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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΤΕΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ 8/9/2017 

«Θεσμικό πλαίσιο ασφάλειας & υγείας σε οικοδομικά 
έργα και εργοτάξια – Πρόληψη εργατικών 

ατυχημάτων». 

 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ 
ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 

α) Έκδοση οικοδομικής άδειας 

β) Περίφραξη εργοταξίου  

 

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

α) Γνωστοποίηση του έργου 

β) Ανάθεση καθηκόντων Τ.Α. 

γ) Τήρηση Βιβλίου Υποδείξεων από τον Τ.Α. 

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τ.Α. 

α) Τήρηση Ημερολογίου Μέτρων Ασφάλειας 

β) Ενημέρωση εργαζομένων 

 

4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

α) Στήριξη των μηχανημάτων  

β) Περίφραξη σκαμμάτων με τη δημιουργία τους 

 

5.  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 

α) Έδραση  
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β) Δάπεδα εργασίας  

γ) Προστατευτικά κιγκλιδώματα  

δ) Ενσωματωμένες σκάλες ανόδου-καθόδου  

ε) Πάκτωση  

στ) Έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας 

 

6.  ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ 

Μέτρα ασφάλειας κατά τη διαδικασία σκυροδέτησης 

 

7.  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

α) Τοποθέτηση εργοταξιακού ρεύματος 

β) Πίνακας κλειστού τύπου με δυνατότητα κλειδώματος  

γ) Ρελέ διαφυγής στο πίνακα 

δ) Μπαλαντέζες – ηλεκτρικά εργαλεία 

 

8. ΧΟΡΗΓΗΣΗ - ΧΡΗΣΗ Μ.Α.Π.  

α) Κράνη 

β) Υποδήματα με προστασία δακτύλων 

γ) Γάντια 

δ) φόρμες 

ε) Φωσφορίζοντα γιλέκα  

στ) Ζώνες 5 σημείων για εργασία πάνω από 3 μέτρα 

 

9.  ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

1. α) Πριν την έναρξη των οποιωνδήποτε οικοδομικών εργασιών σε οικοδομές και 

εργοτάξια, είναι απαραίτητη η έκδοση οικοδομικής αδείας μικρής ή μεγάλης 

κλίμακας, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. 

     β) Ο χώρος της οικοδομής περιφράσσεται. Απαγορεύεται η είσοδος σε άσχετα 

άτομα. Δημιουργούνται διάδρομοι κυκλοφορίας στο εργοτάξιο. Οι χώροι που 

πέφτουν υλικά περιφράσσονται. Απαγορεύεται η παρουσία ατόμων σε αυτούς και 

η διακίνηση φορτίων πάνω από θέσεις εργασίας. Φόρτωση – εκφόρτωση - στοίβαξη 

- μεταφορά υλικών, γίνεται έτσι ώστε να αποκλείεται η πιθανότητα ανατροπής ή 

πτώσης (Π.Δ. 1073/81). 

 

2.  α) Γνωστοποίηση του έργου πριν την έναρξή του στην υπηρεσία μας. (Υποβολή 

ΣΑΥ-ΦΑΥ  Απ. 433/2000 και Π. Δ. 305/96) 

        β) Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τ.Α. στην υπηρεσία μας, ο οποίος να 

πληροί  τις προϋποθέσεις του ν. 3850/2010.     

       γ) Ο Τ.Α. μέσω του βιβλίου υποδείξεων ενημερώνει τους εργαζόμενους για τα 

μέτρα ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή ατυχημάτων και 

εποπτεύει την τήρηση και εφαρμογή των υποδείξεών του (Ν. 1396/83 και Ν. 

3850/2010). 

 

3.   α)   β) Στο Η.Μ.Α. ο Τ.Α. αναγράφει τις διαπιστώσεις από τους ελέγχους που 

διενεργεί , δίνει οδηγίες κατασκευής και εκτέλεσης των εργασιών πριν από την 

έναρξη και περιοδικά κατά την εκτέλεσή τους, όσον αφορά τον ασφαλή τρόπο 

εργασίας και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Επιβλέπει την εφαρμογή των 

μέτρων ασφάλειας. Οι υποδείξεις γίνονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας, το  

οποίο τηρείται στο χώρο του εργοταξίου (Ν. 1396/83). 

Επιπλέον ελέγχει τα ανυψωτικά μηχανήματα, τα συρματόσχοινα ,τις στηρίξεις τους 

και τα πρανή των εκσκαφών και τις αντιστηρίξεις τους . 

