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Προετοιµασία  Εργοταξίου 
 
 
---Συφωνητικά 
 
---Θεώρηση Ηµερολόγιου µέτρων Ασφαλείας (εφ όσον απαιτείται ) 
 
---Υποβολή της «Εκ των προτέρων γνωστοποίησης»( εφ όσον απαιτείται) 
 
--- Ανάθεση καθηκόντων σε Τ.Α.  
 
---Ανάθεση καθηκόντων σε Γ.Ε. (όταν οι εργαζόµενοι>50) 
 
---Ανάθεση καθηκόντων σε Συντονιστή  εκτέλεσης (εφ όσον απαιτείται) 

  

---Περίφραξη  

(περιλαµβάνει κτίρια , υλικά και µηχανήµατα συµφ. αρθ. 5 §2 του 

Κτιριοδοµικού κανονισµού και Παράρτηµα ΙV ,Μέρος Α- 18.1 Π.∆. 305/96) 

 

---Προστατευµένη διάβαση για πεζούς  

(βλ. απφ. 31245/22.5.93 ΥΠΕΧΩ∆Ε) 

 

---Προστατευτικό προστέγασµα  

(προστασία  εργαζοµένων  τρίτων  και οχηµάτων ,κατά περίπτωση ) 

 

---∆ίκτυα 

 εντοπισµός και προστασία από αυτά. 

     Iδιαίτερη προσοχή στους εναέριους και υπόγειους αγωγούς ∆ΕΗ 

• αίτηση ,από τον εκτελούντα το έργο,  στη  ∆ΕΗ συµφ. µε αρθ. 79 

          Π.∆. 1073/81  για µετατόπιση δικτύων ή και πρόσθετα µέτρα 

ασφαλείας,π.χ. σανιδώµατα. 

             Τα µέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν 

             εξετάζονται από κοινού από τη ∆ΕΗ ,τον εκτελούντα το έργο και τον 

             επιβλέποντα µηχ/κό. Υλοποιούνται µετά από έγγραφη έγκριση της  

             αρµόδιας υπηρεσίας της ∆ΕΗ. Για την κατασκευή σανιδωµάτων       

       απαιτείται   έγκαιρο  αίτηµα , προς τη ∆ΕΗ,15 ηµέρες πριν  ,για      

             διακοπή του   ηλεκτρικού ρεύµατος  ώστε να κατασκευαστεί µε  

             ασφάλεια κάθε   προστατευτική διάταξη. Το ίδιο αίτηµα  απαιτείται και       
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          κατά τη  συναρµολόγηση  και αποσυναρµολόγηση ικριώµατος ή άλλης    

          βοηθητικής     κατασκευής ,που γειτνιάζει µε  εναέριους αγωγούς ∆ΕΗ,   

         έστω και αν   οι αποστάσεις ασφαλείας της ∆ΕΗ     είναι    

         εξασφαλισµένες, διότι µε τις παραπάνω δραστηριότητες     

         ( συναρµολόγησης –αποσυναρµολόγησης)   µειώνονται  αυτές οι    

            αποστάσεις   και έτσι δηµιουργείται     κίνδυνος ατυχήµατος.  
 

---Τακτοποίηση εργοταξίου  

(γενική και κατά χώρο) 

 

---Πίνακας ηλεκτροδότησης 

 (αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης, γείωση κλειδαριά) 

 

---Χώροι Υγιεινής 

 

---Φαρµακείο 

 

---Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και CO2  

 

 

Γενικές απαιτήσεις 
 
 
---Κατάλληλο προσωπικό (σύνταξη συµφωνητικών µε τους υπεργολάβους) 
 
---Σήµανση Ασφαλείας 
 
---Καιρικές συνθήκες 

Αυτές επηρεάζουν τον τρόπο εργασίας και την χρονική διάρκεια της 
εργασίας 
 

---∆άπεδα εργασίας 
Ανθεκτικά και µε προστασία έναντι πτώσης 

 
---Μεταλλικές Σκαλωσιές 
 

(Βεβαίωση εξέτασης τύπου - πληρότητα - ευστάθεια - σύνδεση µε οικοδοµή 
- κάλυψη για προστασία τρίτων και αποφυγή ρύπανσης - προστατευτικό 
προστέγασµα - προστατευτική διάβαση πεζών κ.α.) 
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---Μηχανές - Εργαλεία 
 

(Πιστοποίηση - καλή λειτουργία - καλή και µε ασφάλεια συντήρηση ή 
ρύθµιση - αδειούχοι χειριστές - έλεγχος εξαρτηµάτων - καταλληλότητα για 
κάθε εργασία κ.α.) 

