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Ο Οδεγόο ζπληάρζεθε ην 2007 από ηνπο: 

 

Γέζπνηλα Σαπαθνύδε - Καινγήξνπ, Σερληθό Αζθάιεηαο Γ.Δ.Τ.Α.Η., 

Κσλζηαληίλν Φώην, (πξώελ) Ηαηξό Δξγαζίαο Γ.Δ.Τ.Α.Η.,  

κε ηελ επγεληθή πξνζθνξά ηνπ Εσγξάθνπ Λάδαξνπ Καινγήξνπ 

ζηελ εηθνλνγξάθεζε θαη κε ρξήζε δηαθόξσλ ζθίηζσλ από ην δηαδίθηπν. 

 

Δπηθαηξνπνηήζεθε  ην 2017 από ηνπο:  

Γέζπνηλα Σαπαθνύδε - Καινγήξνπ, Σερληθό Αζθάιεηαο Γ.Δ.Τ.Α.Η. θαη 

Αξεηή Ληάηζνπ, Ηαηξό Δξγαζίαο Γ.Δ.Τ.Α.Η. 

 

2 



Γ.Δ.Τ.Α. ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 3 

Σν εγρεηξίδην απηφ αλήθεη ζη… 

 

………………………………………………….. 

 

………………………………………………….. 

 

ππάιιειν ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 

Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Ισαλλίλσλ 

 

Ηκεξνκελία ………………… 
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Ο ζθνπόο ηνπ νδεγνύ απηνύ, είλαη ε  πξναγσγή ηεο Τγείαο 

θαη Αζθάιεηαο ζε όινπο ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε Γ.Δ.Τ.Α.Η. 

 

Ο νδεγόο απηόο αθνξά ηνλ θάζε εξγαδόκελν πξνζσπηθά θαη 

νη θαλόλεο ιεηηνπξγίαο εθαξκόδνληαη από όινπο 

αλεμαηξέησο ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο 

εξγαζηαθνύο ρώξνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Η. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Η Τγεία θαη ε Αζθάιεηα απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο 

εξγαζίαο, νη νπνίεο εμαζθαιίδνληαη κε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

Ο επαγγεικαηηθφο θίλδπλνο φηαλ  δελ αληηκεησπίδεηαη απνηειεζκαηηθά 

πξνθαιεί εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο. Η ζσζηή 

θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε 

ηεο αζθαινχο εξγαζίαο θαη είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα ειάηησζε ή 

απνθπγή ησλ δπζκελψλ απνηειεζκάησλ ηνπ θηλδχλνπ απηνχ. 

Η Γ.Δ.Τ.Α.Η. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ θαη 

ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο πνπ 

απνβιέπνπλ ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

εξγαζίαο απφ πιεπξάο πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη έρεη ζηφρν ηεο ηε 

δεκηνπξγία αζθαιψλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. 
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Η πξφιεςε ησλ  αηπρεκάησλ  δελ  είλαη πξφβιεκα κφλν ηνπ εξγνδφηε 

ή κφλν ηνπ εξγαδνκέλνπ, αιιά απνηειεί θνηλφ πξφβιεκα θαη ζηφρν θαη 

ησλ δχν, γηαηί θαλέλαο απφ ηνπο δχν δελ ζέιεη αηπρήκαηα. 

Γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη 

ζπλαίλεζε ηνπ εξγνδφηε  θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

ηνλ νδεγφ απηφ, δίδεηαη έκθαζε ζηηο πξνηεξαηφηεηεο, ζηα θαζήθνληα 

θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

ηεξνχληαη απφ φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

 

Ο ΑΝΗΠΡΟΔΓΡΟ  

ΣΟΤ Γ.. ΣΖ Γ.Δ.Τ.Α. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

 

 

 

 

ΔΤΘΤΜΗΟ ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

1. Γεληθνί θαλφλεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο  

2. Με μερλάηε 

3. Μεηάβαζε θαη επηζηξνθή απφ ηελ εξγαζία 

4. Έλαξμε εξγαζίαο 

5. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

6. Πξηλ ηελ απνρψξεζε απφ ηελ εξγαζία 

7. Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο-Δμνπιηζκφο Δξγαζίαο 

8. Πξψηεο Βνήζεηεο 

9. Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο 

10. Δξγαηηθφ αηχρεκα-Δπαγγεικαηηθή αζζέλεηα 

11. Θφξπβνο 

12. Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ππξθαγηάο 

13. Σάμε θαη θαζαξηφηεηα 
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45 
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14.   Δπηθίλδπλεο νπζίεο 

15. Δξγαιεία θαη Δμνπιηζκφο ηζρχνο 

16. Ηιεθηξηθέο εξγαζίεο & Ηιεθηξηθέο Δγθ/ζεηο 

17.   Αλπςσηηθά Μεραλήκαηα Έξγσλ 

18.   Μεραλήκαηα/Ορήκαηα θαη Αζθαιήο νδήγεζε 

19.   Δηδηθά γηα ηνπο νδεγνχο 

20.   Πξνζηαζία απφ πηψζεηο-Πηψζε αληηθεηκέλσλ 

21.   Θεξκέο εξγαζίεο 

22.   πγθνιιήζεηο ζε θιεηζηνχο ρψξνπο 

23.   Δηδηθά κέηξα εμαζθάιηζεο θαη επηζήκαλζεο ησλ ζέζεσλ   

εξγαζίαο 

24.   Τπνρξεψζεηο παξαγφλησλ ζηα ηερληθά έξγα 
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1. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Αθνξνύλ όινπο αλεμαηξέησο ηνπο εξγαδόκελνπο, ηνπο εξγνιάβνπο θαη 

ππεξγνιάβνπο, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο ηξίηνπο νη νπνίνη 

 

 

 

Να κεξηκλνχλ ηφζν γηα ηε δηθή ηνπο δσή θαη αζθάιεηα, φζν θαη απηψλ πνπ 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, επξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηεο ΓΔΤΑΙ. 

Να γλσξίδνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο ΓΔΤΑΙ θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Τγείαο 

θαη Αζθάιεηαο. 

Να ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ππεχζπλνπο  ηεο ΓΔΤΑΙ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

Να αλαθέξνπλ ζηνπο ππεχζπλνπο ηα αηπρήκαηα, ηα παξ’ νιίγνλ αηπρήκαηα 

θαη πηζαλέο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ αληηιεθζεί. 

ΠΡΔΠΔΗ: 
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Να πεηξακαηίδνληαη κε εμνπιηζκφ ή Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο  

(ΜΑΠ) πνπ δελ γλσξίδνπλ. 

Να παξαβιέπνπλ θαη λα αδηαθνξνχλ γηα ζέκαηα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο. 

Να ζπκκεηέρνπλ ζε επηπφιαηεο ελέξγεηεο. 

Να αλαιακβάλνπλ  εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ  έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο 

ηθαλφηεηεο ή δελ έρνπλ εθπαηδεπηεί θαηάιιεια. 

Να θαηαλαιψλνπλ  αιθνφι ή λαξθσηηθέο νπζίεο ζηνπο εξγαζηαθνχο 

ρψξνπο θαη λα αλαιακβάλνπλ εξγαζία θάησ απφ ηελ επήξεηα απηψλ. 

Οη εξγνιάβνη, ππεξγνιάβνη θαη πξνκεζεπηέο λα εθηεινχλ άιιε εξγαζία 

εθηφο απφ ηε δηθή ηνπο. 

ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ: 
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2. ΜΖ ΞΔΥΝΑΣΔ 

Ζ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΤΜΒΑΛΛΔΗ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΟΤ 

ΚΗΝΓΤΝΟΤ 
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3. ΜΔΣΑΒΑΖ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ 

Πξηλ  ηε κεηάβαζε ή επηζηξνθή απφ ηελ 

εξγαζία, φζνη ρξεζηκνπνηείηε δηθφ ζαο κέζν 

κεηαθνξάο, πξέπεη: 

•Να είζηε ζε θαιή θπζηθή θαη πλεπκαηηθή 

θαηάζηαζε. 

•Να κελ έρεηε  θάλεη ρξήζε αιθνφι ή 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ. 

•Η ηπρφλ ιήςε θαξκάθσλ πξέπεη λα γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ. 

