοθκθτικό νοςθλευτικό προςωπικό εργοταξίου ι/και το Γιατρό Εργαςίασ, εφόςον αυτοί 

υπάρχουν).  Επίςθσ πρζπει άμεςα να ενθμερωκεί ο εκπρόςωποσ του εργοδότθ του 

πακόντα (Ανάδοχοσ ι Υπεργολάβοσ). Εφόςον υπάρχει ανάγκθ, ενθμερϊνεται το ΕΚΑΒ και ο 

πακϊν μεταφζρεται ςτθν πλθςιζςτερθ νοςοκομειακι μονάδα.   

 Ο εκπρόςωποσ του εργοδότθ (Ανάδοχοσ ι Υπεργολάβοσ), πρζπει να ενθμερϊςει τισ 

αρμόδιεσ αρχζσ (Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, Αςτυνομία, Αςφαλιςτικόσ Φορζασ) εντόσ 24 ωρϊν. 

 

Μετά το ατφχθμα: 

 Ο Τεχνικόσ Αςφαλείασ του Υπεργολάβου (και ο Γιατρόσ Εργαςίασ, εφόςον απαςχολείται), 

ςε ςυνεργαςία με τον εκπρόςωπο του ςτο εργοτάξιο, διερευνά τα αίτια του ςυμβάντοσ και 

προτείνει μζτρα για τθν αποφυγι επανάλθψθσ ςτο μζλλον. Θ παραπάνω διερεφνθςθ 

καταγράφεται ςτο Βιβλίο Ατυχθμάτων (ι/και ςτο Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικοφ Αςφαλείασ – 

Γιατροφ Εργαςίασ). Επίςθσ πρζπει να ενθμερωκεί ο Κατάλογοσ Εργατικϊν Ατυχθμάτων που 

είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν 

θμερϊν. 

 Εφόςον κρικεί απαραίτθτο, προβλζπεται ενθμζρωςθ των εργαηομζνων του ςυνεργείου, 

ςχετικά με τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν για τθν αποφυγι επανάλθψθσ παρόμοιου 

ατυχιματοσ ςτο μζλλον. 

Αντίςτοιχεσ προβλζψεισ ιςχφουν και για τα ςυνεργεία του Αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ ςοβαροφ ςυμβάντοσ πρζπει να διατθροφνται αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που 

μπορεί να χρθςιμεφςουν ςτθν εξακρίβωςθ των αιτιϊν του ατυχιματοσ.  

Συνοπτικά: 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ 

 Διερεφνθςθ φπαρξθσ νοςοκομειακϊν μονάδων κοντά ςτο εργοτάξιο 

 Οργάνωςθ φαρμακείου και παροχισ πρϊτων βοθκειϊν 

 Ενθμζρωςθ/Εκπαίδευςθ ςυνεργείων για πρϊτεσ βοικειεσ 

Ε ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΑΣΤΧΘΜΑΣΟ 

 Ραροχι πρϊτων βοθκειϊν και ενθμζρωςθ αρμοδίων 

 Ενθμζρωςθ ΕΚΑΒ και μεταφορά ςε νοςοκομειακι μονάδα 

 Ενθμζρωςθ αρμοδίων αρχϊν εντόσ 24 ωρϊν 
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ΜΕΣΑ ΣΟ ΑΣΤΧΘΜΑ 

 Διερεφνθςθ των αιτιϊν του ςυμβάντοσ και καταγραφι των αποτελεςμάτων 

 Ενθμζρωςθ/Εκπαίδευςθ προςωπικοφ για αποφυγι επανάλθψθσ του ςυμβάντοσ 

1.11 ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΙΚΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ 

Στο εργοτάξιο ενδζχεται να παρουςιαςτοφν ςυνκικεσ καφςωνα κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ 

και ψφχουσ κατά τουσ χειμερινοφσ. Για τθν αντιμετϊπιςθ τζτοιων καιρικϊν φαινομζνων 

προβλζπονται (εφόςον επθρεάηουν τισ εργαςίεσ):  

 Κακοριςμόσ διαλειμμάτων διάρκειασ και ςυχνότθτασ αναλόγωσ των καιρικϊν ςυνκθκϊν 

που επικρατοφν. 

 Μετακφλιςθ του ωραρίου (αποφυγι εργαςίασ ςτισ πρωινζσ ϊρεσ το χειμϊνα και ςτισ 

μεςθμεριανζσ το καλοκαίρι). 

 Διακοπι υπαίκριων εργαςιϊν όταν οι καιρικζσ ςυνκικεσ είναι δυςμενείσ (καφςωνασ, 

ψφχοσ, κυελλϊδεισ άνεμοι, ζντονεσ βροχοπτϊςεισ). 

 Ραροχι ςτουσ εργαηόμενουσ πόςιμου δροςεροφ νεροφ (10-15 C) ςε ςυνκικεσ καφςωνα 

και ηεςτϊν ροφθμάτων ςε ςυνκικεσ ψφχουσ. 

 Ρρογραμματιςμόσ των εργαςιϊν που ςυνεπάγονται υψθλι κερμικι καταπόνθςθ εκτόσ 

κερμοκραςιακϊν αιχμϊν, από τον υπεφκυνο του ςυνεργείου, και  μετακφλθςθ ι ενίςχυςθ 

του ωραρίου ϊςτε να υλοποιοφνται κανονικά τα διαλείμματα.  

