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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

ΕΡΓΟ:  «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΚΕΛΙΩΝ 
ΣΟΤ ΚΣΗΡΙΑΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 
ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΑΞΙΑΡΧΗ 
ΜΙΧΑΗΛ ΣΗ ΜΟΤΡΑ 
ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΤ ΚΤΝΟΤΡΙΑ 
ΑΡΚΑΔΙΑ» 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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ΦΟΡΔΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΙΑΚΟΤ 
ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΑΞΙΑΡΥΗ ΜΙΥΑΗΛ ΣΗ 
ΜΟΤΡΑ ΠΑΛΑΙΥΩΡΙΟΤ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ» 

 
ΥΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 

 (.Α.Τ) 

  

 

ΣΜΗΜΑ Α’ 

 

Γενικά  

 

1. Έξγν :  Απνθαηάζηαζε ησλ θειίσλ ηνπ θηεξηαθνύ 
ζπγθξνηήκαηνο ηεο Ιεξάο Μνλήο Σαμηάξρε Μηραήι ηεο 
Μνπξάο Παιαηνρσξίνπ Κπλνπξίαο Αξθαδίαο 

2. Θέζε : Παιαηνρώξη Κπλνπξίαο, Γήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο,  
πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Αξθαδίαο, Πεξηθέξεηαο 
Πεινπνλλήζνπ 

3. ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ: Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 

4. Φνξέαο επίβιεςεο: Γηεύζπλζε Σερληθώλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

5. Δγθξηηηθέο απνθάζεηο : ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΜΣΔ/ΓΑΒΜΜ/129684/18693/3145/13-07-
2013 (ΑΓΑ:ΒΛΒΟΓ-Φ5Θ) 

6. Τπόρξενο γηα ηελ εθπόλεζε 

 ηνπ .Α.Τ. :  

7. Δίδνο έξγνπ :  Πξόθεηηαη γηα έξγν απνθαηάζηαζεο ησλ θειηώλ ηεο 
Μεηαβπδαληηλήο Ιεξάο Μνλήο ηνπ Σαμηάξρε ηεο Μνπξάο. Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηηο 
παξαθάησ εξγαζίεο: 

α. ηεξέσζε ηνίρσλ θαη ζνινδνκίαο κε ηελ εθαξκνγή ελεκάησλ, ηπθιά αγθύξηα 

θαη ηνπηθέο επηζθεπέο ησλ αξκνινγεκάησλ. 
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β. Καζαίξεζε λεώηεξσλ ζόισλ θαη αλαθαηαζθεπή. 

γ. Απνθαηάζηαζε ηεο κνξθήο ησλ αιινησκέλσλ αλνηγκάησλ. 

δ. Αλαθαηαζθεπή νξόθνπ θειηώλ θαη ραγηαηηώλ ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή, 

ζύκθσλα κε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία. 

ε. Γνκηθή απνθαηάζηαζε θαη ζηεξέσζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ ησλ θειηώλ 

ηνπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Ιεξάο κνλήο. 

ζη. Καηαζθεπή Η/Μ  εγθαηαζηάζεσλ ησλ θειηώλ ηνπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο 

ηεο Ιεξάο κνλήο. 

 

8. ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ:  

Η πξάμε αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ θειηώλ ηνπ θηεξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο 
ηεο Ιεξάο κνλήο Σαμηάξρε Μηραήι ηεο Μνπξάο Παιαηνρσξίνπ Κπλνπξίαο Αξθαδίαο 
ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή, ώζηε λα απαιεηθζνύλ νη λεώηεξεο παξακνξθώζεηο, λα 
αλαδεηρζεί κε ηξόπν νινθιεξσκέλν ην νηθνδνκηθό ζπγθξόηεκα θαη λα 
εμππεξεηεζνύλ νη απαηηνύκελεο ιεηηνπξγίεο ηεο κνλήο. Πεξηιακβάλνληαη 
επεκβάζεηο ζηεξέσζεο ησλ ηνίρσλ  θαη ζνινδνκίαο, αλαθαηαζθεπήο ησλ ζόισλ, 
αλαθαηαζθεπήο ηνπ νξόθνπ ησλ θειηώλ θαη ραγηαηώλ ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή,  
δνκηθήο απνθαηάζηαζεο θαη ζηεξέσζεο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ, θαζώο θαη ε 
θαηαζθεπή Η/Μ  εγθαηαζηάζεσλ ησλ θειηώλ. 