•Ξεθηλήζηε έγθαηξα γηα κεηάβαζε ζηελ 

εξγαζία ζαο, έρνληαο ππφςε φηη ε βηαζχλε 

κπνξεί λα ζαο «ζπξψμεη» ζε παξαβάζεηο 

ησλ θαλφλσλ αζθαινχο νδήγεζεο θαη 

αζθάιεηαο γεληθά, κε δπζκελή 

απνηειέζκαηα. 
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4. ΔΝΑΡΞΖ ΔΡΓΑΗΑ 

•Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο, νη Πξντζηάκελνη   

Γηεχζπλζεο, νη Τπεχζπλνη Σκεκάησλ θαη νη 

Τπεχζπλνη Γξαθείσλ έρνπλ ηε βαζηθή 

επζχλε γηα : 

ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κεζφδσλ 

εξγαζίαο θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζα 

εμαζθαιίδνπλ  ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ 

 λα ειέγρνπλ αλ νη εξγαδφκελνη 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο 

εξγαζίαο νη νπνίεο ηνπο έρνπλ θαζνξηζζεί  

θαη αλ νη πεξηζηάζεηο ην απαηηνχλ, 

ζηακαηνχλ ή θαζπζηεξνχλ ηελ έλαξμε κηαο 

εξγαζίαο ή δηαδηθαζίαο κέρξηο φηνπ νη 

ζπλζήθεο επηηξέςνπλ ηελ αζθαιή 

πξνψζεζή ηνπο. 
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•Να εθαξκφδεηε ηηο εληνιέο νη 

νπνίεο ζαο δίλνληαη ζχκθσλα κε 

ηηο θαζηεξσκέλεο δηαδηθαζίεο 

εξγαζίαο. 

•Πξέπεη λα είζηε ζε θαιή θπζηθή, 

πλεπκαηηθή θαη ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε, πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

ζαο, ψζηε λα κπνξείηε λα ηελ 

εθηειείηε ρσξίο πξνβιήκαηα. 

•Αλ λνκίδεηε φηη δελ κπνξείηε λα 

εξγαζζείηε  κε αζθάιεηα, νθείιεηε 

λα αλαθέξεηε ηνπο ιφγνπο ζηνπο 

ππεχζπλνχο ζαο γηα λα εμεηαζηεί ν 

ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηνπο. 
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Πξηλ αλαιάβεηε εξγαζία πξέπεη: 

•Να έρεηε ηα θαηάιιεια Μ.Α.Π. 

•Να βεβαηψλεζηε φηη ν ρψξνο 

εξγαζίαο ζαο είλαη θαζαξφο, έρεη 

ηνλ θαηάιιειν θσηηζκφ θαη 

γεληθά είλαη αζθαιήο γηα ηελ 

εξγαζία πνπ ζα θάλεηε. 

•Να ειέγρεηε ηελ θαηάζηαζε ησλ 

εξγαιείσλ, κέζσλ θαη νρεκάησλ, 

ζπζθεπψλ  θαη κεραλεκάησλ πνπ 

ζα  ρξεζηκνπνηήζεηε, ψζηε λα 

είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε γηα ηε 

ρξήζε ηνπο κε αζθάιεηα θαη 

ρσξίο θίλδπλν αηπρήκαηνο γηα 

ζαο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο. 
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5. ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

πξέπεη: 

•Να εθηειείηε ηελ εξγαζία ζαο κε 

βαζηθφ γλψκνλα ηελ αζθάιεηα θαη 

ηελ απνθπγή πξφθιεζεο 

αηπρήκαηνο ζε ζαο ή ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζαο. 

•Να κελ θάλεηε αζηετζκνχο 

(θάξζεο, παηρλίδηα, θ.η.ι.). 

•Να δηαηεξείηε ηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο θαζαξνχο. 

•Να κε ρξεζηκνπνηείηε ζπζθεπέο, 

νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ζηα 

νπνία δελ είζηε εθπαηδεπκέλνη θαη 

εμνπζηνδνηεκέλνη λα ηα ρεηξίδεζηε. 
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•Να δηαηεξείηε ηηο εμφδνπο 

αλάγθεο θαη ηνπο δηαδξφκνπο 

ειεχζεξνπο.  

•Γηα νηηδήπνηε δηαπηζηψλεηε 

φηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

αηχρεκα λα θξνληίδεηε γηα ηελ 

εμάιεηςή ηνπ ή λα 

ελεκεξψλεηε ζρεηηθά ηνλ 

ππεχζπλφ ζαο (θζαξκέλα 

δάπεδα, ειεθηξνινγηθέο 

βιάβεο, θ.η.ι.) 

•Να δηαηεξείηε ηα εξγαιεία 

ζαο ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα 

κε ρξεζηκνπνηείηε 

αθαηάιιεια θαη κε αζθαιή 

εξγαιεία. 
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•Να ρξεζηκνπνηείηε ηα 

Μ.Α.Π. φπνπ απαηηείηαη. 

•Να εθαξκφδεηε φιεο ηηο 

νδεγίεο ησλ πηλαθίδσλ 

πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο 

ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο 

θαη λα κελ ηηο αθαηξείηε  

παξά κφλν κε εληνιή ησλ 

ππεπζχλσλ ζαο. 

•Να εθαξκφδεηε πάληνηε 

ηνπο θαλφλεο θαη ηηο 

νδεγίεο ηνπ Καλνληζκνύ 

Τγείαο θαη Αζθάιεηαο 

ηεο Δπηρείξεζεο. 
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•Να κε μεθηλάηε 

νπνηαδήπνηε εξγαζία αλ 

πηζηεχεηε φηη δελ κπνξείηε 

λα ηελ ηειεηψζεηε κε 

αζθάιεηα αηηηνινγεκέλα. 

•Να θξνληίδεηε γηα ηε 

δηαηήξεζε ζε θαιή 

θαηάζηαζε φισλ ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη 

κεραληζκψλ αζθαιείαο 

(ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ, 

θσηηζκνχ αλάγθεο, 

πξνθπιαθηήξσλ, θ.η.ι.). 
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Απαγνξεύεηαη: 

 

•Σν θάπληζκα θαη ε 

πξφθιεζε ζπηλζήξσλ κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζε 

ζέζεηο εξγαζίαο κε 

πηζαλφηεηα χπαξμεο 

εθξεθηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

•Η ρξήζε νηλνπλεπκαησδψλ 

πνηψλ  θαη λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ. 
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6. ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΑΠΟΥΧΡΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ 

Πξηλ απνρσξήζεηε απφ ηελ εξγαζία 

ζαο πξέπεη: 

•Να δηαθφπηεηε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζπζθεπψλ πνπ δελ πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ κεηά ηελ απνρψξεζή ζαο. 

•Να ειέγρεηε ην ρψξν εξγαζίαο ζαο 

γηα ηπρφλ  εζηίεο ππξθαγηάο πνπ 

κπνξνχλ  λα εθδεισζνχλ κεηά ηελ 

απνρψξεζή ζαο. 

•Να βεβαηψλεζηε φηη ηα ηπρφλ 

ππάξρνληα απηφκαηα ζπζηήκαηα 

ππξαλίρλεπζεο ή θαη ππξφζβεζεο είλαη 

ζε εηνηκφηεηα θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ  

θαηά ηελ απνπζία ζαο. 
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7. ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ-ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

ΔΡΓΑΗΑ 

Δπηβάιιεηαη ε ρξήζε ησλ 

απαηηνχκελσλ ΜΑΠ θαη εμνπιηζκνχ 

απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, 

εξγνιάβνπο θαη ππεξγνιάβνπο  θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 

Δλδεηθηηθά θαη κφλν ηα ΜΑΠ θαη ν 

εμνπιηζκφο εξγαζίαο είλαη: 

•Κξάλνο 

•Μάζθεο κε θίιηξα ελεξγνχ 

άλζξαθα 

•Φφξκεο εξγαζίαο 

•Γπαιηά αζθαιείαο 
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•Γπαιηά ή αζπίδεο ζπγθνιιήζεσλ 

•Χηναζπίδεο 

•Τπνδήκαηα/κπφηεο αζθαιείαο 

•Γάληηα εξγαζίαο 

•Αδηάβξνρα 

•Καπέια 

•σζίβηα γηιέθα 

•Απηφλνκεο αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο 

•Δμνπιηζκφο πξνζηαζίαο απφ πηψζεηο 

(π.ρ. δψλεο αζθαιείαο, εμάξηεζε 

πξφζδεζεο) 
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•Κάζε εξγαδφκελνο έρεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

θαξηέια θαη ιακβάλεη ηνλ πξνζσπηθφ 

εμνπιηζκφ ηνπ απφ ηνλ απνζεθάξην. 

•Οη εξγαδφκελνη θξνληίδνπλ ηελ πγηεηλή θαη 

άξηηα θαηάζηαζε ηνπ αηνκηθνχ ηνπο 

εμνπιηζκνχ θαη αλαθέξνπλ  ζηνλ ππεχζπλφ 

ηνπο πηζαλά ειαηηψκαηα. 