 Σε ςυνκικεσ υψθλϊν κερμοκραςιϊν, αποφυγι βαριάσ ςωματικισ εργαςίασ, ιδιαίτερα ςε 
μζρθ που ςυνυπάρχουν υψθλι κερμοκραςία με υγραςία, κακϊσ και κάτω από τον ιλιο. 

 

1.12 ΣΘΜΑΝΣΘ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Σφμφωνα με τισ προβλζψεισ του ΡΔ 105/1995 πρζπει να τοποκετείται ςιμανςθ αςφάλειασ 

όταν οι υπαρκτοί ι πικανοί κίνδυνοι δεν μποροφν να αποφευχκοφν ι να μειωκοφν επαρκϊσ με 

τεχνικά μζςα ςυλλογικισ προςταςίασ ι με μζτρα, μεκόδουσ ι διαδικαςίεσ οργάνωςθσ τθσ 

εργαςίασ. 

 Θ ςθματοδότθςθ αςφάλειασ των χϊρων εργαςίασ ςε καμία περίπτωςθ δεν υποκακιςτά ι 

περιορίηει τθ λιψθ των αναγκαίων εκάςτοτε μζτρων προςταςίασ των εργαηομζνων. 

Θ ςυμμόρφωςθ με τθ ςιμανςθ αςφάλειασ είναι υποχρεωτικι και κανείσ μθ εξουςιοδοτθμζνοσ 

δεν επιτρζπεται να τθ μετακινεί ι καταςτρζφει. 

Στο Ραράρτθμα 5 του ΣΑΥ παρατίκενται ςυνικθ ςιματα αςφάλειασ. 

1.13 ΥΓΙΕΙΝΘ - ΥΓΕΙΑ 

Θ τιρθςθ τθσ υγιεινισ των εργαηομζνων ελζγχεται από τουσ επικεφαλισ των τμθμάτων 

(εργοδθγοί, εκπρόςωποι υπεργολάβων, Γιατροί Εργαςίασ). Συγκεκριμζνα πρζπει οι 
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εργαηόμενοι να μθν τρϊνε ι πίνουν ςτο χϊρο εργαςίασ, παρά μόνο ςτουσ χϊρουσ που 

προβλζπονται για τθν εςτίαςι τουσ. Επίςθσ, μζριμνα πρζπει να λαμβάνεται για τθν τιρθςθ τθσ 

υγιεινισ πριν το φαγθτό και τθν αναχϊρθςθ από το εργοτάξιο. Τα απορρίμματα από τα φαγθτά 

πρζπει να εναποτίκενται ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων. Οι κάδοι απορριμμάτων πρζπει να 

αδειάηονται και τα απορρίμματα να απομακρφνονται από το εργοτάξιο ςε χρονικά διαςτιματα, 

κατάλλθλα επιλεγμζνα, ϊςτε να διαςφαλίηονται άριςτεσ ςυνκικεσ υγιεινισ ςτο εργοτάξιο.  

Ιδιαίτερα για τθν αντιμετϊπιςθ διαςποράσ ιϊςεων κατά τθ χειμερινι περίοδο, ο Ανάδοχοσ  

δφναται να προβεί ςτθ λιψθ ςυγκεκριμζνων –πζρα των ςυνικων- μζτρων πρόλθψθσ και 

προςταςίασ, όπωσ ενδεικτικά αναφζρονται: 

Α) Τεχνικά Μζτρα 

 Ειδικι ενθμζρωςθ από το Γιατρό Εργαςίασ ι/και τον Τεχνικό Αςφάλειασ 

 Τοιχοκόλλθςθ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ των οδθγιϊν του Υπουργείου Υγείασ ι/και του 

Εκνικοφ Οργανιςμοφ Δθμόςιασ Υγείασ (ΕΟΔΥ) 

 Διάκεςθ κατά περίπτωςθ ατομικϊν μζςων ατομικισ προςταςίασ (μάςκεσ, γάντια, φόρμεσ 

κα) 

 Τακτικι απολφμανςθ εργοταξιακϊν γραφείων, επιφανειϊν και αντικειμζνων (γραφεία, 

πόμολα, πλθκτρολόγια, τθλζφωνα κα) 

 Διάκεςθ αντιςθπτικϊν αλκοολοφχων υγρϊν χεριϊν 

 Επαρκισ εξαεριςμόσ των κλειςτϊν χϊρων εργαςίασ 

 Αυςτθρι τιρθςθ των μζτρων ατομικισ υγιεινισ (αποφυγι χειραψιϊν, πλφςιμο χεριϊν με 

ςαποφνι ι/και αντιςθπτικϊν υγρϊν, αποφυγι επαφισ χεριϊν με το πρόςωπο, κλπ) κακϊσ 

και αναπνευςτικισ υγιεινισ προσ αποφυγι μετάδοςθσ των ιϊν μζςω ςταγονιδίων 

Β) Οργανωτικά Μζτρα 

 Ρεριοριςμόσ ςυναντιςεων/ςυνακροίςεων 

 Χριςθ τεχνολογίασ για τθλεδιαςκζψεισ  

 Χωροταξικι διάταξθ πχ απόςταςθ δφο μζτρων μεταξφ των εργαηομζνων 

 Εξ αποςτάςεωσ εργαςία (τθλεεργαςία) όπου αυτό είναι δυνατό   

 Μειωμζνο ωράριο  

 Ειδικζσ άδειεσ ςε εργαηομζνων  

Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ ςυμπτωμάτων λοίμωξθσ του αναπνευςτικοφ, γίνεται άμεςθ 

