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ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) 
(Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 3,4,5,6,8,9,10)  

 
1. Γεληθά 
 
θνπφο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο είλαη λα ζέζεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 
Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ Τπεξγνιάβσλ απηνχ, πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην 
έξγν : «ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΗΣΟΡΗΚΟΤ – ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟΤ 
ΜΟΤΔΗΟΤ ΚΟΡΗΝΘΟΤ» 
 
2. Ννκνζεζία 
 
Απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα ιακβάλεη θαη ζα 
ηεξεί φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο έξγσλ θαη πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ 
δηαηάμεηο. 
 

ΓΗΑΣΑΞΖ ΦΔΚ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Ν.158/75 189/Α/75 
Πεξί εξγαζίαο επί ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ επξηζθνκέλσλ ππφ 
ηάζε. 

Π.Γ. 447/75  
142/Α/17.
7.75 

Πεξί αζθαιείαο ησλ ελ ηνηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο αζρνινπκέλσλ 
κηζζσηψλ. 

Π.Γ. 22/76 /76 Λεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

Π.Γ. 95/78 20/Α/78 
Πεξί κέηξσλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο 
εξγαζίαο ζπγθνιιήζεσλ. 

Ν.616/77  Καλνληζκφο Ππξαζθάιεηαο - Ππξνπξνζηαζίαο 

Π.Γ. 95/78 
 Καλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο θαηά ηελ ζπγθφιιεζε 

αληηθεηκέλσλ 

Π.Γ.422/79  ήκαλζε Δξγνηαμίσλ 

Τ/Α 12/2/79 132/79 
Πεξί αληηθαηαζηάζεσο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Καλνληζκνχ Αζζελείαο 
ηνπ ΗΚΑ 

Π.Γ. 778/90 193/Α 
Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ 
εξγαζηψλ. 

Π.Γ. 1073/81 
260/Α64/
Α/81 

Πεξί κέηξσλ Αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ εηο 
εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο 
πνιηηηθνχ κεραληθνχ (δηνξζψζεηο ζθαικάησλ) 

ΤΑ 
βκ5/30058/8
2 

121/Β/83 
Έγθξηζε πξφηππεο πξνδηαγξαθήο ζεκάλζεσο εθηεινχκελσλ 
έξγσλ ζε νδνχο εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. 

Π.Γ.329/83 
 Καλφλεο δηαβάζκηζεο θαη θσδηθνπνίεζεο επηθίλδπλσλ 

αληηθεηκέλσλ 

Ν.1396/83 126/Α/83 Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ Αζθάιεηαο ζηηο 
νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα 

Ν.1430/84 49/Α/84 Κχξσζε ηεο ππ’ αξηζκ. 62 Γηεζλνχο ζχκβαζεο εξγαζίαο πνπ 
αθνξά ζηηο δηαηάμεηο Αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία θαη 
ηελ ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηή. 

ΤΑ 
130646/84 

154/Β/84 Ζκεξνιφγην κέηξσλ Αζθάιεηαο 

Ν.1568/85 177/Α/85 Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

Π.Γ. 94/87 54/Α/87 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζηνλ κεη. Μφιπβδν 
θαη ηηο ελψζεηο ηφλησλ ηνπ θαηά ηελ εξγαζία (82/605/ΔΟΚ) 

Π.Γ. 315/87 149/Α/87 χζηαζε Δπηηξνπήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (ΔΤΔΑ) ζε 
εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη ελ γέλεη ηερληθψλ έξγσλ. 

ΤΑ 281/Β/87 291//87 πζθεπέο πίεζεο θαη κέζνδνη ειέγρνπ απηψλ. 

ΤΑ 
131325/87 

467/Β/87 χζηαζε κηθηψλ επηηξνπψλ ειέγρνπ ζε νηθνδνκέο θαη 
εξγνηαμηαθά έξγα. 

ΤΑ/Β/19338/
1944/87 

624/Β/87 Υαιχβδηλεο Φηάιιεο αεξίνπ ρσξίο ζπγθφιιεζε 

Π.Γ. 71/88  Καλφλεο πξφιεςεο ππξθαυηψλ ζε θηίξηα 
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Π.Γ. 294/88  Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

Τ.Α. 
69001/1921/
88sec 

 Δπίπεδα ερνξχπαλζεο εξγνηαμίσλ. 