 

Α. Υσκαηνπξγηθά:  

α) Αξραηνινγηθνί θαζαξηζκνί- απνρσκαηώζεηο.  

β) Γηακνξθώζεηο ηειηθήο ζηάζκεο. 

Β. Απνμειώζεηο – Καζαηξέζεηο:  

α) Καζαηξέζεηο ιηζνδνκώλ θαη ζόισλ.  

β) Απνμειώζεηο επηθαιύςεσο από ζθπξόδεκα  

Γ. Ληζνδνκέο-θνληνδέκαηα:  

α) Καηαζθεπή – ζπκπιεξώζεηο ιηζνδνκώλ θαη ζόισλ  

β) Αξκνινγήκαηα  

γ) Ληζνζπξξαθέο ξεγκαηώζεσλ  

δ) Δλέκαηα  

ε) Γηαδώκαηα από ζθπξόδεκα  

ζη) Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο  

Γ. Δπηρξίζκαηα:  Δπηρξίζκαηα από αζβεζηνθνλίακα 
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Δ. Ξύιηλεο θαηαζθεπέο:  

α) Καηαζθεπή ζηεγώλ  

β) Καηαζθεπή μπινηύπσλ  

γ) Καηαζθεπή εμσζηώλ - παησκάησλ   

δ) Καηαζθεπή νξνθώλ  

ε) Καηαζθεπή θνπθσκάησλ 

Σ. Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο: Σνπνζέηεζε αλνμείδσησλ αγθπξίσλ 

Σ. Καιύςεηο:  

α) Καιύςεηο ζηεγώλ κε θεξακίδηα  

β) Καιύςεηο δαπέδσλ κε ιίζνπο  

γ) θαιύςεηο δαπέδσλ κε μύιν  

δ) επελδύζεηο κε πιαθίδηα 

Η. Λνηπέο εξγαζίεο:   

α) Ηιεθηξηθή εγθαηάζηαζε  

β) Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε  

γ) εξκάξηα  

δ) Δίδε πγηεηλήο  

ε) Βεξλίθηα - ρξσκαηηζκνί 

 

Γηα ην έξγν ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ: 

 Δξγαιεία ρεηξόο θαη κε (κηθξά θνκπξεζέξ, ηξππάληα, θόθηεο, ζθαπάλεο, θ.ιπ) 

 Δξγαιεία εδάθνπο ειεθηξηθά (κεραλέο παξαζθεπήο θνληακάησλ) 

 ηδεξά πιαίζηα γηα ηε ζύλζεζε ησλ ηθξησκάησλ θ.ιπ. 

 Φνξησηήο γηα ηε θόξησζε κπαδώλ θαη ηε κεηαθνξά πιηθώλ. 

 Σα πιηθά θαηαζθεπήο ζα πεξηιακβάλνπλ: πιηθά θνληακάησλ (άκκνο, ραιίθη, 
πδξάζβεζηνο) θαη πιηθά θαιύςεσλ (πγξνκνλσηηθέο κεκβξάλεο, θεξακίδηα, 
κάξκαξα, ιηζόπιαθεο, θεξακηθά πιαθίδηα), θαη πιηθά ζπληήξεζεο (βεξλίθηα, 
πξνζηαηεπηηθά μύινπ, πιηθά θαζαξηζκνύ ιίζνπ). 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κεηαιιηθά ηθξηώκαηα γηα ηελ 
πξνζέγγηζε ηεο ζηέγεο θαη ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ. 
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9. Πεξηγξαθή θάζεσλ εξγαζηώλ 