ενθμζρωςθ του Ρροϊςταμζνου και του Γιατροφ Εργαςίασ για ιατρικι αξιολόγθςθ, ςφμφωνα και 

με τισ οδθγίεσ  του Υπουργείου Υγείασ ι/και του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Δθμόςιασ Υγείασ (ΕΟΔΥ).   
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΤ 
Τα ελάχιςτα υλικά φαρμακείου ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, είναι ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
Νομοκεςία (Υ.Α.ρικμ. οικ. 32205/Δ10.96/2.10.2013) τα εξισ παρακάτω:  
 
α) Aκετυλοςαλικυλικό οξφ. 
β) Ραρακεταμόλθ. 
γ) Aντιιςταμινικά διςκία. 
δ) Διςκία κορτιηόνθσ (πρεδνιηολόνθ 4 mg). 
ε) Ενζςιμο ςκεφαςμα κορτιηόνθσ (μεκυλπρεδνιηολόνθ 125 mg). 
ςτ) Aντιόξινα διςκία. 
η) Σπαςμολυτικά διςκία. 
θ) Αντιδιαρροϊκά διςκία − Loperamide. 
κ) Οφκαλμικό διάλυμα για πλφςθ. 
ι) Aντιςθπτικό κολλφριο. 
ια) Aντιϊςταμινικι αλοιφι. 
ιβ) Αλοιφι για εποφλωςθ εγκαυμάτων. 
ιγ) Γάντια. 
ιδ) Υγρό απολφμανςθσ χεριϊν. 
ιε) Αποςτειρωμζνεσ γάηεσ κουτιά των πζντε εκατοςτϊν, δζκα εκατοςτϊν και δεκαπζντε 
εκατοςτϊν. 
ιςτ) Γάηεσ εμποτιςμζνεσ με αντιβιοτικό (Fusidic acid). 
ιη) Bαμβάκι. 
ιθ) Λευκοπλάςτθσ πλάτουσ 0,08 μζτρα. 
ικ) Tεμάχια λευκοπλάςτθ με γάηα αποςτειρωμζνθ. 
κ) Eπίδεςμοσ 2,50 Χ 0,05 μζτρα. 
κα) Eπίδεςμοσ 2,50 Χ 0,10 μζτρα. 
κβ) Tριγωνικόσ επίδεςμοσ. 
κγ) Aιμοςτατικόσ επίδεςμοσ. 
κδ) Φυςιολογικόσ ορόσ 250 ι 500 ml. 
κε) Oξυηενζ. 
κςτ) Oινόπνευμα κακαρό. 
κη) Αντιςθπτικό διάλυμα (solution ext. use Povidone 
Iodine 10 %). 
κθ) Γλωςςοπίεςτρα. 
κκ) Ροτθράκια μιασ χριςθσ (χάρτινα ι πλαςτικά). 
 
Οτιδιποτε πζραν των ανωτζρω μπορεί να διατεκεί, ανάλογα με τθν επικινδυνότθτασ τθσ 
εργαςίασ, τον αρικμό εργαηομζνων, τθ διαςπορά των κζςεων εργαςίασ, κατόπιν γραπτισ 
εκτίμθςθσ κινδφνου του Γιατροφ Εργαςίασ του Αναδόχου, ι άλλου γιατροφ εφόςον ο πρϊτοσ 
δεν προβλζπεται. 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΕΛΕΘ ΕΡΓΟΤ 
Το Χρονοδιάγραμμα του ζργου επιςυνάπτεται με τθν ζναρξθ των εργαςιϊν και ενθμερϊνεται 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 3: ΜΕΛΕΣΘ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΙΚΡΙΩΜΑΣΩΝ 
Θ Μελζτθ Καταςκευισ Ικριωμάτων κα επιςυναφκεί ςε μεταγενζςτερθ φάςθ του ζργου. Θ 
Μελζτθ Καταςκευισ Ικριωμάτων κα εκπονθκεί ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του 
καταςκευαςτι τθσ και τα αναμενόμενα φορτία (ΚΥΑ 16440/1993). 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 4: ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΘ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 
2011 - 2020 

 Εγκ. 13308/466/2020 Εφαρμογι του άρκρου δζκατου τρίτου τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ 

Ρεριεχομζνου τθσ 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α’) – Διατάξεισ για τθν άςκθςθ κακθκόντων 

ιατροφ εργαςίασ, ΦΕΚ--/23.3.2020 

 Ρ.Ν.Ρ./2020 Κατεπείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν του κινδφνου 

διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνίασ και τθσ 

επιχειρθματικότθτασ και τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ αγοράσ και τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ, ΦΕΚ 68/Α’/20.03.2020 

 Εγκ. Οικ. 12339/404/2020 – Ζκτακτα και προςωρινά μζτρα ςτθν αγορά εργαςίασ για τθν 

αντιμετϊπιςθ και τον περιοριςμό τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19, ΦΕΚ--

/12.03.2020 

 Υ.Α.Δ22/4193/2019  Ζγκριςθ εβδομιντα (70) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

(ΕΤΕΡ), με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα και Μελζτεσ, ΦΕΚ 4607/Β` 

13.12.2019 

 Υ.Α.οικ.74285/176/Φ113/2018 Τροποποίθςθ - ςυμπλιρωςθ τθσ οικ. 

