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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΜΕ) 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ασφαλής Μέθοδος Εργασίας (ΑΜΕ) αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία του Σχεδίου 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ).  Στόχος του παρόντος εντύπου είναι να αποτελέσει τη βάση για 
την ορθή επιλογή και κατάρτιση μιας ασφαλούς μεθόδου εργασίας. 

Το έντυπο αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία πρόληψης των 
κινδύνων για την προστασία τόσο των προσώπων στην εργασία όσο και των τρίτων 
προσώπων.  Η εφαρμογή ΑΜΕ’ς μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα 
ασφαλές, υγιές και φιλικό περιβάλλον, με όσο το δυνατό λιγότερους κίνδυνους και 
επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία, αλλά και στην επιχείρηση γενικότερα, 
συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και ευρωστίας της επιχείρησης.  

Η ΑΜΕ καθορίζεται και καταγράφεται για την εκτέλεση ειδικών εργασιών.  Οι ειδικές εργασίες 
περιλαμβάνουν τις εργασίες που ενέχουν ιδιαίτερους κίνδυνους καθώς και άλλες εργασίες 
που παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες ή άλλες ιδιαιτερότητες.  Οι ειδικές εργασίες για τις 
οποίες απαιτείται να καταγραφεί η ΑΜΕ καθώς και η διαδικασία έγκρισης της, πρέπει να 
καθορίζονται στο ΣΑΥ.  

Η ΑΜΕ πρέπει να ετοιμάζεται πριν από την εκτέλεση της εργασίας και να αναθεωρείται, 
ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών, όταν απαιτείται, με ανάλογη αναπροσαρμογή του 
ΣΑΥ.  Όλα τα εμπλεκόμενα και επηρεαζόμενα πρόσωπα και ιδιαίτερα τα πρόσωπα που θα 
εκτελέσουν την εργασία πρέπει να ενημερώνονται για το περιεχόμενο και τον τρόπο 
εφαρμογής της.  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όπως κατά την εκτέλεση των εργασιών υπάρχει 
συνεχής έλεγχος και επιτήρηση από αρμόδιο πρόσωπο για την εφαρμογή της ΑΜΕ. 

Το έντυπο αυτό αποτελεί ένα πρακτικό βοήθημα προς τους εργολάβους, υπεργολάβους και 
άλλους εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα, ώστε να 
βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας για την ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων τους, 
των άλλων προσώπων στην εργασία και των τρίτων προσώπων.  Με ορθό προγραμματισμό 
και οργάνωση των εργασιών καθώς και την εφαρμογή κατάλληλης μεθόδου εργασίας, 
μπορούν να αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι.  

Στη συνέχεια περιγράφεται συνοπτικά το περιεχόμενο των ακόλουθων βασικών ενοτήτων 
της ΑΜΕ, οι οποίες περιλαμβάνονται στο καθοδηγητικό έντυπο καταγραφής της ΑΜΕ: 

1. Εργοτάξιο. 

2. Χώρος εργασίας. 

3. Εργασία. 

4. Κατάλογος εξοπλισμού εργασίας.  

5. Κατάλογος εργαζομένων. 

6. Κίνδυνοι – Μέτρα αντιμετώπισης.  

7. Επιτήρηση / Επίβλεψη. 

 

 



 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  

1. Εργοτάξιο 

 Όνομα / Επωνυμία του εργοταξίου. 

 Καταγραφή της ακριβούς διεύθυνσης του εργοταξίου. 

 Όνομα του υπεύθυνου εργολάβου / υπεργολάβου ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση 
της εργασίας. 

 Στοιχεία επικοινωνίας εργολάβου / υπεργολάβου (π.χ. τηλέφωνο, ηλεκτρονική 
διεύθυνση κ.ά.) 

 

2. Χώρος Εργασίας  

 Ακριβής θέση της εργασίας. 

 Περιγραφή του χώρου εργασίας (υφιστάμενα κτίρια ή άλλες κατασκευές κ.ά.), τα 
οποία ενδέχεται να επηρεαστούν από τις προβλεπόμενες εργασίες.  

 Περιγραφή άλλων εργασιών που αναμένεται να εκτελούνται ταυτόχρονα καθώς 
και αναφορά στις εργασίες που προηγήθηκαν ή θα ακολουθήσουν στον ίδιο 
χώρο. 

 Περιγραφή του περιβάλλοντα χώρου και συγκεκριμένες αναφορές σε 
ιδιαιτερότητες όπως π.χ. αν υπάρχουν άλλες δραστηριότητες, σχολεία, εκκλησίες, 
δρόμοι, δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κ.ά. 

 

3. Εργασία  

 Φάση έργου και δραστηριότητα. 

 Συνοπτική περιγραφή του είδους της εργασίας. 

 Καταγραφή των διαδοχικών ενεργειών εκτέλεσης της εργασίας (βήμα προς βήμα), 
για αποφυγή κινδύνων και καθυστερήσεων από την ταυτόχρονη διεξαγωγή των 
εργασιών.  

Σημείωση: 

Συστήνεται η σύνταξη χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών μαζί με την 
εκτιμωμένη διάρκεια τους. 

 

4. Κατάλογος Εξοπλισμού Εργασίας  

 Καταγραφή όλου του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων και οχημάτων. 