ΤΑ 
131099/89 

930/Β/89 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρεη 
ε πγεία ηνπο κε ηελ απαγφξεπζε νξηζκέλσλ εηδηθψλ παξαγφλησλ 
θαη ή νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ (88/364/ΔΟΚ) 

Π.Γ. 31/90 11/Α/90 Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε 
κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ  

Ν.1650/90  Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο 

Π.Γ 85/91 38/Α/91 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ 
δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζηνλ ζφξπβν θαηά ηελ 
εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/188/ΔΟΚ 

ΤΑ/12479/Φ
17/414/91 

431/Β/91 Απιά δνρεία πίεζεο 

ΤΑΒ/15233/
3.7.91 

487/Β/91 ρεηηθά κε ζπζθεπέο αεξίνπ 

Ν.2084/92 165/Α/92 Αλακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

Π.Γ.77/93  Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ έλαληη θπζηθψλ, ρεκηθψλ θαη 
βηνινγηθψλ παξαγφλησλ. 

Π.Γ. 377/93 160 η.Α Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο Οδεγίεο 
89/392/ΔΟΚ θαη 91/368/ΔΟΚ, ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο. 

Π.Γ.395,396/
94 

 Πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο γηα αηνκηθφ εμνπιηζκφ θαη κέζσλ 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

Π.Γ.397/94  Διάρηζηεο Απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ηνλ 
ρεηξνλαθηηθφ ρεηξηζκφ θνξηίσλ 

Π.Γ. 105/95  Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο ή/θαη 
πγείαο ζηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ ίδηα Οδεγία 
92/58/ΔΟΚ. 

Π.Γ. 17/96  Δλαξκφληζε Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/391/ΔΟΚ 

Π.Γ. 305/96 212/Α Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα 
εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα, ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ 

   

 
εκείσζε : 
 
Κάζε άιινο λφκνο πνπ δελ αλαγξάθεηαη παξαπάλσ αιιά είλαη εθαξκφζηκνο ζην έξγν, θαζψο θαη θάζε 
ηξνπνπνίεζε ησλ πξνεγνπκέλσλ λφκσλ, πξέπεη λα αθνινπζείηαη. 
 
3. ρέδην Πξόιεςεο Αηπρεκάησλ 
 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην, λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία γηα 
έγθξηζε νινθιεξσκέλν ρέδην Πξφιεςεο Αηπρεκάησλ, ην νπνίν ζα αθνινπζείηαη πηζηά απφ ην πξνζσπηθνχ 
ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ Τπεξγνιάβσλ απηνχ θαζψο επίζεο θαη ησλ εηδηθψλ ζπκβνχισλ, πνπ ηπρφλ ζα 
παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη ην ρέδην Πξφιεςεο Αηπρεκάησλ, αθνχ κειεηήζεη θαιά ην έξγν θαη ιάβεη ζνβαξά 
ππφςε ηνπ ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζην εξγνηάμην. Σν 
ρέδην ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηηο γεληθέο απαηηήζεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα 
πξνδηαγξαθή. 
 
4. Τπεύζπλνο Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο 
 
Ο Αλάδνρνο ζα νξίζεη, κε ππεχζπλε δήισζε ζηελ Τπεξεζία, θαη αληίζηνηρε Γήισζε απνδνρήο, ηνλ Τπεχζπλν 
Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο, ν νπνίνο ζα έρεη θαη’ ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 
 
 Δλεκεξψλεη θαη εθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ γηα ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη. 
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 Δλεκεξψλεη  ηνλ Γ/ληή ηνπ εξγνηαμίνπ θαζψο θαη ησλ ππνινίπσλ πξντζηακέλσλ ηνπ εξγνηαμίνπ γηα φιε ηελ 
ζρεηηθή κε ηελ Αζθάιεηα Ννκνζεζία θαζψο θαη κε ηηο εηδηθέο Γηαδηθαζίεο Αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 
εξγνηάμην. 

 
 Μεξηκλά γηα ηελ πξνκήζεηα θαη δηαλνκή ζην πξνζσπηθφ ηνλ αηνκηθφ εμνπιηζκφ Αζθαιείαο. 
 
 Δπηβιέπεη ην πξνζσπηθφ θαη ηηο εξγαζίεο ζε ζπλερή βάζε, ψζηε φια λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο. 
 
 Φξνληίδεη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θνηλνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηζθεπηψλ). 
 
