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     Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Γεροβουνό με 
αποδέκτη το ρέμμα Πύργου Βασιλίσσης σύμφωνα με την Οριστική Μελέτη Δικτύων 
Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Ζώνης Ι - Περιοχή «Γεροβουνό» Δήμου Αγ. 
Αναργύρων – Καματερού. 
 
Η ανωτέρω μελέτη εγκρίθηκε και θεωρήθηκε από την Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΉΣ στα 
πλαίσια της ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ αναδόχου 
Σύμπραξης Γραφείων Μελετών «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - 
«SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.». 
 
Στην ευρύτερη περιοχή κατασκευής του έργου παρατηρούνται έντονα πλημμυρικά 
φαινόμενα με συχνότερη την εμφάνιση τους τα τελευταία χρόνια.  

Ένα τέτοιο έργο συμβάλει γενικότερα στην διασφάλιση της απρόσκοπτης μετακίνησης 
των δημοτών και των επισκεπτών του Δήμου, χωρίς τον αποκλεισμό της περιοχής σε 
περιόδους βροχοπτώσεων. 

Στην εξεταζόμενη περιοχή υφίστανται ελλιπές δίκτυο όμβριων τσιμεντοσωλήνων το 
οποίο συμπληρώνεται και ανακατασκευάζεται . 

Για τη βελτιστοποίηση της παροχετευτικότητας του ολοκληρωμένου δικτύου 
(υφιστάμενου και προτεινόμενου) απαιτείται να γίνουν αντικαταστάσεις υφιστάμενων 
αγωγών που δεν επαρκούν, με άλλους μεγαλύτερης διατομής.  Το προτεινόμενο τμήμα 
προς αντικατάσταση έχει μήκος 698,28, από τα οποία τα 319,56μ προβλέπεται να έχουν 
κιβωτοειδή αγωγό. 
 
Το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων αποτελείται από: 

•  αγωγούς,  
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•  φρεάτια επίσκεψης και υδροσυλλογής 

Προβλέπεται η τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1916, κλάσης αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 με εγκιβωτισμό τους σε σκυρόδεμα 

C12/15 ή κατά περίπτωση μερικός εγκιβωτισμός (ανάλογα με την απόσταση από την 

επιφάνεια της οδού).  

Στο σύνολό του το δίκτυο αποτελείται από τους εξής αγωγούς: 

Φ500 σε μήκος 893,03μ. 

Φ600 σε μήκος 708,99μ. 

Φ800 σε μήκος 1172,58μ. 

Φ1000 σε μήκος 588,41μ. 

Φ1200 σε μήκος 319,14μ. 

Φ1400 σε μήκος 269,50μ. 

Φ1600 σε μήκος 138,00μ. 

Δίδυμος σωληνωτός αγωγός Φ800 σε τμήμα 100,58μ. 

 
Προτείνεται η τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916, κλάσης αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, εγκιβωτισμένων σε σκυρόδεμα 
C12/15. Ο εγκιβωτισμός είναι πλήρης όταν το ανωράχιο του αγωγού βρίσκεται σε 
απόσταση από την επιφάνεια κύλισης της οδού μικρότερη από 80εκ. Διαφορετικά 
προβλέπεται μερικός εγκιβωτισμός.  
 
Δεδομένου ότι κατά κανόνα η χάραξη γίνεται σε ασφαλτοστρωμένες οδούς θα γίνει 
αποκατάσταση των στρώσεων οδοστρωσίας και των ασφαλτικών στρώσεων όπως 
υπάρχουν σε κάθε επιμέρους οδό.  
 
Για το τμήμα του σκάμματος μεταξύ της άνω στάθμης του υλικού της ζώνης αγωγού και 
της κάτω στάθμης οδοστρωσίας προβλέπεται επανεπίχωση με κατάλληλα προϊόντα 
ορυγμάτων με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης  
 
Επειδή το έργο θα γίνει μέσα σε αστικό ιστό, για να περιορίζεται το πλάτος του ανοιχτού 
σκάμματος πρέπει αυτό να έχει κατακόρυφα τοιχώματα στα σκάμματα. Για λόγους 
ασφάλειας των εργαζομένων απαιτείται η εφαρμογή αντιστηρίξεων. Το είδος / τύπος της 
αντιστήριξης και το πεδίο εφαρμογής του κάθε τύπου αντιστήριξης, καθορίζονται 
(ποιοτικώς, καθώς και ως πεδίο εφαρμογής) κατόπιν της έγκρισης του από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
Ειδικότερα, στο υπό δημοπράτηση έργο, προβλέπονται τα ακόλουθα είδη αντιστήριξης : 
αντιστήριξη με ξυλοζεύγματα,  αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα και αντιστήριξη 
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με πασσαλοσανίδες η εφαρμογή των οποίων απαιτεί την αυστηρή τήρηση των τεχνικών 
προδιαγραφών της μελέτης. 
Ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα θα πρέπει να δοθεί κατά την κατασκευή του κύριου 
αγωγού του δικτύου (1.215), που καταλήγει στο Ρέμα Πύργου Βασιλίσσης. 
Το συγκεκριμένο τμήμα του υπό κατασκευή δικτύου βρίσκεται  κατά μήκος του συνόρου 
του οικοπέδου του Ιδρύματος Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ, με τον αύλειο χώρο του σχολικού 
συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου Καματερού. 
Για την ασφαλή και ανεμπόδιστη διέλευση των μηχανημάτων, θα πρέπει να δημιουργηθεί 
με προσωρινή στιβαρή περίφραξη κλειστού τύπου, κατάλληλη ζώνη που θα επιτρέπει την 
κίνηση των οχημάτων και την αδυναμία διέλευσης των παιδιών. 
 
Προτείνονται προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης των αγωγών σε θέσεις 
οριζοντιογραφικής θλάσης, συμβολής άλλων αγωγών ή σε αποστάσεις που δεν 
ξεπερνούν τα 50μ. σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη,  για να υπάρχει η δυνατότητα 
ευχερούς επίσκεψης και εργασιών συντήρησης του δικτύου. 
Τα κυκλικά φρεάτια έχουν:  

• εσωτερική διάμετρο Ø1200 (τύπος Φ10) για συμβάλλοντες αγωγούς με 
διάμετρο Ø400- Ø600  

• εσωτερική διάμετρο Ø1500 (τύπος Φ10Α) για συμβάλλοντες αγωγούς με 
διάμετρο Ø800  

• εσωτερική διάμετρο Ø2000 (τύπος Φ11) για συμβάλλοντες αγωγούς με 
διάμετρο Ø1000 και  
• εσωτερική διάμετρο Ø2500 (τύπος Φ12) για συμβάλλοντες αγωγούς με 
διάμετρο Ø1200  

 
Προβλέπεται ορθογωνικό φρεάτιο κάτοψης 2,0mx2,0m  στον αγωγό 1.220  με 
τσιμεντοσωλήνα διαμέτρου Ø1400 και σε ένα τμήμα του αγωγού 1.215 που προτείνεται 
προς αντικατάσταση με τσιμεντοσωλήνα διαμέτρου Ø1500. Επίσης ορθογωνικό φρεάτιο 
κάτοψης 2,5mx2,0m.προβλέπεται  σε τμήμα του αγωγού 1.215 που αντικαθίσταται με 
δίδυμο σωληνωτό αγωγό Φ800. 
 
Προβλέπονται φρεάτια υδροσυλλογής εσχαρών. Θα τοποθετούνται σε θέσεις 
κρασπεδωμένων ρείθρων προς την πλευρά της εγκάρσιας κλίσης των οδών. Επίσης 
τοποθετούνται και σε θέσεις διασταυρώσεων οδών όταν η συμβάλλουσα οδός έχει κατά 
μήκος κλίση τέτοια που οδηγεί τα όμβρια προς τη κύρια οδό στην οποία προβλέπεται 
δίκτυο. Με αυτή τη διάταξη παραλαμβάνονται οι απορροές από το προτεινόμενο δίκτυο 
πριν κατακλύσουν με συγκεντρωμένη ροή το οδόστρωμα της οδού.  
 
Επιβάλλεται η λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων τόσο 
για τους εργαζόμενους όσο και τους διερχόμενους (π.χ. κατάλληλα εμπόδια γύρω από το 
εργοτάξιο και το σκάμμα προειδοποιητικά σήματα και φράγματα, φωτεινές πινακίδες και 
σήματα που λειτουργούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας, κ.λπ.) σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις. 
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Η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων και γενικά της κυκλοφορίας στα τμήματα που θα 
έχουν κατασκευαστεί οι αγωγοί θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται ταχύτατα και σύμφωνα 
με το χρονοδιάγραμμα του έργου και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας προκειμένου να 
αποκαθίσταται άμεσα η κυκλοφορία των οδών. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει καθ’ όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών α) να τηρούνται οι προδιαγραφές σήμανσης εκτέλεσης 
των εργασιών οδικών έργων, β) τα σκάμματα να κλείνονται άμεσα και γ) να 
εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των πεζών και οχημάτων στις παρόδιες ιδιοκτησίες.  
 
Επισημαίνεται ότι, λόγω της μη δυνατότητας της πλήρης καταγραφής τόσο του 
υφισταμένου δικτύου ομβρίων από άποψη διαμέτρων  όσο και τον υπολοίπων στοιχείων 
 (υψόμετρα πυθμένων κλπ) στα σημεία σύνδεση του προτεινομένου δικτύου με το 
υφιστάμενο χρειάζεται επιτόπου διερεύνηση.  
 
Οπότε είναι σκόπιμο πριν την οποιαδήποτε κατασκευή δικτύου να γίνεται το άνοιγμα των 
φρεατίων και η εξακρίβωση των υψομέτρων και διαστάσεων του υπάρχοντος δικτύου, 
κυρίως στα σημεία  που γίνεται η σύνδεση του προτεινόμενου δικτύου με το υφιστάμενο. 
Το ίδιο ισχύει και για τα δίκτυα ακαθάρτων και γενικότερα των δικτύων ΟΚΩ.  
 
Αν απαιτηθεί τροποποίηση  της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης για οποιονδήποτε λόγο , 
ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την υλοποιήσει με δική του ευθύνη και φροντίδα και 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές  περί υδραυλικών μελετών και με 
πλήρη εναρμόνιση με την προς κατασκευή μελέτη, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΗΝΑ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 
 
Η δαπάνη της νέας μελέτης θα καλυφθεί από το κονδύλι των Απολογιστικών μετά από 
έγκριση για την εκπόνησή της από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
Όλες οι λοιπές υποστηρικτικές μελέτες και ερευνητικές εργασίες που θα κρίνει ο 
Ανάδοχος ότι του είναι χρήσιμες για να επαληθεύσει ή να καθορίσει επακριβώς τα 
στοιχεία που του διατέθηκαν, θα εκπονηθούν με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη.  
           
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3.268.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24 %. 
 
Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020 ” (ΑΔΑ: 
7ΖΦ3ΟΡΕΓ-8ΓΗ) και χρηματοδοτείται από πόρους του ΠΔΕ με ΚΩΔ. ΣΑ ΕΠ0851  
Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει 
χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του 
Ε.Π. «Αττική » (Άξονας Προτεραιότητας 05 «Προώθηση της Προσαρμογής στην 
Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων» ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με 
τίτλο «Πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων και διασφάλιση της Βιωσιμότητας των 
παρεμβάσεων Αστικής Αναζωογόνησης στις περιοχές της Δυτικής Αθήνας που 
επηρεάζονται από τους Ορεινούς Όγκους, τα ρέματα εντός του αστικού ιστού κ.λπ.» 
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Η χρηματοδότηση  στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας αφορά στο ποσό των 
2.118.000,00€, ενώ η κάλυψη του υπολειπόμενου ποσού 1.150.000,00€ θα γίνει από 
πόρους του Δήμου έχει δε γραφτεί στον προϋπολογισμό του  ο.ε. 2021 με κ.α. 
63.7312.0002  και   25.7312.0036 αντίστοιχα. 
 
 
 

 

Αγ. Ανάργυροι ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 

Η συντάκτρια 
ΕΓΚΡΗΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
 

  

       
 

ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ Γ.  ΚΑΛΗ  
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

ΙΩΑΝΝΑ  Γ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ 

Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

 
 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛ.: 3.268.000,00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   26/21

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
CPV:45232130-2

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές

i. Το Έργο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που 
έχουν εγκριθεί με την με Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 - ΦΕΚ2221 Β, 30-07-2012, 
Απόφαση του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών(ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια 
Έργα» 
ii. Για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει μέχρι τη σύνταξη του παρόντος 
αντίστοιχη ΕΤΕΠ (π.χ. χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων),αλλά περιλαμβάνονται στο
έργο, εφαρμόζονται οι  Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές του  παρόντος 
Τεύχους,   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΤΕΠ (σελ. 5)
iii. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των Τεχνικών Προδιαγραφών του 
παρόντος τεύχους και των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), 
υπερισχύουν και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο παρόν τεύχος.
iv. Επισημαίνεται ότι το πλαίσιο της εφαρμογής των ΕΤΕΠ περιγράφεται στην 
με Αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-2012 Εγκύκλιο 26. Σε αυτήν ορίζεται ότι τα 
Συμβατικά Τεύχη των προς δημοπράτηση έργων είναι απαραίτητο να εναρμονισθούν
με τις ΕΤΕΠ, αλλά και τις ΚΥΑ περί υποχρεωτικής ενσωμάτωσης υλικών με 
σήμανση CE. Για την απλοποίηση και τυποποίηση της διαδικασίας εναρμόνισης των 
Συμβατικών Τευχών συντάχθηκε από την επιτροπή τιμολογίων 
(ΑπόφασηΔ11γ/ο/393/2-8-2010) ο Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων 
ΝΕΤ, που επισυνάπτεται στην ως άνωΕγκύκλιο26 ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ3. 
Επισυνάπτεται, επίσης, στην Εγκύκλιο 26 ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4, πίνακας των 
Εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο 
Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο βάσει των σχετικών ΚΥΑ.

Παρατηρήσεις σχετικά με το Τιμολόγιο Μελέτης

Σύμφωνα  με  την  παράγραφο  4  της  Εγκυκλίου  26/04-10-2012  του  Υπουργείου
Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών & Δικτύων,  στη  σειρά
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ισχύος  των συμβατικών τευχών,  προηγείται  το  Τιμολόγιο  Μελέτης  των Τεχνικών
Προδιαγραφών.
Στο πλαίσιο  αυτό  και  σε  περίπτωση ασυμφωνίας  των περιεχόμενων  στα  ως  άνω
συμβατικά τεύχη όρων σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και την
επιμέτρηση  και  πληρωμή  των  εργασιών,  υπερισχύουν  τα  αναφερόμενα  στο
Τιμολόγιο Μελέτης.
Ειδικότερα αναφέρεται  ότι  εργασίες  οι  οποίες  -  βάσει  του Τιμολογίου Μελέτης  -
περιλαμβάνονται  στην  τιμή  ενός  άρθρου  Τιμολογίου,  δεν  θα  προ  μετρώνται
/πληρώνονται  ιδιαιτέρως,  ανεξαρτήτως  διαφορετικής  σχετικής  αναφοράς  στις
Τεχνικές Προδιαγραφές.

Πεδίο εφαρμογής-Ορισμοί

Οι  παρόντες  γενικοί  όροι  ισχύουν  για  όλες  τις  εργασίες  κατασκευής.  Στις
περιπτώσεις  που  τυχόν  όροι  των  λοιπών  ομάδων  εργασιών  των  Τεχνικών
Προδιαγραφών (ΤΠ) που ακολουθούν παρεκκλίνουν από τους γενικούς όρους της
παρούσας, αυτοί υπερισχύουν των γενικών όρων της παρούσας ΤΠ.

Υλικά

(α)     Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών
στοιχείων καθώς και η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο
εργοτάξιο.
(β)Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει
να ζητούνται έγκαιρα από τον Ανάδοχο.
(γ)Τα  υλικά  και  τα  δομικά  στοιχεία  που  πρόκειται  να  ενσωματωθούν  στο  έργο,
πρέπει να είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά
μεταξύ τους.
(δ)Σύμφωνα με την Υ.Α. 27421/05.03.2019 (ΦΕΚ 958/21.03.2019 τεύχος Β’) αλλά
και  των  προγενέστερων  σχετικών  ΚΥΑ,  ευρεία  ποικιλία  προϊόντων  τα  οποία
διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής
επικράτειας  οφείλουν  να  συμμορφώνονται  με  τα  αντίστοιχα  για  κάθε  προϊόν
Eναρμονισμένα Eυρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα
Τυποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE.

Δείγματα

Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγματα
και  δεν  ενσωματώνονται  στο  έργο,  επιτρέπεται  να  είναι  μεταχειρισμένα  ή
αμεταχείριστα κατ’ επιλογή του Αναδόχου.

Προμήθεια

(α) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, με μέριμνα και ευθύνη του
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Αναδόχου, να ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούργια. 
(β)  Οι  διαστάσεις  και  η  ποιότητα  υλικών  και  δομικών  στοιχείων  για  τα  οποία
υπάρχουν  πρότυπες  τεχνικές  προδιαγραφές,  πρέπει  να  είναι  σύμφωνες  με  τις
προδιαγραφές αυτές.

Εκτέλεση εργασιών

(α)     Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά
ευρήματα, δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και
εντολές των αρμοδίων φορέων.
(β)  Ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  κρατά  ελεύθερους  τους  δρόμους  και  τις  λοιπές
κυκλοφοριακές  προσβάσεις  που  είναι  αναγκαίες  για  τη  διατήρηση  της  ροής  της
κυκλοφορίας.  Η  πρόσβαση  σε  εγκαταστάσεις  των  ΟΚΩ,  σε  εγκαταστάσεις
απόρριψης  απορριμμάτων,  σε  εγκαταστάσεις  της  πυροσβεστικής  κτλ.  πρέπει  να
παραμένει  κατά  το  δυνατόν  ανεμπόδιστη  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  κατασκευής  του
έργου  και  θα  καταβάλλεται  κάθε  προσπάθεια  από  τον  Ανάδοχο  για  την
ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων.
(γ)  Σε  περίπτωση  που,  κατά  τη  διάρκεια  των  εργασιών,  ανεβρεθούν  επικίνδυνα
υλικά,  π.χ.  στο  έδαφος,  στους  υδάτινους  πόρους  ή  σε  δομικά  στοιχεία  και
κατασκευές,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  ενημερώσει  τον  Εργοδότη  χωρίς
καθυστέρηση.  Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να λάβει
άμεσα  όλα  τα  αναγκαία  μέτρα  ασφαλείας.  Τυχόν  αναγκαία  πρόσθετα  μέτρα  θα
συμφωνηθούν  από  κοινού  μεταξύ  Εργοδότη  και  Αναδόχου.  Οι  δαπάνες  για  τα
ληφθέντα  άμεσα  μέτρα  και  τα  τυχόν  πρόσθετα  πληρώνονται  πρόσθετα  στον
Ανάδοχο. 

Επί πλέον επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 Κατά τη σύνταξη των σχεδίων εφαρμογής από τον Ανάδοχο μπορεί να 
τροποποιηθεί ανάλογα η κατά μήκος κλίση ώστε να προσαρμοστεί στα οριστικά 
στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλεται προσπάθεια να μην 
τροποποιούνται, όσο είναι δυνατό, τα υψόμετρα του πυθμένα του αγωγού.

 Οι οριζοντιογραφίες θα συνταχθούν σε κλίμακα 1:1000 και οι μηκοτομές σε 
κλίμακα 1:1000 για τα μήκη και 1:100 για τα ύψη. Ειδικά στις θέσεις διέλευσης 
ρεμάτων ή γεφυρών καθώς και στις θέσεις κατασκευής ειδικών έργων (ειδικά 
φρεάτια) οι οριζοντιογραφίες θα συνταχθούν σε κλίμακα1:100, 1:50 ή 1:20 (ανά 
περίπτωση).  Εφόσον προκύψουν σημαντικές διαφορές, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας, μεταξύ των πραγματικών στοιχείων του εδάφους (υψόμετρα, 
αποστάσεις, κτλ.) και των αντιστοίχων στοιχείων της μελέτης, ο Ανάδοχος θα 
αναλάβει να ανασυντάξει τη μελέτη σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο ΠΔ 
696/1974, λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις παραδοχές της υπάρχουσας μελέτης. Ο 
απολογισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών μετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας 
θα καλυφθεί από το κονδύλι των Απολογιστικών.  

Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού Τεχνικές Προδιαγραφές σελ. [3



 Μόνο μετά από την εκτέλεση όλων των ανωτέρω εργασιών και την έγκριση 
από την Υπηρεσία της επί τόπου χάραξης των έργων μπορεί ν'αρχίσει η κατασκευή 
των έργων σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα έχει καθοριστεί.

Επιμέτρηση και πληρωμή

Η  επιμέτρηση  των  εργασιών  γίνεται  είτε  βάσει  των  σχεδίων  των  εγκεκριμένων
μελετών  είτε  βάσει  μετρήσεων   και  των  συντασσόμενων  με  τη  βοήθειά  τους
επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών
της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών.
Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση
της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που
υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον
απαιτούμενο  εξοπλισμό  και  προσωπικό  για  την  υποστήριξη  της  Υπηρεσίας  στην
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
Η  πληρωμή  των  εργασιών  γίνεται  βάσει  της  ποσότητας  κάθε  εργασίας,
επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας
της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο Τιμολόγιο.
Ειδικότερα  για  κάθε  εργασία,  ο  τρόπος και  η  μονάδα επιμέτρησης,  καθώς  και  ο
τρόπος  πληρωμής  καθορίζονται  στις  αντίστοιχες  παραγράφους  των  επί  μέρους
εργασιών του παρόντος.
Αν η παράγραφος Επιμέτρηση και Πληρωμή μιας επιμέρους ΤΠ του παρόντος που
αναφέρεται  σε  μια  τιμή  μονάδας,  ορίζει  ότι  η  εν  λόγω  τιμή  αποτελεί  πλήρη
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών της συγκεκριμένης εργασίας, τότε οι
ίδιες  επιμέρους  εργασίες  δεν  θα  επιμετρώνται  ούτε  θα  πληρώνονται  στο  πλαίσιο
καμίας άλλης εργασίας που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο.
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ETEΠ)

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) - ΦΕΚ B’2221/30-7-2012.
Ειδικότερα,  σύμφωνα  με  τον  πίνακα  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΝΕΤ  -  ΕΤΕΠ  του
Παραρτήματος  3  της  Εγκυκλίου  26  /  04-10-2012  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, στο συγκεκριμένο έργο
έχουν εφαρμογή οι ΕΤΕΠ που δίδονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Επιπλέον,  επισημαίνεται  ότι  στο  ΦΕΚ:2524/Β/2016,  δημοσιεύτηκε  η  υπ.  αρ.
ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016Απόφαση  του  Υπουργού  Υποδομών,  Μεταφορών  &
Δικτύων  με  θέμα:  "Αναστολή της  υποχρεωτικής  εφαρμογής  πενήντα  εννέα  (59)
Ελληνικών  Τεχνικών  Προδιαγραφών  (ΕΛΟΤ  –  ΕΤΕΠ)".  Η  αναστολή  της
υποχρεωτικής εφαρμογής οφείλεται στην ανάγκη επικαιροποίησής τους.
Βάσει  της  Εγκυκλίου 17,  ΔΚΠ/οικ./  1322,  7  -  9  -2016,  με  σκοπό την αποφυγή
προβλημάτων στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και μέχρι την ολοκλήρωση των
διαδικασιών επικαιροποίησης των εν λόγω πενήντα εννέα (59) ΕΤΕΠ, προτείνεται
να  εφαρμόζονται  σε  όλα  τα  Δημόσια  Έργα  πενήντα  εννέα  (59)   αντίστοιχες
Προσωρινές  Εθνικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές  (ΠΕΤΕΠ)  με   επικαιροποιημένο
περιεχόμενο,  που  έχουν  αναρτηθεί  στον  ιστότοπο  της  Γενικής  Γραμματείας
Υποδομών, ως παραρτήματαΑ1-Α59.
Ακλουθεί πίνακας αντιστοίχισης άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ – ΠΕΤΕΠ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΤΕΠ

Για τις εργασίες ή το μέρος των εργασιών που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ, αλλά
εμπίπτουν στις ισχύουσες ΚΥΑ περί υποχρεωτικής ενσωμάτωσης υλικών με 
σήμανση CE, ισχύ έχουν τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν 
ενταχθεί μέχρι σήμερα στο Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο βάσει των ως άνω ΚΥΑ 
(Παράρτημα 4, της Εγκυκλίου 26, ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-2012). Για τις εργασίες ή 
το μέρος των εργασιών που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ ή τις ανωτέρω ΚΥΑ, 
ισχύουν οι ΠΕΤΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ.  

Οι Προδιαγραφές εκτός ΕΤΕΠ κωδικοποιούνται στις Συμπληρωματικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές του  παρόντος Τεύχους, οι οποίες συµπληρώνουν τις ΕΤΕΠ, ως 
αυτές ισχύουν µέχρι τη σύνταξη του παρόντος. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
των Συμπληρωματικών Τεχνικών Προδιαγραφών του παρόντος τεύχους και των 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) ή των ΠΕΤΕΠ του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ, 
υπερισχύουν και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο παρόν τεύχος.
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ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Γενικά περί αντιστηρίξεων

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις εργασίες αντιστηρίξεων των 
παρειών του σκάμματος. Βάσει της ΕΤΕΠ 08-01-03-01 «Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων», ισχύουν τα ακόλουθα :

 Όταν η φύση των εδαφών το απαιτεί, θα εφαρμόζεται η κατάλληλη αντιστήριξη 
των παρειών του ορύγματος, όπως αυτή επιβάλλεται από τους κανόνες ασφαλείας
και σύμφωνα με την σχετική μελέτη ή/ και τις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας.

 Για βάθη ορυγμάτων μεγαλύτερα του 1,25m επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση η 
εφαρμογή κατάλληλης αντιστήριξης των πρανών των ορυγμάτων, ώστε να 
πληρούνται οι κανόνες ασφαλείας για το προσωπικό κατά την κατασκευή.

 Η πορεία εφαρμογής των μέτρων αντιστήριξης θα είναι ανάλογη της προόδου των
εκσκαφών. Η φέρουσα ικανότητα της αντιστήριξης θα ανταποκρίνεται προς όλες 
τις κατασκευαστικές φορτίσεις μέχρι την επανεπίχωση του ορύγματος.

Το είδος / τύπος της αντιστήριξης και το πεδίο εφαρμογής του κάθε τύπου 
αντιστήριξης, καθορίζονται (ποιοτικώς, καθώς και ως πεδίο εφαρμογής) κατόπιν 
υπόδειξης του αναδόχου και έγκρισης από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Ειδικότερα, στο υπό δημοπράτηση έργο, προβλέπονται τα ακόλουθα είδη αντιστήριξης :

 Αντιστήριξη με ξυλοζεύγματα (ΥΔΡ 7.01 «Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα»). 
Προβλέπεται να εφαρμοστούν στις περιπτώσεις ορυγμάτων σε σταθερά εδάφη 
όπου δεν είναι απαραίτητη η εφαρμογή αντιστήριξης με μεταλλικά πετάσματα ή 
πασσαλοσανίδες (π.χ. βραχώδη εδάφη), σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη 
συνέχεια.

 Αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα. Βάσει του σχετικού άρθρου τιμολογίου 
(ΥΔΡ 7.06 «Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα») η 
εργασία αντιστήριξης με μεταλλικά πετάσματα περιλαμβάνει εργασία έμπηξης 
του πετάσματος ώστε να υλοποιείται (η αντιστήριξη) με σταδιακή καταβίβαση 
των πετασμάτων στο προς εκσκαφή όρυγμα και στη συνέχεια σταδιακή εξόλκυση
του πετάσματος κατά την επίχωση του ορύγματος (μετά την τοποθέτηση του 
αγωγού και τον εγκιβωτισμό του). Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η εργασία 
αντιστήριξης με μεταλλικά πετάσματα - ως περιγράφεται στο άρθρο τιμολογίου 
ΥΔΡ 7.06 - εφαρμόζεται μόνο σε γαιώδη εδάφη (όπου είναι δυνατή η διαδικασία 
της έμπηξης του πετάσματος) και μάλιστα σε περιπτώσεις ασταθούς εδάφους, 
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όταν απαιτείται συνεχές σύστημα και όταν δεν μπορεί να εφαρμοστεί άλλου 
είδους και μικρότερης δαπάνης αντιστήριξη όπως τα ξυλοζεύγματα. 

 Αντιστήριξη με πασσαλοσανίδες (ΥΔΡ 7.3., ΥΔΡ 7.4. και ΥΔΡ 7.5.). Ο τύπος 
αυτός της αντιστήριξης θα εφαρμοστεί μόνο σε περιπτώσεις χαλαρών εδαφών, 
όπου όμως δεν είναι δυνατή η εφαρμογή αντιστήριξης με μεταλλικά πετάσματα 
λόγω ειδικών γεωτεχνικών συνθηκών (π.χ. θραύση πυθμένα ορύγματος από 
ύδατα).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 «Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων», η απαιτούμενη φέρουσα ικανότητα των αντιστηρίξεων ανά εφαρμοζόμενο 
τύπο αποτελεί αντικείμενο ειδικής μελέτης. Στο πλαίσιο αυτό και εφόσον προταθεί από 
τον Ανάδοχο ιδιαίτερος τύπος αντιστηρίξεων, η πρόταση αυτή θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται από ειδική μελέτη εφαρμογής της αντιστήριξης του Αναδόχου.

Με την μέριμνα του Αναδόχου θα τηρούνται λεπτομερή στοιχεία για τις αντιστηρίξεις 
και θα συντάσσεται πρωτόκολλο το οποίο θα υπογράψει και ο Επιβλέπων ώστε να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την σύνταξη των επιμετρήσεων για πληρωμή του 
Αναδόχου. 

Καθορίζεται ρητώς ότι σε περίπτωση ανάγκης αντιστηρίξεων των παρειών των 
ορυγμάτων ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην υπόδειξη αυτής της ανάγκης στον 
Επιβλέποντα, σε περίπτωση άμεσου κινδύνου να εκτελεί αυτές τις εργασίες χωρίς 
προέγκριση του Επιβλέποντα ο οποίος όμως μπορεί να κρίνει εκ των υστέρων για το 
δικαιολογημένο ή μη της άμεσης και χωρίς προηγούμενη συνεννόηση εκτέλεση των 
εργασιών.

Κάθε κατάπτωση παρειάς ορύγματος σε οποιαδήποτε περίσταση και σε οποιεσδήποτε 
συνθήκες σε αντιστηρίξεις ή μη καθώς και οι συνέπειες από αυτή (εργατικά ατυχήματα, 
ζημιές προς τρίτους, ζημιές έργων κ.λπ.) και η οποία δεν ήταν δυνατόν να αποφευχθεί για
οποιοδήποτε λόγο, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο εφ' όσον δεν ζήτησε έγκαιρα 
σχετική έγκριση ή δεν προέβη αυτεπάγγελτα στην έγκαιρη λήψη μέτρων για την 
αποφυγή της κατάπτωσης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει κάθε νόμιμη 
αποζημίωση, να αποκαταστήσει τις βλάβες και να αναλάβει κάθε ποινική και αστική 
ευθύνη.

Ο Επιβλέπων μπορεί να επιβάλει στον Ανάδοχο την εκτέλεση πρόσθετων αντιστηρίξεων,
ή ενίσχυση των υπαρχουσών στα σημεία τα οποία αυτός το κρίνει απαραίτητο.

Παρά το δικαίωμα αυτό, ο Ανάδοχος παραμένει πάντοτε μόνος και απόλυτος υπεύθυνος 
για την ασφάλεια των εκσκαφών και των κατασκευών.

4.2Υλικά – Εκτέλεση εργασιών
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Τα υλικά αντιστήριξης θα είναι κατάλληλης φέρουσας ικανότητας και ποιότητας για τον 
σκοπό που θα χρησιμοποιηθούν, και θα παραμείνουν μετά τη χρήση τους στην κυριότητα
του Αναδόχου.

Οι αντιστηρίξεις θα βεβαιώνονται ως «αφανείς εργασίες» από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησής τους. Δεν γίνονται δεκτές για 
επιμέτρηση αντιστηρίξεις, η πραγματοποίηση των οποίων δεν είχε εγκαίρως βεβαιωθεί 
από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών της αναγραφόμενης ποσότητας και 
είδους αντιστήριξης, θα σημειώνεται απαραιτήτως ο χαρακτηρισμός εδάφους που έχει 
καθοριστεί για το επιμετρούμενο σκάμμα, προκειμένου να πιστοποιηθεί η αναφερόμενη 
εργασία.

Για την αντιστήριξη των παρειών των ορυγμάτων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά 
περίπτωση τα είδη προσωρινής αντιστήριξης που περιγράφονται στη συνέχεια.

Εφαρμοζόμενοι τύποι αντιστήριξης στο έργο

Αντιστήριξη με ξυλοζεύγματα

Η επαφή με τις παρειές γίνεται με ξυλεία και η στήριξη με διαμήκεις δοκούς και 
εγκάρσιες ξύλινες αντηρίδες ή εναλλακτικώς με μεταλλικές κοχλιωτές αντηρίδες. 

Εφαρμόζεται για την αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων και σε περιπτώσεις 
σταθερών εδαφών, ήτοι εδαφών τα οποία επιτρέπουν την ολοκλήρωση της εκσκαφής του
ορύγματος χωρίς σημαντικές καταπτώσεις στις παρειές, καθώς και την μετέπειτα 
υλοποίηση της αντιστήριξης.

Το επάνω μέρος της αντιστήριξης πρέπει να υπερβαίνει την επιφάνεια του εδάφους το 
λιγότερο κατά 0,15m (ως ισχύει σύμφωνα με το Σχήμα 1, της ΕΤΕΠ 08-01-03-01 
«Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων») εκτός αν για λόγους ασφαλείας του 
προσωπικού εργασίας εντός του ορύγματος απαιτηθεί σε κάποιες περιπτώσεις 
μεγαλύτερο ύψος.

Αντιστήριξη με προκατασκευασμένα μεταλλικά πετάσματα

Η αντιστήριξη με προκατασκευασμένα μεταλλικά στοιχεία (μεταλλικά πετάσματα 
ενδεικτικού τύπου KRINGS ή ανάλογου) εφαρμόζεται για ορύγματα αγωγών ή τεχνικών 
έργων, στην περίπτωση που οι επικρατούσες συνθήκες - ήτοι χαλαρά ή ασταθή εδάφη -
καθιστούν την χρήση ξυλοζευγμάτων αδύνατη ή επικίνδυνη.

Σύμφωνα με το συμβατικό Άρθρο Τιμολογίου (ΥΔΡ 7.06. «Αντιστηρίξεις παρειών 
χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα»), ισχύουν - εκτός άλλων - τα ακόλουθα :
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 Το σύστημα μεταλλικών αμφιπλεύρων πετασμάτων θα είναι βιομηχανικής 
προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή αναλόγου, με την απαιτούμενη 
φέρουσα ικανότητα για την παραλαβή των ωθήσεων γαιών και των πλευρικών 
επιφορτίσεων από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή 
μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη εφαρμογής 
του Αναδόχου.

 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η σταδιακή καταβίβαση των πετασμάτων στο 
προς εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη.

 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η σταδιακή εξόλκυση κατά την επίχωση του 
ορύγματος.

 Το σχετικό άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν προβλέπεται ρητά στην μελέτη του 
έργου.

Στο πλαίσιο αυτό :

 Η μεταλλική αντιστήριξη που θα εφαρμοστεί στο έργο, θα αποτελείται από 
προκατασκευασμένα μεταλλικά στοιχεία βιομηχανικής κατασκευής 
αναγνωρισμένου οίκου (σε καμία περίπτωση δεν θα αποτελούν ιδιοκατασκευή), 
ενδεικτικού τύπου KRINGS ή αναλόγου.

 Η προβλεπόμενη συμβατικώς εργασία αντιστήριξης με μεταλλικά πετάσματα του 
άρθρου τιμολογίου ΥΔΡ 7.06. θα εφαρμόζεται σε ασταθή εδάφη, όπου δεν είναι 
δυνατή η υλοποίηση της εκσκαφής και η μετέπειτα υλοποίηση της αντιστήριξης 
(όπως π.χ. γίνεται με τα ξυλοζεύγματα). Για τον λόγο αυτό η αντιστήριξη του 
τύπου αυτού θα υλοποιείται σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη, όπου αναμένονται 
συνθήκες αστάθειας των πρανών του ορύγματος.Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να πιστοποιείται η συμβατική εργασία αντιστήριξης με μεταλλικά πετάσματα του 
άρθρου τιμολογίου ΥΔΡ 7.06. σε βραχώδη εδάφη. 