•ε πεξίπησζε θζνξάο ηνπ αηνκηθνχ 

εμνπιηζκνχ γίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ 

ηνλ απνζεθάξην, αθνχ γίλεη ε παξάδνζε 

ηνπ αρξεζηεπζέληνο εμνπιηζκνχ. 

•Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο επηζθεπηψλ ή 

πξνκεζεπηψλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο εθ’ 

φζνλ  δε θέξνπλ ηα απαηηνχκελα Μ.Α.Π. 
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8. ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ 

Πξψηεο βνήζεηεο είλαη ην ζχλνιν ησλ 

πξψησλ ελεξγεηψλ πνπ γίλνληαη ζηνλ ηφπν 

ηνπ αηπρήκαηνο ή ηεο αηθλίδηαο αζζέλεηαο, 

κε πξφρεηξα δηαζέζηκα κέζα κε ζθνπφ:  

ηε δηάζσζε ηνπ ζχκαηνο 

ηελ πξφιεςε επηδείλσζεο θαηάζηαζεο 

ηε κείσζε ηνπ πφλνπ. 

εκαληηθά βήκαηα: 

εθηηκείζηε ηελ θαηάζηαζε 

ειέγμηε γηα ηελ αζθάιεηά ζαο 

δψζηε ηηο Πξψηεο Βνήζεηεο 

θαιέζηε ην ΔΚΑΒ ή/θαη άιιεο ππεξεζίεο 

αλ ρξεηάδεηαη (ππξνζβεζηηθή, αζηπλνκία, 

θ.η.ι.). 
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•Απνθπγή άζθνπσλ  θηλήζεσλ  θαη 

κεηαθηλήζεσλ ηνπ  ηξαπκαηία. 

•θέπαζκα ηνπ ηξαπκαηία κε θνπβέξηα. 

•Απνθπγή εληξηβψλ καιάμεσλ. 

•Απνθαηάζηαζε αλαπλνήο. 

•ηακάηεκα αηκνξξαγίαο κε πίεζε-επίδεζε. 

•Αθαίξεζε πξνζεθηηθά ησλ ξνχρσλ. 

ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΣΟΤ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ 
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•Γελ ρνξεγνχκε πγξά απφ 

ην ζηφκα. 

•Καινχκε άκεζα ην 166  

 ή ην 112. 

•Γελ κεηαθέξνπκε αζζελή 

κε θνηλφ απηνθίλεην. 

•Μεηαθίλεζε ηξαπκαηία 

γίλεηαη κφλν κε θνξείν ή 

θνπβέξηα κε ήπηεο θηλήζεηο. 

166 



ΔΠΗΣΤΥΖΜΔΝΖ ΓΗΑΧΖ 
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Φπρξαηκία 

Θάξξνο 

Γλψζε ηεο 

θαηάζηαζεο 

Γλψζε ηεο 

επηδείλσζεο ηεο 

θαηάζηαζεο 

Γλψζεηο 

δηάζσζεο 

Καηάιιεινο 

εμνπιηζκφο 
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ΒΑΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ 

ΑΠΧΛΔΗΑ ΤΝΔΗΓΖΖ 

•Ξαπιψλνπκε ηνλ αζζελή ζε χπηηα ζέζε. 

•Υαιάξσζε ελδπκάησλ. 

•Αλχςσζε θάησ άθξσλ. 

•Γελ  ηνπνζεηνχκε ηνλ αζζελή ζε φξζηα/ 

θαζηζηή ζέζε. 

•Γελ ηνπ δίλνπκε λα πηεη ηίπνηε απφ ην 

ζηφκα εάλ δελ έρεη ζπλέιζεη πιήξσο.  

•Αλ ν ιηπφζπκνο αζζελήο δελ 

αληαπνθξίλεηαη αιιά αλαπλέεη, ηνλ 

γπξλάκε ζε ζέζε αλάλεςεο (πιάγηα 

ζέζε αζθάιεηαο).  

•Μεηαθνξά ηνπ αζζελνχο ζην 

λνζνθνκείν γηα ηαηξηθή εθηίκεζε αθφκα 

θαη αλ επαλαθηήζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ. 
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ΚΑΡΓΗΟΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΑΝΑΕΧΟΓΟΝΖΖ 

Δάλ δελ αλαπλέεη αξρίζηε  

θαξδηναλαπλεπζηηθή 

αλαδσνγφλεζε (ΚΑΡΠΑ). 

•Διέγμηε ην ρψξν γηα ηελ 

αζθάιεηά ζαο. 

•Διέγμηε γηα αληαπφθξηζε. 

• Φσλάμηε γηα βνήζεηα. 

•Απειεπζεξψζηε ηνλ αεξαγσγφ. 

•Διέγμηε ηελ αλαπλνή. 

•Δθφζνλ δελ αλαπλέεη θαλνληθά 

θαιέζηε ην ΔΚΑΒ. 

•Δθαξκφζηε 30 ζσξαθηθέο 

ζπκπηέζεηο. 

•Υνξεγήζηε 2 εκθπζήζεηο. 

 

 

 

 

1 

2 
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• πλερίζηε ελαιιάζζνληαο ζπλερψο 30 

ζπκπηέζεηο  κε 2 εκθπζήζεηο κέρξη: 

  λα θηάζεη ε εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα 

 ην ζχκα λα αξρίζεη λα αλαπλέεη θαλνληθά 

 λα εμαληιεζείηε 

 

 

 

ΚΑΡΠΑ 

3 

4 
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• Φνξέζηε ηα γάληηα ζε θαζαξά ρέξηα.  

•Αθαηξέζηε ή θφβεηε  πξνζερηηθά φηη 

θαιχπηεη ηελ πιεγή (π.ρ. ξνχρα).  

•Δθαξκφζηε εμσηεξηθή πίεζε 

ρξεζηκνπνηψληαο απνζηεηξσκέλεο γάδεο 

θαη αλπςψζηε  ην κέινο πάλσ απφ ην 

επίπεδν ηεο θαξδηάο εάλ είλαη δπλαηφλ. 

•πκβνπιεχζηε ην άηνκν λα θαζίζεη ή λα 

μαπιψζεη εάλ ε αηκνξξαγία είλαη κεγάιε. 

•ηεξεψζηε κε επίδεζκν επηπιένλ γάδεο 

πάλσ απφ ην ζεκείν ηεο αηκνξξαγίαο θαη 

θαιέζηε βνήζεηα. 

•ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη μέλν ζψκα 

ζην ηξαχκα κελ ην αθαηξέζεηε. Καιέζηε 

βνήζεηα. 

 

 

ΠΛΖΓΖ - ΑΗΜΟΡΡΑΓΗΑ 
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• Σα ηξαχκαηα ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη απφ ζθφλεο, μέλα 

ζψκαηα θ.η.ι. κε θπζηνινγηθφ νξφ (N/S 0.9%).Σξαχκαηα 

ηδηαίηεξα βξψκηθα ή αηκνξξαγνχληα απαηηνχλ έθπιπζε κε 

νμπδελέ θαη ζηε ζπλέρεηα μέπιπκα κε θπζηνινγηθφ νξφ. Σν 

ηξαχκα ζηε ζπλέρεηα ζθνππίδεηαη κε απνζηεηξσκέλε γάδα. 

• ε βαζεηά ζιαζηηθά ηξαχκαηα δελ βάδνπκε Betadine ζηνπο 

ππνθείκελνπο ηζηνχο (ππνδφξην ιίπνο) αιιά κφλν ζην δέξκα 

γχξσ απφ ηε βιάβε. 

• Πξηλ ηελ επίδεζε ηνπ ηξαχκαηνο, λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

βαδειηλνχρεο γάδεο εκπνηηζκέλεο κε αληηβηνηηθφ ηχπνπ 

Fucidine. Γηα ηα αλνηρηά ηξαχκαηα, ελδείθλπηαη ε ρξήζε 

αληηκηθξνβηαθψλ ζπξέη π.ρ. Pulvo. 

• ε θάζε πεξίπησζε ηξαχκαηνο κε ιχζε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ 

δέξκαηνο, ζα πξέπεη λα ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα πξνθχιαμεο 

απφ ηνλ ηέηαλν. 

 

 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΗΜΟΡΡΑΓΗΑ-ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ 

ΜΟΛΤΝΖ 

Πξνζνρή! 
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• Άθζνλν ηξερνχκελν λεξφ. Σνπνζεηνχκε ηελ 

πεξηνρή ηνπ εγθαχκαηνο θάησ απφ ηξερνχκελν 

θξχν λεξφ γηα ηνπιάρηζηνλ 10 ιεπηά θαη 

αλπςψλνπκε ην ηξαπκαηηζκέλν κέινο. Αλ ην 

έγθαπκα νθείιεηαη ζε ρεκηθά, ελεξγνχκε φπσο 

πην πάλσ γηα ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά. 