 Σύνταξη χωροταξικού σχεδίου στο οποίο να καθορίζονται οι θέσεις των 
ικριωμάτων, η επικίνδυνη ζώνη εργασίας των μηχανημάτων και οχημάτων, η θέση 
του γερανού, οι οδοί διακίνησης των μηχανημάτων και οχημάτων κ.ά. 

 Επισύναψη άλλων σχεδίων σχετικών με την εργασία. 

Σημείωση: 

Είναι απαραίτητος ο έλεγχος του εξοπλισμού εργασίας πριν από τη χρήση, η 
συντήρηση του ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ο έλεγχος του αρχείου 
συντήρησης.  Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ύπαρξη κατάλληλων 



 

διατάξεων προστασίας, όπως π.χ. προφυλακτήρες, καμπίνα ασφαλείας, ζώνες 
ασφαλείας, μηχανισμούς πέδησης, καθρέφτες, φάρους, ηχητική σήμανση για την 
όπισθεν, σήμανση CE κ.ά.  Η χρήση του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται από 
αδειοδοτημένο ή/και κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.  

 

5. Κατάλογος Εργαζομένων 

 Καταγραφή των ονομάτων, ειδικοτήτων και καθηκόντων όλων των προσώπων 
που θα εργαστούν για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας.  

 Στοιχεία για τη σχετική εκπαίδευση ή/και πιστοποίηση, όπου απαιτείται,  των πιο 
πάνω προσώπων - Αναφορά σε σχετικά αρχεία. 

 Αναφορά σε ιατρικά πιστοποιητικά όπου εφαρμόζεται. 

 

6. Κίνδυνοι – Μέτρα Αντιμετώπισης  

 Εντοπισμός και καταγραφή όλων των πιθανών κινδύνων ανά θέση εργασίας, 
λαμβάνοντας υπόψη και τους κινδύνους που δημιουργούνται από την εκτέλεση 
των εργασιών που διεξάγονται ταυτόχρονα ή/και διαδοχικά. 

 Εντοπισμός και καταγραφή όλων των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων 
αντιμετώπισης των κινδύνων ανά θέση εργασίας, με βάση τη Γραπτή Εκτίμηση 
των Κινδύνων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και υγεία όλων των 
προσώπων στην εργασία καθώς και των τρίτων προσώπων καθόλη τη διάρκεια 
των διαδοχικών ενεργειών εκτέλεσης της εργασίας. 

 Τα μέτρα περιλαμβάνουν τεχνικά και διοικητικά μέτρα καθώς και διαδικασίες 
όπως την εφαρμογή συστήματος γραπτής άδειας εργασίας (ΓΑΕ) για τις εργασίες 
που ενέχουν ειδικούς κινδύνους.  Η ΓΕΑ ή/και άλλες απαιτούμενες διαδικασίες 
πρέπει να καταγράφονται και να συνοδεύουν την ΑΜΕ. 

Σημείωση: 

Σε κάθε περίπτωση που οι συνθήκες του χώρου εργασίας, περιλαμβανομένου του 
εξοπλισμού εργασίας και του προσωπικού, ή του περιβάλλοντα χώρου αλλάζουν ή 
μετά από αστοχία ή ατύχημα ή επικίνδυνο συμβάν, πρέπει να γίνεται αναγνώριση 
των νέων κινδύνων και να επανεξετάζονται και αναθεωρούνται τα προληπτικά και 
προστατευτικά μέτρα.  

 

7. Επιτήρηση / Επίβλεψη 

(α) Καταγραφή των διαδικασιών ελέγχου και παρακολούθησης εφαρμογής της ΑΜΕ. 
∆ιασφάλιση, μεταξύ άλλων, των ακολούθων: 

 Καθημερινή επιτήρηση / επίβλεψη: 

 Εφαρμογής των καθορισμένων διαδοχικών ενεργειών και μεθόδων εκτέλεσης 
της εργασίας.  

 Εφαρμογής των καθορισμένων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων 
αντιμετώπισης των κινδύνων. 

 Χώρου εργασίας. 

 Όλου του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων και 
οχημάτων. 



 

 Συστηματική και μεθοδική επιτήρηση του προσωπικού για: 

 Εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την καθορισμένη ασφαλή μέθοδο 
εργασίας 

 Χρήση των καθορισμένων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. 

 Ορθή χρήση των ΜΑΠ και του εξοπλισμού εργασίας..  

(β) Καταγραφή του ονόματος και της ιδιότητας του αρμόδιου προσώπου για τη 
συμπλήρωση και εφαρμογή του παρόντος εντύπου, καθώς επίσης και για την 
επιτήρηση / επίβλεψη της ασφαλούς διεξαγωγής των εργασιών.   

Σημείωση: 

1. Συστήνεται όπως οι διαδικασίες επίβλεψης και επιτήρησης της εργασίας 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή εργαλείων πρόληψης, όπως: 

 Κατάλογους (Λίστες) ελέγχου για σκοπούς ελέγχου παρακολούθησης της 
εφαρμογής των μέτρων. 

 Καλές πρακτικές, όπως επιθεώρηση των μέτρων σε τακτά χρονικά διαστήματα 
από τον Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκτέλεση του έργου 
(ΣυνΑΥΕ) ή εκπρόσωπο του.  

2. Είναι απαραίτητος ο συντονισμός των συμβούλων που συμμετέχουν στην 
επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου και η εμπλοκή τους στην έγκριση και εποπτεία 
της εφαρμογής της ΑΜΕ. 
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