1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Θ)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων «Κατάταξθ των 

μθχανθμάτων ζργου ςε ειδικότθτεσ και ομάδεσ, ωσ προσ τθ δραςτθριότθτα του 

χειριςμοφ ςφμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α’ 198) και αντιςτοίχιςθ των υφιςταμζνων 

αδειϊν που ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α’ 6) ι το π.δ. 31/1990 (Α’ 11) 

με τισ άδειεσ που εκδίδονται κατ’ εφαρμογι του προεδρικοφ αυτοφ διατάγματοσ» 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ΦΕΚ 2942/Β`/20.7.2018 

 Υ.Α.41320/1885/2018 Τροποποίθςθ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ 1592/58/13.1.2017 
«Ειδικόσ Κατάλογοσ ιατρϊν του άρκρου 16 παρ. 2 του «Κϊδικα Νόμων για τθν Υγεία 
και τθν Αςφάλεια των εργαηομζνων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο 
του ν. 3850/2010 «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των 
εργαηομζνων» (ΦΕΚ Αϋ 84) όπωσ αυτό ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει», ΦΕΚ 
3398/Β`/10.8.2018 

 Υ.Α.οικ.74285/176/φ113/2018 Τροποποίθςθ-ςυμπλιρωςθ τθσ οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 
(Θ)ϋ(Βϋϋ519 6-3-2013) απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, 
Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων «Κατάταξθ των μθχανθμάτων ζργου ςε 
ειδικότθτεσ και ομάδεσ, ωσ προσ τθ δραςτθριότθτα του χειριςμοφ ςφμφωνα με το π.δ. 
113/2012 (198/Α) και αντιςτοίχιςθ των υφιςτάμενων αδειϊν που ζχουν εκδοκεί 
ςφμφωνα με το π.δ. 22/1976 (6/Α) ι το π.δ. 31/1990 (11/Α) με τισ άδειεσ που 
εκδίδονται κατ εφαρμογι του προεδρικοφ αυτοφ διατάγματοσ» όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2542&item_id=13102
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=13113
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 Υ.Α.32126/1463/2018 Τροποποίθςθ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ 50067/28/27.11.2017 
«Θλεκτρονικι Βάςθ καταχϊριςθσ δεδομζνων Τεχνικϊν Αςφάλειασ και διαδικαςία 
ανάκεςθσ κακθκόντων Τεχνικοφ Αςφαλείασ μζςω ΟΡΣ-ΣΕΡΕ», ΦΕΚ 2404/Β`/25.6.2018 

 Υ.Α.111/2017/2018  Τροποποίθςθ-Συμπλιρωςθ τθσ αρικμ. 3015811/2663 (ΦΕΚ 
1410/Βϋ/6.9.2010) κοινι υπουργικι απόφαςθ ςχετικά με τον κακοριςμό μζτρων 
ελζγχου και κυρϊςεων για τθν εκτζλεςθ του αρικμ. 1272/2008/ΕΚ κανονιςμοφ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και Κατάργθςθ τθσ υπουργικισ 
απόφαςθσ 265/2002, (ΦΕΚ 1214/Βϋ/19.9.2002) ςχετικά με τθν ταξινόμθςθ, επιςιμανςθ 
και ςυςκευαςία επικίνδυνων παραςκευαςμάτων και τθσ αρικμ. 378/1994 κοινισ 
υπουργικισ απόφαςθσ (ΦΕΚ 705/Βϋ/20.9.1994) ςχετικά με τθν ταξινόμθςθ, 
επιςιμανςθ, ςυςκευαςία και επικίνδυνων ουςιϊν, ΦΕΚ 1876/Β`/24.5.2018 

 Υ.Α.25049/1253/2018  Κφρωςθ του ειδικοφ καταλόγου Ιατρϊν του άρκρου 16 παρ.2 
του «Κϊδικα Νόμων για τθν Υγεία και τθν Αςφάλεια των εργαηομζνων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που 
κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Ν. 3850/2010 «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν 
υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων» (ΦΕΚ 84/Α) όπωσ αυτό ςυμπλθρϊκθκε και 
ιςχφει, ΦΕΚ 1580/Β`/8.5.2018 

 Υ.Α.16974/758/2018 Τροποποίθςθ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ 50067/28/27.11.2017 
«Θλεκτρονικι Βάςθ καταχϊριςθσ δεδομζνων Τεχνικϊν Αςφάλειασ και διαδικαςία 
ανάκεςθσ κακθκόντων Τεχνικοφ Αςφαλείασ μζςω ΟΡΣ-ΣΕΡΕ», ΦΕΚ 1242/Β`/4.4.2018 

 Ρ.Δ.82/2018  Τροποποίθςθ του π.δ. 307/1986 «Ρροςταςία τθσ υγείασ των εργαηομζνων 
που εκτίκενται ςε οριςμζνουσ χθμικοφσ παράγοντεσ κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ 
τουσ» (135 Αϋ) όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 
2017/164/EE τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 27/1.2.2017), ΦΕΚ 152/Α`/21.8.2018 

 Αρ. Ρρωτ. 33405/Δ9 1493/2018, ΦΕΚ --/15/6.2018 Ιατροί Εργαςίασ 

 ΡΔ134/2017 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ΦΕΚ Α' 168/6-11-2017» 

