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Α. ΓΕΝΙΚΑ  

1. ΕΡΓΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ  

2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΟΛΙΣΣΟ ΧΙΟΥ  

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

1. Εκσκαφές.  
2. Θεμελίωση και κατασκευή φέροντος οργανισμού.  
3. Πλήρωση τοίχων.  
4. Υδραυλική εγκατάσταση.  
5. Ηλεκτρική εγκατάσταση.  
6. Επιχρίσματα  
7. Ξυλουργικά.  
8. Μόνωση δώματος.  
9. Μαρμαρικές εργασίες.  
10. ∆άπεδα.  
11. Κεντρική θέρμανση.  
12. Κουφώματα και ντουλάπια.  
13. Χρωματισμοί.  
14. Υαλοπίνακες.  

Β. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ  

1. Πιθανός κίνδυνος από αστοχία του εδάφους (κατολισθήσεις, καταρρεύσεις, υποχωρήσεις 
πρανών, σύγκρουση - ανατροπή μηχανημάτων).  

2. Κίνδυνος πτώσης από ύψος, εργασία σε ικριώματα, πέρατα πλακών, ανοίγματα, πτώση  
υλικών και αντικειμένων.  

3. Πτώση υλικών, εργασία στα πέρατα πλακών, πλησίον ανοιγμάτων.  
4. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, εργασία στα πέρατα πλακών.  
5. Κίνδυνος εκρήξεων, ηλεκτροπληξίας.  
6. Πτώση υλικών, εργασία στα πέρατα πλακών, πλησίον ανοιγμάτων, εργασία σε  

ικριώματα, χρήση ασβέστη.  
7. Κανένας ορατός κίνδυνος.  
8. Κίνδυνος εκρήξεων από φλόγιστρα.  
9. Κίνδυνος εργατικού ατυχήματος από δίσκο κοπής, θόρυβος.  
10. Κίνδυνος μόνο στη μεταφορά των υλικών ανά όροφο.  
11. Κίνδυνος πυρκαγιάς από χρήση φλόγας, κίνδυνος εκρήξεων.  
12. Κίνδυνος μόνο στη μεταφορά των υλικών ανά όροφο.  
13. Εργασία σε ικριώματα, σκόνη.  
14. Κίνδυνος κοπής ή ατυχήματος κατά την μεταφορά.  
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Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  

1. ∆εν υφίστανται κίνδυνοι λόγω του επιπέδου του εδάφους και την μη ύπαρξη πιθανότητας 
κατολισθήσεων βράχων έτσι και αλλιώς θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
προστατευθούν οι εργαζόμενοι όπως κράνος και μπότες, αλλά και θα αποφευχθούν τυχόν 
προβλήματα  

2. Η θεμελίωση θα γίνει με πέδιλα και συνδετήρια δοκάρια, θα κατασκευαστούν περιμετρικά 
τοιχεία από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Στην ανωδομή θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
προστατευτικά μέτρα για τη χρήση ικριωμάτων.  

3. ∆εν υπάρχει κανένας ορατός κίνδυνος πέραν από αυτόν της φύσης της δουλειάς, διότι δεν 
υπάρχουν ούτε μεγάλα φορτία αλλά ούτε και μηχανήματα.  

4. ∆εν προβλέπεται κανένας ορατός κίνδυνος που θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί εκ των 
προτέρων πέραν από τους συνήθεις.  

5. ∆εν προβλέπεται κανένας ορατός κίνδυνος που θα μπορούσε να αvτιμετωπισθεί εκ των 
προτέρων πέραν από τους συνήθεις.  

6. Τίθεται θέμα εξωτερικής σκαλωσιάς για την οποία θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη 
λεπτομερώς περιγραφόμενη από το νόμο διαδικασία, ορατός κίνδυνος έξω από αυτά δεν 
υπάρχει λόγω της ουσιαστικά ανύπαρκτης πέραν από το κανονικό δυσκολίας σε έδραση και 
πρόσβαση.  

7. ∆εν προβλέπεται κανένας ορατός κίνδυνος που θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί εκ των 
προτέρων πέραν από τους συνήθεις.  

8. Πρόσδεση κατά την εργασία σε ακραία τμήματα της μόνωσης και της στέγης είναι 
απαραίτητη για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πτώσης.  

9. ∆εν προβλέπεται κανένας ορατός κίνδυνος που θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί εκ των 
προτέρων πέραν από τους συνήθεις.  

10. Τίθεται θέμα εξωτερικής σκαλωσιάς για την οποία θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη 
λεπτομερώς περιγραφόμενη από το νόμο διαδικασία, ορατός κίνδυνος έξω από αυτά δεν 
υπάρχει λόγω της ουσιαστικά ανύπαρκτης πέραν από το κανονικό δυσκολίας σε έδραση και 
πρόσβαση.  

 
 
∆. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1. Προσπέλαση στο εργοτάξιο, πρόσβαση στις θέσεις εργασίας 
Δεν απαιτείται ιδιαίτερη µέριµνα πέραν των συνηθισµένων.  

2. Κυκλοφορία οχημάτων και πεζών εντός του εργοταξίου:  
Δεν απαιτείται ιδιαίτερη µέριµνα πέραν των συνηθισµένων.  

3. Χώροι αποθήκευσης υλικών και τρόπος αποκομιδής αχρήστων:  
Αποθήκευση στον ακάλυπτο χώρο της οικοδοµής και αποκοµιδή αχρήστων µε 
µηχανικά µέσα.  

4. Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών:  
Δεν θα χρησιµοποιηθούν επικίνδυνα υλικά.  

5. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών:  
Θα δηµιουργηθεί πρόχειρο W.C. και φαρµακείο στο ισόγειο.  

6. Κατασκευή ικριωμάτων:  
Συνήθους µορφής βάσει Π.Δ. 778/80 και Π.Δ. 1073/81.  

 
 
 3. 