 Δπηβεβαηψλεη φηη νη Τπεξγνιάβνη ηεξνχλ ηα κέηξα αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ έξγνπ. 
 
 Δληνπίδεη ηπρφλ πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ιακβάλεη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ησλ, φπσο θαη γηα ηελ επηζεψξεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ. 
 
 Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε αξρείνπ φιεο ηεο ηεθκεξίσζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα Αζθαιείαο, θαζψο θαη φιε 

ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Αζθάιεηα. 
 
 Δλεκεξψλεη ηηο θαζνξηζκέλεο απφ ηελ λνκνζεζία αξρέο, ηελ Γηνίθεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ Δπίβιεςε ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή Δπηθίλδπλνπ πεξηζηαηηθνχ. 
 
5. Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο 
 
Ο Τπεχζπλνο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Τπνρξενχηαη λα θαζηεξψζεη θαη λα ηεξεί Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο, 
φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1396/83 ΄΄Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο 
νηθνδνκέο θαη ινηπά ηερληθά έξγα΄΄. 
 
6. Γλσζηνπνίεζε ζηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο 
 
Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζην έξγν θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. Ο Αλάδνρνο ζα δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα 
επηζεψξεζε εξγαζίαο ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε πνπ επηβάιιεηαη απφ ην Π.Γ. 305/96, ην 
πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 
 

 Ζκεξνκελία δηαβίβαζεο : 
 

 Αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ Δξγνηαμίνπ : 
 

 Αξηζκφο αδείαο  
 

 Κχξηνο ηνπ έξγνπ (φλνκα θαη δηεχζπλζε) : 
 

 Δίδνο ηνπ έξγνπ 
 

 Αλάδνρνο (φλνκα θαη δηεχζπλζε) 
 

 πληνληζηήο (έο) ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νλφκαηα θαη 
δηεπζχλζεηο) 

 

 πληνληζηήο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (φλνκα θαη δηεχζπλζε) 
 

 Πξνβιεπφκελε εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην. 
 

 Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηνπ εξγνηαμίνπ 
 

 Πξνβιεπφκελνο κέγηζηνο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζην εξγνηάμην 
 

 Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο εξγνιάβσλ, ππεξγνιάβσλ θαη απηναπαζρνινχκελσλ ζην εξγνηάμην 
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 ηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ήδε επηιεγεί 
 
Ζ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζα αλαξηεζεί θαηά ηξφπν εκθαλή ζην εξγνηάμην θαη, αλ απαηηείηαη, ζα 
ελεκεξψλεηαη. 
 
7. Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ 
 
ηα πιαίζηα ηεο ελεκέξσζεο νη εξγαδφκελνη θαη νη εθπξφζσπνί ηνπο ζα ελεκεξψλνληαη γηα φια ηα κέηξα ηα 
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο, θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Π.Γ. 
305/96. Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηέο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο νπνίνπο αθνξνχλ. 
 
8. Γεληθά κέηξα αζθαιείαο 
 
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο ζα ιάβεη φια ηα ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο κέηξα αζθάιεηαο 
γηα ηελ πξνζηαζία αλζξψπσλ θαη φκνξσλ ηδηνθηεζηψλ. Δηδηθφηεξα : 
 

 Θα ηνπνζεηεζνχλ ελδεηθηηθέο ηνπ έξγνπ πηλαθίδεο, κέζα ζηνλ ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ζηνπο 
πεξηβάιινληεο δξφκνπο (Π.Γ. 105/95) 

 

 Σα θεθιηκέλα επίπεδα (ξάκπεο) θηλήζεσο ησλ απηνθηλήησλ θαη ησλ ζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ ζα έρνπλ ηηο 
θαηάιιειεο δηαζηάζεηο θαη θιίζεηο γηα ηελ αζθαιή θίλεζε ησλ νρεκάησλ απηψλ. (Πιάηνο ξάκπαο 
ηνπιάρηζηνλ 6.0 κ θαη θιίζε φρη κεγαιχηεξε απφ 15%) Σα πξαλή ησλ θεθιηκέλσλ επηπέδσλ ζα 
αληηζηεξίδνληαη ή ζα έρνπλ ηελ θαηάιιειε θιίζε (φρη κεγαιχηεξε απφ 1/1) γηα λα απνθεχγεηαη 
θαηαθξήκληζή ηνπο ιφγσ βάξνπο ησλ νρεκάησλ. 