 Υ.Α.50067/28/2017 Θλεκτρονικι βάςθ καταχϊριςθσ δεδομζνων Τεχνικϊν Αςφάλειασ 
και διαδικαςία ανάκεςθσ κακθκόντων Τεχνικοφ Αςφαλείασ μζςω ΟΡΣ-ΣΕΡΕ, ΦΕΚ 
3952/Β`/10.11.2017 

 Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ. 38108/ΦΝ 466/2017 - Ρεριεχόμενο του Μθτρϊου Ζργου, ΦΕΚ 
1956/Βϋ/7.6.2017 

 Υ.Α.1865/2017 Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 4229/395/2013 (Β’ 318) κοινισ υπουργικισ 
απόφαςθσ με κζμα: «Ρροχποκζςεισ ίδρυςθσ και λειτουργίασ των επιχειριςεων που 
δραςτθριοποιοφνται με τθν εκτζλεςθ κατεδαφιςτικϊν ζργων και εργαςιϊν αφαίρεςθσ 
αμιάντου ι/και υλικϊν που περιζχουν αμίαντο από κτίρια, καταςκευζσ, ςυςκευζσ, 
εγκαταςτάςεισ και πλοία, κακϊσ επίςθσ και με εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, επικάλυψθσ και 
εγκλειςμοφ αμιάντου ι/και υλικϊν που περιζχουν αμίαντο», ΦΕΚ 1865/Β`/26.5.2017 

 Υ.Α.Οικ.52780/ΔΤΒΝ/894/Τμ. Δ/Φ.14.1/2017 Τροποποίθςθ τθσ κοινισ υπουργικισ 
απόφαςθσ υπ’ αρικμ. 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 132/Βϋ/21.2.1989) «Κανονιςμοί για τθν 
παραγωγι, αποκικευςθ και διάκεςθ ςε κατανάλωςθ εκρθκτικϊν υλϊν», ΦΕΚ 
1628/Β`/16.5.2017 

 Υ.Α.Οικ.21867/2016 «Προι, προχποκζςεισ κα διαδικαςίεσ εγκρίςεων τφπου και αδειϊν 
κυκλοφορίασ που αφοροφν τα Μθχανιματα Ζργων (Μ.Ε.) και τα οχιματα ειδικισ 
κατθγορίασ, ΦΕΚ 3276/Βϋ/12.10.2016 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=12962
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 Υ.Α.Οικ.84123/305/Φ113/2016 Τροποποίθςθ - ςυμπλιρωςθ τθσ υπ’ αρικ. 
Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Θ)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων «Κατάταξθ των 
μθχανθμάτων ζργου ςε ειδικότθτεσ και ομάδεσ, ωσ προσ τθ δραςτθριότθτα του 
χειριςμοφ ςφμφωνα με το Ρ.δ. 113/2012 (Α’/198) και αντιςτοίχιςθ των υφιςταμζνων 
αδειϊν που ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με το Ρ.δ. 22/1976 (Α’/6) ι το Ρ.δ. 31/1990 
(Α’/11) με τισ άδειεσ που εκδίδονται κατ’ εφαρμογι του Ρροεδρικοφ αυτοφ 
διατάγματοσ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ΦΕΚ 2481/Β`/11.8.2016 

 Υ.Α.Οικ.34331/Δ9.8920/2016 «Απλοφςτευςθ διαδικαςιϊν Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ (Σ.ΕΡ.Ε.) μζςω του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ του Σ.ΕΡ.Ε 
(ΟΡΣ-ΣΕΡΕ)», ΦΕΚ 2458/Β`/10.8.2016 

 Υ.Α.Οικ.52019/ΔΤΒΝ 1152/2016 Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Φεβρουαρίου 2014 για τθν εναρμόνιςθ των νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν 
ςχετικά με τισ ςυςκευζσ και τα ςυςτιματα προςταςίασ που προορίηονται για χριςθ ςε 
εκριξιμεσ ατμόςφαιρεσ (αναδιατφπωςθ), ΦΕΚ 1426/Β`/20.5.2016 

 Ν4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 

 Εγκ.Οικ.20958/2015 «Τιρθςθ ιατρικϊν φακζλων και βεβαιϊςεων καταλλθλότθτασ των 
εργαηομζνων» 

 Εγκ. Οικ. 20958/2015 - Τιρθςθ ιατρικϊν φακζλων και βεβαιϊςεων καταλλθλότθτασ 
των εργαηομζνωνΕγκ.Οικ.24120/1336/2014 «Ανακοίνωςθ δθμοςίευςθσ τθσ υ.α. με 
αρικ. 14867/825/2014 (1241/Β) «Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν τιρθςθσ αρχείων για 
κζματα Αςφάλειασ και Υγείασ ςτθν εργαςία ςτα τεχνικά ζργα» 

 Εγκ.42628/Δ10.130/2014 «Υποχρζωςθ υποβολισ εργαηομζνων ςε ιατρικζσ εξετάςεισ» 

 Εγκ.οικ.36801/Δ10.114/8.11.2013 «Υπουργικι Απόφαςθ οικ.32205/Δ10.96/2.10.2103 
«Ελάχιςτα απαιτοφμενα υλικά πρϊτων βοθκειϊν ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ», ΦΕΚ 
2562/Βϋ/11.10.2013 