 

4.  α)   β)   

Κατεδαφίσεις 

Πριν αρχίσουν οι εργασίες έχουν αφαιρεθεί τα τμήματα που μπορεί να σπάσουν, να 

πέσουν ή να τιναχθούν. Έχουν επίσης γίνει κατάλληλες αντιστηρίξεις (Π. Δ. 1073/81 

άρθρα 18 και 20).  
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Τα συνεργεία κατεδάφισης έχουν ανά 10 άτομα έναν προϊστάμενο. Όταν υπάρχουν 

πολλά άτομα πρέπει οι προϊστάμενοι συνεργείων να συνεργάζονται με έναν 

επικεφαλής συντονιστή (Π. Δ. 1073/81 άρθρο 25α).  

Η κατεδάφιση πρέπει να γίνεται πάντα από πάνω προς τα κάτω (Π. Δ. 1073/81 

άρθρο 22). 

Τα δημιουργούμενα ανοίγματα φράσσονται προσωρινά, αλλά με ανθεκτικό τρόπο 

(Π. Δ. 1073/81 άρθρο 25β). 

Οι χώροι που πέφτουν τα υλικά κατεδάφισης περιφράσσονται κατάλληλα και 

επισημαίνονται, ώστε να απαγορεύεται η διέλευση άλλων ατόμων (Π. Δ. 1073/81 

άρθρο 25στ). 

Ιδιαίτερα μέτρα για την προστασία της υγείας χρειάζονται όταν γίνεται αποξήλωση 

τμημάτων που περιέχουν αμίαντο. Η εισπνοή της σκόνης είναι επικίνδυνη, γι’ αυτό 

τα τμήματα αυτά πρέπει να διαβρέχονται καλά, να ξύνονται και να απομακρύνονται 

προσεκτικά και αν δεν γίνεται εμποτισμός, πρέπει οι εργαζόμενοι να φορούν 

κατάλληλη μάσκα. Επίσης τα μπάζα πρέπει πριν στεγνώσουν να μπαίνουν σε 

στεγανούς σάκους και να θάβονται (Π. Δ. 1073/81 άρθρο 30). 

Ειδικά έργα (π.χ. από προεντεταμένο σκυρόδεμα, αψιδωτά κλπ) πρέπει να 

κατεδαφίζονται υπό τη διεύθυνση προσώπων που έχουν πείρα στη συγκεκριμένη 

τεχνική  (Π. Δ. 1073/81 άρθρο 26). 

Εκσκαφές 

Έχουν εντοπισθεί και απομονωθεί πριν ακόμα αρχίσουν οι εργασίες τα τυχόν δίκτυα 

ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, τηλεφώνου κλπ (Π. Δ. 1073/81 άρθρο 2). 

Υπάρχει  σύστημα για την απομάκρυνση των νερών μέσα από την εκσκαφή  (Π. Δ. 

1073/81 άρθρο 6). 

Έχουν γίνει οι κατάλληλες αντιστηρίξεις των πρανών της εκσκαφής. Για μια σωστή 

αντιστήριξη πρέπει να ληφθούν υπόψη η φύση του εδάφους, το βάθος και το 

πλάτος της εκσκαφής, τα γειτονικά κτίρια και οδοστρώματα, οι τυχόν αντλήσεις,οι 

δονήσεις από τη διέλευση οχημάτων, ο πιθανός εμποτισμός του εδάφους, η 

συγκέντρωση υλικών εκσκαφής κοντά στο άνοιγμα, καθώς και η χρήση εκρηκτικών 

σε γειτονικές εκσκαφές και η παραμόρφωση και αποσάθρωση του εδάφους λόγω 

διατάραξής του και επαφής του με την ατμόσφαιρα  (Π. Δ. 1073/81 άρθρο 2,6,9 και 

10). 

Στύλοι, δένδρα, μανδρότοιχοι, παρακείμενες οικοδομές και οτιδήποτε άλλο 

κινδυνεύει να κλονισθεί κατά τις εργασίες εκσκαφής έχει αντιστηριχθεί κατάλληλα  

(Π. Δ. 1073/81 άρθρο 5). 
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Επιθεωρούνται τα πρανή και οι αντιστηρίξεις και εξετάζονται οι εκσκαφές από τον 

επιβλέποντα μηχανικό. Οι παρατηρήσεις και οι εξετάσεις καταχωρούνται στο 

Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Π. Δ. 1073/81 άρθρο 13 και 113 και Ν. 1396/83 

άρθρα 7 και 8 παρ. 2). 

Οι εργαζόμενοι σε επικίνδυνες θέσεις (φρέατα, ελώδη εδάφη, γέφυρες κλπ) πρέπει 

να προσδένονται από σταθερό σημείο, ώστε σε περίπτωση κινδύνου να 

ανασύρονται αμέσως (Π. Δ. 1073/81 άρθρο 14). 