 Η εφαρμογή των αντιστηρίξεων τύπου μεταλλικών πετασμάτων του άρθρου 
τιμολογίου ΥΔΡ 7.06. – ως προδιαγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια της 
παρούσας Τ.Π. - θα πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την εκσκαφή με τρόπο που 
θα εξασφαλίζει την ευστάθεια των πρανών του ορύγματος. Η καταβίβαση τους θα
είναι σταδιακή και θα υλοποιείται ταυτόχρονα με την εκσκαφή του ορύγματος, 
ενώ θα προβλέπεται στις περιπτώσεις ασταθών εδαφών η σταδιακή έμπηξη τους. 

 Σε περίπτωση που σε ένα όρυγμα πραγματοποιηθεί χαρακτηρισμός βραχωδών 
εδαφών σε ποσοστό X%, τότε η επιμέτρηση της εργασίας αντιστήριξης με 
μεταλλικά πετάσματα– εφόσον έχει εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση – 
δεν θα υπερβαίνει το ως άνω ποσοστό X% (επιμετρούμενο στην μία παρειά του 
ορύγματος), ανεξαρτήτως εάν ο ανάδοχος εφάρμοσε αντιστήριξη με μεταλλικά 
πετάσματα σε μεγαλύτερη επιφάνεια, προς εξυπηρέτηση της κατασκευής.
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 Η αφαίρεσή των αντιστηρίξεων με μεταλλικά πετάσματα θα υλοποιείται σε κάθε 
περίπτωση ταυτόχρονα και παράλληλα με τις εργασίες εγκιβωτισμού του αγωγού 
και επίχωσης του ορύγματος.

Τύποι αντιστηρίξεων με μεταλλικά πετάσματα

Τα συστήματα που θα εφαρμοστούν θα είναι προσαρμοσμένα στις ειδικές συνθήκες του 
έργου, τις τυχόν πλευρικές επιφορτίσεις από μόνιμα φορτία ή κινητά φορτία 
κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή μηχανημάτων έργων και θα περιλαμβάνει όλα τα 
απαιτούμενα εξαρτήματα, όπως μεταλλικούς κατακόρυφους οδηγούς – ορθοστάτες, 
συνδέσμους, αντηρίδες, σύστημα πανέλων κ.λπ. 

Το σύστημα αντιστήριξης θα είναι επίσης κατάλληλο για την αντιμετώπιση εμποδίων, 
όπως αγωγών, καλωδίων κ.λπ. τα οποία διέρχονται εγκαρσίως στο όρυγμα και πρέπει να 
διατηρηθούν κατά την κατασκευή. 

Τα μεταλλικά πετάσματα τα οποία ανταποκρίνονται στην απαίτηση υλοποίησης της 
αντιστήριξης ταυτόχρονα με την εκσκαφή (ως ορίζεται στο συμβατικό άρθρο του 
Τιμολογίου μελέτης) θα έχουν τη δυνατότητα σταδιακής βύθισης – έμπηξης κατά το 
στάδιο των εκσκαφών και διακρίνονται εν γένει σε δύο συστήματα :

α. Το σύστημα των «σταθερών αντηρίδων» (Trench Boxes), στο οποίο οι αντηρίδες 
συνδέονται με σταθερό / αρθρωτό τρόπο με κατακόρυφους ορθοστάτες, οι οποίοι φέρουν
σταθερά εδρασμένα πετάσματα (panels). Το σύστημα επιτρέπει αντιστήριξη μέχρι 
βάθους έως 4,0m περίπου (ανάλογα με τον προμηθευτή του συστήματος).

β. Το σύστημα των «πλευρικών οδηγών» (Slide Rail) με ολισθαίνοντα πετάσματα 
(panels). Το σύστημα απαρτίζεται από τους πλευρικούς οδηγούς / ορθοστάτες (γλύστρες)
με τις αντηρίδες, οι οποίοι θα έχουν κατάλληλη διαμόρφωση ώστε εντός αυτών να 
μπορούν να σύρονται τα πετάσματα. Τα πετάσματα (panels) μπορεί να είναι μονά ή 
διπλά (επάλληλα) ανά παρειά. Το σύστημα αυτό επιτυγχάνονται βάθη αντιστήριξης μέχρι
και 8,0m (ανάλογα με τον προμηθευτή του συστήματος).

Επισημαίνεται ότι διατίθενται στο εμπόριο συστήματα τύπου Trenchbox με σταθερή και 
όχι αρθρωτή αντηρίδα και με δυνατότητα ρύθμισης μόνο του ανοίγματος (πλάτους) του 
συστήματος. Τα συστήματα αυτά προκατασκευάζονται πλήρως εκτός του ορύγματος και 
τοποθετούνται εκ των υστέρων εντός του ορύγματος και αφού έχει ολοκληρωθεί η 
εκσκαφή στο επιθυμητό βάθος, ως εκ τούτου δεν καταβιβάζονται σταδιακά στο όρυγμα 
με ταυτόχρονη υλοποίηση της εκσκαφής και βοηθητική έμπξηξη του πετάσματος. Είναι 
δυνατή η εφαρμογή των συστημάτων αυτών στο έργο, με την σύμφωνη γνώμη της 
Υπηρεσίας, μόνο σε περιπτώσεις ασταθών σχετικά εδαφών, τα οποία όμως επιτρέπουν 
την εξαρχής υλοποίηση της εκσκαφής του ορύγματος στο συμβατικό πλάτος ορύγματος 
της μελέτης (και όχι σε μεγαλύτερο λόγω π.χ. καταπτώσεων κατά το στάδιο της 
εκσκαφής). Στην περίπτωση αυτή μετά την υλοποίηση της εκσκαφής έως το συμβατικό 
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βάθος, θα τοποθετείται η προκατασκευασμένη μονάδα αντιστήριξης και η τυχόν 
επέκτασή της εντός του ορύγματος θα επιχώνεται σε κάθε περίπτωση το κενό μεταξύ 
παρειάς του ορύγματος και πετάσματος και θα γίνεται κατάλληλη ρύθμιση της αντηρίδας
ώστε να μεγαλώσει το άνοιγμα και να αντιστηριχτεί πλήρως το όρυγμα. Για την 
περίπτωση εφαρμογής των συστημάτων αυτών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 75 
του Ν. 4782/2021ως ισχύει, σε σχέση με τη σύνταξη τιμής μονάδας νέων εργασιών .

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως των προαναφερόμενων, η εξόλκυση της 
αντιστήριξης θα γίνεται σταδιακά κατά την επίχωση του ορύγματος, φάση κατά την 
οποία θα συντελούνται παράλληλα η προβλεπόμενη συμβατικώς συμπίεση των υλικών 
έδρασης - εγκιβωτισμού του αγωγού και επίχωσης του ορύγματος. 

Η καταλληλότητα των συστημάτων αντιστήριξης με μεταλλικά πετάσματα που θα 
εφαρμοστεί στο έργο θα αποδεικνύεται από μελέτη εφαρμογής που θα συντάξει ο 
Ανάδοχος (βάσει των τεχνικών στοιχείων των μεταλλικών πετασμάτων του προμηθευτή 
τους) και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 

Ανεξαρτήτως της έγκρισης αυτής, ο Ανάδοχος παραμένει πάντοτε μόνος και απόλυτος 
υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκσκαφών και των κατασκευών.

Διαδικασία αρχικής εγκατάστασης 

Αρχικώς θα γίνεται μια προεκσκσκαφή περιορισμένου βάθους (ανάλογα με τη φύση του 
εδάφους) και μήκους λίγο μεγαλύτερου με το μήκος της μονάδας αντιστήριξης. Σε 
περίπτωση πολύ ασταθών εδαφών η εκσκαφή αυτή θα αφορά μόνο την επιμελημένη 
καθαίρεση των οδοστρωμάτων (ασφαλτικά οδοστρώματα, οδοστρώματα από σκυρόδεμα 
κ.λπ.).

Στο χρονικό διάστημα μεταξύ της αρχής της εκσκαφής και της ολοκλήρωσης της 
τοποθέτησης του αρχικού πετάσματος που αναφέρεται στη συνέχεια, θα πρέπει να 
δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην δημιουργία καταπτώσεων.

Τα πρανή δεν θα πρέπει να καταπονούνται από εξωτερικά κινητά φορτία (π.χ. 
κυκλοφορία μηχανημάτων και αυτοκινήτων), μέχρι την πλήρη τοποθέτηση της κύριας 
(πρώτης) μονάδας της αντιστήριξης, ως περιγράφεται στη συνέχεια.

Τα συστήματα τύπου TrenchBox καθώς και πλευρικοί οδηγοί των συστημάτων τύπου 
SlideRail(ορθοστάτες – αντηρίδες), θα προσυναρμολογούνται και θα ρυθμίζονται 
πλήρως εκτός ορύγματος, πριν την σταδιακή τοποθέτησή τους εντός του ορύγματος με τη
διαδικασία της έμπηξης - βύθισης που περιγράφεται στη συνέχεια. 

Στα συστήματα τύπου TrenchBox θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την αρχική
τοποθέτηση ώστε το κάτω μέρος της τοποθετημένης μονάδας να έχει ελαφρώς 
μεγαλύτερο πλάτος από το πάνω σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή των 
πετασμάτων (εάν αυτό δεν εφαρμοστεί, τα ζευγάρια των πλακών τοποθετούνται με 
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μορφή σφηνοειδή και εμποδίζεται η βύθισή τους, ενώ στραβώνει και το ζεύγος των 
πλακών από την πίεση).

Στα συστήματα τύπου SlideRail, θα πρέπει να ελεγχθεί ενδελεχώς η παραλληλία των 
ορθοστατών και των panels κατά την τοποθέτηση του συστήματος στην προεκσκαφή και 
πριν την έναρξη της διαδικασίας έμπηξης – βύθισης. Αυτό θα γίνεται με το έλεγχο 
τήρησης ίσης απόστασης στα τέσσερα άκρα της κάτοψης της διάταξης των τεσσάρων 
ορθοστατών και των δύο παράλληλων panels τόσο παράλληλα όσο και διαγώνια.

Διαδικασία βύθισης (έμπηξης)

Στη διαδικασία βύθισης (έμπηξης) οι μονάδες αντιστήριξης (panels) ωθούνται στο 
έδαφος ταυτόχρονα με την υλοποίηση της εκσκαφή, συνήθως με την βοήθεια του 
εκσκαφέα. 

Αρχικώς θα τοποθετηθεί και θα βυθιστεί πρώτα η κύρια (πρώτη) μονάδα αντιστήριξης 
και στη συνέχεια οι επικαθήμενες μονάδες (επεκτάσεις), εφόσον αυτό απαιτείται βάσει 
του επιθυμητού βάθους εκσκαφής.

Η βύθιση των μεταλλικών panels πρέπει να γίνει σε όσο το δυνατόν μικρότερα βήματα 
(δεν επιτρέπεται το βάθος της εκσκαφής να υπερβαίνει τα 0,50m χωρίς να ακολουθεί η 
έμπηξη), ώστε να αποφευχθεί αλλαγή του πλάτους τους από τις διάφορες δυνάμεις που 
ασκούνται στο έδαφος. 

Διαδικασία καταβίβασης / βύθισης και έμπηξης κύριας μονάδας

α. Στην περίπτωση συστημάτων τύπου Trench Box θα πιέζεται εναλλάξ το ένα panel της 
κύριας μονάδας και στη συνέχεια το παράλληλο (οι αρθρωτές αντηρίδες εξασφαλίζουν 
την δυνατότητα αυτή), έως ότου το πάνω μέρος της κύριας μονάδας φθάσει περίπου 
10cm πάνω από το επίπεδο του εδάφους μέσα στο έδαφος. Παράλληλα με την έμπηξη 
αυτή θα πραγματοποιείται σταδιακά και η εκσκαφή του ορύγματος μέσω εκσκαφέα 
κατάλληλου πλάτους. Τα δύο παράλληλα panels της κύριας μονάδας θα έχουν 
κατάλληλη διαμόρφωση αιχμής στο κάτω άκρο τους, ώστε να βυθίζονται με ευκολία στο 
χαλαρό έδαφος. 

β. Στην περίπτωση συστημάτων τύπου Slide Rail θα πιέζεται και θα τοποθετείται πρώτα 
το ένα προκατασκευασμένο πλαίσιο ζεύγους ορθοστατών / αντηρίδων, κάθετα στο 
όρυγμα. Ο κάθε μεταλλικός ορθοστάτης θα έχει ορθογωνική διατομή και σε όλο το 
μήκος θα είναι προσαρμοσμένες υποδοχές – οδηγούς μέσα στους οποίους θα μπορούν να 
εισέρχονται οι καθ’ ύψος πλευρές των μεταλλικών panels. Στη συνέχεια θα 
τοποθετούνται και θα ευθυγραμμίζονται τα δύο panels στις δύο πλευρές του ορύγματος, 
τα οποία θα πιέζονται και θα γλιστρούν στον ορθοστάτη - οδηγό ώστε να κατέλθουν έως 
στο υψόμετρο του αρχικού βάθους εκσκαφής. Κατόπιν θα τοποθετείται το δεύτερο 
προκατασκευασμένο πλαίσιο ζεύγους ορθοστατών / αντηρίδων κάθετα στο όρυγμα. Τα 
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panels στις δύο πλευρές του ορύγματος πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα με ακρίβεια, 
ώστε να είναι παράλληλα (θα ελεγχθεί η οριζόντια η διαγώνια απόσταση στα τέσσερα 
της κάτοψης του διαμορφούμενου πλαισίου). Στη συνέχεια θα πιέζονται κατάλληλα και 
εναλλάξ οι ορθοστάτες και τα panels, έως ότου το πάνω μέρος της κύριας μονάδας 
φθάσει περίπου 10cm πάνω από το επίπεδο του εδάφους μέσα στο έδαφος. Παράλληλα 
με την έμπηξη αυτή θα πραγματοποιείται σταδιακά και η εκσκαφή του ορύγματος. Τα 
δύο παράλληλα panels της κύριας μονάδας θα έχουν κατάλληλη διαμόρφωση αιχμής στο 
κάτω άκρο του, ώστε να βυθίζονται με ευκολία στο έδαφος.

Διαδικασία τοποθέτησης και βύθισης μονάδας επέκτασης

Όταν τοποθετηθεί η κύρια (πρώτη) μονάδα και εφόσον το προβλεπόμενο βάθος του 
ορύγματος είναι μεγαλύτερο από το ύψος της βασικής μονάδας, θα γίνεται η τοποθέτηση 
μονάδας επέκτασης.

Στην περίπτωση συστημάτων τύπου Trench Box η μονάδα θα είναι 
προσυναρμολογημένη και πλήρως ρυθμισμένη εκτός του ορύγματος. Στην περίπτωση 
συστημάτων τύπου Slide Rail θα τοποθετούνται επιπλέον panels εντός των οδηγών, οι 
οποίοι θα έχουν εξαρχής προβλεφθεί με το κατάλληλο μήκος για τον σκοπό αυτό. 

Η επικαθήμενη μονάδα θα συνδέεται με την βασική με συνδετήρες, πύρους και 
ασφάλειες (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) και θα συνεχίζεται η τοποθέτηση
αντιστήριξης έως το επιθυμητό βάθος, με την εφαρμογή κατάλληλης ώθησης. 
Παράλληλα με την έμπηξη αυτή θα πραγματοποιείται σταδιακά και η εκσκαφή του 
ορύγματος. 

Επισημαίνεται ότι η έμπηξη των μονάδων πρέπει να γίνεται με πίεση στο πάνω μέρος 
των panels ή/και στους ορθοστάτες, ενώ απαγορεύεται η έμπηξη με άσκηση πίεσης στις 
αντηρίδες.

Διαδικασία απεγκατάστασης (εξαγωγής)

Μετά την πλήρη εκσκαφή έως το προβλεπόμενο βάθος του ορύγματος, πραγματοποιείται
η τοποθέτηση της στρώσης έδρασης του αγωγού. Κατόπιν ανυψώνονται εναλλάξ οι 
ορθοστάτες και τα panels των μονάδων αντιστήριξης πάνω από το άνω υψόμετρο της 
στρώσης έδρασης, πραγματοποιείται η συμπλήρωση του απαιτούμενου υλικού έδρασης 
και η συμπίεση της στρώσης έδρασης σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές. 

Στη συνέχεια θα πραγματοποιείται η ακριβής τοποθέτηση του σωλήνα σύμφωνα με το 
αντίστοιχο σχέδιο μηκοτομής της μελέτης, καθώς και η τοποθέτηση του υλικού 
εγκιβωτισμού πλευρικά του σωλήνα και έως την άντυγα του αγωγού. Κατόπιν 
ανυψώνονται εναλλάξ τα panels των μονάδων αντιστήριξης πάνω από το άνω υψόμετρο 
της άντυγας του αγωγού, πραγματοποιείται η συμπλήρωση του απαιτούμενου υλικού και 
η συμπίεση του υλικού σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές. 
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Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται έως και την πλήρη επίχωση του ορύγματος ώστε να 
εξασφαλίζεται η αφαίρεσή των αντιστηρίξεων ταυτόχρονα με την επίχωση του 
ορύγματος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω για την ασφαλή και άρτια υλοποίηση των εργασιών, είναι 
απαραίτητο να υλοποιούνται κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης της αντιστήριξης, 
διαδοχικά, τα παρακάτω βήματα:

 μερική επίχωση στο επιθυμητό ύψος

 εξαγωγή της μονάδας αντιστήριξης έως κατάλληλο ύψος 

 συμπλήρωση υλικού - συμπύκνωση

 συνέχιση με την ίδια σειρά

Ιδιαίτερες απαιτήσεις

Θα αντιστηρίζονται - εφόσον απαιτείται - και τα μετωπικά (κάθετα στον άξονα του 
ορύγματος) πρανή. Αυτό έχει ιδιαίτερη εφαρμογή εν γένει για τη κατασκευή φρεατίων.

Το επάνω μέρος των μονάδων αντιστήριξης πρέπει να υπερβαίνει την επιφάνεια του 
εδάφους το λιγότερο κατά 0,15m (σύμφωνα με το Σχήμα 1 της ΕΤΕΠ 08-01-03-01 
«Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων») εκτός αν για λόγους ασφαλείας του 
προσωπικού εργασίας εντός του ορύγματος απαιτηθεί σε κάποιες περιπτώσεις 
μεγαλύτερο ύψος. Σε όλους τους τύπους εδαφών εκτός από βράχους, επιτρέπεται να 
σταματά η αντιστήριξη στην βραχώδη ζώνη, αφού η μονάδα δεν μπορεί να βυθιστεί σε 
αυτή.

Οι μονάδες αντιστήριξης πρέπει να τοποθετούνται χωρίς κανένα κενό διάστημα μεταξύ 
τους. 

Όταν οι μονάδες τοποθετούνται η μια πάνω στην άλλη, πρέπει να συνδέονται κατάλληλα 
μεταξύ τους, βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή των μονάδων αντιστήριξης.

Για λόγους ασφάλειας, οι μονάδες πρέπει να εγκατασταθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
αντιστηρίζουν και τις δύο πλευρές του σκάμματος και σε μήκος τόσο όσο και το 
συνολικό μήκος του ανοικτού ορύγματος.

Οι μονάδες αντιστήριξης πρέπει να στοιβάζονται και να φυλάσσονται με ασφάλεια. Για 
να αποφευχθούν τυχόν πτώσεις τους, θα είναι κατάλληλα κατασκευασμένες έτσι ώστε 
κατά την τοποθέτησή τους σε επίπεδο έδαφος, η επιφάνειά τους να μην δημιουργεί κλίση
άνω των 5 μοιρών σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται
να στερεωθούν, να μετακομισθούν, ή να βγουν από τις τάφρους με την βοήθεια των 
αντηρίδων, επειδή αυτές δεν είναι κατασκευασμένες για τον σκοπό αυτό.
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Εάν η μεταφορά τους στην θέση εγκατάστασης γίνει χειρωνακτικά, τότε πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν απαραίτητα κάποια βοηθητικά μέσα, όπως π.χ. σχοινί, αλυσίδες, 
συρματόσχοινο. Ο καλύτερος τρόπος μεταφοράς των μονάδων επιτυγχάνεται με την 
χρήση του κάδου του εκσκαφέα ή κάποιου γερανού και με την βοήθεια συρματόσχοινου.

Οι μονάδες θα εξετάζονται πριν την εγκατάστασή τους από την Υπηρεσία για πιθανές 
ελλείψεις και ελαττώματα. Εάν διαπιστωθούν μικρές βλάβες, αυτές πρέπει πρώτα να 
επισκευασθούν και μετά να τοποθετηθούν οι μονάδες. Εάν οι βλάβες δεν είναι 
επισκευάσιμες, τότε οι μονάδες δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν και ο Ανάδοχος θα 
πρέπει αναντίρρητα να τις αποσύρει. 

Αντιστήριξη με πασσαλοσανίδες

Για την αντιστήριξη με πασσαλοσανίδες (χρήση, έμπηξη και εξόλκυση), ισχύει η ΕΤΕΠ 
11-02-02-00 «Τοίχοι αντιστηρίξεως με μεταλλικές πασσαλοσανίδες», σε σχέση με την 
κατασκευή προσωρινών τοίχων αντιστήριξης με πασσαλοσανίδες.

Ο τύπος αυτός της αντιστήριξης θα εφαρμοστεί μόνο σε περιπτώσεις χαλαρών εδαφών, 
όπου όμως δεν είναι δυνατή η εφαρμογή αντιστήριξης με μεταλλικά πετάσματα λόγω 
ειδικών γεωτεχνικών συνθηκών (π.χ. θραύση πυθμένα ορύγματος).

Ο Ανάδοχος για να προβλέψει το είδος αυτό της αντιστήριξης (αντιστήριξη με 
πασσαλοσανίδες), θα πρέπει να συντάξει σχετική Γεωτεχνική μελέτη αντιστήριξης μέσω 
της οποίας θα τεκμαίρεται ότι δεν μπορούν να εφαρμοστεί στην συγκεκριμένη περίπτωση
αντιστήριξη με μεταλλικά πετάσματα. Η μελέτη του Αναδόχου θα πληροί σε κάθε 
περίπτωση τις σχετικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της ΕΤΕΠ 11-02-02-00 «Τοίχοι 
αντιστηρίξεως με μεταλλικές πασσαλοσανίδες».

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων και σε σχέση με τις αντιστηρίξεις των πρανών των 
ορυγμάτων κατασκευής των δικτύων, επισημαίνονται τα ακόλουθα :

 Για τις εκσκαφές ορυγμάτων έχουν υιοθετηθεί στα συμβατικά τεύχη τα άρθρα 
ΥΔΡ 3.10.xx (Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες) και ΥΔΡ 3.11.xx (Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε 
έδαφος βραχώδες). Βάσει των άρθρων αυτών η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται 
ιδιαιτέρως και την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες 
αντλήσεις.

 Για την αντιστήριξη των παρειών των ορυγμάτων αγωγών σε γαιώδη και ασταθή 
εδάφη έχει υιοθετηθεί στα συμβατικά τεύχη – εκτός της αντιστήριξης με 
πασσαλοσανίδες – και το άρθρο ΥΔΡ 7.06 (Αντιστήριξη με μεταλλικά 
πετάσματα). Η εργασία αντιστήριξης με μεταλλικά πετάσματα περιλαμβάνει 
εργασία έμπηξης του πετάσματος ώστε να υλοποιείται (η αντιστήριξη) με 
σταδιακή καταβίβαση των πετασμάτων στο προς εκσκαφή όρυγμα και στη 
συνέχεια σταδιακή εξόλκηση του πετάσματος κατά την επίχωση του ορύγματος 
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(μετά την τοποθέτηση του αγωγού και τον εγκιβωτισμό του). Στο πλαίσιο αυτό 
πρόκειται για εργασία συνεχούς αντιστήριξης των παρειών που παρέχει πλήρη 
εξασφάλιση από καταπτώσεις ασταθών εδαφών.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η αστάθεια των εδαφών και το ύψος του υδροφόρου 
ορίζονται δεν αποτελούν από μόνες τους ικανές γεωτεχνικές συνθήκες για την εφαρμογή 
αντιστήριξης με πασσαλοσανίδες σε περιπτώσεις ορυγμάτων αγωγών, αντί της 
αντιστήριξης με μεταλλικά πετάσματα. Η αναγκαιότητα χρήσης πασσαλοσανίδων θα 
τεκμηριώνεται μόνο μέσω της σχετικής γεωτεχνικής μελέτης του αναδόχου κατασκευής, 
όπως αυτή θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος κατασκευής παραμένει πάντοτε μόνος και απόλυτος 
υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκσκαφών και των κατασκευών.

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 7 της ΕΤΕΠ 08-01-03-01 «Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων».

Περιλαμβανόμενες δαπάνες - Επιμέτρηση και πληρωμή

Αντιστήριξη με ξυλοζεύγματα

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εργασίες αντιστήριξης με ξυλοζεύγματα, σανιδώματα, 
μαδέρια ή παρεμφερούς τύπου μεθοδολογία σε οποιοδήποτε πλάτος ή βάθος σκάμματος, 
με τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής, 
αποσύνδεσης και απομάκρυνσης των υλικών για επαναχρησιμοποίηση.

Η επιμέτρηση των ξυλοζεύξεων αντιστηρίξεων θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) 
της σε επαφή με τις παρειές του σκάμματος επιφάνειας της ξυλείας (ήτοι επιμετράται η 
πραγματική αντιστηριζόμενη επιφάνεια και όχι το σύνολο του βάθους του σκάμματος).

Επισημαίνεται ότι για την περίπτωση αντιστήριξης παρειών ορυγμάτων αγωγών με 
ξυλοζεύγματα, η επιμέτρηση θα πραγματοποιείται για μήκος ορύγματος αφαιρουμένου 
του τμήματος εκσκαφής για την περίπτωση φρεατίων, οι εργασίες αντιστήριξης των 
οποίων συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του των φρεατίων, όπως προβλέπεται στα 
σχετικά Άρθρα Τιμολογίου των κατασκευών αυτών. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με βάση την επιφάνεια που επιμετράται επί την 
τιμή του Τιμολογίου για αντιστήριξη παρειών σκάμματος με ξυλοζεύγματα. 

Αντιστήριξη με προκατασκευασμένα μεταλλικά πετάσματα
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Στην τιμή μονάδας αντιστηρίξεων με μεταλλικά πετάσματα (άρθρο ΥΔΡ 7.06.) 
περιλαμβάνονται η αποζημίωση για την χρήση του εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων 
των απαιτούμενων αντηρίδων, συνδέσμων κ.λπ.) η φθορά, η προσκόμιση και αποκόμιση 
και οι μετακινήσεις από θέση σε θέση του εξοπλισμού, η εργασία συναρμολόγησης και 
αποσυναρμολόγησης, η απασχόληση των πάσης φύσεως απαιτούμενων μηχανημάτων για
την σταδιακή καταβίβαση των πετασμάτων στο προς εκσκαφή όρυγμα και την τυχόν 
απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη, τη σταδιακή εξόλκυση/απομάκρυνση κατά την επίχωση 
και κάθε άλλη σχετική εργασία και δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη περάτωση των 
εργασιών. 

Επισημαίνεται ότι για την περίπτωση αντιστήριξης παρειών ορυγμάτων αγωγών με 
μεταλλικά πετάσματα, η επιμέτρηση θα πραγματοποιείται για μήκος ορύγματος 
αφαιρουμένου του τμήματος εκσκαφής για την περίπτωση, οι εργασίες αντιστήριξης των 
οποίων συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του των φρεατίων, όπως προβλέπεται στα 
σχετικά Άρθρα Τιμολογίου των κατασκευών αυτών. 

Η επιμέτρηση ολοκληρωμένων εργασιών αντιστηρίξεων με μεταλλικά πετάσματα (ΥΔΡ 
7.06.) σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) 
επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές του σκάμματος/ορύγματος (ήτοι 
επιμετράται η πραγματική αντιστηριζόμενη επιφάνεια και όχι το σύνολο του βάθους του 
σκάμματος), επιμετρούμενης μόνον της μίας παρειάς του σκάμματος αυτού και για 
οποιοδήποτε βάθος και πλάτος ορύγματος που πραγματοποιείται μετά από έγγραφη 
εντολή της Υπηρεσίας.

Θα επιμετράται μόνο το τμήμα των αντιστηρίξεων πάνω από την στάθμη εκσκαφής του 
πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20cm πάνω από την στάθμη του εδάφους. Έτσι σε 
περίπτωση, που τα μεταλλικά πετάσματα που θα εφαρμοστούν εξέχουν περισσότερο από 
20cm από τη στάθμη του εδάφους, θα επιμετρηθεί τελικώς ύψος 20cm και όχι 
περισσότερο.

Αντιστήριξη με πασσαλοσανίδες

Η επιμέτρηση και η πληρωμή των εργασιών αντιστήριξης με πασσαλοσανίδες (χρήση, 
έμπηξη και εξόλκυση), θα γίνεται σύμφωνα με την μελέτη και με τα σχετικά άρθρα του 
Τιμολογίου, ως ακολούθως : 

Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων

Αφορά την χρήση μόνον των πασσαλοσανίδων και των πάσης φύσεως συνδέσμων, 
εξαρτημάτων και χαλύβδινων προφίλ που έχουν προσκομισθεί στο έργο για την εκτέλεση
των προβλεπόμενων εργασιών, σύμφωνα με την μελέτη, ανεξαρτήτως του αριθμού 
χρήσεών τους στο έργο. 

Η επιμέτρηση και η πληρωμή γίνεται ανά χιλιόγραμμο (kg) χαλύβδινων 
πασσαλοσανίδων που έχουν εμπηχθεί ικανοποιητικά και των αντιστοίχων εξαρτημάτων 
τους.
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η ενοικίαση ή απόσβεση των πασσαλοσανίδων και 
των συναφών εξαρτημάτων, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η προσωρινή αποθήκευση,
οι πλάγιες μεταφορές, οι πάσης φύσεως φθορές, η απώλεια πασσαλοσανίδων λόγω 
ανεπιτυχούς έμπηξης ή αδυναμίας εξόλκυσης, καθώς και η φόρτωση και μεταφορά του 
υλικού στις αποθήκες του ιδιοκτήτη, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Έμπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων.

Αφορά την κατασκευή πετάσματος αντιστήριξης με χαλύβδινες πασσαλοσανίδες, που 
έχουν προσκομισθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.

Η επιμέτρηση και η πληρωμή γίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας 
πετάσματος πασσαλοσανίδων επιμετρούμενης με προβολή σε κατακόρυφο επίπεδο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προσέγγιση των πασσαλοσανίδων που έχουν προσκομισθεί επί τόπου του έργου (δεν
συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια ή η δαπάνη χρήσης τους) στην θέση τοποθέτησης, η 
ανύψωση και στερέωσή τους με χρήση ικριωμάτων κ.λπ. βοηθητικών κατασκευών και η 
έμπηξή τους με κρουστική ή δονητική κεφαλή εφαρμοσμένη σε εκσκαφέα με δικτυωτή 
μπούμα ή ανάλογο πασσαλομπήκτη.

β. Η προσκόμιση στο εργοτάξιο του πασσαλομπήκτη, οι μετακινήσεις του και η 
αποκόμισή του μετά την ολοκλήρωση των εργασιών

γ. Η διαμόρφωση διαβαθρών όπου απαιτείται.

δ. Η τοποθέτηση χαλύβδινων προφίλ ακαμψίας και κατανομής φορτίων και κοχλιωτών 
συνδέσμων (μπουντέλια) κατά την εκτέλεση των εκσκαφών (εφόσον προβλέπονται)

ε. Η ανάσυρση πασσαλοσανίδων που τοποθετήθηκαν ανεπιτυχώς ή εμφάνισαν 
στρέβλωση κατά την έμπηξη.

Εξόλκυση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων

Αφορά στην εξόλκυση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων που έχουν τοποθετηθεί επιτυχώς.

Η επιμέτρηση και η πληρωμή γίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας 
πετάσματος πασσαλοσανίδων που εξολκούνται.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η χρήση του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού και μέσων

β. Η διάλυση των ικριωμάτων και των πάσης φύσεως βοηθητικών κατασκευών

γ. Η συγκέντρωση και στοίβαση των πασσαλοσανίδων και των πάσης φύσεως συναφών 
εξαρτημάτων προς επαναχρησιμοποίηση στο έργο ή μεταφορά τους εκτός αυτού.
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Τέλος, επισημαίνεται ότι για την περίπτωση αντιστήριξης παρειών ορυγμάτων αγωγών 
με πασσαλοσανίδες, η επιμέτρηση θα πραγματοποιείται για μήκος ορύγματος 
αφαιρουμένου του τμήματος εκσκαφής για την περίπτωση φρεατίων επίσκεψης, οι 
εργασίες αντιστήριξης των οποίων συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του των φρεατίων, 
όπως προβλέπεται στα σχετικά Άρθρα Τιμολογίου των κατασκευών αυτών. 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ

Πρόχυτοι τσιμεντοσωλήνες είναι οι προκατασκευασμένοι άοπλοι ή οπλισμένοι πλήρεις ή
διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες, οι χρησιμοποιούμενοι για κατασκευή αγωγών ομβρίων ή και
ακαθάρτων, όπως επίσης και στραγγιστηρίων (διάτρητοι). 

Οι τσιμεντοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 

 Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm.

 Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 

 Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου - εντορμίας (O-gee pipes), 
τύπoυ"καμπάνας" (bellsochet pipes) 

 Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe - jacking). 

 Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το 
ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής 
διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

Η κατηγορία των σωλήνων (τύπος και πάχος τοιχωμάτων) καθώς και ο τρόπος 
εγκιβωτισμού τους θα καθορίζονται στην μελέτη του έργου και είναι κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 

Οι προκατασκευασμένοι τσιμεντοσωλήνες παράγονται με δονητικές ή φυγοκεντρικές 
μεθόδους σε εργοστασιακές ή εργοταξιακές εγκαταστάσεις κατάλληλα εξοπλισμένες. 
Συνήθως εφαρμόζονται τεχνικές επιτάχυνσης της ωρίμανσης με χρήση ατμού. 

Οι τσιμεντοσωλήνες όλων των κατηγοριών παραδίδονται κατά κανόνα σε τεμάχια 
μήκους 1,0 m. Οι οπλισμένοι σωλήνες διατίθενται και σε μήκη 2,0 m ή 2,5 m. 

Ειδικά χαρακτηριστικά των εργασιών 

Η προμήθεια και/ή παρασκευή, τοποθέτηση και λειτουργία υπόγειων τσιμεντένιων ή και 
από άλλα υλικά κατασκευασμένων αγωγών συνιστά ιδιαίτερα ευαίσθητη κατασκευή, 
λόγω και των καταπονήσεων που υφίστανται οι σωλήνες από την επικάλυψη τους και τη 
φόρτιση της κυκλοφορίας.                                                
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει με απόλυτη ακρίβεια τους κανόνες 
της Τέχνης και τις Προδιαγραφές, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την προμήθεια παρασκευή των 
τσιμεντοσωλήνων, την κατάλληλη έδραση τους την τοποθέτηση τους, και την πλήρωση 
και επιμελή συμπύκνωση με τα κατάλληλα υλικά της περιοχής γύρω και πάνω από 
αυτούς ώστε να επιτευχθεί ο πλήρης εγκιβωτισμός τους και να εξασφαλιστεί η σωστή 
λειτουργία τους. 

Σχετικά     πρότυπα  

ΕΝ 1916:2002 Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced. 
Τσιμεντοσωλήνεςκαιεξαρτήματα, απόάοπλο, ινοπλισμένοήοπλισμένοσκυρόδεμα. 

ΕΝ 639:1994 Common requirements for concrete pressure pipes including joints and 
fittings -- 
Κοινέςαπαιτήσειςγιασωλήνεςπίεσηςαπόσκυρόδεμασυμπεριλαμβανομένωντωνσυνδέσμων
καιεξαρτημάτων. 

ΕΝ 12763:2000 Fibre-cement pipes and fittings for discharge systems for buildings - 
Dimensions and technical terms of delivery -- 
Σωλήνεςκαιεξαρτήματαινοτσιμέντουγιασυστήματααπορροήςκτιρίων - 
Διαστάσειςκαιτεχνικοίόροιπαράδοσης. 

ASTM C497-04 Standard Test Methods for Concrete Pipe, Manhole Sections, or Tile. 

ΕΝ 1916:2002: Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced. 
Τσιμεντοσωλήνες και εξαρτήματα, από άοπλο, ινοπλισμένο ή οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι 
διατάξεις του προτύπου αυτού υπερισχύουν όλων των προηγουμένων. 

Οι προσκομιζόμενοι στο εργοτάξιο προκατασκευασμένοι σωλήνες προς εγκατάσταση θα 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου από τα οποία θα 
προκύπτει η συμμόρφωσή τους προς τις ισχύουσες προδιαγραφές για εκάστη κατηγορία 
σωλήνων, αόπλων, οπλισμένων, επενδεδυμένων και μη. 

Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει πρόσθετες δοκιμές επί τυχαίων δειγμάτων
προσκομισθέντων σωλήνων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούμενες 
διευκολύνσεις προς τον σκοπό αυτό. 

Παραγωγή – κατασκευή τσιμεντοσωλήνων

Οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις παραγωγής τσιμεντοσωλήνων: 

 θα εφαρμόζουν μεθόδους πλήρους ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας σε όλα 
τα στάδια αυτής, υπό την εποπτεία Διπλωματούχων Μηχανικών. 

 θα διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο δοκιμών των σωλήνων σε κάθε 
φάση παραγωγής τους. 

 θα εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 
9002:2000 από αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης (EQNET). 
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Η προκατασκευή σωλήνων στο εργοτάξιο δεν επιτρέπεται. 

Τεχνικές και συμβατικές προδιαγραφές υλικών και εργασίας

Υλικά 

 Τσιμεντοσωλήνας αποχέτευσης κλάσης αντοχής 120, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από 
σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 Mpa με σήμανση CE. 

 Ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης που πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και είτε είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την 
κατασκευή τους ή παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της 
σωληνογραμμής. 

 Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις 
απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του
αγωγού. 

Λήψη δοκιμίων 

α. Για να επιτραπεί η χρησιμοποίηση των τσιμεντοσωλήνων στο έργο πρέπει 
προηγουμένως να γίνει ο ποιοτικός έλεγχός τους. Ο έλεγχος αυτός θα πραγματοποιηθεί 
με λήψη σχετικών δοκιμίων που θα παρθούν σε ποσοστό 2% για κάθε ξεχωριστή 
διάμετρο τσιμεντοσωλήνων και κατ΄ ελάχιστον 5 τεμάχια ανά διάμετρο, τα οποία θα 
ελεγχθούν στις εγκαταστάσεις αναγνωρισμένων εργαστηρίων με δαπάνη και μέριμνα του
Αναδόχου. 

β. Τα δοκίμια αυτά θα παίρνονται από το εργοτάξιο κατασκευής του Αναδόχου ή από 
τους προσκομισθέντες τσιμεντοσωλήνες στο εργοτάξιο (στην περίπτωση που ο Ανάδοχος
τους προμηθεύεται από εργοστάσιο παραγωγής τσιμεντοσωλήνων) κατά τυχαίο τρόπο. 

Τα δοκίμια αυτά θα διατίθενται δωρεάν από τον Ανάδοχο για πραγματοποίηση δοκιμών. 

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά σωλήνων 

Η ονομαστική διάμετρος των οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων αντιστοιχεί στην εσωτερική 
διάμετρο και δίνεται στους πίνακες της «Προδιαγραφής Σωλήνων από Οπλισμένο 
Σκυρόδεμα με ή χωρίς Προστατευτική Επένδυση για Μεταφορά Οικιακών Λυμάτων, 
Βιομηχανικών Αποβλήτων και Ομβρίων» (ΦΕΚ 253/τΒ/84). 

Ανοχές διαστάσεων 

Η αποδεκτή διαφορά μήκους μεταξύ δύο αντιδιαμετρικών γενετειρών του σωλήνα, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ΦΕΚ 253/84, έχει ως εξής:

Ονομαστική διάμετρος (mm) Αποδεκτή διαφορά μήκους 
αντιδιαμετρικών γενετειρών (mm)
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300 – 600 6 mm
600 – 1500 10 mm
1650 – 2100 16 mm
2250 και άνω 19 mm

Απόκλιση από την ευθυγραμμία 

Η μέγιστη αποδεκτή απόκλιση από την ευθυγραμμία μετρούμενη κατά γενέτειρα 
καθορίζεται σε 5mm ανά τρέχον μέτρο μήκους σωλήνα. 

Μεταφορά και αποθήκευση

Οι προκατασκευασμένοι σωλήνες θα μεταφέρονται και θα αποθηκεύονται με προσοχή 
για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς. 

Επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

 Απαγορεύεται η εκφόρτωση με πτώση. 

 Ο χειρισμός των σωλήνων (ανύψωση - καταβιβασμός) θα γίνεται με ανυψωτικά 
μέσα (γερανούς ή εκσκαφείς) εφοδιασμένα με ειδικό άγγιστρο ανάρτησης 
σωλήνων. 

 Οι σωλήνες θα σταθεροποιούνται κατά την μεταφορά τους με τακαρίες για την 
αποφυγή μετακινήσεων και κρούσεων. 

 Οι σωλήνες θα εδράζονται σε ομαλό έδαφος ή επί στρώσεως γαιωδών ή 
αμμοχαλικωδών υλικών χωρίς μεγάλους λίθους και θα ασφαλίζονται έναντι 
ολισθήσεως με παρεμβολή κατάλληλων εμποδίων. 

Τοποθέτηση σωλήνων 

Οι τσιμεντοσωλήνες υποχρεωτικά πρέπει να τοποθετούνται μηκοτομικά και 
οριζοντιογραφικά σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, με την επιτρεπόμενη μέγιστη 
απόκλιση όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω. Η γεωμετρική ακρίβεια της στάθμης της 
κοιτόστρωσης είναι ουσιώδης για την υδραυλική συμπεριφορά του δικτύου σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην μελέτη. Απαιτείται ως εκ τούτου ιδιαίτερη προσοχή για την 
διαμόρφωση των απαιτουμένων μηκοτομικών κλίσεων (π.χ. τοποθέτηση σε τακτές 
αποστάσεις πασσάλων επισήμανσης με χρωματισμένη την στάθμη αναφοράς ή χρήση 
συστημάτων οπτικής καθοδήγησης laser). 

Η τοποθέτηση των τσιμεντοσωλήνων θα αρχίζει πάντα από το σημείο εκροής ή από το 
πιο χαμηλό άκρο του αγωγού και με την «αρσενική» του προς το κατώτερο σημείο 
εκροής. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην έδραση των σωλήνων που θα γίνει σε 
όλο το μήκος τους και πάνω στο κατάλληλο υλικό, σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες
της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ελαστικότητα και η ομοιομορφία της 
έδρασης. Οι προκατασκευασμένοι σωλήνες με τόρμο/ εντορμία εδράζονται κατά κανόνα 
επί υποστρώσεως από ισχνό σκυρόδεμα (κοιτόστρωση C8/10 ή C10/12). 
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Το σφράγισμα των αρμών θα γίνεται με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα, 650χγρ τσιμέντου ανά 
m3 ξηράς άμμου.

Δοκιμές στεγανότητας τσιμεντοσωλήνων 

Για αγωγούς διαμέτρου άνω των 700 mm η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει 
έλεγχο στεγανότητας με ειδικά όργανα στο σύνολο ή σε τμήμα του αγωγού με χρήση 
ειδικών τεχνικών και εξοπλισμού (π.χ. έμφραξη αρμών με μπαλόνια και εφαρμογή 
αρχικής υδροστατικής πίεσης ελεγχόμενης χρονικά μέσω μανομέτρων). 

Τυχόν ελαττώματα που θα διαπιστώνονται κατά τις δοκιμασίες αυτές θα αποκαθίστανται 
από τον Ανάδοχο, χωρίς ιδιαίτερη προς τούτο αποζημίωση. 

Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την αποκατάσταση των ελαττωμάτων θα γίνεται νέα 
δοκιμασία του τμήματος της σωλήνωσης. 

Επιμέτρηση και πληρωμή

Η επιμέτρηση θα γίνει ανά τρέχον αξονικό μέτρο σωληνογραμμής (προσμετρούμενο και 
το εντός των φρεατίων τμήμα των σωλήνων). 

Η πληρωμή θα γίνει αναλόγως της διαμέτρου και του είδους των τσιμεντοσωλήνων (από 
απλό ή οπλισμένο σκυρόδεμα, υψηλής αντοχής, διάτρητοι, κλπ.). 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που περιγράφονται
στο αναλυτικό τιμολόγιο.

Αγ. Ανάργυροι ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
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A/A Είδος Εργασιών Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. 

Mετρ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
 

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

1.1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

1 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την 
πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής. Πα 
βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
 

ΝΑΥΔΡ 
3.10.01.01 
 

ΥΔΡ 6081.1 1 m3 5.600,00 6,50 36.400,00 
 

2 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την 
φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 
 

ΝΑΥΔΡ 
3.10.02.01 
 

ΥΔΡ 6081.1 2 m3 8.400,00 8,77 73.668,00 
 

3 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες Με πλάτος 
πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, 
με την φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 
 

ΝΑΥΔΡ 
3.10.04.01 
 

ΥΔΡ 6083.1 3 m3 2.100,00 6,17 12.957,00 
 

4 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες Με πλάτος 
πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, 
με την φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για βάθος 
ορύγματος 4,01 έως 6,00 m 
 

ΝΑΥΔΡ 
3.10.04.02 
 

ΥΔΡ 6083.2 4 m3 8,50 8,97 76,25 
 

5 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες Με πλάτος 
πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 
m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Για 
βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
 

ΝΑΥΔΡ 
3.10.06.01 
 

ΥΔΡ 6085.1 5 m3 2.900,00 4,27 12.383,00 
 

6 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων σε έδαφος βραχώδες 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 
m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Για 
βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
 

ΝΑΥΔΡ 
3.11.02.01 
 

ΥΔΡ 6082.1 6 m3 1.500,00 26,97 40.455,00 
 

  
  

            
Σε μεταφορά 175.939,25  

 Σελίδα 1 από 6   



 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. 

Mετρ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  
Από μεταφορά 175.939,25  

7 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων σε έδαφος βραχώδες 
Με πλάτος πυθμένα από 3,01 
έως 5,00 m, με την φόρτωση 
των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Για 
βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
 

ΝΑΥΔΡ 
3.11.04.01 
 

ΥΔΡ 6084.1 7 m3 270,00 21,97 5.931,90 
 

8 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων σε έδαφος βραχώδες 
Με πλάτος πυθμένα από 3,01 
έως 5,00 m, με την φόρτωση 
των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Για 
βάθος ορύγματος 4,01 έως 
6,00 m 
 

ΝΑΥΔΡ 
3.11.04.02 
 

ΥΔΡ 6084.2 8 m3 1,50 23,97 35,96 
 

9 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων σε έδαφος βραχώδες 
Με πλάτος πυθμένα 
μεγαλύτερο των 5,00 m, με την 
φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 
 

ΝΑΥΔΡ 
3.11.06.01 
 

ΥΔΡ 6086.1 9 m3 510,00 13,97 7.124,70 
 

10 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
για την αντιμετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από 
διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα 
ΟΚΩ. 
 

ΝΑΥΔΡ 3.12 ΥΔΡ 6087 10 m 650,00 15,00 9.750,00 
 

11 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
σε έδαφος πάσης φύσεως για 
εκτέλεση υπό συνθήκες 
στενότητος χώρου. 
 

ΝΑΥΔΡ 3.13 ΥΔΡ 6081.1 11 m3 1.600,00 4,00 6.400,00 
 

 
Σύνολο : 1.1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 205.181,81 205.181,81 

 
1.2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1 Αποκατάσταση ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων, 
που έφεραν ασφαλτικές 
στρώσεις μέσου πάχους 10 cm 
 

ΝΑΥΔΡ 4.09.02 ΝΟΔΟ 4521Β 56 m2 4.500,00 18,00 81.000,00 
 

 
Σύνολο : 1.2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 81.000,00 81.000,00 

 
1.3. ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 

1 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα ΝΑΥΔΡ 7.01 ΥΔΡ 6301 17 m2 13.500,00 2,10 28.350,00 
 

2 Προμήθεια χαλύβδινων 
πασσαλοσανίδων. 
 

ΝΑΥΔΡ 7.02 ΥΔΡ 6102 18 kg 12.000,00 1,05 12.600,00 
 

3 Χρήση χαλύβδινων 
πασσαλοσανίδων. 
 

ΝΑΥΔΡ 7.03 ΥΔΡ 6103 19 kg 225.000,00 0,26 58.500,00 
 

4 Εμπηξη χαλύβδινων 
πασσαλοσανίδων. 
 

ΝΑΥΔΡ 7.04 ΥΔΡ 6104 20 m2 3.200,00 15,80 50.560,00 
 

5 Εξόλκυση χαλύβδινων 
πασσαλοσανίδων. 
 

ΝΑΥΔΡ 7.05 ΥΔΡ 6105 21 m2 2.550,00 7,40 18.870,00 
 

6 Αντιστηρίξεις παρειών 
χάνδακος με μεταλλικά 
πετάσματα 
 

ΝΑΥΔΡ 7.06 ΥΔΡ 6103 22 m2 2.500,00 33,60 84.000,00 
 

 
Σύνολο : 1.3. ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 252.880,00 252.880,00 

    
           

Σε μεταφορά  539.061,81 

 Σελίδα 2 από 6   



 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. 

Mετρ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  
Από μεταφορά  539.061,81  

1.4. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 

1 Επιχώσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων με προϊόντα 
εκσκαφών, με ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης 
 

ΝΑΥΔΡ 5.04 ΥΔΡ 6067 13 m3 5.500,00 1,50 8.250,00 
 

2 Επιχώσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου Για 
συνολικό πάχος επίχωσης έως 
50 cm 
 

ΝΑΥΔΡ 5.05.01 ΥΔΡ 6068 15 m3 5.500,00 17,25 94.875,00 
 

3 Φίλτρα στραγγιστηρίων από 
διαβαθμισμένα αδρανή 
 

ΝΑΥΔΡ 5.10 ΝΟΔΟ 2815 16 m3 180,00 9,00 1.620,00 
 

 
Σύνολο : 1.4. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 104.745,00 104.745,00 

 
1.5. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ -ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

1 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής 
σήμανσης. 
 

ΝΑΥΔΡ 1.01 ΟΙΚ 6541 51 μήνας 150,00 8,00 1.200,00 
 

2 Χρήση αμφίπλευρων 
εργοταξιακών στηθαίων οδού, 
τύπου New Jersey, από σκληρό 
πλαστικό. 
 

ΝΑΥΔΡ 1.02 ΗΛΜ 108 52 μήνας 150,00 5,00 750,00 
 

3 Αναλάμποντες φανοί 
επισήμανσης κινδύνο 
 

ΝΑΥΔΡ 1.03 ΗΛΜ 108 53 μήνας 150,00 10,00 1.500,00 
 

4 Προσωρινές γεφυρώσεις 
ορυγμάτων για την διευκόλυνση 
της κυκλοφορίας των πεζών. 
 

ΝΑΥΔΡ 1.05 ΥΔΡ 6301 54 μήνας 150,00 20,00 3.000,00 
 

 
Σύνολο : 1.5. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ -ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 6.450,00 6.450,00 

 
1.6. ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

1 Λειτουργία εργοταξιακών 
αντλητικών συγκροτημάτων 
Αντλητικά συγκροτήματα diesel 
ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 2,0 έως 
5,0 HP 
 

ΝΑΥΔΡ 
6.01.01.03 
 

ΥΔΡ 6108 55 h 300,00 5,40 1.620,00 
 

 
Σύνολο : 1.6. ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 1.620,00 1.620,00 

 
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
651.876,81 

 
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 

1 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι 
επιπέδων επιφανειών 
 

ΝΑΥΔΡ 9.01 ΥΔΡ 6301 23 m2 4.600,00 8,00 36.800,00 
 

2 Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C8/10 
 

ΝΑΥΔΡ 9.10.01 ΥΔΡ 6323 24 m3 40,00 65,00 2.600,00 
 

3 Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15 
 

ΝΑΥΔΡ 9.10.03 ΥΔΡ 6326 25 m3 2.200,00 75,00 165.000,00 
 

4 Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C25/30 
 

ΝΑΥΔΡ 9.10.06 ΥΔΡ 6329 26 m3 1.350,00 90,00 121.500,00 
 

5 Προμήθεια και προσθήκη 
προσμίκτων και προσθέτων 
στο σκυρόδεμα. 
Στεγανοποιητικά μάζας 
σκυροδέματος (πρόσμικτα 
μείωσης υδατοπερατότητας) 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
 

ΝΑΥΔΡ 9.23.04 ΥΔΡ 6320.1 27 kg 2.000,00 0,50 1.000,00 
 

  
  

           
Σε μεταφορά 326.900,00 651.876,81 

 Σελίδα 3 από 6   



 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. 

Mετρ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  
Από μεταφορά 326.900,00 651.876,81 

6 Προμήθεια και τοποθέτηση 
σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών 
έργων 
 

ΝΑΥΔΡ 9.26 ΥΔΡ 6311 28 kg 140.000,00 0,95 133.000,00 
 

7 Μόνωση με διπλή ασφαλτική 
επάλειψη 
 

ΝΑΟΔΟ Β36 ΝΟΔΟ 2411 40 m2 3.000,00 1,60 4.800,00 
 

8 Στεγάνωση επιφανειών 
σκυροδέματος με διπλή 
στρώση ασφαλτόπανου και 
τσιμεντοκονίαμα προστασίας 
 

ΝΑΟΔΟ Β37.2 ΝΟΔΟ 2412 41 m2 2.000,00 12,10 24.200,00 
 

9 Σφράγιση κατακόρυφων και 
κεκλιμένων αρμών με 
πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη 
 

ΝΑΟΔΟ Β43.2 ΥΔΡ 6370 42 m 1.000,00 4,00 4.000,00 
 

10 Πλήρωση διακένου αρμών με 
εύκαμπτες μοριοσανίδες 
εμποτισμένες με άσφαλτο, 
πάχους 12 mm 
 

ΝΑΟΔΟ Β43.3 ΥΔΡ 6370 43 m2 180,00 12,10 2.178,00 
 

11 Στεγάνωση αρμού με ελαστική 
ταινία (WATERSTOP) 
 

ΝΑΟΔΟ Β44 ΥΔΡ 6373 44 m 600,00 12,50 7.500,00 
 

12 Γεωύφασμα στραγγιστηρίων ΝΑΟΔΟ Β64.1 ΟΙΚ 7914 45 m2 1.600,00 1,50 2.400,00 
 

13 Τυποποιημένα φρεάτια 
αποστράγγισης και 
αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), 
φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου 
Φ1Ν (ΠΚΕ) 
 

ΝΑΟΔΟ Β66.1 ΝΟΔΟ 2548 46 ΤΕΜ 270,00 400,00 108.000,00 
 

14 Τυποποιημένα φρεάτια 
αποστράγγισης και 
αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), 
φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου 
τύπου Φ10 (D=0,40m ή 0,60m 
ΠΚΕ) 
 

ΝΑΟΔΟ Β66.3 ΝΟΔΟ 2548 47 ΤΕΜ 37,00 850,00 31.450,00 
 

15 Τυποποιημένα φρεάτια 
αποστράγγισης και 
αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), 
φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου 
τύπου Φ10 (D=0,80m) (ΠΚΕ) 
 

ΝΑΟΔΟ Β66.4 ΝΟΔΟ 2548 48 ΤΕΜ 25,00 1.100,00 27.500,00 
 

16 Τυποποιημένα φρεάτια 
αποστράγγισης και 
αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), 
φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου 
τύπου Φ11 (D=1,00m) (ΠΚΕ) 
 

ΝΑΟΔΟ Β66.5 ΝΟΔΟ 2548 49 ΤΕΜ 17,00 1.500,00 25.500,00 
 

17 Τυποποιημένα φρεάτια 
αποστράγγισης και 
αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), 
φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου 
τύπου Φ12 (D=1,20m) (ΠΚΕ) 
 

ΝΑΟΔΟ Β66.6 ΝΟΔΟ 2548 50 ΤΕΜ 6,00 2.000,00 12.000,00 
 

 
Σύνολο : 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 709.428,00 709.428,00 

 
3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

1 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα 
από ελατό χυτοσίδηρο (ductile 
iron) 
 

ΝΑΥΔΡ 
11.01.02 
 

ΥΔΡ 6752 29 kg 1.500,00 2,80 4.200,00 
 

2 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο ΝΑΥΔΡ 11.03 ΥΔΡ 6753 30 kg 500,00 2,10 1.050,00 
 

 
Σύνολο : 3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5.250,00 5.250,00 

  

  

           
Σε μεταφορά  1.366.554,81 

 Σελίδα 4 από 6   



 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. 

Mετρ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  
Από μεταφορά  1.366.554,81  

4. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

1 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
Ονομαστικής διαμέτρου D500 
mm 
 

ΝΑΥΔΡ 
12.01.01.04 
 

ΥΔΡ 6551.4 31 m 900,00 55,00 49.500,00 
 

2 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
Ονομαστικής διαμέτρου D600 
mm 
 

ΝΑΥΔΡ 
12.01.01.05 
 

ΥΔΡ 6551.5 32 m 720,00 70,00 50.400,00 
 

3 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
Ονομαστικής διαμέτρου D800 
mm 
 

ΝΑΥΔΡ 
12.01.01.06 
 

ΥΔΡ 6551.6 33 m 1.200,00 100,00 120.000,00 
 

4 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
Ονομαστικής διαμέτρου D1000 
mm 
 

ΝΑΥΔΡ 
12.01.01.07 
 

ΥΔΡ 6551.7 34 m 600,00 140,00 84.000,00 
 

5 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
Ονομαστικής διαμέτρου  D1200 
mm 
 

ΝΑΥΔΡ 
12.01.01.08 
 

ΥΔΡ 6551.7 35 m 320,00 170,00 54.400,00 
 

6 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
Ονομαστικής διαμέτρου D1400 
mm 
 

ΝΑΥΔΡ 
12.01.01.09 
 

ΥΔΡ 6551.7 36 m 270,00 220,00 59.400,00 
 

  

  

           
Σε μεταφορά 417.700,00 1.366.554,81 

 Σελίδα 5 από 6   



 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. 

Mετρ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  
Από μεταφορά 417.700,00 1.366.554,81 

7 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
Ονομαστικής διαμέτρου D1600 
mm 
 

ΝΑΥΔΡ 
12.01.01.10 
 

ΥΔΡ 6551.7 37 m 140,00 280,00 39.200,00 
 

8 Αγωγοί αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος SDR 41, DN 315 
mm 
 

ΝΑΥΔΡ 
12.10.06 
 

ΥΔΡ 6711.4 38 m 800,00 22,10 17.680,00 
 

9 Σωλήνες αποστράγγισης 
διάτρητοι, συμπαγούς 
τοιχώματος, από PVC-U SDR 
41, DN 200 mm 
 

ΝΑΥΔΡ 
12.11.03 
 

ΥΔΡ 6620.4 39 m 650,00 15,00 9.750,00 
 

 
Σύνολο : 4. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 484.330,00 484.330,00 

Άθροισμα  1.850.884,81 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 333.159,27 

Άθροισμα  2.184.044,08 

Απρόβλεπτα 15,00% 327.606,61 

Άθροισμα  2.511.650,69 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 100.000,00 

Άθροισμα  2.611.650,69 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 18.000,00 

Άθροισμα  2.629.650,69 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 5.833,18 

Άθροισμα  2.635.483,87 

ΦΠΑ 24,00% 632.516,13 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  3.268.000,00 
            

   
Η μελετήτρια ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Διευθυντής  Τεχνικών Υπηρεσιών 
   

Ανδριάννα Γ. Καλή 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Ιωάννα Μαντζαβινάτου 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Μούσιος Κωνσταντίνος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

            

 Σελίδα 6 από 6 
. 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ 
 Αρ. Μελέτης: 26-2021 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
Τιμαριθμική : 2012Γ 

 
Σελίδα 1 από 45   



 
Τιμολόγιο δημοπράτησης 
 

 
Σελίδα 2 από 45   



 
Τιμολόγιο δημοπράτησης 
 

 
Σελίδα 3 από 45   



 
Τιμολόγιο δημοπράτησης 
 

 
Σελίδα 4 από 45   



 
Τιμολόγιο δημοπράτησης 
 

 
Σελίδα 5 από 45   



 
Τιμολόγιο δημοπράτησης 
 

 
Σελίδα 6 από 45   



 
Τιμολόγιο δημοπράτησης 
 

  

Σελίδα 7 από 45   



 
Τιμολόγιο δημοπράτησης 
 

ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή 
με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων". 
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με 
ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου. 
 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι 
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 
(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις 
απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). 
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές 
αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m 
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, 
αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο 
εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που 
καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του 
ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 6,50 

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα λεπτά 

A.T. : 2 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή 
με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων". 
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με 
ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου. 
 

Σελίδα 8 από 45   



 
Τιμολόγιο δημοπράτησης 
 

 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι 
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 
(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις 
απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). 
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές 
αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m 
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, 
αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο 
εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που 
καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του 
ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία 
του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
ΕΥΡΩ : 7,30 + ΜΤΦ 

Δαπάνη Μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L=7km (*0,21 euro) 
(0,21€/m3.km)      7  x 0,21 =    1,47 
Συνολικό κόστος άρθρου 8,77 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,77 

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα επτά λεπτά 

A.T. : 3 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.10.04.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος 
πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 
την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6083.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή 
με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων". 
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με 
ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου. 
 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι 
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 
(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις 
απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). 

Σελίδα 9 από 45   



 
Τιμολόγιο δημοπράτησης 
 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές 
αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m 
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, 
αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο 
εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που 
καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του 
ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
 
Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 
την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 

 ΕΥΡΩ : 4,70 + ΜΤΦ 

Δαπάνη Μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L=7km (*0,21 euro) 
(0,21€/m3.km)      7  x 0,21 =    1,47 
Συνολικό κόστος άρθρου 6,17 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,17 

(Ολογράφως) : έξι και δέκα επτά λεπτά 

A.T. : 4 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.10.04.02 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος 
πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 
την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 
ορύγματος 4,01 έως 6,00 m 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6083.2 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή 
με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων". 
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με 
ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου. 
 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι 
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 
(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις 
απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). 
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές 
αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m 
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, 
αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο 
εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου 

Σελίδα 10 από 45   



 
Τιμολόγιο δημοπράτησης 
 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που 
καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του 
ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
 
Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 
την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 

 ΕΥΡΩ : 7,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη Μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L=7km (*0,21 euro) 
(0,21€/m3.km)      7  x 0,21 =    1,47 
Συνολικό κόστος άρθρου 8,97 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,97 

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : 5 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.10.06.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος 
πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για 
βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6085.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή 
με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων". 
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με 
ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου. 
 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι 
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 
(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις 
απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). 
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές 
αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m 
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, 
αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο 
εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που 
καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του 
ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
 
Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκα- φής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

     

Σελίδα 11 από 45   



 
Τιμολόγιο δημοπράτησης 
 

ΕΥΡΩ : 2,80 + ΜΤΦ 

Δαπάνη Μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L=7km (*0,21 euro) 
(0,21€/m3.km)      7  x 0,21 =    1,47 
Συνολικό κόστος άρθρου 4,27 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,27 

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι επτά λεπτά 

A.T. : 6 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.11.02.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 
m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου 
και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού 
(υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών 
γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό 
επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη 
ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων". 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι 
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 
(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις 
απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). 
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές 
αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m 
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, 
αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων 
από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του 
παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα 
επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που 
καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του 
ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία 
του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 

 
     

Σελίδα 12 από 45   



 
Τιμολόγιο δημοπράτησης 
 

ΕΥΡΩ : 25,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη Μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L=7km (*0,21 euro) 
(0,21€/m3.km)      7  x 0,21 =    1,47 
Συνολικό κόστος άρθρου 26,97 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,97 

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : 7 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.11.04.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα από 3,01 
έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 
m 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6084.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού 
(υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών 
γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό 
επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη 
ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων". 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι 
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 
(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις 
απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). 
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές 
αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m 
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, 
αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων 
από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του 
παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα 
επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που 
καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του 
ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
 
Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 
την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 

 
     

Σελίδα 13 από 45   



 
Τιμολόγιο δημοπράτησης 
 

ΕΥΡΩ : 20,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη Μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L=7km (*0,21 euro) 
(0,21€/m3.km)      7  x 0,21 =    1,47 
Συνολικό κόστος άρθρου 21,97 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,97 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : 8 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.11.04.02 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα από 3,01 
έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 
6,00 m 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6084.2 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού 
(υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών 
γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό 
επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη 
ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων". 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι 
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 
(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις 
απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). 
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές 
αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m 
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, 
αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων 
από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του 
παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα 
επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που 
καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του 
ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
 
Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 
την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 

 
     

Σελίδα 14 από 45   



 
Τιμολόγιο δημοπράτησης 
 

ΕΥΡΩ : 22,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη Μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L=7km (*0,21 euro) 
(0,21€/m3.km)      7  x 0,21 =    1,47 
Συνολικό κόστος άρθρου 23,97 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,97 

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : 9 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.11.06.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα 
μεγαλύτερο των 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6086.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού 
(υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών 
γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό 
επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη 
ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων". 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι 
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 
(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις 
απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). 
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές 
αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m 
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, 
αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων 
από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του 
παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα 
επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που 
καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του 
ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
 
Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 
την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 

 
     

Σελίδα 15 από 45   



 
Τιμολόγιο δημοπράτησης 
 

ΕΥΡΩ : 12,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη Μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L=7km (*0,21 euro) 
(0,21€/m3.km)      7  x 0,21 =    1,47 
Συνολικό κόστος άρθρου 13,97 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,97 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : 10 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6087 

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω 
από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, 
υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού 
κατά μήκος του σκάμματος. 
 
Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ αυτό κατά το 
μεγαλύτερο μέρος της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί 
περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού 
και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον 
παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, 
αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, 
κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των 
αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε 

A.T. : 11 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.13 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για 
εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως υπό 
συνθήκες περιορισμένου χώρου, όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να 
εκτελεσθεί επί πεζοδρομίου ή ερείσματος οδού χωρίς κατάληψη του καταστρώματος, 
χειρονακτικώς, με χρήση αεροσφυρών ή υποβοήθηση μικροεκσκαφέων (mini 
excavators) πλάτους έως 1,50 m και χωρητικότητος κάδου έως 0,25 m3 και δεν 
είναι εφικτή η  χρησιμοποίηση  μεγαλυτέρου μεγέθους μηχανικού εξοπλισμού. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε ορύγματα με πλάτος πυθμένα έως 1,00 m και βάθος 
έως 4,00 m, μετά από πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητος εφαρμογής της υπόψη 
μεθοδολογίας στην μελέτη του έργου. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00 

(Ολογράφως) : τέσσερα 

A.T. : 13 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6067 

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφών του έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν 
μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 

Σελίδα 16 από 45   



 
Τιμολόγιο δημοπράτησης 
 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν 
αποτεθεί ή προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά 
(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την 
προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να 
επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση 
κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,50 

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 15 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.05.01 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068 

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 
08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε 
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του 
πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που 
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
 
Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών 
πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 
ΕΥΡΩ : 12,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη Μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L=25km (*0,21 euro) 
(0,21€/m3.km)      25  x 0,21 =    5,25 
Συνολικό κόστος άρθρου 17,25 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,25 

(Ολογράφως) : δέκα επτά και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 16 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.10 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2815 

Κατασκευή φίλτρων αποστράγγισης απο κατάλληλα διαβαθμισμένα θραυστά αδρανή, 
μονοβαθμίων ή διβαθμίων, γραμμικών στραγγιστηρίων (περιβολή διάτρητων σωλήνων, 
πλήρωση αποστραγγιστικών τάφρων) και επιφανειακών αποστραγγίσεων (φίλτρα 
πρανών, στρώσεις στράγγισης με ή χωρίς γεωσυνθετικά κ.λπ.), στις θέσεις και με 
τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από την μελέτη, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
08-03-02-00 "Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια αδρανών της προβλεπόμενης 
κοκκομετρικής διαβάθμισης, η μεταφορά τους στην θέση ενσωμάτωσης από 
οποιαδήποτε απόσταση, η προσέγγιση, η διάστρωση και συμπύκνωσή τους (ελαφρά 
στην περίπτωση των γραμμικών στραγγιστηρίων, σύμφωνα με την μελέτη για τις 
αποστραγγιστικές στρώσεις). 
 
Επιμέτρηση εντός των ορίων των διαστάσεων της μελέτης (διατομή γραμμικού 
στραγγιστηρίου, πάχος αποστραγγιστικής στρώσης). Κατά την επιμέτρηση του όγκου 
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του φίλτρου των γραμμικών στραγγιστηρίων θα αφαιρείται η διατομή του διατρήτου 
σωλήνα. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο τοποθετημένου υλικού φίλτρου 
Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 17 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 7.01 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6301 

Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, με ξυλοζεύγματα, σανιδώματα, μαδέρια ή 
παρεμφερούς τύπου μεθοδολογία, με τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς και 
την εργασία πλήρους κατασκευής, αποσύνδεσης και απομάκρυνσης των υλικών για 
επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη εφαρμογής του 
Αναδόχου που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 
Οι σποραδικές αντιστηρίξεις (μεμονωμένες αντιστηρίξεις επί μήκους έως 2,0 m ανά 
20 m μήκους ορύγματος) περιλαμβάνονται ανηγμένες στα οικεία άρθρα εκσκαφών 
ορυγμάτων και δεν υπάγονται στο παρόν άρθρο. Επισημαίνεται πάντως ότι όταν 
εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, το οποίο αναφέρεται σε "συστηματικές 
αντιστηρίξεις" δεν αφαιρούνται ποσότητες ως αναλογούσες σε "σποραδικές 
αντιστηρίξεις" και επιμετράται η συνολική επιφάνεια. 
 
Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών των εργασιών αντιστήριξης θα 
αναφέραιται απαραιτήτως και ο χαρακτηρισμός του εδάφους του αντιστοίχου 
ορύματος. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές 
του ορύγματος. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,10 

(Ολογράφως) : δύο και δέκα λεπτά 

A.T. : 18 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 7.02 Προμήθεια χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6102 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των έργων και προσωρινή αποθήκευση χαλυβδίνων 
πασσαλοσανίδων ψυχράς εξελάσεως από χάλυβα κατηγορίας S235 JRC κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10249-1, για την κατασκευή κιβωτίων ή φραγμάτων, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 11-02-02-00 "Αντιστηρίξεις με μεταλλικές πασσαλοσανίδες". 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν οι πασσαλοσανίδες προβλέπεται να 
ενσωματωθούν μονίμως στο έργο. Αλλως εφαρμόζεται το άρθρο 7.03 του Τιμολογίου: 
"Χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων". 
 