 Εγκ.οικ.12370/1435/2013  Πςον αφορά τισ διατάξεισ για τθν υγεία και τθν αςφάλεια 
ςτθν εργαςία (ΑΥΕ) οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτο ν. 4144/2013, ΦΕΚ --/22/4.2013 

 Y.A.Οικ.1032/166/φ.γ.9.6.4(Θ)/2013 «Κατάταξθ των μθχανθμάτων ζργου ςε ειδικότθτεσ 
και ομάδεσ, ωσ προσ τθ δραςτθριότθτα του χειριςμοφ ςφμφωνα με το π.δ. 113/2012 
(198/Α) και αντιςτοίχιςθ των υφιςτάμενων αδειϊν που ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με το 
π.δ. 22/1976 (6/Α) ι το π.δ. 31/1990 (11/Α) με τισ άδειεσ που εκδίδονται κατ εφαρμογι 
του προεδρικοφ αυτοφ διατάγματοσ», ΦΕΚ 519/Β`/6.3.2013 

 ΡΔ115/2012 «Κακοριςμόσ ειδικοτιτων και βακμίδων για τισ επαγγελματικζσ 
δραςτθριότθτεσ: (α) τθσ εκτζλεςθσ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και επιτιρθςθσ τθσ 
λειτουργίασ μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων ςε βιομθχανίεσ και άλλεσ μονάδεσ, (β) του 
χειριςμοφ και τθσ επιτιρθςθσ ατμολεβιτων και (γ) τθσ εκτζλεςθσ τεχνικοφ ζργου και 
τθσ παροχισ τεχνικισ υπθρεςίασ για εργαςίεσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ και 
οξυγονοκόλλθςθσ, κακοριςμόσ επαγγελματικϊν προςόντων και προχποκζςεων για τθν 
άςκθςθ των δραςτθριοτιτων αυτϊν από φυςικά πρόςωπα και άλλεσ ρυκμίςεισ», ΦΕΚ 
200/Αϋ/2012 

 ΡΔ114/2012 «Κακοριςμόσ ειδικοτιτων και βακμίδων επαγγελματικϊν προςόντων για 

τθν επαγγελματικι δραςτθριότθτα τθσ καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και 

επιτιρθςθσ τθσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων καφςθσ υγρϊν και αερίων καυςίμων 
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για τθν παραγωγι ηεςτοφ νεροφ, κακοριςμόσ επαγγελματικϊν προςόντων και 

προχποκζςεων για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ από φυςικά πρόςωπα και 

άλλεσ ρυκμίςεισ», ΦΕΚ 199Α/12 

 ΡΔ113/2012 «Κακοριςμόσ ειδικοτιτων για τθν επαγγελματικι δραςτθριότθτα του 

χειριςμοφ μθχανθμάτων τεχνικϊν ζργων, κακοριςμόσ κριτθρίων για τθν κατάταξθ των 

μθχανθμάτων ςε ειδικότθτεσ και ομάδεσ, κακοριςμόσ επαγγελματικϊν προςόντων και 

προχποκζςεων για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ αυτισ δραςτθριότθτασ από φυςικά 

πρόςωπα και άλλεσ ρυκμίςεισ», ΦΕΚ 198Α/12 

 ΡΔ112/2012 «Κακοριςμόσ ειδικοτιτων και βακμίδων επαγγελματικϊν προςόντων για 

τθν επαγγελματικι δραςτθριότθτα τθσ καταςκευισ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ 

υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων και προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 

αυτισ από φυςικά πρόςωπα», ΦΕΚ 197Α/12 

 Εγκ. 27/2012 - (Αρ. πρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ./369/15.10.2012) «Ζνταξθ ςτα ςυμβατικά τεφχθ 

(ΕΣΥ) των δθμοπρατοφμενων ζργων, άρκρου ςχετικοφ με τα «απαιτοφμενα μζτρα 

αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο» 

 ΕΓΚ10201/ΣΕΡΕ «Θεϊρθςθ Σχεδίου και Φακζλου Αςφάλειασ και Υγείασ», 27/03/2012 

 ΥΑ6690/2012 «Ρροϊόντα Δομικϊν Καταςκευϊν: χαρακτθριςτικά, τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ, διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ ςυμμόρφωςθσ και ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ 

«CE», ΦΕΚ 1914Β/12 

 Ν4030/2011, «Νζοσ τρόποσ ζκδοςθσ αδειϊν δόμθςθσ, ελζγχου καταςκευϊν και λοιπζσ 

διατάξεισ», ΦΕΚ 249Α/11 

 ΥΑ2223/2011 «Κανονιςμόσ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν (ΚΜΛΕ)», ΦΕΚ 

1227Β/11 

 ΥΑ6952/2011 «Υποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν 

εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν που προορίηονται 

για τθν κυκλοφορία πεηϊν», ΦΕΚ 420Β/11 

 

2006 - 2010 

 Ν3850/2010 «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των 

εργαηομζνων», ΦΕΚ 84Α,  ο οποίοσ αντικατζςτθςε το Ν1568/1985 «Υγιεινι και 

αςφάλεια των εργαηομζνων», ΦΕΚ 117Α/85 και το ΡΔ17/1996 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ 

τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των εργαηομζνων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 

89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπωσ τροποποιικθκε με το ΡΔ159/1999 

(ΦΕΚ 157Α/99) 