 
 
---Ασφαλείς φορητές σκάλες 
  

(ασφαλής έδραση - αντοχή - καταλληλότητα) 
 

 
---ΜΑΠ   µε  CE  και ηµεροµηνία κατασκευής 
 

(κράνη, ζώνες ασφαλείας ολόσωµες, γυαλιά, γάντια, προσωπίδες, 
παπούτσια ασφαλείας κ.α.) 

 
 
---Καθαρισµός εργοταξίου 
 
---Κίνδυνος από µερική αποσυναρµολόγηση βοηθητικών κατασκευών και 
    προστατευτικών διατάξεων 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12 ΤΟΥ Π.∆. 305/96 ΦΕΚ 212/29.8.96 

 
1. Ηµεροµηνία διαβίβασης: .............................................................................................  
2. Ακριβής διεύθυνση του εργοταξίου 
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
3. Αριθµός αδείας (ή έγκρισης για τα δηµόσια έργα που δεν απαιτείται άδεια) 
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
4. Κύριος(οι) του έργου (όνοµα(τα), διεύθυνση(σεις) 
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
5. Είδος του έργου: ..........................................................................................................  
6. Ανάδοχος(οι) (όνοµα(τα) και διεύθυνση(εις)) 
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
7. Συντονιστής(ες) σε θέµατα ασφαλείας και υγείας κατά την εκπόνηση της µελέτης  
 του έργου (όνοµα(τα), διεύθυνση(εις)) 
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
8. Συντονιστής(ες) σε θέµατα ασφαλείας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου 
 (όνοµα(τα), διεύθυνση(εις)) 
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
9. Προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών στο εργοτάξιο ............................  
10. Προβλεπόµενη διάρκεια του εργοταξίου.....................................................................  
11. Προβλεπόµενος µέγιστος αριθµός εργαζοµένων στο εργοτάξιο:................................  
12. Προβλεπόµενος µέγιστος αριθµός εργολάβων,υπεργολάβων,και αυτοαπασχολού- 
 µενων στο εργοτάξιο....................................................................................................  
13. Στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν επιλεγεί: 
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
               Ο εργολάβος ή κύριος του έργου 
         (σφραγίδα-υπογραφή) 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ………………….. 
ΑΦΜ…………………………… 
∆ΟΥ…………………………… 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………. 
 
Σηµείωση: Απαιτείται η προσκόµιση του πίνακα υπολογισµού των κατ’ελάχιστον απαιτούµενων Ηµεροµισθίων 
Εργατοτεχνητών θεωρηµένος από το ΙΚΑ στην περίπτωση που ο αριθµός των Ηµεροµισθίων είναι 
µικρότερος από 500, οπότε και δεν απαιτείται η υποβολή της «εκ των προτέρων Γνωστοποίησης» 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΤΡΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Η.Μ.Α.) 
 
Το  Ηµερολόγιο  Μέτρων  Ασφαλείας (Η.Μ.Α.)  κατά  το  άρθρο 8   του       
Ν 1396/83  αφορά τα  Ιδιωτικά  Τεχνικά  Έργα.  

 
 
 
 Έχει  συγκεκριµένο  τύπο(Αποφ. 130646/84) και  υποχρέωση  

προµήθειας  του  έχει  ο  Εργολάβος  ή  ο Υπεργολάβος ολόκληρου  του  
έργου και όταν δεν υπάρχουν αυτοί ο Κύριος του  Έργου.  

Θεωρείται   από  την  έδρα   των  ΚΕ.Π.Ε.Κ.  ή τα  περιφερειακά 
Τµήµατα Τεχνικής και  Υγειονοµικής   Επιθεώρησης  Εργασίας, ανάλογα µε τη 
γεωγραφική θέση του εργοταξίου. Στους νοµούς  όπου  δεν  υπάρχουν  
αντίστοιχα  τµήµατα, το  Η.Μ.Α  θεωρείται στην αντίστοιχη Υπηρεσία του 
όµορου νοµού ,που έχει την εποπτεία για τα θέµατα Ασφάλειας και Υγείας. 