Στο παρόν άρθρο εντάσσονται και οι πάσης φύσεως σύνδεσμοι, εξαρτήματα και 
χαλύβδινα προφίλ που απαιτούνται για την διαμόρφωση του πετάσματος των 
πασσαλοσανίδων σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι απώλειες πασσαλοσανίδων από ανεπιτυχή 
έμπηξη και ανεπιτυχή εξόλκυση (όταν προβλέπεται επαναχρησιμοποίησή τους στο 
ίδιο έργο). 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων που έχουν εμπηχθεί 
ικανοποιητικά και των αντιστοίχων εξαρτημάτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 7.04 
των ΝΕΤ ΥΔΡ. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,05 

(Ολογράφως) : ένα και πέντε λεπτά 
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A.T. : 19 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 7.03 Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6103 

Με το παρόν άρθρο τιμολογείται η χρήση μόνον των πασσαλοσανίδων και των πάσης 
φύσεως συνδέσμων, εξαρτημάτων και χαλυβδίνων προφίλ που έχουν προσκομισθεί στο 
έργο για την εκτέλεση των προβλεπομένων εργασιών, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 11-02-02-00 "Αντιστηρίξεις με μεταλλικές πασσαλοσανίδες", ανεξαρτήτως 
του αριθμού χρήσεών τους στο έργο. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η ενοικίαση ή απόσβεση των πασσαλοσανίδων και 
των συναφών εξαρτημάτων, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η προσωρινή 
αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, οι πάσης φύσεως φθορές, η απώλεια 
πασσαλοσανίδων λόγω αναπιτυχούς έμπηξης ή αδυναμίας εξόλκυσης, καθώς και η 
φόρτωση και μεταφορά του υλικού στις αποθήκες του ιδιοκτήτη, μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων που έχουν εμπηχθεί 
ικανοποιητικά και των αντιστοίχων εξαρτημάτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 7.04 
των ΝΕΤ ΥΔΡ. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,26 

(Ολογράφως) : είκοσι έξι λεπτά 

A.T. : 20 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 7.04 Εμπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6104 

Κατασκευή πετάσματος αντιστήριξης με χαλύβδινες πασσαλοσανίδες, που έχουν 
προσκομισθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 11-02-02-00 
"Αντιστηρίξεις με μεταλλικές πασσαλοσανίδες". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προσέγγιση των πασσαλοσανίδων που έχουν προσκομισθεί επί τόπου του έργου 
(δεν συμπεριλασμβάνεται η προμήθεια ή η δαπάνη χρήσης τους)στην θέση 
τοποθέτησης, η ανύψωση και στερέωσή τους με χρήση ικριωμάτων κλπ βοηθητικών 
κατασκευών και η έμπηξή τους με κρουστική ή δονητική κεφαλή εφαρμοσμένη σε 
εκσκαφέα με δικτυωτή μπούμα ή αναλογο πασσαλοεμπήκτη. 
β. Η προσκόμιση στο εργοτάξιο του πασσαλοεμπήκτη, οι μετακινήσεις του και η 
αποκόμισή του μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
γ. Η διαμόρφωση διαβαθρών όπου απαιτείται 
δ. Η τοποθέτηση χαλυβδίνων προφίλ ακαμψίας και κατανομής φορτίων και κοχλιωτών 
συνδέσμων (μπουντέλια) κατά την εκτέλεση των εκσκαφών (εάν προβλέπονται) 
ε. Η ανάσυρση πασσαλοσανίδων που τοποθετήθηκαν ανεπιτυχώς ή εμφάνισαν στρέβλωση 
κατά την έμπηξη 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας πετάσματος πασσαλοσανίδων 
επιμετρούμενης με προβολή σε κατακόρυφο επιπέδο. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,80 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 21 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 7.05 Εξόλκυση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6105 

Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων που έχουν τοποθετηθεί επιτυχώς. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
α. Η χρήση του απαιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού και μέσων 
β. Η διάλυση των ικριωμάτων και των πάσης φύσεως βοηθητικών κατασκευών 
γ. Η συγκέντρωση και στοίβαση των πασσαλοσανίδων και των πάσης φύσεως συναφών 
εξαρτημάτων προς επαναχρησιμοποίηση στο έργο ή μεταφορά τους εκτός αυτού. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πετάσματος πασσαλοσανίδων που εξολκούνται. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 7,40 

(Ολογράφως) : επτά και σαράντα λεπτά 

A.T. : 22 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6103 

Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών 
αμφιπλεύρων πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή 
αναλόγου, της απαιτούμενης φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων 
γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη 
εφαρμογής του Αναδόχου. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
α. Η προσκόμιση, η χρήση,  οι μετακινήσεις από θέση και η αποκόμιση του 
εξοπλισμού, με τις απαιτούμενες αντηρίδες, συνδέσμους κ.λ.π. 
β. Η απασχόληση των απαιτουμένων μηχανημάτων για την σταδιακή καταβίβαση των 
πετασμάτων στο προς εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη 
γ. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων. 
δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγματος 
ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασμάτων και των εξαρτημάτων τους 
 
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τοποθετηθέντων  αμφιπλεύρων 
πετασμάτων αντιστήριξης (με 1,00 m2 πετάσματος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών 
ορύγματος). Επιμετράται μόνο το τμήμα του πετάσματος πάνω από την στάθμη του 
πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω από την στάθμη του εδάφους. 
 
Επισήμανση: Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν προβλέπεται ρητά στην 
μελέτη του έργου 
 
Tιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2)  τοποθετηθέντων πετασμάτων αντιστήριξης. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 33,60 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και εξήντα λεπτά 

A.T. : 23 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6301 

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης 
φύσεως υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών 
ορθογωνικής διατομής ,σε ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, 
φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, 
σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00 
"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)" 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την 
διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται) 
- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου 
ή/και συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς 
σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, 
ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση 
ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και 
εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών. 
- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που 
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 
- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και 
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 
- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 
- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου 
από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, 
φόρτωση και μεταφορά των υλικών. 
- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία 

Σελίδα 20 από 45   



 
Τιμολόγιο δημοπράτησης 
 

πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ). 
- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με 
τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη 
ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 
- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών 
κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των 
αχρήστων καρφοβελονών. 
- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και 
καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή 
παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ) 
- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς 
μηχανικά μέσα 
- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00 

(Ολογράφως) : οκτώ 

A.T. : 24 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.01 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6323 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του 
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς 
και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 
 
Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα 
οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 
σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών 
και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην 
θέση διάστρωσης. 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης 
(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου. 
 
δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί 
τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η 
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος 
σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης. 
 
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το 
μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών 
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απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που 
καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες 
φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες 
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, 
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, 
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 
Ευρώ (Αριθμητικά): 65,00 

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε 

A.T. : 25 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.03 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6326 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του 
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς 
και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 
 
Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα 
οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 
σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών 
και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην 
θέση διάστρωσης. 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης 
(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου. 
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δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί 
τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η 
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος 
σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης. 
 
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το 
μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών 
απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που 
καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες 
φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες 
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, 
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, 
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 
Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00 

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε 

A.T. : 26 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.06 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6329 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του 
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς 
και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 
 
Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα 
οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 
σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών 
και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην 
θέση διάστρωσης. 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
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τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης 
(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου. 
 
δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί 
τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η 
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος 
σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης. 
 
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το 
μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών 
απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που 
καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες 
φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες 
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, 
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, 
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 
Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα 

A.T. : 27 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.23.04 Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά 
μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6320.1 

Οι απαιτήσεις ενσωμάτωσης προσμίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο 
σκυρόδεμα των διαφόρων κατασκευών καθορίζονται από την μελέτη του έργου, οι δε 
αναλογίες ανάμιξής τους αποτελούν αντικείμενο των αντιστοίχων μελετών 
συνθέσεως. 
 
Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσμίκτων/προσθέτων: 
 
- επιβραδυντές πήξεως σκυροδέματος (set retarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- επιταχυντές σκλήρυνσης (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο (water reducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 934-2 
- αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 
- χαλύβδινες ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1 
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Ολα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 
 
Από τα υλικά αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουμένου εργασίμου ή 
κάθισης του σκυροδέματος (ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγμένα στην δαπάνη 
του ετοίμου σκυροδέματος (εργοστασιακού ή εργοταξιακού)  και δεν επιμετρώνται 
ιδιαιτέρως προς πληρωμή. 
 
Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους 
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 
 
Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας)κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης 
που καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές 
ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,50 

(Ολογράφως) : πενήντα λεπτά 

A.T. : 28 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6311 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης 
φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας 
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα 
με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 
κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού. 
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
________________________________________________________________________________ 
|           Πεδίο εφαρμογής                    | 
 
__________|______________________________________________|______________________ 
Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ. 
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο 
(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m) 
__________|________|________________|____________________|_________|____________ 
| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 
5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 
5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 
6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 
6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 
7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 
7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 
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8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 
10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617 
12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 
14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 
16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 
18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 
20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 
22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 
25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 
28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 
32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 
40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
 
Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 
αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας. 
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,95 

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 29 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.02 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας 
ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου 
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του 
καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης 
με σκυρόδεμα. 
 
Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron). 
 
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιμέτρηση με ζύγιση) 
 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της φέρουσας 

 Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 30 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.03 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6753 

Πρόμήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδηρών βαθμίδων (από φαιό 
χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 08-07-01-05 "Βαθμίδες φρεατίων". 
 
Περιλαμβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του 
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φρεατίου ή σε οπές που διανοίγονται με δράπανο στα τοιχώματα του θαλάμου του 
φρεατίου, με τσιμεντοκονία ή εποξειδικό κονίαμα. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προνηθευτή. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,10 

(Ολογράφως) : δύο και δέκα λεπτά 

A.T. : 31 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.01.01.04 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.4 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο 
όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από 
σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό 
δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
 
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
 
Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 
Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 
Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ 
"καμπάνας" (bell-sochet pipes) 
Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 
Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το 
ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής 
διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
 
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού 
(bedding factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το 
επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως 
εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά 
περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι 
συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς 
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 
 
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της 
κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 
 
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, 
χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή 
καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού. 
 
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις 
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 
 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και 
μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να 
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 
 
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου 
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, 
συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 
 
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής 
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής 
μονάδας κατά 10 %. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, 
με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες 
μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή 
του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων 
μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την 
μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 
 
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης 
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του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα 
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 
 
Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των 
φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, 
ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 
 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00 

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε 

A.T. : 32 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.01.01.05 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.5 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο 
όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από 
σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό 
δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
 
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
 
Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 
Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 
Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ 
"καμπάνας" (bell-sochet pipes) 
Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 
Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το 
ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής 
διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
 
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού 
(bedding factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το 
επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως 
εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά 
περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι 
συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς 
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 
 
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της 
κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 
 
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, 
χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή 
καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού. 
 
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις 
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 
 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και 
μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να 
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 
 
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου 
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, 
συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 
 
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής 
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής 
μονάδας κατά 10 %. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
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τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, 
με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες 
μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή 
του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων 
μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την 
μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 
 
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης 
του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα 
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 
 
Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των 
φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, 
ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 
 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00 

(Ολογράφως) : εβδομήντα 

A.T. : 33 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.01.01.06 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.6 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο 
όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από 
σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό 
δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
 
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
 
Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 
Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 
Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ 
"καμπάνας" (bell-sochet pipes) 
Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 
Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το 
ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής 
διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
 
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού 
(bedding factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το 
επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως 
εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά 
περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι 
συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς 
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 
 
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της 
κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 
 
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, 
χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή 
καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού. 
 
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις 
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 
 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και 
μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να 
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 
 
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου 
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Τιμολόγιο δημοπράτησης 
 

ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, 
συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 
 
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής 
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής 
μονάδας κατά 10 %. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, 
με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες 
μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή 
του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων 
μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την 
μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 
 
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης 
του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα 
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 
 
Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των 
φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, 
ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 
 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00 

(Ολογράφως) : εκατό 

A.T. : 34 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.01.01.07 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.7 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο 
όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από 
σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό 
δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
 
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
 
Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 
Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 
Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ 
"καμπάνας" (bell-sochet pipes) 
Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 
Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το 
ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής 
διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
 
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού 
(bedding factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το 
επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως 
εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά 
περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι 
συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς 
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 
 
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της 
κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 
 
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, 
χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή 
καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού. 
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Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις 
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 
 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και 
μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να 
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 
 
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου 
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, 
συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 
 
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής 
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής 
μονάδας κατά 10 %. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, 
με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες 
μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή 
του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων 
μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την 
μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 
 
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης 
του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα 
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 
 
Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των 
φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, 
ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 
 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 140,00 

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα 

A.T. : 35 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.01.01.08 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου  D1200 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.7 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο 
όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από 
σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό 
δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
 
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
 
Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 
Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 
Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ 
"καμπάνας" (bell-sochet pipes) 
Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 
Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το 
ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής 
διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
 
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού 
(bedding factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το 
επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως 
εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά 
περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι 
συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς 
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 
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Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της 
κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 
 
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, 
χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή 
καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού. 
 
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις 
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 
 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και 
μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να 
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 
 
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου 
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, 
συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 
 
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής 
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής 
μονάδας κατά 10 %. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, 
με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες 
μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή 
του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων 
μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την 
μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 
 
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης 
του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα 
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 
 
Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των 
φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, 
ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 
 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm 
Ευρώ (Αριθμητικά): 170,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα 

A.T. : 36 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.01.01.09 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.7 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο 
όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από 
σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό 
δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
 
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
 
Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 
Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 
Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ 
"καμπάνας" (bell-sochet pipes) 
Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 
Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το 
ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής 
διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
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Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού 
(bedding factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το 
επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως 
εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά 
περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι 
συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς 
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 
 
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της 
κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 
 
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, 
χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή 
καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού. 
 
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις 
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 
 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και 
μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να 
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 
 
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου 
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, 
συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 
 
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής 
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής 
μονάδας κατά 10 %. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, 
με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες 
μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή 
του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων 
μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την 
μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 
 
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης 
του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα 
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 
 
Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των 
φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, 
ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 
 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 220,00 

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι 

A.T. : 37 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.01.01.10 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.7 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο 
όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από 
σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό 
δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
 
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
 
Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 
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Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 
Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ 
"καμπάνας" (bell-sochet pipes) 
Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 
Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το 
ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής 
διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
 
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού 
(bedding factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το 
επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως 
εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά 
περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι 
συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς 
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 
 
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της 
κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 
 
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, 
χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή 
καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού. 
 
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις 
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 
 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και 
μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να 
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 
 
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου 
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, 
συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 
 
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής 
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής 
μονάδας κατά 10 %. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, 
με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες 
μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή 
του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων 
μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την 
μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 
 
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης 
του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα 
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 
 
Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των 
φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, 
ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 
 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 280,00 

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα 

A.T. : 38 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.06 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 315 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.4 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς 
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τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με 
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 
 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 
μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η 
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 
 
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου: 
 
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο 
 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους 
των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 22,10 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και δέκα λεπτά 

A.T. : 39 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.11.03 Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U SDR 41, DN 200 
mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.4 

Σωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο 
(ΡVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1, των οποίων η διάτρηση 
εκτείνεται στα 2/3 της επιφανείας και  γίνεται στο εργοστάσιο παραγωγής τους. 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 
 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των σωλήνων και όλων των εξαρτημάτων σύνδεσης 
και έδρασης, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων 
και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο 
κόλλας). 
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 
μεταξύ τους και οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια επίσκεψης. 
 
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου  η στρώση έδρασης από σκυρόδεμα, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με 
διαβαθμισμένα θραυστά υλικά φίλτρου, το γεωϋφασμα που περιβάλλει το φίλτρο και 
η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
 
Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 200 mm. 
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους 
των φρεατίων. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε 

A.T. : 40 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2411 

Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, σε οποιαδήποτε στάθμη από 
το δάπεδο εργασίας, με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς (black bitumen paint) με χρήση 
ρολού, βούρτσας ή πιστολέττου. 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους με χρήση συρματόβουρτσας ή 
πεπιεσμένου αέρα, 
 
 
- η εφαρμογή υποστρώματος (primer) με αραίωση του γαλακτώματος με νερό σε αναλογία 1:1 ή με 
χρήση του υλικού που συνιστά ο προμηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m2, 
 
 
- η χρήση των απαιτουμένων ικριωμάτων 
 
- η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ανάλωση ανά στρώση τουλάχιστον 0,15 

 Ευρώ (Αριθμητικά): 1,60 

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα λεπτά 

A.T. : 41 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β37.2 Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση ασφαλτόπανου και 
τσιμεντοκονίαμα προστασίας 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2412 

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση πλαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης 
(ασφαλτόπανο), οπλισμένης με πολυεστερικές ίνες, πάχους τουλάχιστον 2 mm και προστατευτική 
επίστρωση τσιμεντοκονιάματος πάχους 2 cm, των 600 kg τσιμέντου ανά m3, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-05 
-01-02 ''Στεγανοποίηση Κατασκευών από Σκυρόδεμα με Ασφαλτικές Μεμβράνες'' 
 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
- τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά και αναλώσιμα, με την μεταφορά τους επί τόπου του έργου 
 
- το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 
 
- ο επιμελής καθαρισμός της επιφανείας του σκυροδέματος με χρήση συρματόβουρτσας, μηχανικού 
σαρώθρου ή πεπιεσμένου αέρα 
 
 
- η προεπάλειψη (αστάρωμα) με ασφαλτικό γαλάκτωμα (ανάλωση περίπου 0,40 kg/m2) και, αφού 
στεγνώσει καλά, η επάλειψη με ασφαλτική κόλλα, συμβατή με το υλικό της προεπάλειψης (ανάλωση 
περίπου 2,5 kg/m2) 
 
 
- η τοποθέτηση και συγκόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης με χρήση φλογίστρου, σε δύο επάλληλες 
διασταυρούμενες στρώσεις 
 
 
- η παρασκευή και διάστρωση του τσιμεντοκονιάματος προστασίας της μεμβράνης 
Ευρώ (Αριθμητικά): 12,10 

(Ολογράφως) : δώδεκα και δέκα λεπτά 
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A.T. : 42 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β43.2 Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370 

Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών τεχνικών έργων μικρής κινητικότητας (τοιχίων οχετών, 
τοίχων αντιστήριξης, στοιχείων θεμελίωσης, οπών διέλευσης καλωδίων και σωλήνων σε στοιχεία από 
σκυρόδεμα κλπ) με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη (ασφαλτικό στόκο) εφαρμοζόμενη εν θερμώ. 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- ο επιμελής καθαρισμός των παρειών και του διακένου του αρμού με μεταλλοβολή ή συρματόβουρτσα, 
 
- η κάλυψη των παρειών του αρμού με αυτοκόλλητης ταινία (όταν απαιτείται για την αποφυγή 
ρύπανσης της επιφανείας του σκυροδέματος), 
 
 
- η εφαρμογή βελτιωτικού πρόσφυσης (primer) συμβατού με την ασφαλτική μαστίχη, 
 
- η θέρμανση της μαστίχης σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 
 
- και η εφαρμογή της στο διάκενο του αρμού με σπάτουλα (το υλικό είναι παχύρευστο και εύπλαστο). 
 
Η σφράγιση με θερμή ασφαλτική μαστίχη προϋποθέτει απόλυτα στεγνές επιφάνειες σκυροδέματος και 
θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 5°C. 
 
 
Η μέθοδος είναι κατάλληλη για εύρος αρμών έως 25 mm, ενώ το βάθος πλήρωσης δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 50 mm (συνιστάται βάθος πλήρωσης 25 mm). 
 
 
Το υπόλοιπο διάκενο του αρμού συνιστάται να πληρώνεται με εύκαμπτη μοριοσανίδα αρμών, η οποία Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00 

(Ολογράφως) : τέσσερα 

A.T. : 43 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β43.3 Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 
12 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370 

Πλήρωση διακένου αρμών τεχνικών έργων πάσης φύσεως με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με 
άσφαλτο, πάχους 12 mm, συμπιέσιμες σε ποσοστό 50% του πάχους τους (φάση διαστολής) και 
ανακάμπτουσες σε ποσοστό τουλάχιστον 70% του αρχικού τους πάχους (φάση συστολής), σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 08-05-02-03 "Πλήρωση διακένου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα". 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των εμποτισμένων μοριοσανίδων, 
 
- ο καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής, η κοπή, η τοποθέτηση και η στερέωση των τεμαχίων της 
μοριοσανίδας με ατσαλόκαρφα στις προβλεπόμενες θέσεις (εκατέρωθεν ελαστικών ταινιών στεγάνωσης ή 
σε ολόκληρη την επιφάνεια του αρμού) και στάθμες από την επιφάνεια των στοιχείων από σκυρόδεμα 
(διάκενο εφαρμογής μαστίχης σφράγισης αρμού, συνήθως βάθους 25 mm). 
 
 
Oταν το πλάτος του αρμού είναι μεγαλύτερο από 12 mm μπορεί να χρησιμοποιηθούν μοριοσανίδες 
αναλόγου πάχους, ή επάλληλες μοριοσανίδες συνολικού πάχους ίσου με το απαιτούμενο, οι οποίες 
στις αλληλοεφαπτόμενες επιφάνειες θα επαλείφονται με ασφαλτικό γαλάκτωμα. 
 
 
Στην περίπτωση αυτή η επιμέτρηση θα γίνεται με αναγωγή της επιφανείας τους σε ισοδύναμη 

 Ευρώ (Αριθμητικά): 12,10 

(Ολογράφως) : δώδεκα και δέκα λεπτά 
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A.T. : 44 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β44 Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (WATERSTOP) 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6373 

Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικής ταινίας στεγάνωσης αρμού κατασκευής από σκυρόδεμα, 
ενσωματούμενης στα εκατέρωθεν του αρμού στοιχεία, από νεοπρέν ή PVC, ευθύγραμμης, με μία 
κεντρική διόγκωση, πλάτους 240 mm, σε οποιαδήποτε θέση και κάθε είδους κατασκευή, σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 08-05-02-02 "Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (waterstops)". 
 
 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου της ελαστικής ταινίας και των προδιαμορφωμένων 
ειδικών τεμαχίων της, 
 
 
- η κοπή, τοποθέτηση και στερέωση της ταινίας στις ράβδους οπλισμού του σκυροδέματος, 
 
- η συγκόλληση τμημάτων και ειδικών τεμαχίων για την επίτευξη συνεχούς υδροφραγμού, 
 
- η απαιτούμενη ειδική διαμόρφωση των ξυλοτύπων για την διέλευση του προεξέχοντος τμήματος της 
ταινίας (η οποία είναι υποχρεωτική). 
 
 
Στην περίπτωση που προβλέπεται από την μελέτη ταινία πλάτους διαφορετικού από το συμβατικό των 
240 mm, η επιμέτρηση θα γίνεται με αναγωγή του μήκους της σε ισοδύναμο μήκος συμβατικού πλάτους 

 Ευρώ (Αριθμητικά): 12,50 

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 45 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β64.1 Γεωύφασμα στραγγιστηρίων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπρο-πυλενίου, για την 
κατασκευή των γραμμικών στραγγιστηρίων της οδού και των στραγγιστηρίων όπισθεν τοίχων ή βάθρων, 
πάχους  1,0 mm (κατά ΕΛΟΤ EN 9863-1), ελάχιστου βάρους 150 gr/m2 (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9864), 
εφελκυστικής αντοχής >= 9 kN/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιμήκυνσης σε θραύση 50% (κατά EN ISO 
10319), αντοχής σε διάτρηση >=1500 N (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12236), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08 
-03-03-00. 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου του έργου, 
 
- η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση και η τοποθέτησή του στο όρυγμα, 
 
- η προσωρινή συγκράτηση του γεωυφάσματος και για τη μόρφωση της διατομής του στραγγιστηρίου 
σύμφωνα με τη μελέτη (με χρήση ξυλίνων αντηρίδων, πλαισίων κλπ χωρίς αιχμηρά άκρα) το τελικό 
κλείσιμο της διατομής του στραγγιστηρίου με τις προβλεπόμενες επικαλύψεις του γεωυφάσματος και η 
συρραφή των φύλλων. 
 
 
Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού για την τοποθέτηση των προβλεπομένων υλικών 
του μονοβαθμίου φίλτρου για την αποφυγή των φθορών του τοποθετημένου γεωυφάσματος. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,50 

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 46 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β66.1 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο 
υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 

Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως ή εν 
μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα εγκεκριμένα Πρότυπα 
Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για λειτουργία. 
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Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, προκατασκευασμένων 
στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ 
 
 
- το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισμό 
των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού) 
 
 
- η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος 
 
- η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, η 
κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος 
 
 
- η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων 
 
- η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη συρικνούμενο 
τσιμεντοκονίαμα 
 
 
- η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης, 
 
- η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων 
 
- η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου 
 
- η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους στην 
κλίση ή επίκλιση της οδού 
 
 
Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται: 
- η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 
 
- η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού ύψους 
τους πέραν των 1200 mm 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια 

A.T. : 47 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β66.3 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο 
επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,40m ή 0,60m ΠΚΕ) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 

Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως ή εν 
μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα εγκεκριμένα Πρότυπα 
Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για λειτουργία. 
 
 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, προκατασκευασμένων 
στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ 
 
 
- το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισμό 
των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού) 
 
 
- η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος 
 
- η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, η 
κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος 
 
 
- η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων 
 
- η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη συρικνούμενο 
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- η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων 
 
- η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου 
 
- η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους στην 
κλίση ή επίκλιση της οδού 
 
 
Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται: 
- η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 
 
- η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού ύψους 
τους πέραν των 1200 mm 
 
 
- η κατασκευής λαιμού ύψους h>=1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων 
 
Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,40m ή 0,60m ΠΚΕ). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 850,00 

(Ολογράφως) : οκτακόσια πενήντα 

A.T. : 48 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β66.4 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο 
επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,80m) (ΠΚΕ) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 

Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως ή εν 
μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα εγκεκριμένα Πρότυπα 
Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για λειτουργία. 
 
 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, προκατασκευασμένων 
στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ 
 
 
- το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισμό 
των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού) 
 
 
- η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος 
 
- η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, η 
κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος 
 
 
- η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων 
 
- η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη συρικνούμενο 
τσιμεντοκονίαμα 
 
 
- η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης, 
 
- η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων 
 
- η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου 
 
- η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους στην 
κλίση ή επίκλιση της οδού 
 
 
Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται: 
- η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 
 
- η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού ύψους 
τους πέραν των 1200 mm      
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Ευρώ (Αριθμητικά): 1.100,00 

(Ολογράφως) : χίλια εκατό 

A.T. : 49 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β66.5 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο 
επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ11 (D=1,00m) (ΠΚΕ) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 

Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως ή εν 
μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα εγκεκριμένα Πρότυπα 
Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για λειτουργία. 
 
 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, προκατασκευασμένων 
στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ 
 
 
- το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισμό 
των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού) 
 
 
- η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος 
 
- η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, η 
κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος 
 
 
- η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων 
 
- η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη συρικνούμενο 
τσιμεντοκονίαμα 
 
 
- η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης, 
 
- η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων 
 
- η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου 
 
- η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους στην 
κλίση ή επίκλιση της οδού 
 
 
Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται: 
- η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 
 
- η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού ύψους 
τους πέραν των 1200 mm Ευρώ (Αριθμητικά): 1.500,00 

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια 

A.T. : 50 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β66.6 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο 
επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ12 (D=1,20m) (ΠΚΕ) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 

Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως ή εν 
μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα εγκεκριμένα Πρότυπα 
Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για λειτουργία. 
 
 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, προκατασκευασμένων 
στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ 
 
 

Σελίδα 41 από 45   



 
Τιμολόγιο δημοπράτησης 
 

των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού) 
 
- η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος 
 
- η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, η 
κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος 
 
 
- η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων 
 
- η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη συρικνούμενο 
τσιμεντοκονίαμα 
 
 
- η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης, 
 
- η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων 
 
- η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου 
 
- η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους στην 
κλίση ή επίκλιση της οδού 
 
 
Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται: 
- η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 
 
- η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού ύψους 
τους πέραν των 1200 mm 
 
 
- η κατασκευής λαιμού ύψους h>=1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων Ευρώ (Αριθμητικά): 2.000,00 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες 

A.T. : 51 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 

Μηνιαία αποζημίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή αναγγελίας κινδύνου, με 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 
 
Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ). 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) 
πινακίδων μεσαίου μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) με 
κίτρινο πλαίσιο 
- ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η 
πάκτωση της πινακίδας εντός του εδάφους 
- η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί   φθορές 
 
Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύμφωνα με την  εγκεκριμένη διάταξη 
εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα  εκτέλεσης εργασιών 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00 

(Ολογράφως) : οκτώ 

A.T. : 52 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 1.02 Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό 
πλαστικό. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 108 
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Μηνιαία αποζημίωση χρήσης αμφίπλευρου φορητού (εργοταξιακού) στηθαίου ασφαλείας 
τύπου New Jersey, κατασκευασμένου από πολυαιθυλένιο  (PE), σε χρώμα εναλλάξ 
λευκό-κόκκινο, πλάτους βάσης 0,40 m, πλάτους στέψης 0,14 m, ύψους 0,60 m, ιδίου 
βάρους 8-10 kg, με κατάλληλα διαμορφούμενη εξοχή και υποδοχή εκατέρωθεν (κατά 
μήκος), για την εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των στοιχείων. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) 
των φορητών πλαστικών στηθαίων 
- ο ερματισμός τους με νερό ή άμμο 
- η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση των τεμαχίων που έχουν υποστεί 
φθορές 
 
Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστου στοιχείου (σπονδύλου) στο έργο, σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσης εργασιών 
 
Τιμή ανά μήνα χρήσης πλαστικού στοιχείου στηθαίου New Jersey (ή κλάσμα αυτού). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

A.T. : 53 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 1.03 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 108 

Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί, 
διαμέτρου 200 mm, με μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12352, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη 
ημέρας/νυκτός. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων  έργων, 
είτε ως ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά 
- η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται ο έλεγχος λειτουργίας 
- η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών 
 
Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 
 
Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού, ή κλάσμα αυτού. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00 

(Ολογράφως) : δέκα 

A.T. : 54 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 1.05 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6301 

Μηνιαία αποζημίωση χρήσης στοιχείων προσωρινής γεφύρωσης σκαμμάτων, τάφρων ή 
χανδάκων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών, ξύλινων ή μεταλλικών επί 
τόπου κατασκευαζόμενων ή  προκατασκευασμένων, με αντιολισθηρο δάπεδο και 
πλευρικό κιγκλίδωμα ασφαλείας. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- η προσκόμιση, συναρμολόγηση και στερέωση των διαβαθρών διέλευσης πεζών στις 
θέσεις των ορυγμάτων 
- η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους με την πρόοδο των εργασιών 
- η επιθεώρησή τους και η αποκατάσταση τυχόν ζημιών 
 
Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής στο έργο των διαβαθρών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 
 
Τιμή ανά μήνα ή κλάσμα αυτού, παραμονής στο έργο στοιχείου διαβάθρας επιφανείας 
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ενός τετραγωνικού μέτρου. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00 

(Ολογράφως) : είκοσι 

A.T. : 55 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 6.01.01.03 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή 
βενζινοκίνητα. Ισχύος 2,0 έως 5,0 HP 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6108 

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την 
αποστράγγιση εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων 
κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών  του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται 
από την μελέτη ή μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και 
08-10-02-00 "Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων". 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος 
κατάλληλης ισχύος για το εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων 
σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτημάτων 
 
β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας 
γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η 
συντήρηση της αντλίας και των σωληνώσεων 
δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα 
αποδέκτη 
ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα 
εκτέλεσης των εργασιών 
στ.Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο 
 
Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται 
μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του 
χρόνου απασχόλησης, εξής: 
 
Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. 

 Ευρώ (Αριθμητικά): 5,40 

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα λεπτά 

A.T. : 56 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.09.02 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, 
που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β 

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 
 
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις πάχους 
έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον. 
 
 
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης 
 
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, 
συμπυκνωμένου πάχους 50 mm 
 
 
4. Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, 
συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm. 
 
 
5. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής διπλής ασφαλτικής 
στρώσης 
 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων 
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Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες 
θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου 
έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το πάχος των 
ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής: 
 
 

 Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,00 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

δέκα οκτώ 

   

Η μελετήτρια ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Διευθυντής  Τεχνικών Υπηρεσιών 

   

Ανδριάννα Γ. Καλή 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Ιωάννα Μαντζαβινάτου 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Μούσιος Κωνσταντίνος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το παρόν ΣΑΥ συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες 
προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί 
στην πρόληψη των κινδύνων κατά την κατασκευή του έργου. 
Οι προβλέψεις του παρόντος ΣΑΥ στηρίζονται: 
 Στην Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθετήματα που αφορούν στην Υγεία, Υγιεινή και Ασφάλεια 

των εργαζομένων γενικά, αλλά και Νομοθετήματα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα 
τεχνικά έργα και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά). 

 Σε προδιαγραφές εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση του έργου. 

 Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο. 

 Στην καλή πρακτική, σύμφωνα με τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εμπειρίας και 
τέχνης. 

Με βάση την ισχύουσα αναθεώρηση του ΣΑΥ κατά τη διάρκεια του έργου, ο Συντονιστής 
Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου πρέπει να ενημερώσει τους επικεφαλής των 
συνεργείων, ώστε οι τελευταίοι να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των προβλέψεων του ΣΑΥ 
από τα συνεργεία τους. 
Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των 
εργαζομένων ελέγχεται από την αρμόδια Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν ΣΑΥ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νομοθεσία. 

1.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πολιτική και δέσμευση της εταιρείας μας είναι η επίτευξη και διατήρηση ασφαλών συνθηκών 
εργασίας σε όλες τις δραστηριότητές της.  
Για να υλοποιήσουμε την πολιτική μας ώστε να προλαμβάνουμε τα εργατικά ατυχήματα και 
ασθένειες και να διατηρούμε ασφαλείς συνθήκες εργασίας για το προσωπικό μας 
προσπαθούμε να: 
 αναγνωρίζουμε και προλαμβάνουμε όλους τους κινδύνους που προέρχονται από τις 

εργασίες στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας, 

 συνεργαζόμαστε με το προσωπικό μας για θέματα ασφάλειας, 

 παρέχουμε και διατηρούμε τον εξοπλισμό μας ασφαλή, 

 διασφαλίζουμε τον ασφαλή χειρισμό των υλικών, 

 ενημερώνουμε, εκπαιδεύουμε και επιβλέπουμε το προσωπικό μας, 

 διασφαλίζουμε ότι το προσωπικό μας είναι κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί, 

διασφαλίζουμε ότι όλα τα συνεργεία εργασιών στο έργο, συμμορφώνονται με τους 
κανόνες ασφάλειας και με τους όρους του παρόντος ΣΑΥ, 

 αναθεωρούμε τα αναποτελεσματικά μέτρα ασφάλειας 
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Η εταιρεία μας πιστεύει ότι και το προσωπικό που εργάζεται στο έργο, θα συμμετέχει στην 
υλοποίηση της πολιτικής της αναλαμβάνοντας με υπευθυνότητα το μερίδιο της ευθύνης που 
του αντιστοιχεί. 

2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι σύντομη και παρατίθεται για την ευκολότερη 
κατανόηση του έργου από τον αναγνώστη του ΣΑΥ. Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά και 
δεν υπερισχύει της τεχνικής περιγραφής κάθε επιμέρους μελέτης του έργου.  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ:  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ:   

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:   

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:   

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 

………………………… 
……………………….. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της μελέτης κατά τη διάρκεια των 
εργασιών, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να ενημερώσει την 
παρούσα σύντομη τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα. 

3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

3.1 ΔΙΚΤΥΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ) 
Πριν από την έναρξη εργασιών θα διερευνηθεί εάν οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, 
επηρεάζουν υφιστάμενα υπέργεια ή/και υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ. Σε περίπτωση που αυτό ισχύει, 
θα υπάρξει επικοινωνία και συνεργασία με τους Οργανισμούς αυτούς και εάν απαιτηθεί θα 
διενεργηθούν ερευνητικές τομές. 

3.2 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να είναι περιφραγμένος, ώστε να αποκλείεται η 
πρόσβαση σε μη έχοντες εργασία. Για την περίφραξη των χώρων εργασίας, θα γίνει 
τοποθέτηση φραγμάτων ελαφρού τύπου (πχ προκατασκευασμένα στοιχεία από πλαστικό), ή 
πλαστικού πλέγματος έντονου χρώματος, εκτός αν διαφορετικά απαιτείται από τη σύμβαση ή 
από την υπηρεσία, η τοποθέτηση βαρέως τύπου περίφραξη, πχ προκατασκευασμένα στοιχεία 
σκυροδέματος με κυματοειδείς λαμαρίνες εμποτισμένες από πάνω. 
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Έλεγχος στην είσοδο – έξοδο: Τα συνεργεία θα ελέγχονται με ευθύνη των επικεφαλής τους, 
κατά την είσοδο και αποχώρηση από τους χώρους εργασίας, εκτός αν διαφορετικά απαιτείται 
από τη σύμβαση ή από την υπηρεσία, η τοποθέτηση προσωπικού φύλαξης στην είσοδο. 

3.3 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Αποδυτήρια και ιματιοφυλάκια: Στη διάθεση των εργαζομένων πρέπει να τίθενται επαρκείς 
χώροι για να αλλάζουν ρουχισμό. Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με 
ιματιοφυλάκια και καθίσματα. 

Ντους και νιπτήρες: Κοντά στα αποδυτήρια πρέπει να υπάρχουν νιπτήρες με τρεχούμενο νερό. 
Στους νιπτήρες συνιστάται να υπάρχουν σαπούνια. Εφόσον επιβάλλεται για λόγους υγιεινής 
πρέπει να εγκατασταθούν ντους με ζεστό και κρύο νερό (συνιστάται η εγκατάσταση ενός ντους 
ανά 10 εργαζόμενους). 

Αποχωρητήρια: Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεση τους επαρκή αριθμό 
αποχωρητηρίων, τα οποία θα βρίσκονται κοντά στις θέσεις εργασίας, στους χώρους 
ανάπαυσης και στα αποδυτήρια (συνιστάται ένα WC ανά 40 εργαζόμενους, εφόσον ο αριθμός 
των εργαζομένων δεν υπερβαίνει τους 200, ενώ ένα WC ανά 50 εργαζόμενους, εφόσον ο 
αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει τους 200). 