• Πξνζεθηηθή αθαίξεζε θνζκεκάησλ θαη ξνχρσλ 

απφ ηελ πεξηνρή πξηλ πξεζηεί. 

• Γελ αθαηξνχκε ξνχρα πνπ έρνπλ θνιιήζεη ζην 

δέξκα. 

• Κάιπςε ηνπ εγθαχκαηνο ΜΟΝΟ κε 

απνζηεηξσκέλα ή θαζαξά επηζέκαηα: Κίλδπλνο 

κφιπλζεο. 

• Μελ πηέδεηε ηηο θνπζθάιεο. 

• Με βάδεηε ινζηφλ, αινηθέο πάλσ ζην ηξαχκα. 

• Πνηέ πάγν ζηηο εγθαπκαηηθέο πεξηνρέο. 

• Άκεζε κεηαθνξά ζε λνζνθνκείν. 

 

 

ΔΓΚΑΤΜΑ  



Γ.Δ.Τ.Α. ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 35 

• Δηδνπνηήζηε φζν πην γξήγνξα γίλεηαη ην 

αζζελνθφξν. 

• Γελ κεηαθηλείηε ηνλ πάζρνληα παξά φηαλ είλαη 

απφιπηε αλάγθε θαη ηνλ ηνπνζεηείηε ζε κία ζέζε 

ζηελ νπνία αηζζάλεηαη άλεηα.  

• Αλ ππάξρεη απψιεηα ησλ αηζζήζεσλ  ή δπζθνιία 

ζηελ αλαπλνή ή αηκνξξαγία, αζρνιεζείηε πξψηα 

κε απηά θαη αληηκεησπίζηε ην θάηαγκα αξγφηεξα.  

• Αληηκεησπίζηε ην θάηαγκα ζηε ζέζε πνπ 

βξήθαηε ηνλ πάζρνληα (εθηφο αλ απηφ είλαη 

αδχλαην). 

• ε θάζε πεξίπησζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε 

επηδέζκνπο, θξνληίζηε λα είλαη ζηαζεξνί αιιά 

φρη πνιχ ζθηθηνί ψζηε λα δπζθνιέςνπλ ηελ 

θπθινθνξία ή λα πξνθαιέζνπλ πφλν. Η 

αθηλεηνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη κε πξφρεηξα κέζα 

π.ρ. μχια ή ξνχρα .  

ΤΠΟΦΗΑ ΚΑΣΑΓΜΑΣΟ  
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• Σνπνζεηείζηε γάληηα ζε θαζαξά ρέξηα.  

• Αθαηξέζηε ηπρφλ μέλν ζψκα απφ ηα κάηηα 

μεπιέλνληάο ην κε θαζαξφ/απνζηεηξσκέλν 

λεξφ ή θπζηνινγηθφ νξφ ή κε ηε ρξήζε 

βξεγκέλνπ καληειηνχ. ΓΔΝ αθαηξνχκε 

νηηδήπνηε έρεη θνιιήζεη ή ζθελσζεί!  

• ε θάθσζε απφ ρεκηθά ηνπνζεηείζηε  ην 

κάηη θάησ απφ ηξερνχκελν λεξφ γηα 

ηνπιάρηζηνλ 10 ιεπηά (μέπιπκα κέζα θαη 

έμσ απφ ηα βιέθαξα) θαη θιείζηε  ην κάηη 

κε νθζαικηθφ επίζεκα θαη επίδεζκν κέρξη 

λα νδεγεζεί ην άηνκν ζην λνζνθνκείν. 

Καιφ ζα ήηαλ λα θξαηήζεηε ηελ νλνκαζία 

ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ ρεκηθνχ θαη λα ηα 

παξαδψζεηε ζην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. 

ΚΑΚΧΔΗ ΟΦΘΑΛΜΧΝ  
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Ο θίλδπλνο απφ ειεθηξνπιεμία, εμαξηάηαη απφ: 

• Σελ ηάζε 

• Σνλ ηξφπν πνπ ην ξεχκα δηαπέξαζε ην ζψκα 

• Σε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηεο πγείαο  

 

Καιέζηε άκεζα ην 166 ή ην 112, αλ δηαπηζηψζεηε: 

• Αλαθνπή θαξδηάο 

• Αξξπζκίεο 

• Πξφβιεκα ζηελ αλαπλνή 

• Πφλν ζηνπο κπο θαη ζπζπάζεηο ή κνχδηαζκα 

• Παξνμπζκνχο 

• Ληπνζπκία  

 

ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ  
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Αληηκεηώπηζε: 

• Πξνζεγγίζηε κε αζθάιεηα 

• Κιείζηε ηελ πεγή ηνπ ξεχκαηνο αλ είλαη δπλαηφλ ή 

απνκαθξχλεηέ ηε κε έλαλ θαθφ αγσγφ  

• Καιέζηε 166 ή 112 

• Ξεθηλήζηε ΚΑΡΠΑ αλ ρξεηάδεηαη 

 

ΠΡΟΟΥΖ: Μελ πιεζηάδεηε θαιψδηα πςειήο ηάζεο πξηλ 

δηαθνπεί ην ξεχκα. Μείλεηε ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 

6 κέηξσλ αλ ηα θαιψδηα κεηαθηλνχληαη ή βγάδνπλ ζπίζεο. 

 

ΜΖ ΞΔΥΝΑΣΔ:  

Κάζε ζύκα ειεθηξηθνύ αηπρήκαηνο ζα πξέπεη λα 

δηαθνκίδεηαη ζην λνζνθνκείν θαη λα παξαθνινπζείηαη. 
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9. ΜΔΣΡΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ 

Πξέπεη λα ηεξνχληαη 

ζρνιαζηηθά ηα παξαθάησ κέηξα 

πγηεηλήο: 

•Υξήζε Μ.Α.Π. 

•Πιχζηκν ησλ ρεξηψλ κε 

αληηζεπηηθφ πξηλ ην θαγεηφ. 

•Γηελέξγεηα εκβνιηαζκψλ. 

•Γηελέξγεηα ηαθηηθψλ 

εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. 

•Δλεκέξσζε ηαηξνχ εξγαζίαο 

γηα θάζε πξφβιεκα πγείαο. 

1 2 

3 4 

5 6 
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10. ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΑΣΤΥΖΜΑ - ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΘΔΝΔΗΑ 

•Δξγαηηθό αηύρεκα είλαη εθείλν  πνπ 

ζπκβαίλεη ζηνλ εξγαδφκελν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ή κε αθνξκή ηελ 

εξγαζία θαη νθείιεηαη ζε απφηνκν 

γεγνλφο (βίαην ζπκβάλ), εθφζνλ απηφ 

πξνθαιεί ζηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα 

γηα εξγαζία ή αθφκε θαη ζάλαην. 

•Δπαγγεικαηηθή αζζέλεηα είλαη 

νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθαιείηαη ζηελ 

πγεία ηνπ εξγαδφκελνπ, εμ αηηίαο ηεο 

παξαηεηακέλεο έθζεζεο ηνπ 

εξγαδφκελνπ ζε αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο, 

ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηελ νπνία εθηειεί. 
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•Ο Δξγνδόηεο νθείιεη: 

 Να αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο Δπηζεσξήζεηο 

Δξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο 

αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη 

ν εξγαδφκελνο, εληφο 24 σξψλ, φια ηα 

εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ ή ζάλαην, λα ηεξεί 

ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαληαη λα 

ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηηψλ ηνπ 

αηπρήκαηνο. 

Να ηεξεί εηδηθφ βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν 

λα θαηαγξάθνληαη  ηα αίηηα θαη ε πεξηγξαθή 

ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε 

ησλ αξκφδησλ αξρψλ. 

Να ηεξεί θαηάινγν ησλ εξγαηηθψλ 

αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ 

εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε 

ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ. 
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11. ΘΟΡΤΒΟ 

•Πξέπεη λα γίλνληαη ηαθηηθέο κεηξήζεηο ζνξχβνπ 

ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

•Όηαλ ε έθζεζε ζε ζφξπβν ππεξβαίλεη  ηα 80 dB, 

α) νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη έιεγρν ηεο αθνήο ηνπο 

απφ ηνλ Ι.Δ. θαη β) ν εξγνδφηεο ζέηεη ζηε δηάζεζή 

ηνπο ηα θαηάιιεια ΜΑΠ ηεο αθνήο. 