Στις εργασίες σε φρέατα υπάρχουν μέτρα για επαρκή αερισμό και προστασία από 

αναθυμιάσεις καθώς και για φωτισμό (Π. Δ. 1073/81 άρθρο 17). 

 

5. Υπάρχουν πολλών ειδών ικριώματα ανάλογα με το ύψος και τη θέση της 

εκτελούμενης εργασίας. Μπορούν κατά περίπτωση να χρησιμοποιηθούν α) 

σταθερά ικριώματα (ξύλινα ή μεταλλικά),  β) κινητά ικριώματα (ξύλινα ή μεταλλικά 

καβαλέτα ή μεταλλικοί πύργοι), γ) αναρτημένα ικριώματα (κλωβοί, κάλαθοι κλπ)  

(Π. Δ. 778/80 άρθρο 2). 

Η κατασκευή και η αποξήλωση των ξυλίνων ικριωμάτων, πρέπει να γίνεται από 

ειδικευμένους τεχνίτες  (Π. Δ. 778/80 άρθρο 4 παρ. 3). 

Η κατασκευή και η αποξήλωση των μεταλλικών ικριωμάτων πρέπει να γίνεται 

σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής τους (Π. Δ. 

778/80 άρθρο 13 παρ. 7). 

Τα σταθερά ικριώματα πριν ακόμα αρχίσουν οι εργασίες σ’ αυτά, πρέπει να 

ελέγχονται και να εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τον επιβλέποντα μηχανικό και 

τον κατασκευαστή του έργου. Η βεβαίωση αυτή θεωρείται από την Επιθεώρηση 

Εργασίας και ο αριθμός της γράφεται στο Ημερολόγιο Μέτρων ασφάλειας. (Π. Δ. 

778/80 άρθρο 3 παρ. 2 και Π. Δ. 1073/81 άρθρο 113). 

Τα ικριώματα πρέπει σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να είναι πλήρη. Δηλαδή 

απαγορεύεται η μερική αποσυναρμολόγησή τους (π.χ. αφαίρεση μαδεριών 

δαπέδου ή κουπαστών κλπ) (Π. Δ. 778/80 άρθρο 3 παρ. 4). 

Ο σκελετός των ικριωμάτων αποτελείται από κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία 

που πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους, όπως περιγράφεται στο Π. Δ. 778/80 άρθρα 

4 μέχρι και 16. 

Στον σκελετό των ικριωμάτων πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε και στοιχεία χιαστί 

(τιράντες) για να “δένουν” τη σκαλωσιά και έτσι να μην υπάρχει κίνδυνος να 

στρεβλώσει (Π. Δ. 778/80 άρθρο 8 και 13 παρ. 5). 
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Κάθε σταθερή σκαλωσιά πρέπει να “δένεται” με την οικοδομή με τα κατάλληλα 

κατά περίπτωση συστήματα και υλικά. Έτσι εξασφαλίζεται από τυχόν οριζόντιες 

μετακινήσεις (Π. Δ. 778/80 άρθρο 10 και 13 παρ. 4). 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα σημεία στήριξης των ικριωμάτων στο 

έδαφος. Απαγορεύεται κάθε πρόχειρη στήριξη (π.χ. ακατάλληλα πέδιλα, όπως 

πέτρες, τσιμεντόλιθοι κλπ ή ακατάλληλος τρόπος, όπως λοξά, χωρίς πέδιλα κλπ), 

γιατί υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης (Π. Δ. 778/80 άρθρο 5 παρ. 6). 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ικριωμάτων πρέπει να είναι 

ανθεκτικά και καλά συντηρημένα (Π. Δ. 778/80 άρθρο 4, 5 παρ. 2, 7 παρ. 1, 9 παρ. 

1β και 15 παρ. 2). 

Το δάπεδο εργασίας των ικριωμάτων πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 60 

εκατοστά. Το πλάτος αυτό όμως αυξάνεται ανάλογα με τη χρήση του δαπέδου και 

μπορεί να φθάσει και το 1,50 μέτρο (Π. Δ. 1073/81 άρθρο 34). 

Σε κάθε δάπεδο εργασίας πρέπει να υπάρχει: α) ανθεκτική κουπαστή σε ύψος 1,00 

μέτρου   β) παράλληλη σανίδα στο μεσοδιάστημα μεταξύ δαπέδου και κουπαστής  

και γ) θωράκια (σοβατεπί) πλάτους 15 εκατοστών και στις δύο πλευρές δαπέδου.  

Οι παραπάνω απαιτήσεις αποσκοπούν στην προστασία των εργαζομένων από 

πτώσεις, καθώς και στην προστασία τους από πτώση υλικών (Π. Δ. 778/80 άρθρο 9 

παρ. 1η, 13 παρ. 6 και 15 παρ. 5). 