Χώροι εστίασης - ανάπαυσης: Στο εργοτάξιο πρέπει να προβλεφθούν χώροι εστίασης και 
ανάπαυσης του προσωπικού. Οι συγκεκριμένοι χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθμό 
καθισμάτων και χώρο διατήρησης φαγητού (υποχρεωτικά εφόσον ο αριθμός εργαζομένων 
υπερβαίνει τους 70). 

Χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρμακείο: Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - 
φαρμακείο πρέπει να είναι κοντά στο χώρο εργασίας. Επίσης πρέπει να είναι προσπελάσιμος 
με φορείο. Ο χώρος πρέπει να επισημανθεί με πινακίδες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 
105/1995. Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών εποπτεύεται από το Γιατρό Εργασίας του 
Αναδόχου (εφόσον αυτός προβλέπεται), ή από τον Τεχνικό Ασφάλειας.  

Αποκομιδή απορριμμάτων: Σε διάφορες θέσεις του εργοταξίου πρέπει να τοποθετηθούν κάδοι 
απορριμμάτων. Συνιστάται η τοποθέτηση κάδων σε αποχωρητήρια, χώρους εστίασης, 
αποδυτήρια και κοντά στους χώρους εργασίας. Για την αποκομιδή των αχρήστων υλικών 
προτείνεται η τοποθέτηση μεγάλων κάδων (containers) σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. 

3.4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
Η κυκλοφορία των οχημάτων εντός του εργοταξίου αφορά στη μεταφορά/τροφοδοσία και 
αποκομιδή/απομάκρυνση υλικών. Κάθε όχημα που θα εισέρχεται εντός του εργοταξίου οφείλει 
να συμμορφώνεται με τις διατάξεις που ισχύουν στο χώρο του εργοταξίου (επιπλέον αυτών 
του ΚΟΚ). Η διακίνηση υλικών (απόθεση, παραλαβή) θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των 
αρμοδίων του εργοταξίου.  

Οι πεζοί δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν και να κινούνται σε χώρους κυκλοφορίας οχημάτων 
και μηχανημάτων. 
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Οι χώροι κυκλοφορίας των οχημάτων θα επισημαίνονται ευκρινώς και θα ελέγχονται τακτικά. 

3.5 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
Για την οργάνωση και ανάπτυξη του εργοταξιακού χώρου απαιτείται κινητοποίηση και 
εκτέλεση εργασιών. Ενδεικτικά σημειώνονται ορισμένα θέματα που πρέπει να προσεχθούν 
κατά την οργάνωση και ανάπτυξη του εργοταξιακού χώρου. 

Κατά τη μεταφορά εξοπλισμού 

 Τήρηση κανόνων ΚΟΚ 

 Ασφαλής πρόσδεση εξοπλισμού στην πλατφόρμα 

 Επάρκεια χώρου για ελιγμούς και ξεφόρτωμα 

 Ξεφόρτωμα σε διαμορφωμένο χώρο 

 Αποδέσμευση και καθοδήγηση από έμπειρο εργαζόμενο 

 Αποστάσεις ασφαλείας από πλατφόρμα και εξοπλισμό 

 Χρήση ανακλαστικού ρουχισμού έντονου χρώματος (ΕΝ 471) 

Κατά τις ανυψωτικές εργασίες 

 Σχέδιο ανύψωσης (liftingplan) με όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς (κυρίως για 
μεγάλες ανυψώσεις) 

 Έλεγχος ανυψωτικού 

 Έλεγχος παρελκόμενων 

 Αδειούχος χειριστής (κατάλληλης άδειας για το ανυψωτικό που χειρίζεται) 

 Έμπειρος κουμανταδόρος 

 Έλεγχος χώρου, ποδαρικών 

 Έλεγχος για εναέρια καλώδια 

 Έλεγχος φορτίου πριν & μετά 

 Έλεγχος Φορτίου Ασφαλούς Λειτουργίας 

 Έλεγχος άλλων δραστηριοτήτων 

 Αποστάσεις ασφαλείας 

 Έλεγχος ευστάθειας πριν τη φόρτωση & μετά την απόθεση 

 Ανέγερση, συντήρηση, επιθεώρηση και αποσυναρμολόγηση του ανυψωτικού εξοπλισμού 
(πχ δικτυωτοί γερανοί), μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή 

 Απαγόρευση κίνησης εργαζομένων κάτω από αιωρούμενα φορτία 
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 Χρήση ηχητικού σήματος προειδοποίησης από το ανυψωτικό σε περίπτωση μετακίνησης 
αιωρούμενου φορτίου 

 Δεν πραγματοποιούνται ανυψωτικές εργασίες σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (πχ ισχυρός 
άνεμος) ή σε συνθήκες με χαμηλή ορατότητα 

 

Κατά την εγκατάσταση δικτύων 

 Χρήση κατάλληλου εργαλείου για την εργασία (και το σκοπό που κατασκευάστηκε) 

 Έλεγχος των εργαλείων πριν τη χρήση 

 Χρήση γυαλιών και γαντιών (ΕΝ 388, ΕΝ 149) 

 Ασφαλής διαδρομή καλωδίου 

 Καθημερινός έλεγχος καλωδίου και φις 

 Απομάκρυνση εύφλεκτων από το χώρο εργασίας 

 Ύπαρξη πυροσβεστήρα κοντά στον ευρύτερο χώρο εργασίας 

 Περιορισμός χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με μηχανική 

 Πριν τη μεταφορά ελέγχονται τα χαρακτηριστικά του φορτίου και η διαδικασία 

 Ενημέρωση εργαζομένων για ορθές πρακτικές 

 Χρήση κουμανταδόρου για μεταφορά με περισσότερους του ενός εργαζόμενους 

 Μελέτη δικτύου από αδειούχο μηχανικό  

 Επίβλεψη εργασιών από αδειούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό 

 Αδειούχοι ηλεκτρολόγοι για συνδέσεις - δοκιμές  

 Απενεργοποίηση δικτύων 

Κατά τη χρήση μηχανημάτων (διαμορφώσεις, εκσκαφές, επιχώσεις) 

 Χειρισμός μηχανήματος από αδειούχο χειριστή αντίστοιχης άδειας 

 Καθοδήγηση από έμπειρο βοηθό 

 Αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και μηχανήματα 

 Χρήση ανακλαστικού ρουχισμού έντονου χρώματος (ΕΝ 471) 

 Απενεργοποίηση υπογείων δικτύων 

 Αποστάσεις ασφαλείας από δίκτυα σε λειτουργία 

 Διαμόρφωση πρανών με κλίση 

 Οπτικός έλεγχος πρανών σε καθημερινή βάση 

 Αποφυγή μεταφοράς εργαζομένων με μηχάνημα 
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 Συντήρηση – ανεφοδιασμός από εντεταλμένο εργαζόμενο 

 Τήρηση οδηγιών προμηθευτή κατά τη συντήρηση – ανεφοδιασμό 

 Αποφυγή καπνίσματος και λειτουργίας ΜΕ κατά τον ανεφοδιασμό 

 Αποφυγή λειτουργίας ΜΕ κατά τη συντήρηση 

 Αποφυγή επαφής με κινούμενα ή θερμά μέρη 

 Αποστάσεις ασφαλείας από υδραυλικά μέρη υπό πίεση 

 Ύπαρξη πυροσβεστήρων στο χώρο 

 Διαβροχή 

Κατά τις τοπογραφικές εργασίες 

 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και οχήματα 

 Χρήση ανακλαστικού ρουχισμού έντονου χρώματος (ΕΝ 471) 

 Αποφυγή απευθείας έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία 

 Τήρηση οδηγιών προμηθευτή οργάνου 

 Αποφυγή παραμονής πίσω από τη σταδία 

4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣKAI ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΦΑΣΗ 

Σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου προκύπτουν οι φάσεις εργασιών που 
καταγράφονται παρακάτω. Σημειώνεται ότι η ανάλυση εργασιών σε φάσεις δεν είναι 
δεσμευτική και περιοριστική για τον Ανάδοχο. Επίσης η παρούσα ανάλυση δεν υποκαθιστά και 
δεν υπερισχύει του χρονοδιαγράμματος του έργου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να επιβεβαιώσει 
την παρούσα ανάλυση εργασιών σε φάσεις. Εφόσον προχωρήσει σε αναθεώρηση της 
ανάλυσης συνιστάται να γίνει αναπροσαρμογή των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας του 
παραρτήματος στο τέλος αυτού του τεύχους. 

Οι Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας παρουσιάζονται σε πινακοποιημένη μορφή για εύκολη 
ανάγνωση και αναζήτηση. Οι οδηγίες βασίζονται σε ανάλυση εργασιών σε φάσεις η οποία 
πραγματοποιήθηκε για τα επιμέρους συνεργεία που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στο 
εργοτάξιο.  

Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει: 

 Ανάλυση της εργασίας σε επιμέρους 

 Προσδιορισμό των κινδύνων που σχετίζονται με τις επιμέρους εργασίες και  ενδεικτική 
εκτίμηση της επικινδυνότητας τους 
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 Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων προστασίας και πρόληψης για την αντιμετώπιση 
των κινδύνων 

 Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται 
από το προσωπικό που εκτίθεται στους προσδιορισθέντες κινδύνους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να 
αναπροσαρμόσει τα περιεχόμενα των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας, σύμφωνα με τα δεδομένα 
της κατασκευής. Με βάση τα περιεχόμενα κάθε Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας, πρέπει να 
ενημερώσει τους επικεφαλής των αντίστοιχων συνεργείων, ώστε οι τελευταίοι να μεριμνήσουν 
για την εφαρμογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία τους. 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες οφείλει να 
συντάξει Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο 
επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόμενα της Εκτίμησης 
Επαγγελματικού Κινδύνου. 

Ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η συνεργασία μεταξύ του Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση 
του έργου, του Τεχνικού Ασφάλειας και του επικεφαλής κάθε συνεργείου ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες των εργασιών (διαθέσιμο προσωπικό, μεθοδολογία, εξοπλισμός, 
περιβάλλον εργασίας). 

Στο παρόν ΣΑΥ γίνεται αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κινδύνων που σχετίζονται με τις 
επιμέρους εργασίες εκτέλεσης του έργου. Η αξιολόγηση γίνεται με τη χρήση κλίμακας τριών 
βαθμίδων ως εξής: 

3=ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την εξάλειψη ή τον έλεγχο 
του κινδύνου 

2=ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός και η λήψη μέτρων 
πρόληψης 

1=ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Γενικώς αποδεκτή επικινδυνότητα, εφόσον ληφθούν ορισμένα 
μέτρα ελέγχου 

Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου ή/και ο Τεχνικός Ασφάλειας του 
Αναδόχου, μπορεί να αναθεωρήσει τις τιμές της επικινδυνότητας καθώς και τη μεθοδολογία 
αξιολόγησης τους, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Ανάλογη διεργασία μπορεί να γίνει από τον 
Τεχνικό Ασφαλείας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες κατά την 
εκπόνηση της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου. 

5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
Οι κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί και ισχύουν ανεξαρτήτως 
φάσεως. Σε περίπτωση αντίθεσης με τις Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αναπτύχθηκαν 
παραπάνω ισχύ έχουν οι οδηγίες. 
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 Κάθε άτομο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας στο έργο 
που το αφορούν.  

 Δεν θα ανατίθεται μία δουλειά σε κανένα άτομο αν δεν είναι σωματικά και πνευματικά 
κατάλληλο γι’ αυτήν. 

 Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο προστατευτικό κράνος, 
σύμφωνα με το αντίστοιχο ΕΝ Πρότυπο. Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής και 
ανάπαυσης.  

 Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα. Η  ελάχιστη 
απαίτηση ασφάλειας για τα υποδήματα είναι να έχουν προστατευτική επένδυση για τα 
δάχτυλα και στη σόλα, σύμφωνα με το αντίστοιχο ΕΝ Πρότυπο. 

 Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις θέσεις εργασίες και 
χώρους. 

 Όλα τα άτομα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της σήμανσης ασφάλειας του 
εργοταξίου. 

 Φωτιές με σκοπό την θέρμανση δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο. 

 Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου. 

 Κανένα άτομο δεν θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυμένο. Οι 
εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να φορούν φαρδιά ξεκούμπωτα ρούχα, σορτς και να είναι 
γυμνοί από τη μέση και πάνω. 

 Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, απομακρύνει, τροποποιήσει, 
χαλάσει, καταστρέψει οποιοδήποτε σήμανση  ή εξοπλισμό ασφάλειας. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε ανασφαλή 
κατάσταση εργασίας και να απευθυνθούν για βοήθεια αν δεν μπορούν να την ελέγξουν 
μόνοι τους. 

 Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό. 

 Μόνο εξουσιοδοτημένα ή/και αδειοδοτημένα άτομα να χειρίζονται τον εξοπλισμό του 
εργοταξίου. 

 Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτομο που γνωρίζει τους 
χώρους του εργοταξίου και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του. 

6 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Για την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας του Αναδόχου και τη λήψη των απαιτούμενων 
μέτρων ασφάλειας προτείνεται η κατανομή αρμοδιοτήτων σε όλη την ιεραρχία εκτέλεσης του 
έργου, όπως καθορίζεται στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) και 
τηνΔΙΠΑΔ/οικ/889/27.11.02 . Σχηματικά: 
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ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΛΩΝ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

ΑΝΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ 
 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)  

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ελληνικής Νομοθεσίας για την ασφάλεια, κάθε εμπλεκόμενος 
στην εκτέλεση του έργου έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, αναλόγως των γενικότερων 
καθηκόντων του. Συγκεκριμένα: 

Ο εργοταξιάρχης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των 
μέτρων ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο. Συγκεκριμένα έχει τις παρακάτω 
υποχρεώσεις: 

 Να  διαβιβάσει  στην  αρμόδια  επιθεώρηση  εργασίας  πριν  από  την  έναρξη  των 
εργασιών την εκ των προτέρων γνωστοποίηση του έργου. 

 Να μεριμνήσει  για  την  εκπόνηση  Σχεδίου Ασφάλειας  και  Υγείας  και  για  την  κατάρτιση 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 

 Να τηρεί Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. 

 Να τηρεί, σύμφωνα µε τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τις οδηγίες του 
επιβλέποντος μηχανικού. 

 Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των Συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας και 
του Τεχνικού Ασφάλειας και να μεριμνά για την τήρηση του ΣΑΥ. 

Ο εργοταξιάρχης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις όσον 
αφορά στο προσωπικό της εταιρείας του:  

 Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της 
εργασίας, και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. 

 Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων 
για την ασφάλεια  και  την  υγεία. H εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τους Τεχνικό 
Ασφάλειας, Ιατρό Εργασίας. 

 Να χρησιμοποιεί  τις  υπηρεσίες  Τεχνικού  Ασφάλειας (και Ιατρού Εργασίας για 
επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζομένους). Οι υποχρεώσεις του 
Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Ιατρού Εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του 
εργοδότη. 
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 Να εξασφαλίζει  σε  κάθε  εργαζόμενο  κατάλληλη  και  επαρκή  εκπαίδευση  στον  τομέα  
της ασφάλειας και της υγείας.  

 Να μεριμνά για τη χορήγηση στο προσωπικό του, όλων των αναγκαίων Μέσων Ατομικής 
Προστασίας για τη δουλειά που εκτελεί. 

 Να εξασφαλίζει  ότι  οι  εργαζόμενοι  από  εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν  εργασίες  
στην επιχείρησή του, έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία. 

 Να αναγγέλλει όλα  τα  εργατικά  ατυχήματα στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις 
αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού  στον  οποίο  υπάγεται  ο  τραυματίας  
εντός  24  ωρών.  Εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, πρέπει να 
τηρούνται αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση 
των αιτίων του ατυχήματος. Να τηρεί  ειδικό  βιβλίο  ατυχημάτων  και κατάλογο  των  
εργατικών  ατυχημάτων  που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον  εργαζόμενο ανικανότητα 
εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.  

Ο εργοταξιάρχης, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία 
για τον εργαζόμενο. 

Κάθε αρμόδιος μηχανικός του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύμφωνες µε τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, για 
την εκτέλεση εργασιών στο τμήμα του έργου που έχει αναλάβει. 

 Να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών του πριν από την έναρξη των εργασιών και 
περιοδικά κατά την εκτέλεσή τους (κατ’ ελάχιστον κάθε εβδομάδα και ύστερα από 
θεομηνία). 

 Να εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 
τμήμα του έργου που έχει αναλάβει.  

 Να  τηρεί το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας του έργου (υποχρεωτικές αναγραφές που του 
αντιστοιχούν).  

 Κάθε αρμόδιος μηχανικός του Αναδόχου, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από τη νομοθεσία για τον εργαζόμενο. 

 
 Όλες οι υποχρεώσεις του Αναδόχου ως Εργοδότη για την Ασφάλεια και Υγεία, ισχύουν 
αμετάβλητες και στα συνεργεία (Υπεργολάβοι), που ενδέχεται να εργαστούν στο Έργο.  

Ειδικότερα κάθε υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν στο τμήμα του έργου που 
έχει αναλάβει. 

 Να τηρεί, σύμφωνα µε τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τις οδηγίες του 
επιβλέποντος. 
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 Να εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 
τμήμα του έργου που έχει αναλάβει. 

 Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας. 

 Εφόσον στο έργο υφίστανται  υπεργολάβοι που μοιράζονται τον ίδιο τόπο εργασίας, 
οφείλουν να συνεργάζονται για την εφαρμογή των διατάξεων για την υγεία και ασφάλεια, 
να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους για την προστασία των εργαζομένων και να 
αλληλοενημερώνονται για τους κινδύνους που ενέχουν οι εργασίες τους 

Ο υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις, ως εργοδότης, όσον αφορά στο προσωπικό 
της εταιρίας του:  

 Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της 
εργασίας, και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και  ασφάλεια των 
τρίτων. 

 Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων 
για την ασφάλεια  και  την  υγεία. H εκτίµηση αυτή πραγματοποιείται από τους Τεχνικό 
Ασφάλειας, Ιατρό Εργασίας. 

 Να χρησιμοποιεί  τις  υπηρεσίες  Τεχνικού  Ασφάλειας (και Ιατρού Εργασίας για 
επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζομένους). Οι υποχρεώσεις του 
Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Ιατρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του 
εργοδότη. 

 Να εξασφαλίζει  σε  κάθε  εργαζόμενο  κατάλληλη  και  επαρκή  εκπαίδευση  στον  τομέα  
της ασφάλειας και της υγείας.  

 Να χορηγεί στο προσωπικό του, όλα τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας για τη 
δουλειά που εκτελεί. 

 Να εξασφαλίζει  ότι  οι  εργαζόμενοι  από  εξωτερικές  επιχειρήσεις που εκτελούν  εργασίες  
στην επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία.  

 Να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρμόδιες υπηρεσίες του 
ασφαλιστικού οργανισμού  στον  οποίο  υπάγεται  ο  εργαζόμενος  εντός  24  ωρών  όλα  τα  
εργατικά  ατυχήματα  και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να 
τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των 
αιτίων του ατυχήματος. Να τηρεί  ειδικό  βιβλίο  ατυχημάτων  και κατάλογο  των  
εργατικών  ατυχημάτων  που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον  εργαζόμενο ανικανότητα 
εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.  

Ο υπεργολάβος, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία 
για τον εργαζόμενο. 

Κάθε εργοδηγός, ως εκπρόσωπος του εργοδότη, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Να καθοδηγεί τους εργαζόμενους του συνεργείου του, για την τήρηση των απαιτούμενων 
μέτρων ασφαλείας σε κάθε φάση εργασίας. 
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 Να  επιθεωρεί το προσωπικό του συνεργείου του τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, 
προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση των μέτρων ασφαλείας από αυτούς. 

 Να εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 
τμήμα του έργου που έχει αναλάβει. 

 Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των Συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας. 

Κάθε εργοδηγός, ως εργαζόμενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία 
για τον εργαζόμενο. 

Κάθε εργαζόμενος έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις:  

 Να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής, υγείας και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα µε 
τις δυνατότητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και των  άλλων  ατόμων  
που  επηρεάζονται  από  τις  πράξεις  ή  παραλείψεις  του  κατά  την  εργασία, σύμφωνα µε 
την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του.  

 Για  την  πραγματοποίηση  αυτών  των  στόχων,  οφείλει ειδικότερα,  σύμφωνα  µε  την 
εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του:  

o α) Nα  χρησιμοποιεί  σωστά  τις  μηχανές,  τις  συσκευές,  τα  εργαλεία,  τις  
επικίνδυνες  ουσίες,  τα μεταφορικά και άλλα μέσα.  

o β)  Nα  χρησιμοποιεί σωστά  τον  ατομικό  προστατευτικό εξοπλισμό που  τίθεται 
στη  διάθεσή  του και μετά τη χρήση να τον τακτοποιεί στη θέση του.  

o γ) Nα µη θέτει εκτός λειτουργίας, αλλάζει ή μετατοπίζει αυθαίρετα τους 
μηχανισμούς ασφάλειας των  μηχανών,  εργαλείων,  συσκευών,  εγκαταστάσεων  
και  κτιρίων  και  να  χρησιμοποιεί  σωστά αυτούς τους μηχανισμούς ασφαλείας.  

o δ) Nα αναφέρει αμέσως στον εργοδότη (ή/και σε όσους ασκούν αρμοδιότητες 
τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας), όλες τις καταστάσεις που μπορεί να 
θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό  κίνδυνο  για  την  ασφάλεια  
και  την  υγεία,  καθώς  και  κάθε  έλλειψη  που  διαπιστώνεται  στα συστήματα 
προστασίας.  

o ε) Nα συντρέχει  τον  εργοδότη (και  όσους  ασκούν  αρμοδιότητες  τεχνικού  
ασφάλειας  και  ιατρού εργασίας),  όσον  καιρό  χρειαστεί,  ώστε  να  καταστεί  
δυνατή  η  εκπλήρωση  όλων  των  καθηκόντων  ή απαιτήσεων για  την  προστασία  
της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.  

o στ) Nα συντρέχει τον  εργοδότη (και  όσους  ασκούν  αρμοδιότητες  τεχνικού  
ασφάλειας  και  ιατρού εργασίας), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να 
μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες  εργασίας  είναι  ασφαλείς  
και  χωρίς  κινδύνους  για  την  ασφάλεια  και  την  υγεία  εντός  του πεδίου 
δραστηριότητάς του.  
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 Να  παρακολουθεί  τα  σχετικά  σεμινάρια  ή  άλλα  επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα 
υγείας και ασφάλειας της εργασίας. Προκειμένου να μπορέσει να εκπληρώσει  την 
παραπάνω υποχρέωση, έχει δικαίωμα να λάβει επαρκή απαλλαγή από  την  εργασία  χωρίς 
απώλεια αποδοχών, καθώς και να του παρασχεθούν τα αναγκαία μέσα.  

 Να φορά κράνος προστασίας της κεφαλής και υποδήματα ασφαλείας, τα οποία 
χορηγούνται από τον εργοδότη του, καθώς και κάθε άλλο Μέσο Ατομικής Προστασίας του 
χορηγείται, ανάλογα με την επικινδυνότητας της εργασίας που εκτελεί.. 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας κάθε επιχείρησης έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Να παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα 
σχετικά µε την υγιεινή, υγεία και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών 
ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της 
επιχείρησης (ΒΥΤΑ). 

 Να συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης 
των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και 
εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων 
προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος 
εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας 

 Να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη 
λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από 
την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας της 
εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους 
προϊστάμενους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης. 

 Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της 
εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και 
ασφάλειας, να προτείνει µέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

 Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας, 

 Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα 
των ερευνών του και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων 

 Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση 
ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 

 Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και 
ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του 
επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους 

 Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των 
εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας. 

 Να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 



 

Σελίδα 16 από 35 

 Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του με τον IατρόEργασίας, 
πραγματοποιώντας με αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

 Οφείλει να διαθέσει στον εργοδότη µια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την 
εργασία κινδύνων για την ασφάλεια  και  την  υγεία,  συμπεριλαμβανομένων  εκείνων  που  
αφορούν  ομάδες  εργαζομένων  που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. H εκτίμηση αυτή 
πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον IατρόEργασίας, EΣYΠΠ ή EΞYΠΠ, σύμφωνα µε τις 
κείμενες διατάξεις. 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία για τον εργαζόμενο 

Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σ’ αυτόν από τον 
εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως 
τεχνικού ασφάλειας. 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την 
άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. 
Τυχόν διαφωνία του µε τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να 
αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης του.  

Ο Ιατρός Εργασίας κάθε επιχείρησης έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους 
εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 
για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις τις καταχωρεί 
στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων 
που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.  

 Να προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό µε τη θέση εργασίας τους, μετά 
την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο 
κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Να μεριμνά για τη 
διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού 
περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Να εκτιμά την 
καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, να αξιολογεί και καταχωρεί 
τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την 
κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό 
απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς 
επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του 
εργοδότη. 

 Να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και 
πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό: 

 Να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 
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 Να αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των 
εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. 

 Να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα 
στο χώρο εργασίας και έχει επίπτωση στην υγεία. 

 Να συνεργάζεται  κατά την εκτέλεση του έργου του με τον TεχνικόAσφάλειας, 
πραγματοποιώντας με αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

Ο Ιατρός Εργασίας, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία για τον εργαζόμενο:  

Ο Ιατρός Εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση 
του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν 
διαφωνία του µε τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει 
λόγο καταγγελίας της σύμβασης του.  

Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Να συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές 
ή/και οργανωτικές επιλογές, προκειμένου  να προγραμματίζονται  οι  διάφορες  εργασίες ή 
φάσεις  εργασίας που  διεξάγονται ταυτόχρονα ή  διαδοχικά και στην πρόβλεψη  της  
διάρκειας  εκτέλεσης των  διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας.  

 Συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων μεριμνώντας ώστε ο Ανάδοχος και οι 
υπεργολάβοι και, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των εργαζομένων, οι 
αυτοαπασχολούμενοι να εφαρμόζουν µε συνέπεια τις υποχρεώσεις που τους αντιστοιχούν 
και να  εφαρμόζουν  το  Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας  του έργου. 

 Να αναπροσαρμόζει ή να μεριμνά ώστε να αναπροσαρμοστεί το Σχέδιο και ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας. 

 Να οργανώνει μαζί µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας τη 
συνεργασία, μεταξύ του Αναδόχου και των υπεργολάβων, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο εργοτάξιο, και  το  συντονισμό  των  
δραστηριοτήτων  για  την  προστασία  των  εργαζομένων  και  την  πρόληψη  των 
ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και την αμοιβαία ενημέρωση 
τους, όταν πολλές επιχειρήσεις μοιράζονται τον  ίδιο  χώρο  εργασίας, μεριμνώντας  για  τη  
συμμετοχή  εφόσον  υπάρχει  ανάγκη  των αυτοαπασχολουμένων.  

 Να συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών.  

 Να λαμβάνει  τα αναγκαία µέτρα ώστε να  επιτρέπεται η  είσοδος  στο εργοτάξιο µόνο στα 
πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια.  

 Να συνεργάζεται µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας καθ' όλη τη 
διάρκεια απασχόλησης στο εργοτάξιο και να ζητά τη γνώμη τους κάθε φορά που κρίνει 
απαραίτητο.  
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Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, ως εργαζόμενος, έχει τις  
υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τον εργαζόμενο. 

Στο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας είναι δυνατόν να ανατεθεί το έργο και οι αρμοδιότητες 
του Τεχνικού Ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος απασχόλησης δεν συμψηφίζεται, αλλά 
υπολογίζεται και εκτελείται ανεξάρτητα.  

Συνοπτικά οι αρμοδιότητες κάθε εμπλεκόμενου είναι: 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 
 Αναγγελία του έργου στις αρμόδιες αρχές 

 Μέριμνα για την εκπόνηση ΣΑΥ, ΦΑΥ και τήρηση τους στο εργοτάξιο 

 Μέριμνα για την τήρηση Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας (ΗΜΑ) και την ενυπόγραφη 
ενημέρωση των υποδείξεων που γίνονται σε αυτό 

 Μέριμνα για την τήρηση βιβλίου και καταλόγου ατυχημάτων 

 Τήρηση των οδηγιών του επιβλέποντα και των αρμόδιων αρχών 

 Αναγγελία εργατικών ατυχημάτων 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 Εκπόνηση γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου 

 Παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη μέσω του βιβλίου υποδείξεων Τεχνικού 
Ασφάλειας (ΒΥΤΑ) 

 Εκπαίδευση προσωπικού 

 Έλεγχος των θέσεων εργασίας 

 Επίβλεψη της ορθής χρήσης των ΜΑΠ 

 Διερεύνηση αιτιών εργατικών ατυχημάτων 

ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 Υλοποίηση ιατρικών εξετάσεων 

 Οργάνωση πρώτων βοηθειών 

 Παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη με βιβλίο υποδείξεων 

 Εκπαίδευση προσωπικού 

 Έλεγχος των θέσεων εργασίας 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 Οργάνωση, συντονισμός και αμοιβαία ενημέρωση υπεργολάβων 

 Συντονισμός υπεργολάβων για την αναπροσαρμογή του ΣΑΥ 

 Αναπροσαρμογή του ΣΑΥ 
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΥ 
 Εφαρμογή του ΣΑΥ στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει 

 Έλεγχος τήρησης των μέτρων ασφαλείας και καταγραφή στο Ημερολόγιο 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ 
 Εφαρμογή του ΣΑΥ στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει 

 Οργάνωση εργασίας σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα μέτρα ασφαλείας 

 Έλεγχος εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας 

 Έλεγχος χρήσης των ΜΑΠ από του εργαζόμενους 

 Τήρηση των υποδείξεων του Συντονιστή Ασφαλείας και των Τεχνικών Ασφάλειας 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 
 Εφαρμογή του ΣΑΥ στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει 

 Εκπαίδευση προσωπικού τους για θέματα ασφαλείας 

 Χορήγηση ΜΑΠ στο προσωπικό τους 

 Χρήση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας 

 Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου 

 Τήρηση βιβλίου υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας, βιβλίου και καταλόγου ατυχημάτων 

 Αναγγελία εργατικών ατυχημάτων 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 Εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας και υγείας 

 Ασφαλής χρήση εξοπλισμού και υλικών 

 Χρήση ΜΑΠ 

 Αποφυγή κατάργησης ή μετατροπής των διατάξεων και μηχανισμών ασφαλείας 

 Αναφορά επικινδύνων καταστάσεων 

 Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις ασφαλείας 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
 Έχουν τις ίδιες γενικές υποχρεώσεις που απορρέουν για τους εργοδότες και εργαζομένους 
 

6.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 και ΠΔ 305/1996, με ευθύνη του Αναδόχου, 
πρέπει να συντονίζονται οι δραστηριότητες εκτέλεσης του έργου. Επίσης πρέπει να γίνεται 
αμοιβαία ενημέρωση μεταξύ των υπεργολάβων, μέσω του Αναδόχου, για τους κινδύνους που 
συνεπάγονται οι εργασίες καθώς και τα μέτρα πρόληψης τους. Για την υλοποίηση του 
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συντονισμού μεταξύ του Αναδόχου και των υπεργολάβων ακολουθείται η παρακάτω 
διαδικασία: 

Σε κάθε υπεργολάβο, πριν την υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού, αναλύονται οι Νομοθετικές 
υποχρεώσεις του, όπως καταγράφονται στο ΣΑΥ του έργου. Η τήρηση των Νομοθετικών 
υποχρεώσεων αποτελεί και συμβατική υποχρέωση του υπεργολάβου. 

 Πριν την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο αυτός ενημερώνει τον Ανάδοχο για τα 
στοιχεία του εκπροσώπου του στο έργο, του τεχνικού ασφαλείας του (και του γιατρού 
εργασίας, εφόσον απασχολεί). 

 Οι παραπάνω αρμόδιοι του υπεργολάβου παραλαμβάνουν τις Εκτιμήσεις Επαγγελματικού 
Κινδύνου του ΣΑΥ που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν. Κάθε 
Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου μπορεί να αναθεωρηθεί από το Τεχνικό Ασφάλειας της 
επιχείρησης (Υπεργολάβου), εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

 Με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο γίνεται ενημέρωση του εκπροσώπου του 
από τον Ανάδοχο σχετικά με τη λειτουργία του εργοταξίου. 

 Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου ενημερώνει το προσωπικό του για τους 
κινδύνους και τα μέτρα πρόληψης τους. 

 Εφόσον κριθεί σκόπιμο, ο Ανάδοχος ενημερώνει τους ήδη εγκατεστημένους υπεργολάβους 
για τη δραστηριοποίηση του νέου υπεργολάβου. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών του υπεργολάβου στο έργο πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα 
πρόληψης των κινδύνων. Για την αμοιβαία ενημέρωση των υπεργολάβων και του Αναδόχου 
προβλέπεται η διενέργεια συσκέψεων σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα καθοριστούν από 
τον Ανάδοχο. Επίσης προβλέπεται η διενέργεια έκτακτων συσκέψεων, όταν προκύπτουν 
σχετικά θέματα. 

Συνοπτικά: 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 
 Ανάλυση νομοθετικών υποχρεώσεων 

 Καθορισμός συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τις νομοθετικές 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 Ενημέρωση για στελέχωση στο έργο 

 Επιβεβαίωση ότι έχει γνωστοποιηθεί Τεχνικός Ασφάλειας για το συγκεκριμένο έργο 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
 Παραλαβή οδηγιών ασφαλούς εργασίας 

 Ενημέρωση εκπροσώπου 

 Ενημέρωση/εκπαίδευση προσωπικού 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 
 Εφαρμογή μέτρων ασφαλείας 



 

Σελίδα 21 από 35 

6.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 και ΠΔ 305/1996 κάθε υπεργολάβος, ως 
εργοδότης,  πρέπει να ενημερώνει το προσωπικό του για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι 
εργασίες του συνεργείου του, καθώς και των άλλων συνεργείων στο εργοτάξιο. Επίσης πρέπει 
να ενημερώνει το προσωπικό του για όλα τα σχετικά μέτρα προστασίας που λαμβάνονται, 
σύμφωνα με τη Νομοθεσία και το ΣΑΥ του έργου. Για την υλοποίηση της ενημέρωσης 
προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

 Με την εγκατάσταση στο εργοτάξιο, ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, αφού ενημερωθεί 
σχετικά από τον Ανάδοχο, ενημερώνει το συνεργείο του. 

 Μετά από κάθε σύσκεψη για θέματα ασφάλειας που διενεργείται στο έργο ακολουθεί 
ενημέρωση του προσωπικού του, εφόσον προκύπτουν σχετικά θέματα. 

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 

6.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) 
πρέπει να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο επαρκή εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και 
υγείας με την ευκαιρία: 

 Της πρόσληψης του 

 Τυχόν μετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων 

 Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισμού εργασίας και γενικότερα νέας τεχνολογίας που αφορά 
στην εργασία του. 

Η εκπαίδευση πρέπει να προσαρμόζεται εφόσον προκύπτουν νέοι κίνδυνοι και να 
επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Για την υλοποίηση της εκπαίδευσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

 Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, με τη συνδρομή του Τεχνικού Ασφαλείας, εκπαιδεύει το 
προσωπικό του με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο εργοτάξιο. Η συγκεκριμένη 
εκπαίδευση συνιστάται να συνδυαστεί με την ενημέρωση που προβλέπεται. 

 Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου εκπαιδεύει κάθε νεοεισερχόμενο στο έργο εργαζόμενο 
του συνεργείου του. 

 Η παραπάνω εκπαίδευση επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τη 
διάρκεια δραστηριοποίησης του υπεργολάβου, την εμφάνιση νέων κινδύνων και την 
αύξηση της επικινδυνότητας των ήδη υπαρχόντων. 