• Όηαλ ε έθζεζε ζε ζφξπβν  ππεξβαίλεη ηα 85 dB, 

α)νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη έιεγρν ηεο αθνήο ηνπο, 

β) ν εξγνδφηεο πξέπεη λα ιακβάλεη ηερληθά ή 

θαη/νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ, 

 γ) ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο λα ηνπνζεηείηαη ε θαηάιιειε 

ζήκαλζε θαη δ) νη εξγαδφκελνη ππνρξεσηηθά θάλνπλ 

ρξήζε θαηάιιεισλ ΜΑΠ ηεο αθνήο. 

•ε  θακηά πεξίπησζε ε έθζεζε ηνπ εξγαδφκελνπ δελ 

επηηξέπεηαη λα ππεξβεί ηηο νξηαθέο ηηκέο έθζεζεο (87 

dB). 

•Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε «walkman» ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο. 
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12. ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΟΛΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ 

•Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα ζε ρψξνπο 

εχθιεθησλ πιηθψλ. 

•Να δηαηεξείηε ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο 

θαζαξνχο, απνκαθξχλνληαο ακέζσο φια ηα 

ζθνππίδηα θαη ηα εχθιεθηα πιηθά, φπσο ιάδηα, 

ζηνππηά, ραξηηά θ.η.ι. 

•Απαγνξεύεηαη λα αθήλεηε θεχγνληαο απφ ηελ 

εξγαζία ζαο, ηζηγάξα αλακκέλα, ζπζθεπέο 

ζπλδεδεκέλεο κε ην ξεχκα θαη φηη άιιν κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά. 

•Να γίλεηαη ηαθηηθή επηζεψξεζε θαη 

ζπληήξεζε κεραλψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

•Φξνληίζηε λα ππάξρεη πάληα έμνδνο ειεχζεξε 

θαη ρσξίο εκπφδηα γηα γξήγνξε απνκάθξπλζε. 
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•Ο αεξηζκφο  ησλ ρψξσλ  εξγαζίαο λα είλαη 

επαξθήο θαη ζπρλόο. 

•Γηέθνςε ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

φπνπ δελ απαηηείηαη, θαηά ηηο κε εξγάζηκεο 

κέξεο, εθηφο ησλ θψησλ αζθαιείαο θαη 

θξφληηζε λα ηεζνχλ εθηφο ιεηηνπξγίαο 

θσηνηππηθά κεραλήκαηα, αλεκηζηήξεο θαη 

ινηπέο κεραλέο. 

•Δλεκέξσζε ηνπο αξκφδηνπο γηα 

νπνηαδήπνηε απψιεηα ή ιήμε ησλ 

ππξνζβεζηήξσλ. 

•Φξόληηζε λα γλσξίδεηο ηηο ζέζεηο ησλ 

ππξνζβεζηήξσλ, ησλ άιισλ κέζσλ 

ππξφζβεζεο, θαζψο θαη ηε ρξήζε ηνπο. 

•Όηαλ δείηε ππξθαγηά δώζηε ακέζσο 

ζήκα ζπλαγεξκνύ θαη εηδνπνηείζηε γηα 

βνήζεηα. 
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13. ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

•Γηαηήξεζε ην ρψξν ζνπ ζε ηάμε ψζηε λα 

κελ  απεηιείηαη ε δηθή ζνπ αζθάιεηα αιιά 

θαη ησλ άιισλ εξγαδνκέλσλ. 

•Σα δάπεδα λα δηαηεξνχληαη πάληα θαζαξά, 

ρσξίο εκπφδηα θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 

•Οη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο, νη νδνί 

δηαθπγήο θαη νη έμνδνη θηλδχλνπ λα είλαη 

θαζαξνί θαη ρσξίο εκπφδηα. 

•Όια ηα εξγαιεία, εμνπιηζκφο θαη πιηθά λα 

ηνπνζεηνχληαη ζηε ζέζε ηνπο κεηά απφ 

θάζε ρξήζε. 

•Καζάξηζε ηα ρπκέλα πγξά, ιάδηα, γξάζα 

θ.η.ι., πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

αηχρεκα. 

•Μελ πεηάο ηα ζθνππίδηα ζνπ νπνπδήπνηε 

παξά κφλν ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. 
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14. ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ 

•Γηάβαζε ηηο εηηθέηεο ησλ δνρείσλ ησλ 

νπζηψλ πξνζεθηηθά θαη πάξε ηα απαξαίηεηα 

κέηξα πξνζηαζίαο πξηλ είλαη αξγά. 

•Μελ αλακεηγλχεηο πνηέ ρεκηθέο νπζίεο αλ 

δελ είζαη ππεχζπλνο γηα απηφ. 

•Η κεηάγγηζε νπζηψλ αξρηθψλ ζπζθεπαζηψλ 

ζε άιια δνρεία ζα γίλεηαη κφλν εθφζνλ απηά 

ηα δνρεία θέξνπλ ηελ ίδηα ζήκαλζε, θαζαξή 

θαη άθζαξηε. 

•Πξνζνρή ζηηο δηαξξνέο επηθίλδπλσλ νπζηψλ 

θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηφ ζπκβεί, ε 

αληηκεηψπηζε ηεο δηαξξνήο γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή ηεο νπζίαο. 

•Απνζήθεπζε ηηο νπζίεο ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο απνζήθεπζεο ηνπ πξνκεζεπηή. 
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•Να ελεκεξψλεζαη γηα ηηο πξψηεο 

βνήζεηεο θαη ηηο άιιεο νδεγίεο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηηο εηηθέηεο ησλ 

ζπζθεπαζηψλ. 

•Μελ θαπλίδεηο, κελ ηξσο θαη κελ 

πίλεηο ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ 

επηθίλδπλεο νπζίεο. 

•Γηα ηελ αλαξξφθεζε επηθηλδχλσλ 

νπζηψλ ρξεζηκνπνίεζε πάληα αληιία 

θαη πνηέ  ην ζηφκα. 

•Να αλαθέξεηο πάληα ζηνλ ππεχζπλν 

ηηο φπνηεο δηαξξνέο νπζηψλ έρεηο 

αληηιεθζεί. 

•ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΑΤΣΖΡΑ         

ε ρξήζε θάζε επηθίλδπλεο ή εχθιεθηεο  

νπζίαο γηα ην άλακκα θσηηάο. 
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ΤΜΒΟΛΑ ΚΑΗ ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΗΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ 

ΟΤΗΔ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ 

 

 

ΔΚΡΖΚΣΗΚΟ ΑΔΡΗΟ ΤΠΟ ΠΗΔΖ 

 ΚΗΝΓΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΤΓΔΗΑ 

ΔΤΦΛΔΚΣΟ ΓΗΑΒΡΧΣΗΚΟ ΟΒΑΡΟ ΚΗΝΓΤΝΟ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ 

ΟΞΔΗΑ ΣΟΞΗΚΟΣΖΣΑ ΟΞΔΗΓΧΣΗΚΟ 
 ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ  ΓΗΑ  ΣΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 
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15. ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΗΥΤΟ 

•Πξέπεη λα γλσξίδεηο θαιά ηε ρξήζε 

θάζε εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηείο. 

•Να ρξεζηκνπνηείο πάληα ηα εηδηθά θαη 

θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ θάζε 

εξγαζία. 

•Πξηλ  ρεηξηζηείο εμνπιηζκφ ηζρχνο, 

ελεκεξψζνπ πιήξσο γηα ηνπο πηζαλνχο 

θηλδχλνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο. 

•Πξηλ απφ θάζε ρξήζε εξγαιείσλ  ή 

εμνπιηζκνχ, λα ειέγρεηο ηελ αζθαιή 

ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζή ηνπο. 

•Να γλσξίδεηο πνπ είλαη ν δηαθφπηεο γηα 

ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ζε έθηαθηε 

αλάγθε. 
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•Με ρξεζηκνπνηείο ειεθηξηθά 

εξγαιεία θνληά ζε εχθιεθηα 

πιηθά ή ζε εθξεθηηθή 

αηκφζθαηξα, εθηφο αλ έρνπλ 

αληηεθξεθηηθή πξνζηαζία. 

•Μελ θάλεηο αζηετζκνχο  θαη κε 

θνξάο πνηέ θνζκήκαηα, 

αιπζίδεο,  κεηαιιηθά ξνιφγηα 

θ.η.ι., φηαλ εξγάδεζαη ζε 

εμνπιηζκφ εξγαζίαο. 