9.1  Καζαηξέζεηο 

9.2 Αξραηνινγηθνί θαζαξηζκνί – απνρσκαηώζεηο 

9.3 Ληζνζπξξαθέο ξεγκαηώζεσλ 

9.4 Αξκνιόγεζε  

9.5 Δλέκαηα  

9.6 Αλνμείδσηα αγθύξηα 

9.7 Καηαζθεπή απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ 

9.8 Ξύιηλα παηώκαηα – ζηέγεο 

9.9 Τγξνκόλσζε θαη θαηαζθεπή επηθάιπςεο κε θεξακίδηα 

9.10 Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

9.11 Δπηρξίζκαηα 

9.12 Γάπεδα – επελδύζεηο 

9.13 Κνπθώκαηα 

9.14 Δζσηεξηθόο εμνπιηζκόο 

9.15 Βεξλίθηα – ρξσκαηηζκνί 

9.16 Δξγαζίεο δηακόξθσζεο πεξηβάιινληνο ρώξνπ 

 

 

ΣΜΗΜΑ Β’  

 
 

Κίνδσνοι ποσ ενδέτεηαι να εμθανιζηούν καηά ηην εκηέλεζη ηοσ 
έργοσ  ανά θάζη 

 
 

1. Κίλδπλνο πηώζεο από ύςνο, πηώζε πιηθώλ, ζθόλε, θίλδπλνο από ρξήζε 

θνξησηή. 

2. Πηώζε πιηθώλ, ζθόλε. 

3. Κίλδπλνο πηώζεο από ύςνο, πηώζε πιηθώλ.  

4. Κίλδπλνο πηώζεο από ύςνο, πηώζε πιηθώλ, ζθόλε, ρξήζε αζβέζηε. 
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5. Κίλδπλνο πηώζεο από ύςνο, ρξήζε αζβέζηε. 

6. Κίλδπλνο πηώζεο από ύςνο, θίλδπλνο από ρξήζε δξαπάλνπ. 

7. Καλέλαο ζεκαληηθόο θίλδπλνο. 

8. Κίλδπλνο πηώζεο από ύςνο, πηώζε πιηθώλ, θίλδπλνο από ρξήζε μπινπξγηθώλ 

εξγαιείσλ. 

9. Κίλδπλνο πηώζεο από ύςνο, πηώζε πιηθώλ, θίλδπλνο από ρξήζε μπινπξγηθώλ 

εξγαιείσλ . 

10. Κίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο, πηώζε από ύςνο, πηώζε πιηθώλ. 

11. Κίλδπλνο πηώζεο από ύςνο, ρξήζε αζβέζηε. 

12. Καλέλαο ζεκαληηθόο θίλδπλνο. 

13. Κίλδπλνο πηώζεο από ύςνο, πηώζε πιηθώλ, θίλδπλνο από ρξήζε μπινπξγηθώλ 

εξγαιείσλ. 

14. Κίλδπλνο από ρξήζε μπινπξγηθώλ εξγαιείσλ. 

15. Κίλδπλνο πηώζεο από ύςνο, ρξήζε ηνμηθώλ νπζηώλ. 

16. Πηώζε πιηθώλ, ζθόλε. 

 

 

ΣΜΗΜΑ Γ’  

 
 

Μέηρα για ηην πρόληυη και αποηροπή κινδύνφν ανά θάζη 
εργαζίας 

 
1. Υξήζε κέζσλ πξνζηαζίαο πξνζσπηθνύ (θξάλε, κάζθεο, γάληηα, γπαιηά 

ππνδήκαηα). Υξήζε ηθξησκάησλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο. 

2. Υξήζε κέζσλ πξνζηαζίαο πξνζσπηθνύ (θξάλε, κάζθεο, γπαιηά , γάληηα, 

ππνδήκαηα). Υξήζε ηθξησκάησλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο. 

3. Υξήζε κέζσλ πξνζηαζίαο πξνζσπηθνύ (θξάλε, κάζθεο, γπαιηά,  γάληηα, 

ππνδήκαηα). Υξήζε ηθξησκάησλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο. 

4. Υξήζε κέζσλ πξνζηαζίαο πξνζσπηθνύ (θξάλε, κάζθεο, γπαιηά,  γάληηα, 

ππνδήκαηα).Υξήζε ηθξησκάησλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο. 

5. Υξήζε κέζσλ πξνζηαζίαο πξνζσπηθνύ (θξάλε, κάζθεο, γπαιηά,  γάληηα, 

ππνδήκαηα).Υξήζε ηθξησκάησλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο. Δξγαζία κόλν 

από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. 