 ΡΔ82/2010 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ υγείασ και αςφάλειασ όςον αφορά ςτθν ζκκεςθ 

των εργαηομζνων ςε κινδφνουσ προερχόμενουσ από φυςικοφσ παράγοντεσ (τεχνθτι 

οπτικι ακτινοβολία), ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145Α/10 

 ΡΔ57/2010 «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τθν Οδθγία 2006/42/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «ςχετικά με τα μθχανιματα και τθν 

τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 95/16/ΕΚ» και κατάργθςθ των Ρ.Δ. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 

97Α, όπωσ τροποποιικθκε με το ΡΔ81/2011, ΦΕΚ 197Α/10 
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 ΥΑ21017/2009 «Προι και προχποκζςεισ λειτουργίασ των επιχειριςεων που 

αςχολοφνται με τισ εργαςίεσ κατεδάφιςθσ και αφαίρεςθσ αμιάντου ι/και υλικϊν που 

περιζχουν αμίαντο από κτίρια, καταςκευζσ, ςυςκευζσ, εγκαταςτάςεισ και πλοία, κακϊσ 

επίςθσ και με τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, επικάλυψθσ και εγκλειςμοφ αμιάντου ι/και 

υλικϊν που περιζχουν αμίαντο», ΦΕΚ 1287Β/09 

 Εγκ. 6/2008  «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ Σχεδίου Αςφάλειασ και Υγείασ 

(ΣΑΥ) και τθν κατάρτιςθ Φακζλου Αςφάλειασ και Υγείασ (ΦΑΥ) των Δθμοςίων Ζργων» 

ΦΕΚ--/31/3.2008 

 ΕΓΚ6/ΔΙΡΑΔ/οικ/215 «Διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ ΣΑΥ και ΦΑΥ των 

Δθμοςίων Ζργων» 31/03/2008 

 ΡΔ162/2007 «Ρροςταςία τθσ υγείασ των εργαηομζνων που εκτίκενται ςε οριςμζνουσ 

χθμικοφσ παράγοντεσ κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ, κατά τροποποίθςθ του π.δ. 

307/1986 όπωσ ιςχφει, ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202Α/07 

 ΡΔ212/2006 «Ρροςταςία των εργαηομζνων που εκτίκενται ςε αμίαντο κατά τθν 

εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπωσ αυτι 

τροποποιικθκε με τθν οδθγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και τθν οδθγία 2003/18/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου», ΦΕΚ 212Α/06 

 ΡΔ149/2006 «Eλάχιςτεσ προδιαγραφζσ υγείασ και αςφάλειασ όςον αφορά τθν ζκκεςθ 

των εργαηομζνων ςε κινδφνουσ προερχόμενουσ από φυςικοφσ παράγοντεσ (κόρυβοσ) 

ςε εναρμόνιςθ με τθν οδθγία 2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 159Α/06 

 

2000 - 2005 

 ΡΔ 176/2005 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ υγείασ και αςφάλειασ όςον αφορά ςτθν 

ζκκεςθ εργαηομζνων ςε κινδφνουσ προερχόμενουσ από φυςικοφσ παράγοντεσ 

(κραδαςμοφσ), ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

 ΡΔ 155/2004 - Τροποποίθςθ του πδ 395/94 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και 
υγείασ για τθ χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηομζνουσ κατά τθν 
εργαςίασ τουσ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 2001/45/ΕΚ, ΦΕΚ 121/Α’/5-7-
2004 

 ΚΥΑ 15085/ 15085/593/2003 «Κανονιςμόσ Ελζγχων Ανυψωτικϊν Μθχανθμάτων» ΦΕΚ 

1186/Β'/25-8-2003 

 ΥΑ 502/2003 «Ζγκριςθ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ Σιμανςθσ Εκτελοφμενων Οδικϊν Ζργων 

εντόσ και εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν ωσ ελάχιςτα όρια», ΦΕΚ 946/03 

 ΑΡ. ΔΙΡΑΔ/οικ 889/2002 «Ρρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του εργαςιακοφ κινδφνου κατά 

τθν καταςκευι Δθμοςίων Ζργων», ΦΕΚ 16Β/03 

 ΑΡ. ΔΙΡΑΔ/οικ 177/2001 «Ρρόλθψθ εργαςιακοφ κινδφνου κατά τθ μελζτθ του ζργου», 

ΦΕΚ 266Β/01 

 ΑΡ.ΔΕΕΡΡ/οικ 85/2001 «Κακιζρωςθ του Σχεδίου Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ) και του 

Φακζλου Αςφάλειασ και Υγείασ (ΦΑΥ) ωσ απαραίτθτων ςτοιχείων για τθν ζγκριςθ 

μελζτθσ ςτο ςτάδιο τθσ οριςτικισ μελζτθσ ι/και τθσ μελζτθσ εφαρμογισ ςε κάκε 

Δθμόςιο Ζργο», ΦΕΚ 686Β/01 
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 ΑΡ. οικ 433/2000 «Κακιζρωςθ του Φακζλου Αςφάλειασ και Υγείασ (ΦΑΥ) ωσ 

απαραίτθτου ςτοιχείου για τθ προςωρινι και οριςτικι παραλαβι κάκε Δθμόςιου 

Ζργου», ΦΕΚ 1176Β/00 

 