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. Συνοπτικά: 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
 Ενημέρωση εκπροσώπου συνεργείου 
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 Ενημέρωση – εκπαίδευση προσωπικού συνεργείου 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
 Ενημέρωση – εκπαίδευση νεοεισερχόμενου 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
 Επανάληψη εκπαίδευσης προσωπικού 

 1 2 3 4 5 6 7 
Διευθυντής έργου x x x     
Εργοταξιάρχης x x x x   x 
Μηχανικοί έργου  x x x   x 
Συντονιστής ΤΑ x x x x   x 
Υπεργολάβοι   x x x x x 
Εργοδηγοί   x x x x x 
Εργαζόμενοι   x x x x x 

 
1. Βασικές αρχές ασφαλείας 
2. Διαχείριση ασφαλείας 
3. Νομοθετικές υποχρεώσεις 
4. Οδηγίες ασφαλείας εργασίας 
5. Πρώτες βοήθειες 
6. Πυρασφάλεια 
7. Έκτακτη ανάγκη 

6.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις των Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 305/1996 και ΠΔ 1073/1981 
κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) οφείλει σε περίπτωση ατυχήματος να 
εξασφαλίζει την παροχή πρώτων βοηθειών στον παθόντα. Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την 
ασφαλή διακομιδή του παθόντα σε νοσοκομειακή μονάδα (εφόσον υπάρχει σχετική ανάγκη). 
Επίσης πρέπει να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές εντός 24 ωρών. Σε περίπτωση σοβαρού 
συμβάντος πρέπει να διατηρούνται αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που μπορεί να χρησιμεύσουν 
στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος. Τέλος τα στοιχεία που προκύπτουν από τη 
διερεύνηση του ατυχήματος πρέπει να καταχωρούνται στα αντίστοιχα αρχεία (Βιβλίο 
Ατυχημάτων, Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας - Γιατρού Εργασίας, Κατάλογος Εργατικών 
Ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των 
τριών ημερών). Για τη διαχείριση των ατυχημάτων ακολουθούνται τα παρακάτω, εκτός αν 
διαφορετικά απαιτείται από τη σύμβαση ή από την υπηρεσία, η σύνταξη αντίστοιχης 
διαδικασίας: 

 Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο διερευνάται η ύπαρξη (και στοιχεία 
όπως τηλέφωνα και διευθύνσεις) νοσοκομειακών μονάδων που βρίσκονται κοντά στο 
εργοτάξιο. 

 Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο οργανώνεται φαρμακείο, το οποίο 
περιέχει κατ’ ελάχιστον τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του ΣΑΥ. 
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 Κατά την εγκατάσταση κάθε υπεργολάβου στο εργοτάξιο, γίνεται ενημέρωσή του για 
θέματα οργάνωσης πρώτων βοηθειών. 

Σε περίπτωση ατυχήματος: 

 Όποιος αντιληφθεί το συμβάν πρέπει να προσφέρει πρώτες βοήθειες στον παθόντα, 
εφόσον γνωρίζει, και να ζητήσει βοήθεια (από άλλους εργαζόμενους που γνωρίζουν ή από 
το βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό εργοταξίου ή/και το Γιατρό Εργασίας, εφόσον αυτοί 
υπάρχουν).  Επίσης πρέπει άμεσα να ενημερωθεί ο εκπρόσωπος του εργοδότη του 
παθόντα (Ανάδοχος ή Υπεργολάβος). Εφόσον υπάρχει ανάγκη, ενημερώνεται το ΕΚΑΒ και ο 
παθών μεταφέρεται στην πλησιέστερη νοσοκομειακή μονάδα.   

 Ο εκπρόσωπος του εργοδότη (Ανάδοχος ή Υπεργολάβος), πρέπει να ενημερώσει τις 
αρμόδιες αρχές (Επιθεώρηση Εργασίας, Αστυνομία, Ασφαλιστικός Φορέας) εντός 24 ωρών. 

 

Μετά το ατύχημα: 

 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 μέτρα για την αποφυγή επανάληψης στο μέλλον. Η παραπάνω διερεύνηση 
καταγράφεται στο Βιβλίο Ατυχημάτων (ή/και στο Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας – 
Γιατρού Εργασίας). Επίσης πρέπει να ενημερωθεί ο Κατάλογος Εργατικών Ατυχημάτων που 
είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών 
ημερών. 

 Εφόσον κριθεί απαραίτητο, προβλέπεται ενημέρωση των εργαζομένων του συνεργείου, 
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή επανάληψης παρόμοιου 
ατυχήματος στο μέλλον. 

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος πρέπει να διατηρούνται αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που 
μπορεί να χρησιμεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.  

Συνοπτικά: 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
 Διερεύνηση ύπαρξης νοσοκομειακών μονάδων κοντά στο εργοτάξιο 

 Οργάνωση φαρμακείου και παροχής πρώτων βοηθειών 

 Ενημέρωση/Εκπαίδευση συνεργείων για πρώτες βοήθειες 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
 Παροχή πρώτων βοηθειών και ενημέρωση αρμοδίων 

 Ενημέρωση ΕΚΑΒ και μεταφορά σε νοσοκομειακή μονάδα 

 Ενημέρωση αρμοδίων αρχών εντός 24 ωρών 
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ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
 Διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος και καταγραφή των αποτελεσμάτων 

 Ενημέρωση/Εκπαίδευση προσωπικού για αποφυγή επανάληψης του συμβάντος 

6.5 ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
Στο εργοτάξιο ενδέχεται να παρουσιαστούν συνθήκες καύσωνα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 
και ψύχους κατά τους χειμερινούς. Για την αντιμετώπιση τέτοιων καιρικών φαινομένων 
προβλέπονται (εφόσον επηρεάζουν τις εργασίες):  

 Καθορισμός διαλειμμάτων διάρκειας και συχνότητας αναλόγως των καιρικών συνθηκών 
που επικρατούν. 

 Μετακύλιση του ωραρίου (αποφυγή εργασίας στις πρωινές ώρες το χειμώνα και στις 
μεσημεριανές το καλοκαίρι). 

 Διακοπή υπαίθριων εργασιών όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς (καύσωνας, 
ψύχος, θυελλώδεις άνεμοι, έντονες βροχοπτώσεις). 

 Παροχή στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού (10-15 C) σε συνθήκες καύσωνα 
και ζεστών ροφημάτων σε συνθήκες ψύχους. 

 Προγραμματισμός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση εκτός 
θερμοκρασιακών αιχμών, από τον υπεύθυνο του συνεργείου, και  μετακύληση ή ενίσχυση 
του ωραρίου ώστε να υλοποιούνται κανονικά τα διαλείμματα.  

 Σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας, ιδιαίτερα σε 
μέρη που συνυπάρχουν υψηλή θερμοκρασία με υγρασία, καθώς και κάτω από τον ήλιο. 

 

6.6 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 105/1995 πρέπει να τοποθετείται σήμανση ασφάλειας 
όταν οι υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν επαρκώς με 
τεχνικά μέσα συλλογικής προστασίας ή με μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της 
εργασίας. 

 Η σηματοδότηση ασφάλειας των χώρων εργασίας σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά ή 
περιορίζει τη λήψη των αναγκαίων εκάστοτε μέτρων προστασίας των εργαζομένων. 

Η συμμόρφωση με τη σήμανση ασφάλειας είναι υποχρεωτική και κανείς μη εξουσιοδοτημένος 
δεν επιτρέπεται να τη μετακινεί ή καταστρέφει. 

Στο Παράρτημα 5 του ΣΑΥ παρατίθενται συνήθη σήματα ασφάλειας. 

6.7 ΥΓΙΕΙΝΗ - ΥΓΕΙΑ 
Η τήρηση της υγιεινής των εργαζομένων ελέγχεται από τους επικεφαλής των τμημάτων 
(εργοδηγοί, εκπρόσωποι υπεργολάβων, Γιατροί Εργασίας). Συγκεκριμένα πρέπει οι 
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εργαζόμενοι να μην τρώνε ή πίνουν στο χώρο εργασίας, παρά μόνο στους χώρους που 
προβλέπονται για την εστίασή τους. Επίσης, μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την τήρηση της 
υγιεινής πριν το φαγητό και την αναχώρηση από το εργοτάξιο. Τα απορρίμματα από τα φαγητά 
πρέπει να εναποτίθενται στους κάδους απορριμμάτων. Οι κάδοι απορριμμάτων πρέπει να 
αδειάζονται και τα απορρίμματα να απομακρύνονται από το εργοτάξιο σε χρονικά διαστήματα, 
κατάλληλα επιλεγμένα, ώστε να διασφαλίζονται άριστες συνθήκες υγιεινής στο εργοτάξιο.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
Τα ελάχιστα υλικά φαρμακείου στους χώρους εργασίας, είναι σύμφωνα με την ισχύουσα 
Νομοθεσία (Υ.Α.ριθμ. οικ. 32205/Δ10.96/2.10.2013) τα εξής παρακάτω:  
 
α) Aκετυλοσαλικυλικό οξύ. 
β) Παρακεταμόλη. 
γ) Aντιισταμινικά δισκία. 
δ) Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4 mg). 
ε) Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg). 
στ) Aντιόξινα δισκία. 
ζ) Σπασμολυτικά δισκία. 
η) Αντιδιαρροϊκά δισκία − Loperamide. 
θ) Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση. 
ι) Aντισηπτικό κολλύριο. 
ια) Aντιϊσταμινική αλοιφή. 
ιβ) Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων. 
ιγ) Γάντια. 
ιδ) Υγρό απολύμανσης χεριών. 
ιε) Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των πέντε εκατοστών, δέκα εκατοστών και δεκαπέντε 
εκατοστών. 
ιστ) Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidicacid). 
ιζ) Bαμβάκι. 
ιη) Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 μέτρα. 
ιθ) Tεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη. 
κ) Eπίδεσμος 2,50 Χ 0,05 μέτρα. 
κα) Eπίδεσμος 2,50 Χ 0,10 μέτρα. 
κβ) Tριγωνικός επίδεσμος. 
κγ) Aιμοστατικός επίδεσμος. 
κδ) Φυσιολογικός ορός 250 ή 500 ml. 
κε) Oξυζενέ. 
κστ) Oινόπνευμα καθαρό. 
κζ) Αντισηπτικό διάλυμα (solutionext. usePovidone 
Iodine 10 %). 
κη) Γλωσσοπίεστρα. 
κθ) Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά). 
 
Οτιδήποτε πέραν των ανωτέρω μπορεί να διατεθεί, ανάλογα με την επικινδυνότητας της 
εργασίας, τον αριθμό εργαζομένων, τη διασπορά των θέσεων εργασίας, κατόπιν γραπτής 
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εκτίμησης κινδύνου του Γιατρού Εργασίας του Αναδόχου, ή άλλου γιατρού εφόσον ο πρώτος 
δεν προβλέπεται. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Το Χρονοδιάγραμμα του έργου επισυνάπτεται με την έναρξη των εργασιών και ενημερώνεται 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 
Η Μελέτη Κατασκευής Ικριωμάτων θα επισυναφθεί σε μεταγενέστερη φάση του έργου. Η 
Μελέτη Κατασκευής Ικριωμάτων θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή της και τα αναμενόμενα φορτία (ΚΥΑ 16440/1993). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
2011 - 2019 

 Υ.Α.οικ.74285/176/Φ113/2018 Τροποποίηση - συμπλήρωση της οικ. 
1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των 
μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του 
χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α’ 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων 
αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α’ 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α’ 11) 
με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚ 2942/Β`/20.7.2018 

 Υ.Α.41320/1885/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 1592/58/13.1.2017 
«Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία 
και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει», ΦΕΚ 
3398/Β`/10.8.2018 

 Υ.Α.οικ.74285/176/φ113/2018 Τροποποίηση-συμπλήρωση της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 
(Η)΄(Β΄΄519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε 
ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 
113/2012 (198/Α) και αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί 
σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (6/Α) ή το π.δ. 31/1990 (11/Α) με τις άδειες που 
εκδίδονται κατ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει 

 Υ.Α.32126/1463/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 
«Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία 
ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ», ΦΕΚ 2404/Β`/25.6.2018 

 Υ.Α.111/2017/2018  Τροποποίηση-Συμπλήρωση της αριθμ. 3015811/2663 (ΦΕΚ 
1410/Β΄/6.9.2010) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τον καθορισμό μέτρων 



 

Σελίδα 27 από 35 

ελέγχου και κυρώσεων για την εκτέλεση του αριθμ. 1272/2008/ΕΚ κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και Κατάργηση της υπουργικής 
απόφασης 265/2002, (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) σχετικά με την ταξινόμηση, επισήμανση 
και συσκευασία επικίνδυνων παρασκευασμάτων και της αριθμ. 378/1994 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) σχετικά με την ταξινόμηση, 
επισήμανση, συσκευασία και επικίνδυνων ουσιών, ΦΕΚ 1876/Β`/24.5.2018 

 Υ.Α.25049/1253/2018  Κύρωση του ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ.2 
του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α) όπως αυτό συμπληρώθηκε και 
ισχύει, ΦΕΚ 1580/Β`/8.5.2018 

 Υ.Α.16974/758/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 
«Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία 
ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ», ΦΕΚ 1242/Β`/4.4.2018 

 Π.Δ.82/2018  Τροποποίηση του π.δ. 307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων 
που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας 
τους» (135 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
2017/164/EE της Επιτροπής (ΕΕ L 27/1.2.2017), ΦΕΚ 152/Α`/21.8.2018 

 Αρ. Πρωτ. 33405/Δ9 1493/2018, ΦΕΚ --/15/6.2018 Ιατροί Εργασίας 

 ΠΔ134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΦΕΚ Α' 168/6-11-2017» 

 Υ.Α.50067/28/2017 Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας 
και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, ΦΕΚ 
3952/Β`/10.11.2017 

 Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ. 38108/ΦΝ 466/2017 - Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου, ΦΕΚ 
1956/Β΄/7.6.2017 

 Υ.Α.1865/2017 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4229/395/2013 (Β’ 318) κοινής υπουργικής 
απόφασης με θέμα: «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης 
αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, 
εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και 
εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο», ΦΕΚ 1865/Β`/26.5.2017 

 Υ.Α.Οικ.52780/ΔΤΒΝ/894/Τμ. Δ/Φ.14.1/2017 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής 
απόφασης υπ’ αριθμ. 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) «Κανονισμοί για την 
παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών», ΦΕΚ 
1628/Β`/16.5.2017 

 Υ.Α.Οικ.21867/2016 «Όροι, προϋποθέσεις κα διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών 
κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής 
κατηγορίας, ΦΕΚ 3276/Β΄/12.10.2016 

 Υ.Α.Οικ.84123/305/Φ113/2016 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 
Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των 
μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του 
χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 (Α’/198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων 
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αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (Α’/6) ή το Π.δ. 31/1990 
(Α’/11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του Προεδρικού αυτού 
διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚ 2481/Β`/11.8.2016 

 Υ.Α.Οικ.34331/Δ9.8920/2016 «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε 
(ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 2458/Β`/10.8.2016 

 Υ.Α.Οικ.52019/ΔΤΒΝ 1152/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 
σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε 
εκρήξιμες ατμόσφαιρες (αναδιατύπωση), ΦΕΚ 1426/Β`/20.5.2016 

 Ν4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 

 Εγκ.Οικ.20958/2015 «Τήρηση ιατρικών φακέλων και βεβαιώσεων καταλληλότητας των 
εργαζομένων» 

 Εγκ. Οικ. 20958/2015 - Τήρηση ιατρικών φακέλων και βεβαιώσεων καταλληλότητας 
των εργαζομένωνΕγκ.Οικ.24120/1336/2014 «Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με 
αριθ. 14867/825/2014 (1241/Β) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για 
θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα» 
    Εγκ.42628/Δ10.130/2014 «Υποχρέωση υποβολής εργαζομένων σε ιατρικές 
εξετάσεις» 

 Εγκ.οικ.36801/Δ10.114/8.11.2013 «Υπουργική Απόφαση οικ.32205/Δ10.96/2.10.2103 
«Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας», ΦΕΚ 
2562/Β΄/11.10.2013 

 Εγκ.οικ.12370/1435/2013  Όσον αφορά τις διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία (ΑΥΕ) οι οποίες περιλαμβάνονται στο ν. 4144/2013, ΦΕΚ --/22/4.2013 

 Y.A.Οικ.1032/166/φ.γ.9.6.4(Η)/2013 «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες 
και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 
(198/Α) και αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το 
π.δ. 22/1976 (6/Α) ή το π.δ. 31/1990 (11/Α) με τις άδειες που εκδίδονται κατ εφαρμογή 
του προεδρικού αυτού διατάγματος», ΦΕΚ 519/Β`/6.3.2013 

 ΠΔ115/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της 
λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του 
χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και 
της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και 
οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την 
άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 
200/Α΄/2012 

 ΠΔ114/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για 
την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και 
επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων 
για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και 
προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και 
άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 199Α/12 
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 ΠΔ113/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του 
χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των 
μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και 
προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά 
πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 198Α/12 

 ΠΔ112/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για 
την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής 
υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας 
αυτής από φυσικά πρόσωπα», ΦΕΚ 197Α/12 

 Εγκ. 27/2012 - (Αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15.10.2012) «Ένταξη στα συμβατικά τεύχη 
(ΕΣΥ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα 
ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο» 

 ΕΓΚ10201/ΣΕΠΕ «Θεώρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας», 27/03/2012 
 ΥΑ6690/2012 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές 

προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης 
«CE», ΦΕΚ 1914Β/12 

 Ν4030/2011, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές 
διατάξεις», ΦΕΚ 249Α/11 

 ΥΑ2223/2011 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)», ΦΕΚ 
1227Β/11 

 ΥΑ6952/2011 «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την 
εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται 
για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ 420Β/11 
 

2006 - 2010 

 Ν3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων», ΦΕΚ 84Α,  ο οποίος αντικατέστησε το Ν1568/1985 «Υγιεινή και 
ασφάλεια των εργαζομένων», ΦΕΚ 117Α/85 και το ΠΔ17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση 
της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ159/1999 
(ΦΕΚ 157Α/99) 

 ΠΔ82/2010 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση 
των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή 
οπτική ακτινοβολία), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145Α/10 

 ΠΔ57/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την 
τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 
97Α, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ81/2011, ΦΕΚ 197Α/10 

 ΥΑ21017/2009 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που 
ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που 
περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς 
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επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και 
υλικών που περιέχουν αμίαντο», ΦΕΚ 1287Β/09 

 Εγκ. 6/2008  «Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας 
(ΣΑΥ) και την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) των Δημοσίων Έργων» 
ΦΕΚ--/31/3.2008 

 ΕΓΚ6/ΔΙΠΑΔ/οικ/215 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ των 
Δημοσίων Έργων» 31/03/2008 

 ΠΔ162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 
χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 
307/1986 όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202Α/07 

 ΠΔ212/2006 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την 
εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου», ΦΕΚ 212Α/06 

 ΠΔ149/2006 «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση 
των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) 
σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 159Α/06 
 

2000 - 2005 

 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 

 ΠΔ 155/2004 - Τροποποίηση του πδ 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την 
εργασίας τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/45/ΕΚ, ΦΕΚ 121/Α’/5-7-
2004 

 ΚΥΑ 15085/ 15085/593/2003 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» ΦΕΚ 
1186/Β'/25-8-2003 

 ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων 
εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά 
την κατασκευή Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου», 
ΦΕΚ 266Β/01 

 ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση 
μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε 
Δημόσιο Έργο», ΦΕΚ 686Β/01 

 ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως 
απαραίτητου στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου 
Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 
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Προ του 2000 

 Ν2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57Α, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 50Α/99 

 ΠΔ 90/1999 «Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών 
έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της 
εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής 
και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 307/86 “Προστασία της υγείας των 
εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια 
της εργασίας τους” (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/Α)» ΦEK 
94/A/13-5-99 

 ΠΔ 17/1996  «Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων 
κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK», ΦEK 
11/A/18-1-96) 

 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 212/Α/96 

 ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

 Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής – 
Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94, όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 25231/10 
«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται 
από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 
2150Β/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 

 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 

 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) και ΠΔ155/2004 (ΦΕΚ 
121Α/04). 

 Υ.Α. οικ.31245/1993 «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτηρίων» ΦΕΚ 451Β/93 
 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 
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 ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 
συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση 
μεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 756Β/93 

 ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106/Α/89 
 ΠΔ307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 

χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 135Α, όπως 
τροποποιήθηκε με το ΠΔ12/2012, ΦΕΚ 19/Α 

 N 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»  ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985 
 N1430/1984 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που αφορά τις 

διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν 
σχέση με αυτή», ΦΕΚ 49/Α/84 

 ΥΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154/Β/84 
 Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές 

και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126/Α/83 
 ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 

οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 
260/Α/81 

 ΠΔ778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών», 
ΦΕΚ 193/Α/80 

 ΠΔ95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20/Α/78 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΣΑΥ) 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 
Οδηγίες ασφαλούς εργασίας 

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΣΤΟ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ 
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Οδηγίες ασφαλούς εργασίας. Κατάλογος εργασιών 
       

ΦΑΣΗ : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ : ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
Ανάλυση εργασίας : Πρόσβαση μηχανημάτων στο χώρο 

Εκσκαφές 
Απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών με οχήματα 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από πρανές 
Βαθμός επικινδυνότητας : 3 

Μέτρα 1 Περίφραξη των πρανών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 
μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981) 
 2 Περίφραξη των πρανών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα και 
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981) 
 3 Περίφραξη των πρανών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση αντικειμένων από πρανή 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών στα άκρα των πρανών (ΠΔ 778/1980) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Καταπτώσεις - καθιζήσεις 
Βαθμός επικινδυνότητας : 3 

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να διερευνηθεί, σε συνεργασία με τους 
αρμόδιους φορείς, η τυχόν ύπαρξη και θέση υπογείων δικτύων. Η ακριβής θέση των δικτύων 
πρέπει να επιβεβαιωθεί με επιτόπου ερευνητικές τομές (ΠΔ 1073/1981) 
 2 Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να μελετηθεί η ανάγκη αντιστήριξης των 
πρανών της εκσκαφής (υπόγειος ορίζοντας, παλαιότερες εκσκαφές στο χώρο, σύσταση 
εδαφικών υλικών) καθώς και των παρακείμενων κατασκευών. Τα απαιτούμενα μέτρα 
αντιστήριξης πρέπει να μελετούνται από αρμόδιο μηχανικό. (ΠΔ 1073/1981) 
 3 Κατά τις εκσκαφές πρέπει να αφαιρούνται προεξέχοντα τμήματα βράχων, λίθων ή χωμάτων, τα 
οποία ενδέχεται να καταπέσουν αργότερα (ΠΔ 1073/1981) 
 4 Τα υπόγεια ύδατα πρέπει να αντλούνται συνεχώς. Τα νερά πρέπει να διοχετεύονται σε στόμια 
υπονόμων, εφόσον είναι εφικτό (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Προσωρινή αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται σε θέσεις εκτός του εύρους 
κατάκλισης του πιθανού πρίσματος ολίσθησης. Τα προϊόντα εκσκαφής δεν πρέπει να 
αποθηκεύονται σε κοινόχρηστους χώρους. Επίσης κοντά στα πρανή δεν πρέπει να 
αποθηκεύονται υλικά και εργαλεία (ΠΔ 1073/1981) 
 6 Οι χειριστές των μηχανημάτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και 
υφιστάμενες κατασκευές - εξοπλισμό, δίκτυα. Ο χειρισμός των μηχανημάτων πρέπει να γίνεται 
με ιδιαίτερη προσοχή (ΠΔ 1073/1981) 
 7 Οι εργασίες εντός της εκσκαφής πρέπει να ξεκινούν μετά τη βεβαίωση του αρμόδιου εργολάβου 
ότι δεν υπάρχει κίνδυνος (ΠΔ 1073/1981) 
 8 Εφόσον διαμορφωθεί προσωρινή πρόσβαση για τα φορτηγά αυτοκίνητα, αυτή πρέπει να 
διαθέτει πλάτος τουλάχιστον 3 μ και μέγιστη κλίση 25% (ΠΔ 1073/1981) 
 9 Εφόσον κατασκευαστούν κλιμακοστάσια, αυτά πρέπει να διαθέτουν σκαλοπάτια μέγιστου 
ύψους 25 cm. Επίσης πρέπει να προεξέχουν κατά 1 μ από το χείλος της εκσκαφής. Σημειώνεται 
ότι ανεμόσκαλες επιτρέπονται σε εκσκαφές βάθους μικρότερου των 10 μ, μόνο εφόσον 
προσδένονται και στα δυο άκρα τους. Οι σκάλες πρέπει να διαθέτουν σε όλο το μήκος τους 
κουπαστή σε ύψος 1 μ, και ενδιάμεση ράβδο σε ύψος 0,50 μ από το ύψος του σκαλοπατιού και 
σοβατεπί ύψος 15 cm. Για τις ανεμόσκαλες συνιστάται η τοποθέτηση προστατευτικού κλωβού 
ακτίνας 0,75 μ (ΠΔ 1073/1981) 
 10 Τα πρανή των εκσκαφών και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρμόδιο πρόσωπο 
σε καθημερινή βάση, εφόσον το βάθος της εκσκαφής υπερβαίνει το 1,50 μ. Οι παρατηρήσεις 
των παραπάνω ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του 
έργου (ΠΔ 1073/1981, Ν 1396/1983) 
 



 

11 Λεπτομερής εξέταση της εκσκαφής διενεργείται από τον αρμόδιο μηχανικό μετά από ζημιές ή 
καταπτώσεις πρανών, μετά τη διακοπή εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (πχ 
θεομηνία, παγετός), ανεξαρτήτως των παραπάνω, μια φορά εβδομαδιαίως. Οι παρατηρήσεις 
των παραπάνω ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του 
έργου (ΠΔ 1073/1981, Ν 1396/1983) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σύγκρουση με μηχάνημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 
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Οδηγίες ασφαλούς εργασίας. Κατάλογος εργασιών 
      

Μέτρα 1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να 
απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981) 
 2 Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης 
δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981) 
 3 Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. 
Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για 
συγκεκριμένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και 
Κατηγορίας (ΠΔ 31/1990, ΠΔ 1073/1981) 
 4 Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό 
ρουχισμό (ΠΔ 396/1994) 
 5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την 
ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης 
(στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του 
εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 
1073/1981) 
 7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το 
ΒΔ4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα 
οπισθοπορείας) καθώς τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν 
κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό 
χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση 
τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την 
επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981) 
 9 Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης 
τους (ΠΔ 1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994) 

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και 
εξοπλισμό 
 3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 
1073/1981) 
 4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, 
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Τροχαίο 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες 
αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003) 
 2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 
ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η 
συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003) 
 3 Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη 
σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ 
503/2003) 
 4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 
αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται 
η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003) 
 5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003) 

6 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 
396/1994) 
 



 

7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού 
χώρου (ΥΑ 503/2003) 
 8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ 
1073/1981) 
       

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ Σελίδα 3   



 

Οδηγίες ασφαλούς εργασίας. Κατάλογος εργασιών 
      

Μέτρα 9 Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην 
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003) 
 10 Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της 
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, 
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για 
τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη 
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου 
από την οδό (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994) 
 11 Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ 
503/2003) 
 12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης 
ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα 
μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003) 
 13 Οι εργαζόμενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ 
503/2003, ΠΔ 396/1994) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία λόγω υπογείου δικτύου 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να 
ειδοποιείται η ΔΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα μέτρα ασφάλειας που 
θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού με την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ. Τα 
προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ΔΕΗ (ΠΔ 1073/1981) 
 2 Έλεγχος σχεδίων για την ύπαρξη υπογείων δικτύων και διενέργεια ερευνητικών τομών (ΠΔ 
1073/1981) 
 3 Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ΔΕΗ) από αγωγούς μέσης τάσης 
και γενικά κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981) 

2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) 
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 
 3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981) 

4 Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981) 

6 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (ΠΔ 1073/1981) 

7 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των 
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα 
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981, 
ΠΔ 95/1978) 
 8 Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο 
εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη 
χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος από μηχανήματα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 
85/1991, ΠΔ 395/1994) 
 2 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 
395/1994) 
 3 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991) 

4 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981) 
 5 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994) 



 

6 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 
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Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι 
εφικτό (ΠΔ 397/1994) 
 2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 
397/1994) 
 3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη 
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 
397/1994) 
 4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και 
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994) 
 5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός 
εργασίας) (ΠΔ 397/1994) 
 6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν 
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994) 
 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από 
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981) 

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981) 

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981) 

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή 
το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 
1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις από συμπύκνωση 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 

2 Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή 
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) 
 3 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 4 Απόσταση ασφαλείας από τα μηχανήματα συμπύκνωσης - δόνησης (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 
89/1999) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη από μηχανήματα - οχήματα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981) 

2 Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981) 

3 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 396/1994) 

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

2 Αδιάβροχες μπότες ΕΝ 345 (S1) 

3 Γάντια ΕΝ 388 

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

5 Φόρμα εργασίας ΕΝ 465 



 

6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

ΦΑΣΗ : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
Ανάλυση εργασίας : Προετοιμασία χώρου 

Μεταφορά ασφάλτου 
Διάστρωση ασφάλτου 
Συμπύκνωση ασφάλτου 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σύγκρουση με μηχάνημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να 
απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981) 
 2 Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης 
δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981) 
 3 Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. 
Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για 
συγκεκριμένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και 
Κατηγορίας (ΠΔ 31/1990, ΠΔ 1073/1981) 
 4 Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό 
ρουχισμό (ΠΔ 396/1994) 
 5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την 
ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης 
(στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του 
εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 
1073/1981) 
 7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το 
ΒΔ4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα 
οπισθοπορείας) καθώς τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν 
κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό 
χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση 
τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την 
επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981) 
 9 Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης 
τους (ΠΔ 1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994) 

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και 
εξοπλισμό 
 3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 
1073/1981) 
 4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, 
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Τροχαίο 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες 
αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003) 
 2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 
ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η 
συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003) 
 



 

3 Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη 
σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ 
503/2003) 
 4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 
αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται 
η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003) 
 5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003) 
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Μέτρα 6 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 
396/1994) 
 7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού 
χώρου (ΥΑ 503/2003) 
 8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ 
1073/1981) 
 9 Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην 
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003) 
 10 Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της 
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, 
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για 
τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη 
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου 
από την οδό (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994) 
 11 Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ 
503/2003) 
 12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης 
ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα 
μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003) 
 13 Οι εργαζόμενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ 
503/2003, ΠΔ 396/1994) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981) 

2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) 
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 
 3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981) 

4 Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981) 

6 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (ΠΔ 1073/1981) 

7 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των 
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα 
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981, 
ΠΔ 95/1978) 
 8 Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο 
εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη 
χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος από μηχανήματα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 
85/1991, ΠΔ 395/1994) 
 2 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 
395/1994) 
 3 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991) 

4 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981) 
 5 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994) 

6 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 



 

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι 
εφικτό (ΠΔ 397/1994) 
 2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 
397/1994) 
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Μέτρα 3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη 
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 
397/1994) 
 4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και 
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994) 
 5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός 
εργασίας) (ΠΔ 397/1994) 
 6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν 
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994) 
 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από 
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις από συμπύκνωση 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 

2 Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή 
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) 
 3 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 4 Απόσταση ασφαλείας από τα μηχανήματα συμπύκνωσης - δόνησης (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 
89/1999) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη από μηχανήματα - οχήματα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981) 

2 Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981) 

3 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 396/1994) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Εγκαύματα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Τα θερμά μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 377/1993) 

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από θερμά μέρη των μηχανημάτων, 
οχημάτων και εξοπλισμού (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 377/1993) 
 3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού που φέρει 
θερμά μέρη, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 377/1993) 
 4 Οι εργαζόμενοι που επεμβαίνουν σε σε θερμά μέρη εξοπλισμού πρέπει να εκτελούν την 
εργασία τους μόνο εφόσον η θερμοκρασία έχει κατέλθει σε ανεκτά επίπεδα (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 
377/1993) 
 5 Οι εργαζόμενοι που επεμβαίνουν σε σε θερμά μέρη εξοπλισμού πρέπει να χρησιμοποιούν 
προστατευτικά γάντια (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 396/1994, ΠΔ 377/1993) 
 6 Οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με θερμά υλικά πρέπει να χρησιμοποιούν 
προστατευτικά γάντια (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 396/1994, ΠΔ 377/1993) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Τα χημικά πρέπει να συνοδεύονται με τα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την 
παραλαβή τους στο εργοτάξιο (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 
 2 Ενημέρωση των εργαζομένων για την ασφαλή χρήση των χημικών, σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, 
ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 
 3 Αποθήκευση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, 
ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 
 



 

4 Χρήση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 
388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 
 5 Χρήση ΜΑΠ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των 
χημικών (ΠΔ 396/1994, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 
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Μέτρα 6 Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιμοποιεί χημικά, κατά τα 
διαλείμματα και μετά το πέρας της εργασίας (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 
77/1993) 
 7 Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιμοποιεί χημικά, από το 
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 
307/21986, ΠΔ 77/1993) 
 Μ.Α.Π. 1 Μάσκα ημίσεως προσώπου ΕΝ 149 (FFP2) 

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

3 Γάντια ΕΝ 388 

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

5 Φόρμα εργασίας ΕΝ 465 

6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

ΦΑΣΗ : ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΩΝ 
Ανάλυση εργασίας : Μεταφορά μηχανημάτων, υλικών και εξοπλισμού στο χώρο 

Έμπηξη πασσαλοσανίδων 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση φορτίων που μεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Αποφυγή παραμονής κάτω από φορτία (ΠΔ 1073/1981) 

2 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 3 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να φέρει πινακίδα με διάγραμμα ανυψωτικής ικανότητας (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 4 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 
89/1999, ΠΔ 304/2000, ΥΑ 593/2003) 
 5 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις, από τρίτο μέρος (ΥΑ 
593/2003) 
 6 Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται (πχ συρματόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιμάντες) να είναι ο 
προβλεπόμενος και χωρίς φθορές (ΠΔ 1073/1981) 
 7 Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εμπειρία (ΠΔ 31/1990) 

8 Τα συρματόσχοινα – σαμπάνια να είναι ελεγμένα και προσαρτημένα σωστά στο φορτίο (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 9 Η περιοχή να είναι αποκλεισμένη για τους μη έχοντες εργασία (ΠΔ 1073/1981) 

10 Οι εργαζόμενοι σε γειτονικά σημεία να έχουν ενημερωθεί 

11 Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έμπειρος 
κουμανταδόρος (ΠΔ 1073/1981) 
 12 Οι ανυψωτικοί μηχανισμοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασμένοι καλά (ΠΔ 1073/1981) 

13 Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (ΠΔ 1073/1981) 

14 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού μηχανισμού (ΠΔ 1073/1981) 

15 Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας μεταφοράς φορτίου (ΠΔ 1073/1981) 

16 Απαγορεύεται  η απότομη ανύψωση/ κατέβασμα (ΠΔ 1073/1981) 

17 Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζομένους (ΠΔ 1073/1981) 

18 Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεμοι (ΠΔ 1073/1981) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σύγκρουση με μηχάνημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να 
απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981) 
 



 

2 Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης 
δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981) 
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Μέτρα 3 Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. 
Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για 
συγκεκριμένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και 
Κατηγορίας (ΠΔ 31/1990, ΠΔ 1073/1981) 
 4 Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό 
ρουχισμό (ΠΔ 396/1994) 
 5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την 
ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης 
(στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του 
εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 
1073/1981) 
 7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το 
ΒΔ4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα 
οπισθοπορείας) καθώς τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν 
κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό 
χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση 
τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την 
επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981) 
 9 Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης 
τους (ΠΔ 1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994) 

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και 
εξοπλισμό 
 3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 
1073/1981) 
 4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, 
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ 
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με 
ηλεκτρικό ρεύμα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με 
δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν 
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός 
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο 
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 
 3 Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και 
ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 4 Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν 
προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες, 
σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός 
διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 
 5 Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και 
πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου 



 

Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να 
ειδοποιείται η ΔΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα μέτρα ασφάλειας που 
θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού με την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ. Τα 
προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ΔΕΗ (ΠΔ 1073/1981) 
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Μέτρα 2 Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ΠΔ 1083/1981) 

3 Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (ΠΔ 1073/1981) 

4 Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ΔΕΗ) από αγωγούς μέσης τάσης 
και γενικά κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούμενης απόστασης 
ασφαλείας. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκεκριμένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση 
σήμανσης (πχ σχοινί με κρεμασμένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε απόσταση 
ασφαλείας (ΠΔ 1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία λόγω υπογείου δικτύου 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να 
ειδοποιείται η ΔΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα μέτρα ασφάλειας που 
θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού με την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ. Τα 
προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ΔΕΗ (ΠΔ 1073/1981) 
 2 Έλεγχος σχεδίων για την ύπαρξη υπογείων δικτύων και διενέργεια ερευνητικών τομών (ΠΔ 
1073/1981) 
 3 Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ΔΕΗ) από αγωγούς μέσης τάσης 
και γενικά κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981) 

2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) 
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 
 3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981) 

4 Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981) 

6 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (ΠΔ 1073/1981) 

7 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των 
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα 
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981, 
ΠΔ 95/1978) 
 8 Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο 
εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη 
χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος από μηχανήματα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 
85/1991, ΠΔ 395/1994) 
 2 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 
395/1994) 
 3 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991) 

4 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981) 
 5 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994) 

6 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι 
εφικτό (ΠΔ 397/1994) 
 



 