  
Απαιτείται  για  έργα  που  εκτελούνται 
       σε  οικισµούς  άνω  των  10.000 κατοίκων  
                                         ή 
     σε  έργα  µε  συµβατικό  προυπολογισµό   µεγαλύτερο  από  αυτόν 
     που  αντιστοιχεί  σε  οικοδοµή  όγκου 1000 m3, και  εφ’  όσον  για την 
     εκτέλεσή τους απαιτείται άδεια από την αρµόδια αρχή.      
   
 
- Με  το  Π.∆. 305/96 αρθ. 3 παρ. 14  επεκτείνεται  η  υποχρέωση  τήρησης    
  του ΗΜΑ κατά το άρθ. 8 του Ν. 1396/83 , σε  όλα  τα  εργοτάξια, που  
απαιτείται  εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση,  ανεξαρτήτως  θέσεως  και 
όγκου. (Ιδιωτικά  και  ∆ηµόσια  Έργα). 
 
Η  εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση  απαιτείται : 

 όταν  η  προβλεπόµενη διάρκεια  των  εργασιών θα  
υπερβαίνει  τις  30  εργάσιµες  ηµέρες  και  θα  
απασχολούνται  ταυτόχρονα  πάνω από  20  εργαζόµενοι   
                                                 ή  

 ο  προβλεπόµενος  όγκος  εργασίας  θα  υπερβαίνει  τα  
500 ηµεροµίσθια. 

 
 Αυτή  διαβιβάζεται από τον  Γενικό  Εργολάβο ή  ελλείψει  αυτού από  

τον  Κύριο  του  Έργου στην   έδρα του αρµόδιου ΚΕ.Π.Ε.Κ. ή τα 
Περιφερειακά  Τµήµατα Τεχνικής και   Υγειονοµικής  Επιθεώρησης   πριν  από  
την  έναρξη  των  εργασιών. Το   περιεχόµενο  της  εκ  των  προτέρων  
γνωστοποίησης  ( στοιχεία  του Έργου  και  των  παραγόντων  της  
κατασκευής)   δίνεται στο παράρτηµα  ΙΙΙ  του Π.∆. 305/96. 

 
Η εκ των προτέρων γνωστοποίηση αναρτάται µε εµφανή τρόπο στο 

εργοτάξιο και αν χρειασθεί, σε περίπτωση αλλαγών, ενηµερώνεται ανάλογα. 
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 Το  ΗΜΑ , φυλάσσεται στο  εργοτάξιο και είναι στη διάθεση κάθε 
ατόµου που έχει έννοµο συµφέρον, µε  ευθύνη  του  Εργολάβου  ή  του  
Υπεργολάβου  ολόκληρου  του  έργου και  όταν  δεν  υπάρχουν  αυτοί µε  
ευθύνη  του  Κυρίου  του  Έργου. 

 
Υποχρέωση για ενηµέρωση του ΗΜΑ έχουν : 
 α)Ο Επιβλέπων µηχ/κός   
 β)Οι υπόχρεοι για τη διενέργεια ελέγχων και δοκιµών ,οι οριζόµενοι απο τη 
    νοµοθεσία ,για ό,τι αφορά  τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών 
    αυτών.  
 γ)Οι αρµόδιοι  Τεχνικοί Επιθεωρητές Εργασίας  µπορούν να αναγράψουν 
     τις  υποδείξεις τους.  
Ο Επιβλέπων µηχ/κός κατ αρχήν  καταγράφει  τις διαπιστώσεις του  σε 
 ό,τι  αφορά  τις ελλείψεις  και τους κινδύνους  σε θέµατα Α+Υ  ,κατά τον 
τακτικό  ή έκτακτο  έλεγχο που  διενήργησε . ∆ίπλα, στην αντίστοιχη στήλη, 
σηµειώνει  τις υποδείξεις του , τα µέτρα Α+Υ που προτείνει  και πρέπει να 
ληφθούν. 
(Εκτός από τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία   µπορεί να καταγράψει  
οποιαδήποτε πρόταση  βοηθά  στη βελτίωση  των Συνθηκών εργασίας  στο 
Εργοτάξιο και προκύπτουν από την επιστηµονική του κατάρτιση και την 
επαγγελµατική του εµπειρία).Οι υποδείξεις του πρέπει να συνοδεύονται  και 
από παρατηρήσεις  για την εφαρµογή τους. ∆ιαπιστώσεις και υποδείξεις  
υπογράφονται  από τον   Επιβλέποντα   Μηχ/κό.  
 