6. Υξήζε κέζσλ πξνζηαζίαο πξνζσπηθνύ (θξάλε, κάζθεο, γπαιηά,  γάληηα, 

ππνδήκαηα). Υξήζε ηθξησκάησλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο. 
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7. Υξήζε κέζσλ πξνζηαζίαο πξνζσπηθνύ (θξάλε, κάζθεο, γπαιηά,   γάληηα, 

ππνδήκαηα). Υξήζε ηθξησκάησλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο.  

8. Υξήζε κέζσλ πξνζηαζίαο πξνζσπηθνύ (θξάλε, κάζθεο, γπαιηά,  γάληηα, 

ππνδήκαηα). Υξήζε ηθξησκάησλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο. Δξγαζία κόλν 

από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. 

9. Υξήζε κέζσλ πξνζηαζίαο πξνζσπηθνύ (θξάλε, κάζθεο, γπαιηά,   γάληηα, 

ππνδήκαηα). Υξήζε ηθξησκάησλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο. Δξγαζία κόλν 

από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. 

10. Υξήζε κέζσλ πξνζηαζίαο πξνζσπηθνύ (θξάλε, κάζθεο, γπαιηά,  γάληηα, 

ππνδήκαηα). Υξήζε ηθξησκάησλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο. Δξγαζία κόλν 

από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. 

11.  Υξήζε κέζσλ πξνζηαζίαο πξνζσπηθνύ (θξάλε, κάζθεο, γπαιηά,   γάληηα, 

ππνδήκαηα). Υξήζε ηθξησκάησλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο. 

12. Υξήζε κέζσλ πξνζηαζίαο πξνζσπηθνύ (θξάλε, κάζθεο, γπαιηά,   γάληηα, 

ππνδήκαηα). Υξήζε ηθξησκάησλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο. 

13. Υξήζε κέζσλ πξνζηαζίαο πξνζσπηθνύ (θξάλε, κάζθεο, γπαιηά,   γάληηα, 

ππνδήκαηα). Υξήζε ηθξησκάησλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο. 

14. Υξήζε κέζσλ πξνζηαζίαο πξνζσπηθνύ (θξάλε, κάζθεο, γπαιηά,   γάληηα, 

ππνδήκαηα). Υξήζε ηθξησκάησλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο. 

15. Υξήζε κέζσλ πξνζηαζίαο πξνζσπηθνύ (θξάλε, κάζθεο, γπαιηά,   γάληηα, 

ππνδήκαηα). Υξήζε ηθξησκάησλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο. 

16. Υξήζε κέζσλ πξνζηαζίαο πξνζσπηθνύ (θξάλε, κάζθεο, γπαιηά,   γάληηα, 

ππνδήκαηα). Υξήζε ηθξησκάησλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο. 
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ΣΜΗΜΑ Γ’  

Πρόζθεηα ζηοιτεία 

1. Πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην, πξόζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο 

Η πξνζπέιαζε θαη πξόζβαζε ζα γίλεηαη από θπιαζζόκελε είζνδν ηνπ 
πεξηβάιινληα ρώξνπ ηνπ κλεκείνπ. 

2. Κπθινθνξία εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ 

Όζνη θπθινθνξνύλ ζην εξγνηάμην ζα θνξνύλ απαξαίηεηα θξάλε. Θα απαγνξεύεηαη ε 
παξνπζία νηνπδήπνηε δελ έρεη εξγαζία ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ (πξναύιην κνλήο 
θαη νξηνζεηεκέλε δώλε πέξημ απηήο). 

3. Υώξνη απνζήθεπζεο πιηθώλ θαη ηξόπνο απνθνκηδήο αρξήζησλ 

Μεηαθνξά γηα απνζήθεπζε κε θνξησηή, κνλόηξνρν θαη κε ηα ρέξηα κέρξη ηηο ζέζεηο 
ζπζζώξεπζεο γηα θόξησζε, πνπ ζα πξνζδηνξηζηνύλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Δπίβιεςε θαη ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 

4. πλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλσλ πιηθώλ 

Σα ρεκηθά πιηθά ζπληήξεζεο ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα θαηαζηξέθνληαη κέζα ζε εηδηθά 
δνρεία, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή, κε ηξόπν ώζηε λα κελ 
θαηαιήγνπλ ζηνλ πδξνθόξν νξίδνληα θαη ζην ππέδαθνο. 

5. Υώξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώησλ βνεζεηώλ 

Θα δεκηνπξγεζεί  W.C., γξαθείν θαη θαξκαθείν  ζην εξγνηάμην. 

6. Καηαζθεπή ηθξησκάησλ 

ηδεξά, ζσιελσηά, κε βάζε ηα Π.Γ. 778/80 θαη Π.Γ. 1073/81 

7. Δλ γέλεη ζα εθαξκόδνληαη όινη νη θαλνληζκνί θαη ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ 
πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία. 
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ΣΜΗΜΑ Δ’  

 

Νομοθεηικά κείμενα για ηη λήυη μέηρφν προζηαζίας 
 

1. Π.Γ. 95 -ΦΔΚ Α.20117 -02-1978   

«Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο 

ζπγθνιιήζεσλ» .  

2. Π.Γ. 778 –ΦΔΚ Α. 193/26-08-1980   

«Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ». 3. Π.Γ. 

1073 -ΦΔΚ Α. 260/16-09-1981  

3. Π.Γ. 1073 –ΦΔΚ Α. 260/16-09-1981   

«Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηώλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκώλ 

θαη πάζεο θύζεσο έξγσλ αξκνδηόηεηαο Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ»  

4. Τ.Α. (ΔΡΓ 130646 -ΦΔΚ Β. 154/19-03-1984   

«Πεξί εκεξνινγίνπ κέηξσλ αζθαιείαο»  

5. Ν. 1430 -12.04.1984   

«Κύξσζε ηεο 62 δηεζλνύο ύκβαζεο Δξγαζίαο πνπ αθνξά ζηηο δηαηάμεηο 

αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία θαη ξύζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ άκεζε 

ζρέζε κ' απηή»  

6. Π.Γ. 85 -ΦΔΚ Α. 38/18-03-1991   

«Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιόγσ ηεο 

έθζεζήο ηνπο ζην ζόξπβν θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία 

861188IΔ.Ο.Κ».  

7. Τ.Α.. (ΔΡΓ -BET) 16440 -ΦΔΚ Β. 756/28-09-1993  

«Καλνληζκόο παξαγσγή θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπλαξκνινγνύκελσλ 

κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθώλ 

ζθαισζηώλ»  

8. Π.Γ. 395 -ΦΔΚ Α.220119-12-1994   

«Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε 

εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο εξγαδόκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο, ζε 

ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 891655IΔ.Ο.Κ.».  
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9. Π.Γ. 396 –ΦΔΚ Α. 220/19-12-1994   

« Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε από ηνπο 

εξγαδόκελνπο εμνπιηζκώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηε εξγαζία, ζε 

ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/Δ.Ο.Κ. 

10. Π.Γ. 397 –ΦΔΚ Α. 221/19-12-1994  

 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ ρεηξσλαθηηθή 

δηαθίλεζε θνξηίσλ πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή 

ρώξα ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 

90/269/Δ.Ο.Κ.».  

11. Π.Γ. 305 -ΦΔΚ Α 212/29-08-1996   

«Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιείαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη 

ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα, ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία 

92/57/Δ.Ο.Κ.».  

12. Τ.Α. (ΠΔΥΧΓΔ) 433 -ΦΔΚ Β. 1176/22-09-2000   

«Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεηνπ 

ζηνηρείνπ γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκόζηνπ Έξγνπ».  

13. Τ.Α. (ΠΔΥΧΓΔ) 177 -ΦΔΚ Β. 263/13-03-2001 «Πξόιεςε εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ 

θαηά ηε κειέηε ηνπ έξγνπ».  

Σρίπολη,  Μάχος 2020 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ 
Πνι. Μερ/θόο κε Α΄ β. 

 
 
 
 

ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΛΑΝΑ 
Μερ. Μερ/θόο κε Α΄ β. 

Ο Πξντζηάκελνο Γ.Σ.Δ. 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΟΤΣΑΦΙΔΗ 

Αγξ. Σνπ. Μερ/θόο κε Α’ β. 
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