2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 
397/1994) 
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Μέτρα 3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη 
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 
397/1994) 
 4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και 
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994) 
 5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός 
εργασίας) (ΠΔ 397/1994) 
 6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν 
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994) 
 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από 
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981) 

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981) 

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981) 

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή 
το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 
1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981) 

2 Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981) 

3 Χρήση συλλεκτηρίων αγωγών για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981) 

4 Χρήση συλλεκτηρίων πετασμάτων για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981) 

5 Χρήση κάδων για τη συλλογή μπαζών και αχρήστων υλικών (ΠΔ 1073/1981) 

6 Τοποθέτηση λινάτσας στο ικρίωμα (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

7 Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) σε εξωτερικούς 
χώρους 
 8 Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) μακριά από άλλα 
συνεργεία και τρίτους 
 9 Απομόνωση του χώρου εργασίας (πχ με λινάτσα, νάυλον, γεωύφασμα) 

10 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 396/1994) 

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

2 Αδιάβροχες μπότες ΕΝ 345 (S1) 

3 Γάντια ΕΝ 388 

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

5 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

ΦΑΣΗ : ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 



 

Ανάλυση εργασίας : Μεταφορά υλικών στο χώρο 
Απόθεση υλικών 
Συμπύκνωση υλικών 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από πρανές 
Βαθμός επικινδυνότητας : 3 
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Μέτρα 1 Περίφραξη των πρανών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 
μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981) 
 2 Περίφραξη των πρανών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα και 
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981) 
 3 Περίφραξη των πρανών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση αντικειμένων από πρανή 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών στα άκρα των πρανών (ΠΔ 778/1980) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σύγκρουση με μηχάνημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να 
απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981) 
 2 Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης 
δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981) 
 3 Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. 
Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για 
συγκεκριμένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και 
Κατηγορίας (ΠΔ 31/1990, ΠΔ 1073/1981) 
 4 Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό 
ρουχισμό (ΠΔ 396/1994) 
 5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την 
ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης 
(στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του 
εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 
1073/1981) 
 7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το 
ΒΔ4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα 
οπισθοπορείας) καθώς τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν 
κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό 
χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση 
τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την 
επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981) 
 9 Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης 
τους (ΠΔ 1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994) 

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και 
εξοπλισμό 
 3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 
1073/1981) 
 4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, 
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Τροχαίο 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες 
αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003) 
 



 

2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 
ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η 
συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003) 
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Μέτρα 3 Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη 
σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ 
503/2003) 
 4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 
αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται 
η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003) 
 5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003) 

6 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 
396/1994) 
 7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού 
χώρου (ΥΑ 503/2003) 
 8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ 
1073/1981) 
 9 Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην 
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003) 
 10 Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της 
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, 
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για 
τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη 
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου 
από την οδό (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994) 
 11 Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ 
503/2003) 
 12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης 
ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα 
μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003) 
 13 Οι εργαζόμενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ 
503/2003, ΠΔ 396/1994) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να 
ειδοποιείται η ΔΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα μέτρα ασφάλειας που 
θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού με την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ. Τα 
προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ΔΕΗ (ΠΔ 1073/1981) 
 2 Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ΠΔ 1083/1981) 

3 Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (ΠΔ 1073/1981) 

4 Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ΔΕΗ) από αγωγούς μέσης τάσης 
και γενικά κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούμενης απόστασης 
ασφαλείας. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκεκριμένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση 
σήμανσης (πχ σχοινί με κρεμασμένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε απόσταση 
ασφαλείας (ΠΔ 1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981) 

2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) 
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 
 3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981) 

4 Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981) 

6 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (ΠΔ 1073/1981) 



 

7 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των 
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα 
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981, 
ΠΔ 95/1978) 
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Μέτρα 8 Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο 
εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη 
χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος από μηχανήματα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 
85/1991, ΠΔ 395/1994) 
 2 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 
395/1994) 
 3 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991) 

4 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981) 
 5 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994) 

6 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι 
εφικτό (ΠΔ 397/1994) 
 2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 
397/1994) 
 3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη 
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 
397/1994) 
 4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και 
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994) 
 5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός 
εργασίας) (ΠΔ 397/1994) 
 6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν 
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994) 
 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από 
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981) 

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981) 

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981) 

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή 
το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 
1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις από συμπύκνωση 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 

2 Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή 
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) 
 



 

3 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 4 Απόσταση ασφαλείας από τα μηχανήματα συμπύκνωσης - δόνησης (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 
89/1999) 
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Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη από μηχανήματα - οχήματα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981) 

2 Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981) 

3 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 396/1994) 

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

2 Αδιάβροχες μπότες ΕΝ 345 (S1) 

3 Γάντια ΕΝ 388 

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

5 Φόρμα εργασίας ΕΝ 465 

6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

ΦΑΣΗ : ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ -ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΣΤΗΘΑΙΩΝ 
Ανάλυση εργασίας : Τοποθέτηση στηθαίων 

Τοποθέτηση πινακίδων 
Κατασκευή οριζόντιας σήμανσης 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση φορτίων που μεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Αποφυγή παραμονής κάτω από φορτία (ΠΔ 1073/1981) 

2 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 3 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να φέρει πινακίδα με διάγραμμα ανυψωτικής ικανότητας (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 4 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 
89/1999, ΠΔ 304/2000, ΥΑ 593/2003) 
 5 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις, από τρίτο μέρος (ΥΑ 
593/2003) 
 6 Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται (πχ συρματόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιμάντες) να είναι ο 
προβλεπόμενος και χωρίς φθορές (ΠΔ 1073/1981) 
 7 Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εμπειρία (ΠΔ 31/1990) 

8 Τα συρματόσχοινα – σαμπάνια να είναι ελεγμένα και προσαρτημένα σωστά στο φορτίο (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 9 Η περιοχή να είναι αποκλεισμένη για τους μη έχοντες εργασία (ΠΔ 1073/1981) 

10 Οι εργαζόμενοι σε γειτονικά σημεία να έχουν ενημερωθεί 

11 Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έμπειρος 
κουμανταδόρος (ΠΔ 1073/1981) 
 12 Οι ανυψωτικοί μηχανισμοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασμένοι καλά (ΠΔ 1073/1981) 

13 Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (ΠΔ 1073/1981) 

14 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού μηχανισμού (ΠΔ 1073/1981) 

15 Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας μεταφοράς φορτίου (ΠΔ 1073/1981) 

16 Απαγορεύεται  η απότομη ανύψωση/ κατέβασμα (ΠΔ 1073/1981) 

17 Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζομένους (ΠΔ 1073/1981) 

18 Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεμοι (ΠΔ 1073/1981) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σύγκρουση με μηχάνημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 



 

Μέτρα 1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να 
απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981) 
 2 Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης 
δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981) 
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Μέτρα 3 Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. 
Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για 
συγκεκριμένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και 
Κατηγορίας (ΠΔ 31/1990, ΠΔ 1073/1981) 
 4 Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό 
ρουχισμό (ΠΔ 396/1994) 
 5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την 
ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης 
(στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του 
εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 
1073/1981) 
 7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το 
ΒΔ4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα 
οπισθοπορείας) καθώς τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν 
κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό 
χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση 
τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την 
επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981) 
 9 Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης 
τους (ΠΔ 1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994) 

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και 
εξοπλισμό 
 3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 
1073/1981) 
 4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, 
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Τροχαίο 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες 
αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003) 
 2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 
ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η 
συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003) 
 3 Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη 
σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ 
503/2003) 
 4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 
αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται 
η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003) 
 5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003) 

6 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 
396/1994) 
 7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού 
χώρου (ΥΑ 503/2003) 
 8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ 
1073/1981) 
 



 

9 Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην 
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003) 
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Μέτρα 10 Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της 
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, 
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για 
τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη 
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου 
από την οδό (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994) 
 11 Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ 
503/2003) 
 12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης 
ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα 
μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003) 
 13 Οι εργαζόμενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ 
503/2003, ΠΔ 396/1994) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να 
ειδοποιείται η ΔΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα μέτρα ασφάλειας που 
θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού με την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ. Τα 
προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ΔΕΗ (ΠΔ 1073/1981) 
 2 Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ΠΔ 1083/1981) 

3 Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (ΠΔ 1073/1981) 

4 Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ΔΕΗ) από αγωγούς μέσης τάσης 
και γενικά κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούμενης απόστασης 
ασφαλείας. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκεκριμένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση 
σήμανσης (πχ σχοινί με κρεμασμένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε απόσταση 
ασφαλείας (ΠΔ 1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος από μηχανήματα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 
85/1991, ΠΔ 395/1994) 
 2 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 
395/1994) 
 3 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991) 

4 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981) 
 5 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994) 

6 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι 
εφικτό (ΠΔ 397/1994) 
 2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 
397/1994) 
 3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη 
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 
397/1994) 
 4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και 
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994) 
 



 

5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός 
εργασίας) (ΠΔ 397/1994) 
 6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν 
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994) 
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Μέτρα 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από 
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981) 

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981) 

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981) 

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή 
το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 
1073/1981) 
 Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

2 Γάντια ΕΝ 388 

3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

4 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

ΦΑΣΗ : ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Ανάλυση εργασίας : Έλεγχος και προετοιμασία χώρου 

Διενέργεια καθαιρέσεων 
Συλλογή προϊόντων καθαιρέσεων 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από ύψος 
Βαθμός επικινδυνότητας : 3 

Μέτρα 1 Περίφραξη των περάτων πλακών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε 
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 2 Περίφραξη των περάτων πλακών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το 
δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 3 Περίφραξη των περάτων πλακών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 4 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε 
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 5 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα 
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 6 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 7 Περίφραξη των υπερυψωμένων θέσεων εργασίας, διαδρόμων και προσβάσεων με διατάξεις 
πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 
15 εκ ή με προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 μ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 8 Περίφραξη των κενών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 μ 
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 9 Περίφραξη των κενών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και 
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 10 Περίφραξη των κενών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981) 

11 Κάλυψη των οριζοντίων κενών με υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που 
αναμένεται να δεχτεί (ΠΔ 1073/1981) 
 12 Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (ΠΔ 1073/1981) 

13 Χρήση συστήματος ατομικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (ΠΔ 
396/1994) 
 



 

14 Περίφραξη των διαδρόμων και των θέσεων εργασίας σε ύψος μεγαλύτερο του 0,75 μ, με 
μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 7789/1980) 
 15 Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων και προσβάσεων με κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η 
αντοχή των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναμενόμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
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Μέτρα 16 Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν 
αντισταθμιστικά μέτρα (ΠΔ 1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά 
Βαθμός επικινδυνότητας : 3 

Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις 
εργασίας (ΠΔ 1073/1981) 
 3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
778/1980) 
 4 Κατασκευή ικριώματος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ 
από την κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές 
διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώματος (ΠΔ 778/1980) 
 5 Διαμόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωμάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής 
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να μην διακόπτονται (ΠΔ 
778/1980) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από σκάλα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 3 

Μέτρα 1 Χρήση σκαλών για σύντομες και "ελαφριές" εργασίες (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

2 Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός 
έλεγχος) (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 
 3 Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συμπαγές δάπεδο (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

4 Χρήση μεταλλικών σκαλών με χωνευτά σκαλοπάτια (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

5 Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

6 Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να 
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση αντικειμένων από ύψος 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, 
κλιμακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (ΠΔ 778/1980) 
 2 Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώματα ή προστασία αυτών 
με πλέγμα (ΠΔ 778/1980) 
 3 Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώματα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος 
μεγαλύτερο από 3,50 μ από το πεζοδρόμιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται 
από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 μ. 
Εν συνεχεία διαμορφώνεται κεκλιμένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (ΠΔ 778/1980) 
 

4 Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώματος στην εξωτερική πλευρά του ικριώματος για τη 
συγκράτηση υλικών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 5 Αποφυγή παραμονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (ΠΔ 1073/1981) 

6 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε 
ύψος (ΠΔ 1073/1981) 
 7 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
105/1995) 
 8 Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Καταπλάκωση από υλικά 
Βαθμός επικινδυνότητας : 3 

Μέτρα 1 Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο μηχανικό (ΠΔ 1073/1981) 

2 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ελέγξει την προς κατεδάφιση κατασκευή, για να διαπιστώσει 
το είδος και τη κατάσταση του φέροντα οργανισμού, καθώς και των υπολοίπων δομικών 
στοιχείων (ΠΔ 1073/1981) 
 



 

3 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα πρόκλησης ζημιών σε γειτονικές 
κατασκευές, τόσο κατά τη διαδικασία της κατεδάφισης, όσο και μετά από αυτή (ΠΔ 1073/1981) 
 4 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να διενεργήσει επιτόπου αυτοψία με τον μελετητή, τον ιδιοκτήτη 
και τον εργοδηγό (ΠΔ 1073/1981) 
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Μέτρα 5 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ενημερώσει τον εργοδηγό για τη μελέτη και τις επιτόπου 
συνθήκες (ΠΔ 1073/1981) 
 6 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ελέγξει αν ο εξοπλισμός και η στελέχωση του συνεργείου 
επαρκούν για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (ΠΔ 1073/1981) 
 7 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να επιβλέπει όλη τη διαδικασία για την αντιμετώπιση έκτακτων 
καταστάσεων (ΠΔ 1073/1981) 
 8 Το διαθέσιμο προσωπικό είναι εξειδικευμένο στις εργασίες κατεδαφίσεων (ΠΔ 1073/1981) 

9 Όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία τους, τόσο για 
τους ίδιους, όσο και για τους γύρω τους (ΠΔ 1073/1981) 
 10 Ο αριθμός των εργαζομένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνάει τα 10 άτομα 
(ΠΔ 1073/1981) 
 11 Έχει αποκλειστεί η περιοχή περιμετρικά σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός τετάρτου του ύψους 
της κατεδαφιστέας κατασκευής, ή κατασκευάζονται κατάλληλες διαβάσεις και συλλεκτήρια 
πετάσματα. Σε κάθε περίπτωση τοποθετούνται κατάλληλα σήματα προειδοποίησης τρίτων (ΠΔ 
1073/1981) 
 12 Έχουν διακοπεί ή μεταφερθεί όλες οι παροχές (ΠΔ 1073/1981) 

13 Έχουν επισημανθεί και καλυφθεί όλα τα κατακόρυφα κενά (ΠΔ 1073/1981) 

14 Έχουν απομακρυνθεί τα δοχεία – δεξαμενές που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα υλικά (ΠΔ 
1073/1981) 
 15 Στο χώρο προς κατεδάφιση βρίσκονται οι απολύτως απαραίτητοι εργαζόμενοι (ΠΔ 1073/1981) 

16 Υπάρχει επικοινωνία με τα συνεργεία κατεδάφισης (ΠΔ 1073/1981) 

17 Δεν υπερφορτώνονται τα δάπεδα με υλικά κατεδάφισης και μηχανήματα - εξοπλισμό (ΠΔ 
1073/1981) 
 18 Λαμβάνονται μέτρα προστασίας των γειτονικών κατασκευών (ΠΔ 1073/1981) 

19 Οι εργαζόμενοι που υλοποιούν την κατεδάφιση πρέπει να χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα 
από τον κατασκευαστή Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 396/1994) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994) 

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και 
εξοπλισμό 
 3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 
1073/1981) 
 4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, 
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ 
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με 
ηλεκτρικό ρεύμα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με 
δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν 
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός 
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο 
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 
 3 Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και 
ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 



 

4 Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν 
προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες, 
σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός 
διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 
 5 Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και 
πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
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Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981) 

2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) 
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 
 3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981) 

4 Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981) 

6 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (ΠΔ 1073/1981) 

7 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των 
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα 
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981, 
ΠΔ 95/1978) 
 8 Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο 
εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη 
χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 85/1991) 

2 Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 85/1991) 

3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ 
85/1991) 
 4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 
85/1991, ΠΔ 395/1994) 
 5 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 
395/1994) 
 6 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991) 

7 Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου 
εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 85/1991) 
 

8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981) 
 9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994) 

10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι 
εφικτό (ΠΔ 397/1994) 
 2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 
397/1994) 
 3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη 
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 
397/1994) 
 4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και 
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994) 
 5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός 
εργασίας) (ΠΔ 397/1994) 
 



 

6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν 
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994) 
 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από 
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 
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Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981) 

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981) 

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981) 

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή 
το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 
1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 

2 Συντήρηση των συστημάτων αναρτήσεων φορτηγών και μηχανημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
395/1994) 
 3 Επιλογή εργαλείων με διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (ΠΔ 395/1994) 

4 Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή 
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) 
 5 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 6 Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (ΠΔ 396/1994) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981) 

2 Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981) 

3 Χρήση συλλεκτηρίων αγωγών για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981) 

4 Χρήση συλλεκτηρίων πετασμάτων για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981) 

5 Χρήση κάδων για τη συλλογή μπαζών και αχρήστων υλικών (ΠΔ 1073/1981) 

6 Τοποθέτηση λινάτσας στο ικρίωμα (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

7 Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) σε εξωτερικούς 
χώρους 
 8 Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) μακριά από άλλα 
συνεργεία και τρίτους 
 9 Απομόνωση του χώρου εργασίας (πχ με λινάτσα, νάυλον, γεωύφασμα) 

10 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 396/1994) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη αμιάντου 
Βαθμός επικινδυνότητας : 3 

Μέτρα 1 Ο εργοδότης της επιχείρησης που θα αναλάβει τις συγκεκριμένες εργασίες, από τις οποίες 
ενδέχεται να προκληθεί σκόνη αμιάντου, πρέπει να διαθέτει γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού 
κινδύνου (ΠΔ 212/2006, ΠΔ 17/1996) 
 2 Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να καταρτιστεί και να υποβληθεί στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ ένα 
Σχέδιο Εργασίας στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την 
ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων (ΠΔ 212/2006) 
 3 Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών πρέπει να διενεργούνται μετρήσεις αμιάντου (ΠΔ 212/2006) 

4 Ο χώρος εργασίας πρέπει να επισημανθεί με πινακίδες για την ενημέρωση ύπαρξης σκόνης 
αμιάντου (ΠΔ 212/2006) 
 



 

5 Το προσωπικό που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι ενημερωμένο για τις επιπτώσεις στην υγεία 
από εισπνοή ινών αμιάντου καθώς και για τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται (ΠΔ 
212/2006) 
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Μέτρα 6 Τα υλικά που απελευθερώνουν ίνες αμιάντου πρέπει να καθαιρούνται ύστερα από επιμελημένη 
διαβροχή, με τη χρήση λαβών μήκους τουλάχιστον 1 μ. και να συλλέγονται σε ειδικές 
συσκευασίες, οι οποίες θα απορρίπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου μηχανικού του 
Αναδόχου (ΠΔ 212/2006) 
 7 Το προσωπικό πρέπει να εφοδιαστεί και να χρησιμοποιεί τα απαραίτητα ΜΑΠ (μάσκα πλήρους 
προσώπου με αναπνευστική συσκευή, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 212/2006, ΠΔ 396/1994) 
 8 Η χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή συγκέντρωσης ινών χρυσότιλου στον αέρα του χώρου 
εργασίας, στην οποία εκτίθενται οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ώρης 
ημερήσιας εργασίας μιας 40ώρης εβδομαδιαίας εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 0,60 ίνες 
ανά κυβικό εκατοστό αέρα (ΠΔ 212/2006) 
 9 Για όλους τους υπόλοιπους τύπους αμιάντου, είτε μεμονωμένους είτε σε μίγματα, 
συμπεριλαμβανομένων και των μιγμάτων που περιέχουν χρυσότιλο, η χρονικά σταθμισμένη 
μέση τιμή συγκέντρωσης ινών στον αέρα του χώρου εργασίας στην οποία εκτίθενται οι 
εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ώρης ημερήσιας εργασίας μιας 40ώρης 
εβδομαδιαίας εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 0,30 ίνες ανά κυβικό εκατοστό αέρα (ΠΔ 
212/2006) 
 10 Ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης πρέπει να εξετάζει την κατάσταση της υγείας του 
προσωπικού που εκτίθεται σε σκόνη αμιάντου (ΠΔ 212/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 Μ.Α.Π. 1 Γυαλιά ΕΝ 166(Β) 

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

3 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361 

4 Γάντια ΕΝ 388 

5 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

ΦΑΣΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
 

 

Ανάλυση εργασίας : Καλούπωμα 
Κατασκευή - τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 
Σκυροδέτηση 
Ξεκαλούπωμα 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από ύψος 
Βαθμός επικινδυνότητας : 3 

Μέτρα 1 Περίφραξη των περάτων πλακών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε 
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 2 Περίφραξη των περάτων πλακών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το 
δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 3 Περίφραξη των περάτων πλακών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 4 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε 
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 5 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα 
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 6 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 7 Περίφραξη των υπερυψωμένων θέσεων εργασίας, διαδρόμων και προσβάσεων με διατάξεις 
πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 
15 εκ ή με προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 μ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 8 Περίφραξη των κενών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 μ 
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 9 Περίφραξη των κενών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και 
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 10 Περίφραξη των κενών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981) 



 

11 Κάλυψη των οριζοντίων κενών με υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που 
αναμένεται να δεχτεί (ΠΔ 1073/1981) 
 12 Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (ΠΔ 1073/1981) 
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Οδηγίες ασφαλούς εργασίας. Κατάλογος εργασιών 
      

Μέτρα 13 Χρήση συστήματος ατομικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (ΠΔ 
396/1994) 
 14 Περίφραξη των διαδρόμων και των θέσεων εργασίας σε ύψος μεγαλύτερο του 0,75 μ, με 
μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 7789/1980) 
 15 Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων και προσβάσεων με κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η 
αντοχή των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναμενόμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 

16 Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν 
αντισταθμιστικά μέτρα (ΠΔ 1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά 
Βαθμός επικινδυνότητας : 3 

Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις 
εργασίας (ΠΔ 1073/1981) 
 3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
778/1980) 
 4 Κατασκευή ικριώματος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ 
από την κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές 
διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώματος (ΠΔ 778/1980) 
 5 Διαμόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωμάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής 
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να μην διακόπτονται (ΠΔ 
778/1980) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από σκάλα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 3 

Μέτρα 1 Χρήση σκαλών για σύντομες και "ελαφριές" εργασίες (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

2 Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός 
έλεγχος) (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 
 3 Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συμπαγές δάπεδο (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

4 Χρήση μεταλλικών σκαλών με χωνευτά σκαλοπάτια (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

5 Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

6 Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να 
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση αντικειμένων από ύψος 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, 
κλιμακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (ΠΔ 778/1980) 
 2 Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώματα ή προστασία αυτών 
με πλέγμα (ΠΔ 778/1980) 
 3 Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώματα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος 
μεγαλύτερο από 3,50 μ από το πεζοδρόμιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται 
από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 μ. 
Εν συνεχεία διαμορφώνεται κεκλιμένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (ΠΔ 778/1980) 
 

4 Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώματος στην εξωτερική πλευρά του ικριώματος για τη 
συγκράτηση υλικών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 5 Αποφυγή παραμονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (ΠΔ 1073/1981) 

6 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε 
ύψος (ΠΔ 1073/1981) 
 7 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
105/1995) 
 



 

8 Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση φορτίων που μεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 
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Μέτρα 1 Αποφυγή παραμονής κάτω από φορτία (ΠΔ 1073/1981) 

2 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 3 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να φέρει πινακίδα με διάγραμμα ανυψωτικής ικανότητας (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 4 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 
89/1999, ΠΔ 304/2000, ΥΑ 593/2003) 
 5 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις, από τρίτο μέρος (ΥΑ 
593/2003) 
 6 Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται (πχ συρματόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιμάντες) να είναι ο 
προβλεπόμενος και χωρίς φθορές (ΠΔ 1073/1981) 
 7 Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εμπειρία (ΠΔ 31/1990) 

8 Τα συρματόσχοινα – σαμπάνια να είναι ελεγμένα και προσαρτημένα σωστά στο φορτίο (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 9 Η περιοχή να είναι αποκλεισμένη για τους μη έχοντες εργασία (ΠΔ 1073/1981) 

10 Οι εργαζόμενοι σε γειτονικά σημεία να έχουν ενημερωθεί 

11 Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έμπειρος 
κουμανταδόρος (ΠΔ 1073/1981) 
 12 Οι ανυψωτικοί μηχανισμοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασμένοι καλά (ΠΔ 1073/1981) 

13 Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (ΠΔ 1073/1981) 

14 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού μηχανισμού (ΠΔ 1073/1981) 

15 Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας μεταφοράς φορτίου (ΠΔ 1073/1981) 

16 Απαγορεύεται  η απότομη ανύψωση/ κατέβασμα (ΠΔ 1073/1981) 

17 Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζομένους (ΠΔ 1073/1981) 

18 Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεμοι (ΠΔ 1073/1981) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σύγκρουση με μηχάνημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να 
απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981) 
 2 Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης 
δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981) 
 3 Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. 
Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για 
συγκεκριμένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και 
Κατηγορίας (ΠΔ 31/1990, ΠΔ 1073/1981) 
 4 Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό 
ρουχισμό (ΠΔ 396/1994) 
 5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την 
ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης 
(στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του 
εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 
1073/1981) 
 7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το 
ΒΔ4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα 
οπισθοπορείας) καθώς τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν 
κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό 
χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 



 

8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση 
τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την 
επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981) 
 9 Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης 
τους (ΠΔ 1073/1981) 
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Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994) 

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και 
εξοπλισμό 
 3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 
1073/1981) 
 4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, 
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Τροχαίο 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες 
αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003) 
 2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 
ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η 
συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003) 
 3 Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη 
σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ 
503/2003) 
 4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 
αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται 
η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003) 
 5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003) 

6 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 
396/1994) 
 7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού 
χώρου (ΥΑ 503/2003) 
 8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ 
1073/1981) 
 9 Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην 
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003) 
 10 Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της 
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, 
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για 
τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη 
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου 
από την οδό (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994) 
 11 Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ 
503/2003) 
 12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης 
ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα 
μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003) 
 13 Οι εργαζόμενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ 
503/2003, ΠΔ 396/1994) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ 
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με 
ηλεκτρικό ρεύμα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 



 

2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με 
δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν 
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός 
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο 
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 
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Μέτρα 3 Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και 
ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 4 Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν 
προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες, 
σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός 
διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 
 5 Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και 
πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να 
ειδοποιείται η ΔΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα μέτρα ασφάλειας που 
θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού με την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ. Τα 
προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ΔΕΗ (ΠΔ 1073/1981) 
 2 Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ΠΔ 1083/1981) 

3 Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (ΠΔ 1073/1981) 

4 Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ΔΕΗ) από αγωγούς μέσης τάσης 
και γενικά κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούμενης απόστασης 
ασφαλείας. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκεκριμένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση 
σήμανσης (πχ σχοινί με κρεμασμένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε απόσταση 
ασφαλείας (ΠΔ 1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 85/1991) 

2 Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 85/1991) 

3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ 
85/1991) 
 4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 
85/1991, ΠΔ 395/1994) 
 5 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 
395/1994) 
 6 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991) 

7 Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου 
εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 85/1991) 
 

8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981) 
 9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994) 

10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι 
εφικτό (ΠΔ 397/1994) 
 2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 
397/1994) 
 3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη 
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 
397/1994) 
 



 

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και 
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994) 
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Μέτρα 5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός 
εργασίας) (ΠΔ 397/1994) 
 6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν 
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994) 
 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από 
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Καταπτώσεις - καθιζήσεις ικριωμάτων 
Βαθμός επικινδυνότητας : 3 

Μέτρα 1 Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται μελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής 
από τον αρμόδιο μηχανικό, εκτός αν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
κατασκευαστή της (ΚΥΑ 16440/1994) 
 2 Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση 
εξέτασης τύπου, δήλωση πιστότητας, τεύχος μελέτης αντοχής, οδηγίες συναρμολόγησης και 
προβλεπόμενες χρήσεις (ΚΥΑ 1440/1994) 
 3 Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς, 
η οποία συμφωνεί με τα πιστοποιητικά της (ΚΥΑ 1440/1994) 
 4 Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την 
ασφαλή και σταθερή ανέγερση της (ΚΥΑ 1440/1994) 
 5 Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά της σκαλωσιάς πριν τη χρησιμοποίηση 
τους (ΚΥΑ 1440/1994) 
 6 Μόνο έμπειροι και εξειδικευμένοι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούνται για την συναρμολόγηση και 
αποσυναρμολόγηση της σκαλωσιάς (ΚΥΑ 1440/1994) 
 7 Η σκαλωσιά πρέπει να εδράζεται σε σταθερό έδαφος (ΠΔ 778/1980) 

8 Για τη στήριξη σκαλωσιών σε χώμα πρέπει να χρησιμοποιούνται μαδέρια (ΠΔ 778/1980) 

9 Η έδραση σκαλωσιών σε μπάζα πρέπει να αποφεύγεται (ΠΔ 778/1980) 

10 Η έδραση σκαλωσιών σε υαλοπίνακες πρέπει να αποφεύγεται (ΠΔ 778/1980) 

11 Η σκαλωσιά πρέπει να "δένεται" στην κατασκευή ή να αντιστηρίζεται. Το "δέσιμο" σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται με σχοινί ή σύρμα, αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
κατασκευαστή της σκαλωσιάς (ΠΔ 778/1980) 
 12 Πριν ολοκληρωθεί μια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται (ΠΔ 778/1980) 

13 Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. Οι 
έλεγχοι πρέπει να καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (ΠΔ 778/1980, 
ΠΔ 1073/1981, Ν 1296/1983) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981) 

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981) 

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981) 

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή 
το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 
1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 

2 Συντήρηση των συστημάτων αναρτήσεων φορτηγών και μηχανημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
395/1994) 
 



 

3 Επιλογή εργαλείων με διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (ΠΔ 395/1994) 

4 Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή 
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) 
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Μέτρα 5 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 6 Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (ΠΔ 396/1994) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Τα χημικά πρέπει να συνοδεύονται με τα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την 
παραλαβή τους στο εργοτάξιο (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 
 2 Ενημέρωση των εργαζομένων για την ασφαλή χρήση των χημικών, σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, 
ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 
 3 Αποθήκευση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, 
ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 
 4 Χρήση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 
388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 
 5 Χρήση ΜΑΠ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των 
χημικών (ΠΔ 396/1994, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 
 6 Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιμοποιεί χημικά, κατά τα 
διαλείμματα και μετά το πέρας της εργασίας (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 
77/1993) 
 7 Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιμοποιεί χημικά, από το 
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 
307/21986, ΠΔ 77/1993) 
 Μ.Α.Π. 1 Γυαλιά ΕΝ 166(Β) 

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

3 Αδιάβροχες μπότες ΕΝ 345 (S1) 

4 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361 

5 Γάντια ΕΝ 388 

6 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

7 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΟΝΩΣΕΙΣ 
Ανάλυση εργασίας : Μεταφορά υλικών - εξοπλισμού στο χώρο 

Προετοιμασία επιφανειών 
Εφαρμογή μονωτικού υλικού 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από ύψος 
Βαθμός επικινδυνότητας : 3 

Μέτρα 1 Περίφραξη των περάτων πλακών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε 
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 2 Περίφραξη των περάτων πλακών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το 
δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 3 Περίφραξη των περάτων πλακών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 4 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε 
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 5 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα 
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 6 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 7 Περίφραξη των υπερυψωμένων θέσεων εργασίας, διαδρόμων και προσβάσεων με διατάξεις 
πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 
15 εκ ή με προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 μ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 



 

8 Περίφραξη των κενών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 μ 
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 9 Περίφραξη των κενών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και 
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 10 Περίφραξη των κενών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981) 
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Μέτρα 11 Κάλυψη των οριζοντίων κενών με υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που 
αναμένεται να δεχτεί (ΠΔ 1073/1981) 
 12 Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (ΠΔ 1073/1981) 

13 Χρήση συστήματος ατομικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (ΠΔ 
396/1994) 
 14 Περίφραξη των διαδρόμων και των θέσεων εργασίας σε ύψος μεγαλύτερο του 0,75 μ, με 
μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 7789/1980) 
 15 Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων και προσβάσεων με κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η 
αντοχή των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναμενόμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 

16 Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν 
αντισταθμιστικά μέτρα (ΠΔ 1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά 
Βαθμός επικινδυνότητας : 3 

Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις 
εργασίας (ΠΔ 1073/1981) 
 3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
778/1980) 
 4 Κατασκευή ικριώματος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ 
από την κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές 
διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώματος (ΠΔ 778/1980) 
 5 Διαμόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωμάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής 
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να μην διακόπτονται (ΠΔ 
778/1980) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από σκάλα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 3 

Μέτρα 1 Χρήση σκαλών για σύντομες και "ελαφριές" εργασίες (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

2 Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός 
έλεγχος) (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 
 3 Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συμπαγές δάπεδο (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

4 Χρήση μεταλλικών σκαλών με χωνευτά σκαλοπάτια (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

5 Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

6 Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να 
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από εργοεξέδρα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 3 

Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (ΠΔ 1073/1981) 

2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις 
εργασίας (ΠΔ 1073/1981) 
 3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (ΠΔ 1073/1981) 

4 Αποφυγή καθόδου από υπερυψωμένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασμα με χειρισμό από 
το κάτω χειριστήριο) (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Χρήση ζωνών ασφαλείας δεμένων στο καλάθι της εργοεξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον 
κατασκευαστή τους ή τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου του τεχνικού ασφαλείας της 
επιχείρησης) (ΠΔ 396/1994) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση αντικειμένων από ύψος 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 



 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, 
κλιμακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (ΠΔ 778/1980) 
 2 Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώματα ή προστασία αυτών 
με πλέγμα (ΠΔ 778/1980) 
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Μέτρα 3 Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώματα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος 
μεγαλύτερο από 3,50 μ από το πεζοδρόμιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται 
από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 μ. 
Εν συνεχεία διαμορφώνεται κεκλιμένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (ΠΔ 778/1980) 
 

4 Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώματος στην εξωτερική πλευρά του ικριώματος για τη 
συγκράτηση υλικών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 5 Αποφυγή παραμονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (ΠΔ 1073/1981) 

6 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε 
ύψος (ΠΔ 1073/1981) 
 7 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
105/1995) 
 8 Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994) 

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και 
εξοπλισμό 
 3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 
1073/1981) 
 4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, 
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ 
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με 
ηλεκτρικό ρεύμα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με 
δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν 
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός 
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο 
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 
 3 Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και 
ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 4 Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν 
προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες, 
σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός 
διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 
 5 Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και 
πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά από χημικά 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981) 

2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) 
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 
 3 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (ΠΔ 1073/1981) 



 

4 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των 
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα 
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981, 
ΠΔ 95/1978) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 
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Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 85/1991) 

2 Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 85/1991) 

3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ 
85/1991) 
 4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 
85/1991, ΠΔ 395/1994) 
 5 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 
395/1994) 
 6 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991) 

7 Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου 
εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 85/1991) 
 

8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981) 
 9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994) 

10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981) 

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981) 

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981) 

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή 
το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 
1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Τα χημικά πρέπει να συνοδεύονται με τα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την 
παραλαβή τους στο εργοτάξιο (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 
 2 Ενημέρωση των εργαζομένων για την ασφαλή χρήση των χημικών, σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, 
ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 
 3 Αποθήκευση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, 
ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 
 4 Χρήση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 
388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 
 5 Χρήση ΜΑΠ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των 
χημικών (ΠΔ 396/1994, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 
 6 Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιμοποιεί χημικά, κατά τα 
διαλείμματα και μετά το πέρας της εργασίας (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 
77/1993) 
 7 Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιμοποιεί χημικά, από το 
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 
307/21986, ΠΔ 77/1993) 
 Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

2 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361 

3 Γάντια ΕΝ 388 

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 



 

5 Φόρμα εργασίας ΕΝ 465 

6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 
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ΕΡΓΑΣΙΑ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
Ανάλυση εργασίας : Πρόσβαση μηχανημάτων στο χώρο 

Εκσκαφές 
Απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών με οχήματα 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από πρανές 
Βαθμός επικινδυνότητας : 3 

Μέτρα 1 Περίφραξη των πρανών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 
μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981) 
 2 Περίφραξη των πρανών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα και 
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981) 
 3 Περίφραξη των πρανών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση αντικειμένων από πρανή 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών στα άκρα των πρανών (ΠΔ 778/1980) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Καταπτώσεις - καθιζήσεις 
Βαθμός επικινδυνότητας : 3 