•Οη πξνθπιαθηήξεο ησλ 

εξγαιείσλ  θαη εμνπιηζκνχ λα 

είλαη ζηε ζέζε ηνπο πξηλ  ηε 

ρξήζε ηνπο. 
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16. ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ & ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΓΚ/ΔΗ 

•ΜΖΝ ΑΓΓΗΕΔΗ ΠΡΗΝ ΔΛΔΓΞΔΗ ! 

•Απαγνξεύεηαη  ε εθηέιεζε 

ειεθηξνινγηθψλ  εξγαζηψλ απφ άηνκα 

πνπ δελ έρνπλ άδεηα ζχκθσλα κε ην  

ζρεηηθφ λφκν. 

•Έιεγμε θαη εμαζθάιηζε αζθαιείο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ζε ρψξνπο πνπ 

ππάξρεη παξνρή ελεξγνχ ξεχκαηνο. 

•Δμαζθάιηζε θαηάιιειε θαη επαξθή 

ζήκαλζε ζε ειεθηξνθφξα θαιψδηα θαη 

εμνπιηζκφ πςειήο ηάζεο. 

•Γείσλε  φιεο ηηο ειεθηξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ  φπνην ειεθηξηθφ 

εμνπιηζκφ ρεηξίδεζαη. 
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• Να γίλεηαη ιεπηνκεξήο επηζεψξεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ  σο πξνο ηε ιεηηνπξγηθή 

ηνπο αζθάιεηα πξηλ  απφ ελεξγνπνίεζε γηα 

ρξήζε. 

• Οη εξγνιάβνη θαη ππεξγνιάβνη λα παίξλνπλ  

άδεηα απφ ηνπο ππεχζπλνπο πξηλ  θάλνπλ 

ρξήζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

• Δθζθαθέο, γίλνληαη κφλνλ θαηφπηλ εηδηθήο 

άδεηαο απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη βάζε 

ελεκεξσηηθνχ ζρεδίνπ ζρεηηθά κε ηελ 

φδεπζε ησλ ειεθηξνθφξσλ  θαισδίσλ. 

• ηηο πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ ελαέξηα 

ειεθηξηθά δίθηπα ή εγθαηαζηάζεηο, πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα 

πξνζηαζίαο πξηλ  ηελ έλαξμε εξγαζηψλ. 
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17. ΑΝΤΦΧΣΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΔΡΓΧΝ 

•Ο ρεηξηζκφο ησλ αλπςσηηθψλ 

κεραλεκάησλ, γίλεηαη κφλν απφ 

ρεηξηζηέο πνπ δηαζέηνπλ ηελ 

θαηάιιειε άδεηα ηελ  νπνία, έρνπλ 

πάληα καδί ηνπο. 

•Να ζπληεξνχληαη ηαθηηθά, λα 

ππνβάιινληαη ζε πεξηνδηθέο δνθηκέο 

θαη ειέγρνπο, ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ψζηε λα 

είλαη πάληα ζε θαιή θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο. 

•Δμαζθάιηζε πιήξε νξαηφηεηα ηεο 

θφξησζεο, εθθφξησζεο, αλχςσζεο θαη 

κεηαθνξάο ηνπ θνξηίνπ, αιιηψο 

θάιεζε θνπκαληαδφξν. 
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•ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ  ε αλχςσζε ή ε 

κεηαθνξά πξνζσπηθνχ κε αλπςσηηθφ 

κεράλεκα. 

•Γελ επηηξέπεηαη ε παξακνλή 

εξγαδνκέλσλ θάησ απφ αησξνχκελα 

θνξηία θαη πιεζίνλ ζπξκαηφζρνηλσλ 

θαη ζρνηληψλ ππφ ηάζε. 

•Γελ επηηξέπεηαη ε ειεχζεξε αηψξεζε 

θνξηίσλ, ε κε θαηαθφξπθε αλχςσζε, ε 

ππεξθφξησζε κεραλψλ, ε αλχςσζε ή 

ελαπφζεζε θνξηίσλ πέξαλ  ηεο 

πξνβνιήο ηνπ βξαρίνλα. 

•Μελ αλειθύεηο ή θαζειθύεηο θνξηία 

κε κεγάιε ηαρχηεηα, κε θζαξκέλα 

ζπξκαηφζρνηλα ή αθαηάιιεια 

άγθηζηξα. 
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18. ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ/ΟΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΖ ΟΓΖΓΖΖ 

Καηά ην ρεηξηζκφ κεραλεκάησλ έξγσλ θαη 

θαηά ηελ νδήγεζε νρεκάησλ: 

•Απαγνξεύεηαη ε κεηαθνξά πξνζσπηθνχ 

κε κεραλήκαηα έξγσλ. 

•Δπηηξέπεηαη λα νδεγείο ή λα ρεηξίδεζαη 

νρήκαηα ή κεραλήκαηα ΜΟΝΟ αλ  είζαη 

εμνπζηνδνηεκέλνο θαη έρεηο πάληα καδί ζνπ 

ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν άδεηα. 

•Να ειέγρεηο πάληα ηα πηζηνπνηεηηθά 

θαηαιιειφηεηαο, ζπληήξεζεο θαη 

αζθαινχο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο. 

•Με θνξηψλεηο ην φρεκα πέξαλ ηνπ 

επηηξεπφκελνπ νξίνπ θφξησζεο. 

•Μελ ελνριείο ηνπο γχξσ ζνπ κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ζπκπεξηθέξεζαη ή νδεγείο. 
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•Η κεηαθνξά πιηθψλ, πξντφλησλ εθζθαθήο 

θ.η.ι., γίλεηαη ΜΟΝΟ  εθ’ φζνλ έρνπλ 

θαιπθζεί κε ην εηδηθφ πξνζηαηεπηηθφ 

θάιπκκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε 

λνκνζεζία. 

•Να πξνζέρεηο ηα ελαέξηα θαιψδηα θαηά ηηο 

κεηαθηλήζεηο. 

•Να θνξάο κφλν ππνδήκαηα αζθαιείαο 

θαηά ηελ νδήγεζε ή ην ρεηξηζκφ 

κεραλεκάησλ θαη λα θξνληίδεηο απηά λα 

είλαη θαζαξά απφ ιάδηα ή ιάζπεο. 

•ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ζνπ, ζηαζκεχεηο ζε 

επίπεδν ρψξν, αθαηξείο ην θιεηδί θαη 

αζθαιίδεηο ηηο πφξηεο ηνπ νρήκαηφο ή ηνπ 

κεραλήκαηφο ζνπ. 
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19. ΔΗΓΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ 

•Οδήγεζε κε ζχλεζε θαη αζθάιεηα, γηα λα 

κπνξέζεηο λα θηάζεηο ζηνλ πξννξηζκφ ζνπ. 

•πκπιήξσζε ηα ζηνηρεία ζην μεθίλεκα 

αιιά θαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο ζνπ. 

•ΠΡΟΟΥΖ ΣΑ ΟΡΗΑ ΣΑΥΤΣΖΣΑ. 

•Σήξεζε ηνλ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο. 

•Πξηλ μεθηλήζεηο, θάλε ηνλ απαξαίηεην 

έιεγρν ζην φρεκά ζνπ. 

•Κάλε δηάιεηκκα αλάπαπζεο πξηλ 

θνπξαζηείο. 

•ΟΥΗ θνξηία κέζα ζηελ θακπίλα ηνπ 

νδεγνχ. 

•ΟΥΗ ζηνπο επηβάηεο ρσξίο άδεηα. 

•Οη θαζξέπηεο λα είλαη πάληα θαζαξνί θαη 

ξπζκηζκέλνη. 
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20. ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΠΣΧΔΗ-ΠΣΧΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ 

•Να ρξεζηκνπνηείο πάληα ηνλ 

θαηάιιειν εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο 

απφ πηψζεηο. 

•Υξεζηκνπνίεζε κφλν ζθάιεο θαη 

άιιεο αζθαιείο θαηαζθεπέο γηα λα 

θηάζεηο ζηε ζέζε εξγαζίαο ζνπ. 

•Γηαηήξεζε ηα δάπεδα εξγαζίαο 

θαζαξά. 

•Μελ αθήλεηο ηα εξγαιεία ζνπ, 

πιηθά θαη πξντφληα ζηηο ζθάιεο ή 

ζε ππεξπςσκέλα δάπεδα, γηαηί απφ 

ηε πηψζε ηνπο κπνξεί λα πξνθιεζεί 

αηχρεκα. 

•ΓΔΔ ΣΖ ΕΧΖ ΟΤ ΜΔ 

ΣΖ ΕΧΝΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 
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21. ΘΔΡΜΔ ΔΡΓΑΗΔ 

•πγθνιιήζεηο, εθηεινχληαη ΜΟΝΟ απφ 

εμεηδηθεπκέλν θαη εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ θαη πάληα κε νξγαλσκέλε 

ππξνπξνζηαζία. 