Προ του 2000 

 Ν2696/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ», ΦΕΚ 57Α, όπωσ 

τροποποιικθκε με το Ν3542/07 «Τροποποιιςεισ διατάξεων του Κϊδικα Οδικισ 

Κυκλοφορίασ», ΦΕΚ 50Α/99 

 ΡΔ 90/1999 «Κακοριςμόσ οριακϊν τιμϊν ζκκεςθσ και ανϊτατων οριακϊν τιμϊν 

ζκκεςθσ των εργαηομζνων ςε οριςμζνουσ χθμικοφσ παράγοντεσ κατά τθν διάρκεια τθσ 

εργαςίασ τουσ ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ τθσ Επιτροπισ 

και τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ του π.δ. 307/86 “Ρροςταςία τθσ υγείασ των 

εργαηομζνων που εκτίκενται ςε οριςμζνουσ χθμικοφσ παράγοντεσ κατά τθν διάρκεια 

τθσ εργαςίασ τουσ” (135/Α) όπωσ τροποποιικθκε με το π.δ. 77/93 (34/Α)» ΦEK 

94/A/13-5-99 

 ΡΔ 17/1996  «Mζτρα για τθν βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των εργαηοµζνων 

κατά τθν εργαςία ςε ςυµµόρφωςθ µε τισ οδθγίεσ 89/391/EOK και 91/383/EOK», ΦEK 

11/A/18-1-96) 

 ΡΔ305/1996 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ που πρζπει να 

εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 

92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212/Α/96 

 ΡΔ105/1995 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθ ςιμανςθ αςφάλειασ ι/και υγείασ ςτθν 

εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

 Ν2224/1994 «φκμιςθ κεμάτων εργαςίασ, ςυνδικαλιςτικϊν δικαιωμάτων, Υγιεινισ – 

Αςφάλειασ κλπ», ΦΕΚ 112Α/94, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν ΥΑ 25231/10 

«Κατθγοριοποίθςθ παραβάςεων και κακοριςμόσ φψουσ προςτίμων που επιβάλλονται 

από τουσ Επικεωρθτζσ Εργαςίασ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΣΕΡΕ)», ΦΕΚ 

2150Β/94 

 ΡΔ397/1994 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ κατά τθ χειρωνακτικι 

διακίνθςθ φορτίων που ςυνεπάγεται κίνδυνο ιδίωσ για τθ ράχθ και τθν οςφυϊκι χϊρα 

των εργαηομζνων ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ», 

ΦΕΚ 221Α/94 

 ΡΔ396/1994 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθ χριςθ από τουσ 

εργαηόμενουσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ 

προσ τθν οδθγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 

 ΡΔ395/1994 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθ χρθςιμοποίθςθ 

εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηόμενουσ κατά τθν εργαςία τουσ ςε ςυμμόρφωςθ 

με τθν οδθγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπωσ τροποποιικθκε με τα 

ΡΔ89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και ΡΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) και ΡΔ155/2004 (ΦΕΚ 

121Α/04). 

 Υ.Α. οικ.31245/1993 «Συςτάςεισ για κατεδαφίςεισ κτθρίων» ΦΕΚ 451Β/93 
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 ΡΔ77/1993 «προςταςία των εργαηομζνων από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ 

παράγοντεσ. Τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ προσ τθν οδθγία του ςυμβουλίου 

88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 

 ΚΥΑ16440/1993 «Κανονιςμόσ παραγωγισ και διάκεςθσ ςτθν αγορά 

ςυναρμολογοφμενων μεταλλικϊν ςτοιχείων για τθν αςφαλι καταςκευι και χριςθ 

μεταλλικϊν ςκαλωςιϊν», ΦΕΚ 756Β/93 

 ΡΔ225/1989 «Υγιεινι και αςφάλεια ςτα υπόγεια τεχνικά ζργα» ΦΕΚ 106/Α/89 

 ΡΔ307/1986 «Ρροςταςία τθσ υγείασ των εργαηομζνων που εκτίκενται ςε οριςμζνουσ 

χθμικοφσ παράγοντεσ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ», ΦΕΚ 135Α, όπωσ 

τροποποιικθκε με το ΡΔ12/2012, ΦΕΚ 19/Α 

 N 1568/85 «Υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων»  ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985 

 N1430/1984 «Κφρωςθ τθσ αρικμ. 62 Διεκνοφσ Συμβάςεισ Εργαςίασ, που αφορά τισ 

διατάξεισ αςφάλειασ ςτθν οικοδομικι βιομθχανία και τθ ρφκμιςθ κεμάτων που ζχουν 

ςχζςθ με αυτι», ΦΕΚ 49/Α/84 

 ΥΑ130646/1984 «Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ», ΦΕΚ 154/Β/84 

 Ν1396/1983 «Υποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφάλειασ ςτισ οικοδομζσ 

και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά ζργα», ΦΕΚ 126/Α/83 

 ΡΔ1073/1981 «Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςιν εργαςιϊν εισ εργοτάξια 

οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτοσ Ρολιτικοφ Μθχανικοφ», ΦΕΚ 

260/Α/81 

 ΡΔ778/1980 «Ρερί των μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςιν οικοδομικϊν εργαςιϊν», 

ΦΕΚ 193/Α/80 

 ΡΔ95/1978 «Ρερί μζτρων υγιεινισ και αςφάλειασ των απαςχολουμζνων εισ εργαςίασ 

ςυγκολλιςεων» ΦΕΚ 20/Α/78 
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