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να διερευνηθεί, σε συνεργασία με τους 
αρμόδιους φορείς, η τυχόν ύπαρξη και θέση υπογείων δικτύων. Η ακριβής θέση των δικτύων 
πρέπει να επιβεβαιωθεί με επιτόπου ερευνητικές τομές (ΠΔ 1073/1981) 
 2 Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να μελετηθεί η ανάγκη αντιστήριξης των 
πρανών της εκσκαφής (υπόγειος ορίζοντας, παλαιότερες εκσκαφές στο χώρο, σύσταση 
εδαφικών υλικών) καθώς και των παρακείμενων κατασκευών. Τα απαιτούμενα μέτρα 
αντιστήριξης πρέπει να μελετούνται από αρμόδιο μηχανικό. (ΠΔ 1073/1981) 
 3 Κατά τις εκσκαφές πρέπει να αφαιρούνται προεξέχοντα τμήματα βράχων, λίθων ή χωμάτων, τα 
οποία ενδέχεται να καταπέσουν αργότερα (ΠΔ 1073/1981) 
 4 Τα υπόγεια ύδατα πρέπει να αντλούνται συνεχώς. Τα νερά πρέπει να διοχετεύονται σε στόμια 
υπονόμων, εφόσον είναι εφικτό (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Προσωρινή αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται σε θέσεις εκτός του εύρους 
κατάκλισης του πιθανού πρίσματος ολίσθησης. Τα προϊόντα εκσκαφής δεν πρέπει να 
αποθηκεύονται σε κοινόχρηστους χώρους. Επίσης κοντά στα πρανή δεν πρέπει να 
αποθηκεύονται υλικά και εργαλεία (ΠΔ 1073/1981) 
 6 Οι χειριστές των μηχανημάτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και 
υφιστάμενες κατασκευές - εξοπλισμό, δίκτυα. Ο χειρισμός των μηχανημάτων πρέπει να γίνεται 
με ιδιαίτερη προσοχή (ΠΔ 1073/1981) 
 7 Οι εργασίες εντός της εκσκαφής πρέπει να ξεκινούν μετά τη βεβαίωση του αρμόδιου εργολάβου 
ότι δεν υπάρχει κίνδυνος (ΠΔ 1073/1981) 
 8 Εφόσον διαμορφωθεί προσωρινή πρόσβαση για τα φορτηγά αυτοκίνητα, αυτή πρέπει να 
διαθέτει πλάτος τουλάχιστον 3 μ και μέγιστη κλίση 25% (ΠΔ 1073/1981) 
 9 Εφόσον κατασκευαστούν κλιμακοστάσια, αυτά πρέπει να διαθέτουν σκαλοπάτια μέγιστου 
ύψους 25 cm. Επίσης πρέπει να προεξέχουν κατά 1 μ από το χείλος της εκσκαφής. Σημειώνεται 
ότι ανεμόσκαλες επιτρέπονται σε εκσκαφές βάθους μικρότερου των 10 μ, μόνο εφόσον 
προσδένονται και στα δυο άκρα τους. Οι σκάλες πρέπει να διαθέτουν σε όλο το μήκος τους 
κουπαστή σε ύψος 1 μ, και ενδιάμεση ράβδο σε ύψος 0,50 μ από το ύψος του σκαλοπατιού και 
σοβατεπί ύψος 15 cm. Για τις ανεμόσκαλες συνιστάται η τοποθέτηση προστατευτικού κλωβού 
ακτίνας 0,75 μ (ΠΔ 1073/1981) 
 10 Τα πρανή των εκσκαφών και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρμόδιο πρόσωπο 
σε καθημερινή βάση, εφόσον το βάθος της εκσκαφής υπερβαίνει το 1,50 μ. Οι παρατηρήσεις 
των παραπάνω ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του 
έργου (ΠΔ 1073/1981, Ν 1396/1983) 
 11 Λεπτομερής εξέταση της εκσκαφής διενεργείται από τον αρμόδιο μηχανικό μετά από ζημιές ή 
καταπτώσεις πρανών, μετά τη διακοπή εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (πχ 
θεομηνία, παγετός), ανεξαρτήτως των παραπάνω, μια φορά εβδομαδιαίως. Οι παρατηρήσεις 
των παραπάνω ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του 
έργου (ΠΔ 1073/1981, Ν 1396/1983) 
 



 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σύγκρουση με μηχάνημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να 
απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981) 
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Μέτρα 2 Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης 
δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981) 
 3 Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. 
Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για 
συγκεκριμένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και 
Κατηγορίας (ΠΔ 31/1990, ΠΔ 1073/1981) 
 4 Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό 
ρουχισμό (ΠΔ 396/1994) 
 5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την 
ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης 
(στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του 
εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 
1073/1981) 
 7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το 
ΒΔ4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα 
οπισθοπορείας) καθώς τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν 
κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό 
χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση 
τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την 
επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981) 
 9 Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης 
τους (ΠΔ 1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994) 

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και 
εξοπλισμό 
 3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 
1073/1981) 
 4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, 
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Τροχαίο 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες 
αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003) 
 2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 
ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η 
συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003) 
 3 Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη 
σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ 
503/2003) 
 4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 
αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται 
η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003) 
 5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003) 

6 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 
396/1994) 
 7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού 
χώρου (ΥΑ 503/2003) 
 



 

8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ 
1073/1981) 
 9 Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην 
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003) 
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Μέτρα 10 Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της 
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, 
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για 
τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη 
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου 
από την οδό (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994) 
 11 Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ 
503/2003) 
 12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης 
ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα 
μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003) 
 13 Οι εργαζόμενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ 
503/2003, ΠΔ 396/1994) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία λόγω υπογείου δικτύου 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να 
ειδοποιείται η ΔΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα μέτρα ασφάλειας που 
θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού με την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ. Τα 
προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ΔΕΗ (ΠΔ 1073/1981) 
 2 Έλεγχος σχεδίων για την ύπαρξη υπογείων δικτύων και διενέργεια ερευνητικών τομών (ΠΔ 
1073/1981) 
 3 Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ΔΕΗ) από αγωγούς μέσης τάσης 
και γενικά κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981) 

2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) 
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 
 3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981) 

4 Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981) 

6 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (ΠΔ 1073/1981) 

7 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των 
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα 
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981, 
ΠΔ 95/1978) 
 8 Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο 
εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη 
χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος από μηχανήματα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 
85/1991, ΠΔ 395/1994) 
 2 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 
395/1994) 
 3 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991) 

4 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981) 
 5 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994) 

6 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 



 

Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι 
εφικτό (ΠΔ 397/1994) 
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Μέτρα 2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 
397/1994) 
 3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη 
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 
397/1994) 
 4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και 
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994) 
 5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός 
εργασίας) (ΠΔ 397/1994) 
 6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν 
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994) 
 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από 
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981) 

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981) 

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981) 

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή 
το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 
1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις από συμπύκνωση 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 

2 Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή 
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) 
 3 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 4 Απόσταση ασφαλείας από τα μηχανήματα συμπύκνωσης - δόνησης (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 
89/1999) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη από μηχανήματα - οχήματα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981) 

2 Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981) 

3 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 396/1994) 

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

2 Αδιάβροχες μπότες ΕΝ 345 (S1) 

3 Γάντια ΕΝ 388 

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

5 Φόρμα εργασίας ΕΝ 465 

6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 



 

Ανάλυση εργασίας : Προετοιμασία χώρου 
Απόθεση υλικών και εξοπλισμού 
Εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος 
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Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση τεμαχίων εκτοξευόμενου σκυροδέματος 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Αποκλεισμός του χώρου για τους μη έχοντες εργασία 

2 Αποφυγή παραμονής κοντά σε θέσεις εφαρμογής εκτοξευόμενου σκυροδέματος 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994) 

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και 
εξοπλισμό 
 3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 
1073/1981) 
 4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, 
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 85/1991) 

2 Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 85/1991) 

3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ 
85/1991) 
 4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 
85/1991, ΠΔ 395/1994) 
 5 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 
395/1994) 
 6 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991) 

7 Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου 
εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 85/1991) 
 

8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981) 
 9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994) 

10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981) 

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981) 

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981) 

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή 
το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 
1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 



 

2 Συντήρηση των συστημάτων αναρτήσεων φορτηγών και μηχανημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
395/1994) 
 3 Επιλογή εργαλείων με διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (ΠΔ 395/1994) 
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Μέτρα 4 Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή 
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) 
 5 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 6 Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (ΠΔ 396/1994) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη εκτοξευόμενου σκυροδέματος 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Απομόνωση του χώρου εργασίας (πχ με λινάτσα, νάυλον, γεωύφασμα) 

2 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 396/1994) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Τα χημικά πρέπει να συνοδεύονται με τα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την 
παραλαβή τους στο εργοτάξιο (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 
 2 Ενημέρωση των εργαζομένων για την ασφαλή χρήση των χημικών, σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, 
ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 
 3 Αποθήκευση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, 
ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 
 4 Χρήση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 
388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 
 5 Χρήση ΜΑΠ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των 
χημικών (ΠΔ 396/1994, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 
 6 Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιμοποιεί χημικά, κατά τα 
διαλείμματα και μετά το πέρας της εργασίας (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 
77/1993) 
 7 Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιμοποιεί χημικά, από το 
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 
307/21986, ΠΔ 77/1993) 
 Μ.Α.Π. 1 Μάσκα πλήρους προσώπου με φίλτρα ΕΝ 136 class 2 

2 Φόρμα προστασίας από χημικά ΕΝ 1513 

3 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

4 Αδιάβροχες μπότες ΕΝ 345 (S1) 

5 Γάντια προστασίας έναντι χημικών ΕΝ 374 

6 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

ΦΑΣΗ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
Ανάλυση εργασίας : Μεταφορά υλικών 

Τοποθέτηση χυτοσίδηρων τεμαχίων 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση φορτίων που μεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Αποφυγή παραμονής κάτω από φορτία (ΠΔ 1073/1981) 

2 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 3 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να φέρει πινακίδα με διάγραμμα ανυψωτικής ικανότητας (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 4 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 
89/1999, ΠΔ 304/2000, ΥΑ 593/2003) 
 5 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις, από τρίτο μέρος (ΥΑ 
593/2003) 
 



 

6 Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται (πχ συρματόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιμάντες) να είναι ο 
προβλεπόμενος και χωρίς φθορές (ΠΔ 1073/1981) 
 7 Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εμπειρία (ΠΔ 31/1990) 
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Μέτρα 8 Τα συρματόσχοινα – σαμπάνια να είναι ελεγμένα και προσαρτημένα σωστά στο φορτίο (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 9 Η περιοχή να είναι αποκλεισμένη για τους μη έχοντες εργασία (ΠΔ 1073/1981) 

10 Οι εργαζόμενοι σε γειτονικά σημεία να έχουν ενημερωθεί 

11 Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έμπειρος 
κουμανταδόρος (ΠΔ 1073/1981) 
 12 Οι ανυψωτικοί μηχανισμοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασμένοι καλά (ΠΔ 1073/1981) 

13 Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (ΠΔ 1073/1981) 

14 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού μηχανισμού (ΠΔ 1073/1981) 

15 Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας μεταφοράς φορτίου (ΠΔ 1073/1981) 

16 Απαγορεύεται  η απότομη ανύψωση/ κατέβασμα (ΠΔ 1073/1981) 

17 Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζομένους (ΠΔ 1073/1981) 

18 Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεμοι (ΠΔ 1073/1981) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Καταπλάκωση από υλικά 
Βαθμός επικινδυνότητας : 3 

Μέτρα 1 Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο μηχανικό (ΠΔ 1073/1981) 

2 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ελέγξει την προς κατεδάφιση κατασκευή, για να διαπιστώσει 
το είδος και τη κατάσταση του φέροντα οργανισμού, καθώς και των υπολοίπων δομικών 
στοιχείων (ΠΔ 1073/1981) 
 3 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα πρόκλησης ζημιών σε γειτονικές 
κατασκευές, τόσο κατά τη διαδικασία της κατεδάφισης, όσο και μετά από αυτή (ΠΔ 1073/1981) 
 4 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να διενεργήσει επιτόπου αυτοψία με τον μελετητή, τον ιδιοκτήτη 
και τον εργοδηγό (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ενημερώσει τον εργοδηγό για τη μελέτη και τις επιτόπου 
συνθήκες (ΠΔ 1073/1981) 
 6 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ελέγξει αν ο εξοπλισμός και η στελέχωση του συνεργείου 
επαρκούν για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (ΠΔ 1073/1981) 
 7 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να επιβλέπει όλη τη διαδικασία για την αντιμετώπιση έκτακτων 
καταστάσεων (ΠΔ 1073/1981) 
 8 Το διαθέσιμο προσωπικό είναι εξειδικευμένο στις εργασίες κατεδαφίσεων (ΠΔ 1073/1981) 

9 Όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία τους, τόσο για 
τους ίδιους, όσο και για τους γύρω τους (ΠΔ 1073/1981) 
 10 Ο αριθμός των εργαζομένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνάει τα 10 άτομα 
(ΠΔ 1073/1981) 
 11 Έχει αποκλειστεί η περιοχή περιμετρικά σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός τετάρτου του ύψους 
της κατεδαφιστέας κατασκευής, ή κατασκευάζονται κατάλληλες διαβάσεις και συλλεκτήρια 
πετάσματα. Σε κάθε περίπτωση τοποθετούνται κατάλληλα σήματα προειδοποίησης τρίτων (ΠΔ 
1073/1981) 
 12 Έχουν διακοπεί ή μεταφερθεί όλες οι παροχές (ΠΔ 1073/1981) 

13 Έχουν επισημανθεί και καλυφθεί όλα τα κατακόρυφα κενά (ΠΔ 1073/1981) 

14 Έχουν απομακρυνθεί τα δοχεία – δεξαμενές που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα υλικά (ΠΔ 
1073/1981) 
 15 Στο χώρο προς κατεδάφιση βρίσκονται οι απολύτως απαραίτητοι εργαζόμενοι (ΠΔ 1073/1981) 

16 Υπάρχει επικοινωνία με τα συνεργεία κατεδάφισης (ΠΔ 1073/1981) 

17 Δεν υπερφορτώνονται τα δάπεδα με υλικά κατεδάφισης και μηχανήματα - εξοπλισμό (ΠΔ 
1073/1981) 
 18 Λαμβάνονται μέτρα προστασίας των γειτονικών κατασκευών (ΠΔ 1073/1981) 

19 Οι εργαζόμενοι που υλοποιούν την κατεδάφιση πρέπει να χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα 
από τον κατασκευαστή Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 396/1994) 
 



 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994) 
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Μέτρα 2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και 
εξοπλισμό 
 3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 
1073/1981) 
 4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, 
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Τροχαίο 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες 
αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003) 
 2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 
ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η 
συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003) 
 3 Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη 
σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ 
503/2003) 
 4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 
αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται 
η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003) 
 5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003) 

6 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 
396/1994) 
 7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού 
χώρου (ΥΑ 503/2003) 
 8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ 
1073/1981) 
 9 Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην 
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003) 
 10 Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της 
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, 
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για 
τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη 
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου 
από την οδό (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994) 
 11 Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ 
503/2003) 
 12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης 
ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα 
μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003) 
 13 Οι εργαζόμενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ 
503/2003, ΠΔ 396/1994) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι 
εφικτό (ΠΔ 397/1994) 
 2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 
397/1994) 
 3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη 
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 
397/1994) 
 



 

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και 
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994) 
 5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός 
εργασίας) (ΠΔ 397/1994) 
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Μέτρα 6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν 
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994) 
 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από 
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

2 Γάντια ΕΝ 388 

3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

4 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
Ανάλυση εργασίας : Μεταφορά υλικών 

Τοποθέτηση βαθμίδων 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση φορτίων που μεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Αποφυγή παραμονής κάτω από φορτία (ΠΔ 1073/1981) 

2 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 3 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να φέρει πινακίδα με διάγραμμα ανυψωτικής ικανότητας (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 4 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 
89/1999, ΠΔ 304/2000, ΥΑ 593/2003) 
 5 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις, από τρίτο μέρος (ΥΑ 
593/2003) 
 6 Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται (πχ συρματόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιμάντες) να είναι ο 
προβλεπόμενος και χωρίς φθορές (ΠΔ 1073/1981) 
 7 Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εμπειρία (ΠΔ 31/1990) 

8 Τα συρματόσχοινα – σαμπάνια να είναι ελεγμένα και προσαρτημένα σωστά στο φορτίο (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 9 Η περιοχή να είναι αποκλεισμένη για τους μη έχοντες εργασία (ΠΔ 1073/1981) 

10 Οι εργαζόμενοι σε γειτονικά σημεία να έχουν ενημερωθεί 

11 Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έμπειρος 
κουμανταδόρος (ΠΔ 1073/1981) 
 12 Οι ανυψωτικοί μηχανισμοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασμένοι καλά (ΠΔ 1073/1981) 

13 Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (ΠΔ 1073/1981) 

14 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού μηχανισμού (ΠΔ 1073/1981) 

15 Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας μεταφοράς φορτίου (ΠΔ 1073/1981) 

16 Απαγορεύεται  η απότομη ανύψωση/ κατέβασμα (ΠΔ 1073/1981) 

17 Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζομένους (ΠΔ 1073/1981) 

18 Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεμοι (ΠΔ 1073/1981) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Καταπλάκωση από υλικά 
Βαθμός επικινδυνότητας : 3 

Μέτρα 1 Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο μηχανικό (ΠΔ 1073/1981) 

2 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ελέγξει την προς κατεδάφιση κατασκευή, για να διαπιστώσει 
το είδος και τη κατάσταση του φέροντα οργανισμού, καθώς και των υπολοίπων δομικών 
στοιχείων (ΠΔ 1073/1981) 
 3 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα πρόκλησης ζημιών σε γειτονικές 
κατασκευές, τόσο κατά τη διαδικασία της κατεδάφισης, όσο και μετά από αυτή (ΠΔ 1073/1981) 
 



 

4 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να διενεργήσει επιτόπου αυτοψία με τον μελετητή, τον ιδιοκτήτη 
και τον εργοδηγό (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ενημερώσει τον εργοδηγό για τη μελέτη και τις επιτόπου 
συνθήκες (ΠΔ 1073/1981) 
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Μέτρα 6 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ελέγξει αν ο εξοπλισμός και η στελέχωση του συνεργείου 
επαρκούν για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (ΠΔ 1073/1981) 
 7 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να επιβλέπει όλη τη διαδικασία για την αντιμετώπιση έκτακτων 
καταστάσεων (ΠΔ 1073/1981) 
 8 Το διαθέσιμο προσωπικό είναι εξειδικευμένο στις εργασίες κατεδαφίσεων (ΠΔ 1073/1981) 

9 Όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία τους, τόσο για 
τους ίδιους, όσο και για τους γύρω τους (ΠΔ 1073/1981) 
 10 Ο αριθμός των εργαζομένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνάει τα 10 άτομα 
(ΠΔ 1073/1981) 
 11 Έχει αποκλειστεί η περιοχή περιμετρικά σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός τετάρτου του ύψους 
της κατεδαφιστέας κατασκευής, ή κατασκευάζονται κατάλληλες διαβάσεις και συλλεκτήρια 
πετάσματα. Σε κάθε περίπτωση τοποθετούνται κατάλληλα σήματα προειδοποίησης τρίτων (ΠΔ 
1073/1981) 
 12 Έχουν διακοπεί ή μεταφερθεί όλες οι παροχές (ΠΔ 1073/1981) 

13 Έχουν επισημανθεί και καλυφθεί όλα τα κατακόρυφα κενά (ΠΔ 1073/1981) 

14 Έχουν απομακρυνθεί τα δοχεία – δεξαμενές που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα υλικά (ΠΔ 
1073/1981) 
 15 Στο χώρο προς κατεδάφιση βρίσκονται οι απολύτως απαραίτητοι εργαζόμενοι (ΠΔ 1073/1981) 

16 Υπάρχει επικοινωνία με τα συνεργεία κατεδάφισης (ΠΔ 1073/1981) 

17 Δεν υπερφορτώνονται τα δάπεδα με υλικά κατεδάφισης και μηχανήματα - εξοπλισμό (ΠΔ 
1073/1981) 
 18 Λαμβάνονται μέτρα προστασίας των γειτονικών κατασκευών (ΠΔ 1073/1981) 

19 Οι εργαζόμενοι που υλοποιούν την κατεδάφιση πρέπει να χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα 
από τον κατασκευαστή Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 396/1994) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994) 

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και 
εξοπλισμό 
 3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 
1073/1981) 
 4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, 
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Τροχαίο 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες 
αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003) 
 2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 
ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η 
συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003) 
 3 Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη 
σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ 
503/2003) 
 4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 
αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται 
η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003) 
 5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003) 

6 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 
396/1994) 
 



 

7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού 
χώρου (ΥΑ 503/2003) 
 8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ 
1073/1981) 
       

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ Σελίδα 43   



 

Οδηγίες ασφαλούς εργασίας. Κατάλογος εργασιών 
       

Μέτρα 9 Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην 
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003) 
 10 Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της 
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, 
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για 
τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη 
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου 
από την οδό (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994) 
 11 Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ 
503/2003) 
 12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης 
ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα 
μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003) 
 13 Οι εργαζόμενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ 
503/2003, ΠΔ 396/1994) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι 
εφικτό (ΠΔ 397/1994) 
 2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 
397/1994) 
 3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη 
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 
397/1994) 
 4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και 
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994) 
 5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός 
εργασίας) (ΠΔ 397/1994) 
 6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν 
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994) 
 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από 
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

2 Γάντια ΕΝ 388 

3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

4 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

ΦΑΣΗ : ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Ανάλυση εργασίας : Μεταφορά υλικών στο χώρο 

Τοποθέτηση στηριγμάτων 
Τοποθέτηση αγωγών - ειδικών εξαρτημάτων 
Δοκιμές 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από ύψος 
Βαθμός επικινδυνότητας : 3 

Μέτρα 1 Περίφραξη των περάτων πλακών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε 
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 2 Περίφραξη των περάτων πλακών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το 
δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 3 Περίφραξη των περάτων πλακών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 



 

4 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε 
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 5 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα 
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
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Μέτρα 6 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 7 Περίφραξη των υπερυψωμένων θέσεων εργασίας, διαδρόμων και προσβάσεων με διατάξεις 
πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 
15 εκ ή με προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 μ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 8 Περίφραξη των κενών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 μ 
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 9 Περίφραξη των κενών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και 
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 10 Περίφραξη των κενών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981) 

11 Κάλυψη των οριζοντίων κενών με υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που 
αναμένεται να δεχτεί (ΠΔ 1073/1981) 
 12 Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (ΠΔ 1073/1981) 

13 Χρήση συστήματος ατομικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (ΠΔ 
396/1994) 
 14 Περίφραξη των διαδρόμων και των θέσεων εργασίας σε ύψος μεγαλύτερο του 0,75 μ, με 
μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 7789/1980) 
 15 Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων και προσβάσεων με κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η 
αντοχή των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναμενόμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 

16 Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν 
αντισταθμιστικά μέτρα (ΠΔ 1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά 
Βαθμός επικινδυνότητας : 3 

Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις 
εργασίας (ΠΔ 1073/1981) 
 3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
778/1980) 
 4 Κατασκευή ικριώματος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ 
από την κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές 
διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώματος (ΠΔ 778/1980) 
 5 Διαμόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωμάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής 
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να μην διακόπτονται (ΠΔ 
778/1980) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από σκάλα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 3 

Μέτρα 1 Χρήση σκαλών για σύντομες και "ελαφριές" εργασίες (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

2 Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός 
έλεγχος) (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 
 3 Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συμπαγές δάπεδο (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

4 Χρήση μεταλλικών σκαλών με χωνευτά σκαλοπάτια (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

5 Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

6 Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να 
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από εργοεξέδρα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 3 

Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (ΠΔ 1073/1981) 



 

2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις 
εργασίας (ΠΔ 1073/1981) 
 3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (ΠΔ 1073/1981) 

4 Αποφυγή καθόδου από υπερυψωμένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασμα με χειρισμό από 
το κάτω χειριστήριο) (ΠΔ 1073/1981) 
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Μέτρα 5 Χρήση ζωνών ασφαλείας δεμένων στο καλάθι της εργοεξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον 
κατασκευαστή τους ή τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου του τεχνικού ασφαλείας της 
επιχείρησης) (ΠΔ 396/1994) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση αντικειμένων από ύψος 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, 
κλιμακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (ΠΔ 778/1980) 
 2 Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώματα ή προστασία αυτών 
με πλέγμα (ΠΔ 778/1980) 
 3 Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώματα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος 
μεγαλύτερο από 3,50 μ από το πεζοδρόμιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται 
από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 μ. 
Εν συνεχεία διαμορφώνεται κεκλιμένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (ΠΔ 778/1980) 
 

4 Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώματος στην εξωτερική πλευρά του ικριώματος για τη 
συγκράτηση υλικών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 5 Αποφυγή παραμονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (ΠΔ 1073/1981) 

6 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε 
ύψος (ΠΔ 1073/1981) 
 7 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
105/1995) 
 8 Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση φορτίων που μεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Αποφυγή παραμονής κάτω από φορτία (ΠΔ 1073/1981) 

2 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 3 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να φέρει πινακίδα με διάγραμμα ανυψωτικής ικανότητας (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 4 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 
89/1999, ΠΔ 304/2000, ΥΑ 593/2003) 
 5 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις, από τρίτο μέρος (ΥΑ 
593/2003) 
 6 Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται (πχ συρματόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιμάντες) να είναι ο 
προβλεπόμενος και χωρίς φθορές (ΠΔ 1073/1981) 
 7 Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εμπειρία (ΠΔ 31/1990) 

8 Τα συρματόσχοινα – σαμπάνια να είναι ελεγμένα και προσαρτημένα σωστά στο φορτίο (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 
 9 Η περιοχή να είναι αποκλεισμένη για τους μη έχοντες εργασία (ΠΔ 1073/1981) 

10 Οι εργαζόμενοι σε γειτονικά σημεία να έχουν ενημερωθεί 

11 Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έμπειρος 
κουμανταδόρος (ΠΔ 1073/1981) 
 12 Οι ανυψωτικοί μηχανισμοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασμένοι καλά (ΠΔ 1073/1981) 

13 Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (ΠΔ 1073/1981) 

14 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού μηχανισμού (ΠΔ 1073/1981) 

15 Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας μεταφοράς φορτίου (ΠΔ 1073/1981) 

16 Απαγορεύεται  η απότομη ανύψωση/ κατέβασμα (ΠΔ 1073/1981) 

17 Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζομένους (ΠΔ 1073/1981) 

18 Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεμοι (ΠΔ 1073/1981) 



 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994) 
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Μέτρα 2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και 
εξοπλισμό 
 3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 
1073/1981) 
 4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, 
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ 
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με 
ηλεκτρικό ρεύμα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με 
δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν 
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός 
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο 
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 
 3 Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και 
ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 4 Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν 
προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες, 
σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός 
διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 
 5 Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και 
πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981) 

2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) 
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 
 3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981) 

4 Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981) 

6 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (ΠΔ 1073/1981) 

7 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των 
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα 
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981, 
ΠΔ 95/1978) 
 8 Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο 
εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη 
χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 85/1991) 

2 Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 85/1991) 

3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ 
85/1991) 
 4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 
85/1991, ΠΔ 395/1994) 
 



 

5 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 
395/1994) 
 6 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991) 
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Μέτρα 7 Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου 
εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 85/1991) 
 

8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981) 
 9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994) 

10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι 
εφικτό (ΠΔ 397/1994) 
 2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 
397/1994) 
 3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη 
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 
397/1994) 
 4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και 
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994) 
 5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός 
εργασίας) (ΠΔ 397/1994) 
 6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν 
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994) 
 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από 
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα 
Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981) 

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981) 

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981) 

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή 
το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 
1073/1981) 
 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Κίνδυνοι από τη χρήση εξοπλισμού εργασίας 
Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να είναι πιστοποιημένος και να φέρει την ένδειξη CE. Επίσης 
πρέπει να συνοδεύεται με εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του, στην Ελληνική γλώσσα (ΠΔ 
395/1994, ΠΔ 89/1999) 
 2 Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού εργασίας πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 
 3 Οι χειριστές εξοπλισμού εργασίας πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για το χειρισμό του 
και άδειες εφόσον απαιτείται από τη Νομοθεσία ή τον κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 
89/1999) 
 4 Ο χειρισμός του εξοπλισμού εργασίας δεν πρέπει να δημιουργεί κινδύνους στο προσωπικό (ΠΔ 
395/1984, ΠΔ 89/1999) 
 



 

5 Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να διαθέτει ασφαλή συστήματα χειρισμού. Επίσης πρέπει να 
φέρει σύστημα ασφαλούς διακοπής λειτουργίας. Ακούσιος χειρισμός πρέπει να αποκλείεται (ΠΔ 
395/1984, ΠΔ 89/1999) 
 6 Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να φέρει προστατευτικές διατάξεις (προφυλακτήρες) για την 
αποφυγή πιασίματος των άκρων των εργαζομένων, ακούσιας διαφυγής υλικών, καθώς και 
τυχαίας επαφής με θερμά μέρη τους (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 
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Μέτρα 7 Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να διαθέτει τις προβλεπόμενες ενδείξεις και σημάνσεις (ΠΔ 
395/1984, ΠΔ 89/1999) 
 8 Πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του εξοπλισμού εργασίας (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 

9 Ο φωτισμός του χώρου εργασίας πρέπει να είναι επαρκής 

10 Αν χρησιμοποιούνται μηχανές εσωτερικής καύσης (ή υπάρχουν αναθυμιάσεις), δεν πρέπει να 
λειτουργούν σε χώρο που δεν αερίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 
89/1999) 
 11 Ο εξοπλισμός εργασίας που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να είναι γειωμένος και διπλά 
μονωμένος (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 
 12 Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να φέρουν σύστημα πέδησης (και εφεδρικό, εφόσον 
απαιτείται) (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 
 13 Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να φέρουν φώτα πορείας (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 

14 Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να φέρουν πυροσβεστήρες, εφόσον δεν προβλέπεται 
άλλο μέσο πυρόσβεσης στο χώρο εργασίας (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 
 15 Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να διαθέτουν συστήματα μείωσης των συνεπειών 
ενδεχόμενης σύγκρουσης (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 
 16 Κατά το χειρισμό τους πρέπει να δίνεται προσοχή για την αποφυγή παγίδευσης εργαζόμενου σε 
κινούμενα μέρη (πχ τροχοί, ερπύστριες) (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 
 17 Η εγκατάσταση των εξοπλισμών εργασίας που χρησιμοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες 
πρέπει να είναι ασφαλής (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 
 18 Οι εξοπλισμοί εργασίας που χρησιμοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να φέρουν 
ευδιάκριτη ένδειξη του ονομαστικού φορτίου τους (καθώς και κάθε συσχηματισμού τους) (ΠΔ 
395/1984, ΠΔ 89/1999) 
 19 Οι εξοπλισμοί εργασίας που χρησιμοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να διαθέτουν τις 
προβλεπόμενες ενδείξεις και σημάνσεις (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 
 20 Πρέπει να δίνεται μέριμνα για την αποφυγή πρόσκρουσης, ελεύθερης πτώσης καθώς και 
ακούσιας απαγκίστρωσης του φορτίου (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 
 21 Εφόσον από τη χρήση εξοπλισμού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, ο χειρισμός 
πρέπει να γίνεται μόνο από εργαζόμενους στους οποίους έχει ανατεθεί η χρήση του (ΠΔ 
395/1984, ΠΔ 89/1999) 
 22 Εφόσον από τη χρήση εξοπλισμού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, οι εργασίες 
ελέγχου, συντήρησης, μετατροπής και επισκευής του πρέπει να γίνονται από αρμόδιο πρόσωπο 
(ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999) 
 Μ.Α.Π. 1 Κράνος με ενσωματωμένη μάσκα ηλεκτροσυγκολλητή ΕΝ 175, ΕΝ 169 

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

3 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361 

4 Γάντια ΕΝ 388 

5 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

6 Γάντια για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 388, ΕΝ 407 

7 Ποδιά για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 470 

8 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 



 

    

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ Σελίδα 49 
. 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΦΑΥ) 

 
Οδηγίες ασφαλούς εργασίας 
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ΣΤΟ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ 
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ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
 

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδό υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες 
αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. (ΥΑ 503/2003) 
 2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 
ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η 
συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. (ΥΑ 503/2003) 
 3 Η προσωρινή σήμανση της οδού πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της 
ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα 
σκαριφήματα). (ΥΑ 503/2003) 
 4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 
αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται 
η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο. (ΥΑ 503/2003) 
 5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου. (ΥΑ 503/2003) 

6 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς. (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 
396/1994) 
 7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και ο ευρύτερος χώρος περί αυτόν 
(οδόστρωμα). (ΥΑ 503/2003) 
 8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται. (ΥΑ 
503/2003) 
 9 Η ανάρτηση των πινακίδων, κατά τις ανυψωτικές εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση 
τους, πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για καθεμία και με «πνιχτό» δέσιμο. (ΥΑ 503/2003) 
 10 Οι εργαζόμενοι πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο τοποθέτησης των πινακίδων μέχρι να 
πλησιάσουν στο έδαφος. (ΥΑ 503/2003) 
 11 Οι εργαζόμενοι που τοποθετούν πινακίδες και στηθαία πρέπει να χρησιμοποιούν γάντια. (ΥΑ 
503/2003, ΠΔ 396/1994) 
 12 Οι πινακίδες πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση). 
(ΥΑ 503/2003) 
 13 Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της 
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, 
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για 
τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη 
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου 
από την οδό. (ΥΑ 503/2003) 
 14 Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών. (ΥΑ 
503/2003) 
 15 Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης 
ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα 
μέτρα ασφάλειας. (ΥΑ 503/2003) 
 Μ.Α.Π. 1 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΑ 
 

Μέτρα 1 Οι υπεύθυνοι των συνεργείων συντήρησης φρεατίων πρέπει να είναι ενημερωμένοι για όλα τα 
διαθέσιμα στοιχεία (μεθοδολογία, είδος φρεατίου, είδος εργασίας, συνθήκες κυκλοφορίας), 
 2 Ο χώρος εργασίας επί της οδού πρέπει να περιφραχθεί, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση σε 
διερχόμενους πεζούς και οχήματα και να τοποθετηθεί σήμανση για ενημέρωση των 
διερχόμενων οδηγών και προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας, (ΠΔ 16/1996) 
 3 Για το προσωπικό που θα εργαστεί εντός των φρεατίων πρέπει να εξασφαλιστεί η επάρκεια 
οξυγόνου. (ΠΔ 16/1996) 
 4 Εντός των φρεατίων πρέπει να διενεργούνται μετρήσεις παραγόντων για ανίχνευση 
επικίνδυνων ουσιών. (ΠΔ 16/1996) 
 5 Πρέπει να εξασφαλιστεί μέθοδος επικοινωνίας μεταξύ των συνεργείων εντός και εκτός των 
φρεατίων. (ΠΔ 16/1996) 
 6 Για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων πρέπει να υπάρχει εργαζόμενος πάνω από το 
φρεάτιο για παρακολούθηση και παροχή βοήθειας, εφόσον κριθεί αναγκαίο. (ΠΔ 16/1996) 
 7 Η πρόσβαση και έξοδος από το φρεάτιο πρέπει να γίνεται μέσω των σκαλών ή με τη βοήθεια 
ανυψωτικής διάταξης σε τρίποδα. (ΠΔ 16/1996) 
 



 

8 Εντός των φρεατίων πρέπει να εξασφαλιστεί φωτισμός. (ΠΔ 16/1996) 

9 Εξοπλισμός, εργαλεία και καλώδια που χρησιμοποιούνται εντός των φρεατίων πρέπει να είναι 
κατάλληλα για υγρό περιβάλλον. (ΠΔ 16/1996) 
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ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΑ (συνέχεια ...) 

Μέτρα 10 Το προσωπικό που εργάζεται εντός των φρεατίων πρέπει να εξετάζεται περιοδικά από τον ιατρό 
εργασίας της επιχείρησης. (ΠΔ 16/1996, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 11 Τα φρεάτια πρέπει να κλείνονται μετά τη λήξη των εργασιών (βάρδια, ημέρα). (ΠΔ 16/1996) 

12 Η υλοποίηση συστήματος Άδειας Εργασίας αποτελεί μέτρο που συμβάλλει ουσιαστικά στην 
πρόληψη των ατυχημάτων και συνεπώς πρέπει να ληφθεί υπόψη. 
 13 Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποιος εκδίδει την άδεια. 

14 Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποιον εκδίδεται η άδεια. 

15 Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποια εργασία εκδίδεται η άδεια. 

16 Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει την ημερομηνία έκδοσης και ισχύος της 
άδειας. 
 17 Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια η διάρκεια της άδειας (όχι μεγαλύτερη 
της μιας βάρδιας). 
 18 Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια είναι τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν κατά την είσοδο και εργασία σε κλειστό χώρο. 
 Μ.Α.Π. 1 Μάσκα πλήρους προσώπου με φίλτρα ΕΝ 136 class 2 

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

3 Γάντια ΕΝ 388 

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

5 Φόρμα εργασίας ΕΝ 465 

6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 
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