•Ηιεθηξνζπγθνιιήζεηο επηηξέπνληαη 

ΜΟΝΟ απφ ειεθηξνζπγθνιιεηή πνπ 

δηαζέηεη άδεηα. 

•Τπνρξεσηηθά νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα 

θάλνπλ ρξήζε θαηάιιεισλ ΜΑΠ. 

•Η απνζήθεπζε θαη ε κεηαθνξά ησλ 

θηαιψλ λα γίλεηαη απφ αξκφδην άηνκν κε 

γλψζε ησλ θαλνληζκψλ - νδεγηψλ 

απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο θηαιψλ. 

•Οη άδεηεο θηάιεο απνζεθεχνληαη ζε 

εηδηθνχο ρψξνπο κε αζθάιεηα έλαληη 

αλαηξνπήο. 
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22. ΤΓΚΟΛΛΖΔΗ Δ ΚΛΔΗΣΟΤ ΥΧΡΟΤ 

•Δπηζεψξεζε ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο 

θαη βεβαηψζνπ φηη είλαη απαιιαγκέλνη 

απφ εθξεθηηθά ή ηνμηθά αέξηα θαη 

θξφληηζε γηα ηνλ θαιφ αεξηζκφ θαη ηελ 

αλαλέσζε ηνπ αέξα. 

•Γηα θιεηζηνχο ρψξνπο πξέπεη λα 

ππάξρεη άδεηα ζεξκήο εξγαζίαο ή θαη 

άδεηα εξγαζίαο. 

•Οξγάλσζε ηελ ππξνπξνζηαζία ησλ 

ρψξσλ πξηλ απφ θάζε ζεξκή εξγαζία. 

•Μεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο λα 

γίλεηαη θαιφο ΔΛΔΓΥΟ γηα έλαξμε 

ππξθαγηάο πνπ κπνξεί λα εθδεισζεί 

κεηά ηελ απνρψξεζε απφ ηελ εξγαζία. 
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23. ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΔΠΗΖΜΑΝΖ 

ΣΧΝ ΘΔΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ 

Πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ 

εθζθαθψλ απαηηείηαη: 

• Η έξεπλα ηνπ εδάθνπο. 

• Η έξεπλα ησλ  ππνγείσλ δηθηχσλ. 

 

Αλ  απαηηείηαη αληηζηήξημε πξέπεη 

λα κειεηάηαη ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία θαη λα ηνπνζεηείηαη 

έγθαηξα. 

 

Πξηλ  ηελ έλαξμε εξγαζηψλ νη ζέζεηο 

εξγαζίαο λα πεξηθξάζζνληαη θαη λα 

επηζεκαίλνληαη. 
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•Σα κεραλήκαηα θαη νρήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εξγαζίεο 

εθζθαθψλ, πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ. 

•Μεηά απφ βξνρφπησζε λα γίλεηαη 

έιεγρνο ζηηο εθζθαθέο. 

•ε εθζθαθέο πνπ έρνπλ πιεκκπξίζεη 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ  ε εξγαζία. 

•Να πξνβιέπεηαη ε απνξξνή νκβξίσλ 

ζηα θξεάηηα. 

•ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ  ε απφζεζε 

πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ζε απφζηαζε 

κηθξφηεξε ησλ 60 cm απφ ην ρείινο 

ηνπ πξαλνχο. 
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•Κάζε αλνηρηφ θξεάηην εθφζνλ 

δελ γίλεηαη εξγαζία ζ’ απηφ 

πξέπεη λα θαιχπηεηαη κε εηδηθή 

ζράξα πνπ ζα εμαζθαιίδεηαη 

απφ νξηδφληηεο κεηαθηλήζεηο, 

ζα επηζεκαίλεηαη κε 

πεξίθξαγκα απφ νξζνζηάηεο 

θαη θάγθεια κε επδηάθξηηα 

ρξψκαηα θαη ζα ηνπνζεηνχληαη 

πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα γηα 

ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε 

ηεο επεξρφκελεο θπθινθνξίαο, 

ζε απνζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 

30κ., εμαξηψκελεο απφ ηηο 

ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη δηαηάμεηο 

ηνπ Κ.Ο.Κ. 
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ηηο εγθαηαζηάζεηο απνρέηεπζεο 

(θξεάηηα επίζθεςεο, θξεάηηα 

ζπγθέληξσζεο, εμαεξηζηηθά 

θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ, 

αληιηνζηάζηα ιπκάησλ θ.η.ι.), είλαη 

ζ’ φιε ηελ έθηαζε ηνπο επηθίλδπλεο 

γηα έθξεμε γη’ απηφ επηβάιιεηαη λα 

εθαξκφδνληαη νη παξαθάησ 

θαλφλεο: 

•Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο λα 

είλαη αληηεθξεθηηθνύ ηχπνπ. 

•Σερλεηφο θσηηζκφο επηηξέπεηαη 

κόλν κε ιπρλίεο αληηεθξεθηηθνχ 

ηχπνπ. 
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•ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ 

ε είζνδνο ζηνπο ρψξνπο απηνχο 

κε αθάιππην θσο, θιφγα, θνηλφ 

θαλφ ηζέπεο ή ιπρλία πνπ δελ 

είλαη αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ. 

•ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ  
ην άλακκα ζπίξησλ ή 

αλαπηήξσλ, ε ρξήζε ζπζθεπψλ 

ειεθηξνζπγθφιιεζεο θαη ην 

θάπληζκα ζηνπο ρψξνπο απηνχο 

ή θνληά ζ’ απηνχο. 
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Πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ζε  

ππνλφκνπο ή θιεηζηνχο ρψξνπο 

εγθ/ζεσλ απνρέηεπζεο (π.ρ. δεμακελέο 

αληιηνζηαζίσλ) ΔΠΗΒΑΛΛΔΣΑΗ λα 

πξνεγείηαη επαξθήο αεξηζκφο πνπ 

επηηπγράλεηαη: 

•Με θπζηθφ αεξηζκφ. 

•Με ην άλνηγκα θξεαηίσλ εθαηέξσζελ  

ηεο ζέζεο εξγαζίαο. 

•Με κεραληθφ αεξηζκφ. 

Πξηλ ηελ είζνδν εξγαδνκέλσλ ζηηο 

παξαπάλσ εξγαζίεο ΔΠΗΒΑΛΛΔΣΑΗ  

ν έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο ηεο 

αηκφζθαηξαο, γηα ηελ αλίρλεπζε 

ηνμηθψλ ή θαη εθξεθηηθψλ αεξίσλ θαη 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πεξηεθηηθφηεηαο 

ηνπ αέξα ζε νμπγφλν. 
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Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα εξγαζζεί ζε ρψξνπο 

πνπ ππάξρνπλ ηνμηθά ή θαη εθξεθηηθά 

αέξηα πξέπεη: 

•Να έρεη απηφλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. 

•Να ζπλνδεχεηαη απφ άιινπο 

εξγαδφκελνπο. 

•Αλ θάπνηνο εξγαδφκελνο ρξεηαζηεί 

βνήζεηα, νη εξγαδφκελνη ζα πιεζηάζνπλ γηα 

βνήζεηα κφλν θνξψληαο απηφλνκε 

αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. 

•ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ην πξνζσπηθφ λα 

θάλεη ρξήζε αιθνφι θαη λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ. 

ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο, πξέπεη λα γίλεηαη 

ζπλερήο εμαεξηζκφο θαη λα ππάξρεη 

ζπζθεπή αλίρλεπζεο αεξίσλ ζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. 
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•ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ  

ην θάπληζκα φρη κφλν γχξσ απφ ηνπο 

ρσλεπηέο αιιά θαη ζε φιε ηε κνλάδα. 

Γχξσ απφ ηνπο ρσλεπηέο ΓΔΝ πξέπεη: 

•Να θπθινθνξνχλ απηνθίλεηα. 

•Να πξνθαινχληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

ζπηλζήξεο ή λα ππάξρνπλ αλνηθηέο θιφγεο. 

•Να πξνθαιείηαη αλάπηπμε ςειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ. 

•ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ 

Η θάζε είδνπο εξγαζία κε 

ειεθηξνζπγθφιιεζε ή νμπγνλνθφιιεζε. 

•Ο εμνπιηζκφο εξγαζίαο λα είλαη απφ πιηθά 

πνπ δε δεκηνπξγνχλ ζπηλζήξεο. 