Απαγορεύεται η υπερφόρτωση των δαπέδων εργασίας των ικριωμάτων. Γι αυτό 

πρέπει να υπάρχει συνεχής επίβλεψη από τον εργολάβο ή τον υπεργολάβο (Π. Δ. 

778/80 άρθρο 9 παρ. 1 θ). 

Τα μαδέρια που αποτελούν το δάπεδο εργασίας δεν πρέπει να αφήνουν κενά 

μεταξύ τους. Επίσης το κενό μεταξύ δαπέδου και οικοδομής δεν πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από 30 εκατοστά (Π. Δ. 778/80 άρθρο 9 παρ. 1 γ και ε). 

 

6. Κατά την εκτέλεση της σκυροδέτησης ο Τ.Α. ελέγχει το Πιστοποιητικό 

Καταλληλότητας της πρέσας ,και  εποπτεύει την σωστή έδρασή της στο έδαφος , 

δηλαδή σε πατημένο και οριζόντιο έδαφος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το οριζόντιο 

άνοιγμα των βραχιόνων (ποδαρικών) , τοποθετεί τάκους από πάνω τοποθετεί 

πλάκα και στην συνέχεια τοποθετείται το ποδαρικό του μηχανήματος. Τα δε 

βελόνια της  πρέσας δεν πρέπει να απλώνονται οριζόντια κατά την διαδικασία 

ρήψης του μπετόν (αρθ.72 Π.Δ. 1073/1981). 

7.  Πριν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών εντοπίζονται και απομακρύνονται 

τυχόν δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος . Λαμβάνονται ειδικά μέτρα προστασίας για τα 

εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα. Ο ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να έχει απαραίτητα 

αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη διαφυγής (ρελέ), να είναι κλειστού τύπου ,να έχει 
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δυνατότητα κλειδώματος , να έχει πρόσβαση σε αυτόν μόνο εξειδικευμένος 

εργαζόμενος. 

Τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά εργαλεία να έχουν γείωση, να είναι σωστά 

συντηρημένα και οι  χρησιμοποιούμενες μπαλαντέζες να μην είναι ματισμένες και 

να ακολουθούν εναέριες διαδρομές ή διαδρομές σε ασφαλή δάπεδα (αρθ. 80,81 

Π.Δ. 1073/1981) . 

   

8. Φορούν όλοι οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο, ανεξάρτητα από το τι δουλειά 

κάνουν, προστατευτικά κράνη (Π. Δ. 1073/81 άρθρο 103). 

Απαγορεύονται οι σαγιονάρες, τα τακούνια, τα πέδιλα και γενικά τα ακατάλληλα 

υποδήματα. Τα υποδήματα πρέπει να είναι τύπου μποτίνι με γερή και 

αντιολισθητική σόλα και σκληρή άνω επιφάνεια για προστασία από την πτώση 

βαρέων αντικειμένων (Π. Δ. 1073/81 άρθρο 106). 

Χρησιμοποιούνται ζώνες ασφάλειας, όταν δεν υπάρχει άλλος αποτελεσματικός 

τρόπος προφύλαξης από την πτώση (Π. Δ. 1073/81 άρθρο 107). 

Χρησιμοποιούνται προσωπίδες ή γάντια σε εργασίες που μπορεί να βλάψουν τα 

μάτια ή τα χέρια αντίστοιχα (Π. Δ. 1073/81 άρθρο 104 και 105). 

Όλα τα χρησιμοποιούμενα ατομικά μέσα προστασίας πρέπει να είναι τα απολύτως 

κατάλληλα για την αποφυγή του συγκεκριμένου κάθε φορά κινδύνου. Επίσης 

πρέπει πάντα να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, να συντηρούνται, να καθαρίζονται 

και να αποθηκεύονται με ιδιαίτερη φροντίδα (Π. Δ. 1073/81 άρθρο 102). 

 

9.  Σε κάθε εργοτάξιο πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι χώροι αλλαγής και φύλαξης 

των ρούχων των εργαζομένων , χώροι με δυνατότητα καθαρισμού (ντους). 

Επίσης να υπάρχει φαρμακείο σε προσιτό σημείο, εξοπλισμένο με το απαραίτητο 

υγειονομικό υλικό πρώτων βοηθειών καθώς και φιάλη οξυγόνου (αρθ.110 Π.Δ. 

1073/1981). 

Σε περίπτωση στην οποία ο αριθμός  των εργαζομένων υπερβαίνει τα 50 άτομα 

είναι υποχρεωτική η παρουσία Γιατρού Εργασίας (Ν. 3850/2010).                                                                                                                                    

  