** ΄Ολοι οι απαιτούµενοι έλεγχοι  και επιθεωρήσεις  που επιβάλλονται από 
τη Νοµοθεσία  αναγράφονται στο Η.Μ.Α.  
 
*** Κάθε ένας που  έχει έννοµο συµφέρον  µπορεί να ζητήσει  αντίγραφα  και 
το γνήσιο των αντιγράφων  βεβαιώνεται από το ΚΕΠΕΚ που θεώρησε το 
Η.Μ.Α. 

 
Σύµφωνα  µε  το  Π.∆.  1073/81  αρθ.  113  ηµερολόγιο  µέτρων  

ασφαλείας τηρείται  µε  την  φροντίδα  του  Εργοδότη  σε  όλα  τα  
εργοτάξια ( Ιδιωτικά  και  ∆ηµόσια  Έργα),ανεξαρτήτως θέσεως και όγκου.. 
Αυτό  δεν  έχει  συγκεκριµένο  τύπο  ούτε  απαιτείται  θεώρηση. 

. 
Σε  αυτό  αναγράφονται  οπωσδήποτε  τα  κατωτέρω  όπως  και  όποιες άλλες 
απαιτήσεις προκύπτουν  από  συναφείς  διατάξεις ή  κανόνες  ασφαλείας. 
 
- Η  βεβαίωση  πληρότητας  και  ευστάθειας  ικριωµάτων από  τον  Επιβλέ- 

ποντα   Μηχανικό. 
-    Οι    Επιθεωρήσεις  προ  της  επαναλήψεως  των  εργασιών  που  διεκό- 
     πησαν   εξ’  αιτίας  θεοµηνίας. 
- Οι  Επιθεωρήσεις  των  πρανών  ορυγµάτων και των  αντιστηρίξεων  τους. 
- Η  άδεια  του  Επιβλέποντα  Μηχανικού  για  την  εγκατάσταση  

ανυψωτικής  µηχανής  επί  ικριώµατος. 
- Οι   Επιθεωρήσεις  συρµατόσχοινων και  οι  επανέλεγχοί  τους. 
- Οι  έλεγχοι  και ο  επανέλεγχος  των  ανυψωτικών  µηχανηµάτων. 
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    To HMA  που  τηρείται στα εργοτάξια των ∆ηµοσίων έργων  (συµφ.µε 
το Π.∆. 305/96 ή το Π.∆.1073/81 )   είναι   ανεξάρτητο από το Ηµερολόγιο 
Εργου, που τηρείται επίσης συµφ. µε το αρθ. 33 του Ν. 609/85  και αφορά τις 
εγγραφές  για την εικόνα της προόδου του έργου.  
 

Σε  περίπτωση  ατυχήµατος, οι  κατά  το  νόµο  εργοδότες  και  οι  
εκπρόσωποι  τους αναγγέλλουν  αυτό  εντός  24  ωρών  στην  αρµόδια  έδρα 
του  ΚΕ.Π.Ε.Κ. ή  τα  περιφερειακά  Τµήµατα  Τεχνικής και Υγειονοµικής  
Επιθεώρησης   και στους  νοµούς  όπου δεν  υπάρχουν   αντίστοιχα  τµήµατα 
στην  έδρα  του  ΚΕ.Π.Ε.Κ.. 

Ακόµη απαιτείται  άµεση  αναγγελία  στην  Αστυνοµική  Αρχή, 
διατήρηση αµετάβλητων των στοιχείων για την εξακρίβωση των αιτίων του 
ατυχήµατος και  παροχή  αναλόγων   υπηρεσιών   στον  παθόντα (Π.∆. 
1073/81  άρθρο  115 ).     

 
 
 
 
      

 
 

 