Γ.Δ.Τ.Α. ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 69 

24. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 

Τπνρξεώζεηο ηνπ θύξηνπ ηνπ έξγνπ: 

•Αλ νιφθιεξν ην έξγν δελ αλαηίζεηαη ζε 

έλαλ εξγνιάβν, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ, 

ππνρξενχηαη λα ηεξεί φια ηα κέηξα 

αζθάιεηαο, ζηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ 

δελ εθηεινχλ εξγνιάβνη ή ππεξγνιάβνη. 

•Ο εξγνιάβνο νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ θαη 

φηαλ δελ ππάξρεη, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ, 

δηαβηβάδεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε 

εξγαζίαο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, 

ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 12, παξάξηεκα ΙΙΙ 

ηνπ Π.Γ. 305/96, ε νπνία πξέπεη λα 

αλαξηάηαη, θαηά ηξφπν εκθαλή ζην 

εξγνηάμην θαη αλ ρξεηάδεηαη λα 

ελεκεξψλεηαη. 
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•ε πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ, ν 

θχξηνο ηνπ έξγνπ ιακβάλεη φια ηα κέηξα 

αζθάιεηαο πνπ ζα ηνπ πξνηείλεη εγγξάθσο ν 

Δπηβιέπσλ Μερ/θφο θαη ηα δηαηεξεί 

αλαιινίσηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο. 

•Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ πνπ 

δηαθφπεθαλ, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ 

επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ.  

•Μεξηκλά γηα ηελ πξνκήζεηα- ζεψξεζε θαη 

θχιαμε ηνπ Ηκεξνινγίνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο 

(Η.Μ.Α.) ζην εξγνηάμην. 

•Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ αλαζέηεη εγγξάθσο 

θαζήθνληα ζε ζπληνληζηή γηα ζέκαηα 

αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηε θάζε ηεο κειέηεο 

θαη ζηε θάζε ηεο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην 

Π.Γ.305/96. 
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•Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ θξνληίδεη γηα ηε 

ζχληαμε ησλ .Α.Τ.& Φ.Α.Τ θαη ηελ 

ηήξεζή ηνπο ζην εξγνηάμην. 

•Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ, φηαλ πιεζίνλ ηνπ 

εξγνηαμίνπ δηέξρνληαη αγσγνί ηεο ΓΔΗ, 

ππνβάιιεη εγγξάθσο αίηεζε πξνο απηήλ, 

ψζηε ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ, λα εμεηάδνληαη απφ θνηλνχ κε ηε 

ΓΔΗ, απηφλ πνπ εθηειεί ην έξγν θαη ηνλ 

Δπηβιέπνληα. 

•Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε 

γηα ηε θχιαμε ηνπ Φ.Α.Τ. ζε φιε ηε 

δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ, κεηά ην πέξαο ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ. 

•Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε, ζχκθσλα κε ην 

Ν. 3850/2010 γηα ηνπο εξγαδφκελνχο ηνπ. 

ΑΤ & ΦΑΤ 

 

 

Π.Γ. 305/96 
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Ο κειεηεηήο ππνρξενύηαη: 

•Να ζπληάζζεη κειέηε κέηξσλ αζθάιεηαο 

(ΑΤ&ΦΑΤ), ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο 

θαη ηέρλεο φηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ 

ηζρχνπλ. 

•Να ζπληάζζεη κειέηε ζχκθσλα κε ην Π.Γ.1073/81 θαη 

ηνλ Κηηξηνδνκηθφ Καλνληζκφ γηα ηηο αληηζηεξίμεηο 

πξαλψλ, φηαλ απηέο απαηηνχληαη. 

•Να ζπληάζζεη κειέηε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο γεληθέο 

αξρέο πξφιεςεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 42 ηνπ Ν. 3850/2010, ζην Π.Γ. 

305/96 θαη ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. 

Σνλίδεηαη φηη ν κειεηεηήο αθ’ ελφο κελ πξέπεη λα ιάβεη 

ππφςε ηνπ ηηο αξρέο πξφιεςεο ηνπ εξγαζηαθνχ 

θηλδχλνπ (Ν.3850/2010), αθ’ εηέξνπ δε, πξέπεη λα 

επηζεκάλεη έγθαηξα ζηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ έξγνπ ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη ηφζν κε ηηο βαζηθέο 

παξαδνρέο ηνπ έξγνπ, φζν θαη κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο 

ηεο θαηαζθεπήο. 
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Ο επηβιέπσλ ππνρξενύηαη: 

•Να δίλεη νδεγίεο ζηνλ εξγνιάβν γηα ηελ 

ηήξεζε ζην εξγνηάμην ηνπ ΑΤ& ΦΑΤ 

ηνπ έξγνπ. 

•Να δίλεη νδεγίεο γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή 

ηνπ ΑΤ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε 

ηνπ έξγνπ φηαλ απαηηείηαη. 

•Να δίλεη νδεγίεο θαηαζθεπήο γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ παξαθάησ εξγαζηψλ θαη λα 

επηβιέπεη ηελ  ηήξεζε ησλ νδεγηψλ απηψλ 

πξηλ ηελ έλαξμή ηνπο θαη πεξηνδηθά θαηά 

ηελ εθηέιεζή ηνπο: 

Δθζθαθψλ - αληηζηεξίμεσλ. 

ηαζεξψλ ηθξησκάησλ. 

Πίλαθα δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 
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•Να δίλεη νδεγίεο θαη λα επηβιέπεη ηε ιήςε 

κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηα δίθηπα ηεο ΓΔΗ. 

•Να επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο 

κέηξσλ πγείαο θαη  αζθάιεηαο, δίλνληαο  ηηο 

ζρεηηθέο νδεγίεο θαη φπνησλ άιισλ κειεηψλ 

επηβάιινληαη απφ ηε λνκνζεζία. 

•Να δίλεη νδεγίεο ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ή 

επηθίλδπλσλ έξγσλ. 

•Να δίλεη νδεγίεο θαη λα επηβιέπεη, ψζηε λα 

ηεξείηαη θαη λα ελεκεξψλεηαη ην Η.Μ.Α. 

•Να δίλεη νδεγίεο ζηνπο εξγνιάβνπο ή 

ππεξγνιάβνπο γηα ηελ απαζρφιεζε κφλν 

αδεηνχρσλ ρεηξηζηψλ, γηα έιεγρν ησλ 

αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, γηα βεβαηψζεηο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θ.η.ι. 
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Τπνρξεώζεηο εξγνιάβνπ & ππεξγνιάβνπ 

Οη εξγνιάβνη θαη ππεξγνιάβνη νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ ή 

ηκήκαηνο απηνχ πξέπεη: 

•Να ιακβάλνπλ θαη λα ηεξνχλ φια ηα κέηξα 

αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ην έξγν. 

•Να ηεξνχλ ηηο νδεγίεο θαη παξαηεξήζεηο ηνπ 

επηβιέπνληα. 

•Όηαλ πξφθεηηαη γηα νιφθιεξν ην έξγν, λα εθαξκφδνπλ 

θαη λα αλαπξνζαξκφδνπλ αλ απαηηείηαη θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηε κειέηε κέηξσλ αζθάιεηαο. 

•Όηαλ πξφθεηηαη γηα ηκήκα ηνπ έξγνπ, λα εθαξκφδνπλ  

θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηε κειέηε κέηξσλ 

αζθάιεηαο. 

•Να εθαξκφδνπλ φπνπ απαηηείηαη ηηο Μειέηεο Μέηξσλ 

Τγείαο θαη Αζθάιεηαο. 

•Έρνπλ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ γηα ηνπο 

εξγαδφκελνχο ηνπο. 
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Τπνρξεώζεηο εξγαδνκέλσλ 

Οη εξγαδφκελνη ζηα ηερληθά έξγα 

πξέπεη: 

•Να εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο 

πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

•Να αλαθέξνπλ ζηνλ εξγνδφηε 

ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο ειιείςεηο 

θαηά ηελ εξγαζία. 

•Να εθαξκφδνπλ ηηο νδεγίεο ησλ: 

Δξγνδνηψλ 

Δπηβιεπφλησλ Μεραληθψλ 

Δξγνηαμηαξρψλ 

Σερληθψλ Αζθαιείαο   

Ιαηξψλ Δξγαζίαο 

πληνληζηψλ 

θαη άιισλ Τπεπζχλσλ ηεο θαηαζθεπήο.  
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ΣΟΥΟ 

ΣΖ  ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ  

ΚΑΗ  ΟΛΧΝ ΜΑ   ΔΗΝΑΗ 

ΚΑΝΔΝΑ ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΑΣΤΥΖΜΑ 

ΚΑΜΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΘΔΝΔΗΑ 
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