 
 
9.   Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 
 
9.1   Αηνκηθή Πξνζηαζία 
 
Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ην ρέδην Τγηεηλήο θαη 
Αζθάιεηαο, ηνπο θαλφλεο ηνπ εξγνηαμίνπ, ηηο ππνδείμεηο απφ ηνλ Γ/ληή ηνπ εξγνηαμίνπ, ηνλ Τπεχζπλν 
Αζθαιείαο, ή ηνλ Δπηβιέπνληα, είλαη ππνρξεσηηθή γηα θάζε παξεπξηζθφκελν ζην εξγνηάμην. 
 
Σα είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζηα ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ 
θαη ζα πξέπεη λα ζπληεξνχληαη θαηάιιεια, ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο. 
 
9.2 Πξνζηαηεπηηθά Κξάλε 
 
Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ θξαλψλ απφ φινπο ηνπο παξεπξηζθφκελνπο ζηνλ ρψξν ηνπ 
εξγνηαμίνπ (εξγαδφκελνη ή επηζθέπηεο). Ακέιεηα ηνπ παξαπάλσ ζα επηθέξεη αληίζηνηρεο θπξψζεηο, φπσο 
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν. 
 
9.3 Πξνζηαηεπηηθά Γπαιηά 
 
Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε γπαιηψλ, φηαλ ε εξγαζία πνπ εθηειεί ν εξγαδφκελνο πεξηέρεη θάηη απφ ηα παξαθάησ 
: 
 

 Υξήζε Αενξνζπκπεζηή 
 

 Απφμεζε ρξσκαηηζκψλ ζθνπξηάο θ.ι.π. 
 

 Υξήζε κεραληθήο βνχξηζαο 
 

 πγθφιιεζε 
 

 Ακκνβνιή – Βαθή 
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9.4 Πξνζηαηεπηηθά Αθνήο 
 
Σα πξνζηαηεπηηθά αθνήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εξγαζία θνληά ζε ζνξπβψδε κεραλήκαηα φπσο 
γελλήηξηεο, πδξαπιηθά ζθπξηά. Γηαηξεηηθά θ.ι.π. 
 
9.5 Πξνζηαηεπηηθά ρεξηώλ 
 
Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζηαηεπηηθά γάληηα, αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ ην απαηηεί. 
 
9.6 Πξνζηαηεπηηθά πνδηώλ 
 
Οη εξγαδφκελνη ζα θέξνπλ ζα θέξνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ππνδήκαηα πνπ ζα πξνζηαηεχνπλ πιήξσο ηα πφδηα 
θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ππνδήκαηα ζα είλαη βηνκεραληθνχ ηχπνπ κε πξνζηαηεπηηθά ειάζκαηα κπξνζηά. 
 
Αζιεηηθά ππνδήκαηα, ζαλδάιηα θαη άιια ειαθξά παπνχηζηα απαγνξεύνληαη. 
 
9.7 Πξνζηαηεπηηθά ζώκαηνο 
 
Κάησ απφ θπζηνινγηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζα πξέπεη λα θνξηνχληαη ξνχρα πςειήο επθξίλεηαο (θσζθνξίδνληα 
γηιέθα), φηαλ ν ρψξνο είλαη θνληά ζε δξφκνπο ηαρείαο θπθινθνξίαο. 
 
9.8 Μεραλήκαηα θαη Δξγαιεία 
 

 Όια ηα κεραλήκαηα ζα είλαη εθνδηαζκέλα κε ζπζθεπέο αζθαιείαο, φπσο πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο, θψηα 
Alarm, θφξλεο νπηζζνπνξείαο θιπ.. 

 

 Καλέλαο γεξαλφο ή αλπςσηηθφ κεράλεκα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην φξην αλπςνχκελνπ θνξηίνπ ή ηελ 
αθηίλα εξγαζίαο ηνπ. 

 

 Καλέλα εξγαιείν αλχςσζεο δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη εάλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη ειεγρζεί 
 

 Άηνκα ρσξίο πείξα δελ ρεηξίδνληαη πνηέ θάπνην απφ ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα κεραλήκαηα : 
 

 Αζθαιηνθφπηεο 
 Οδνζηξσηήξεο 
 Δθζθαθείο 
 Τδξαπιηθφ ζθπξί 
 Αεξνζπκπηεζηέο 
 Φνξησηέο 
 Φνξηεγά 
 Πξέζα ζθπξνδέκαηνο 
 Γεξαλνί 
 πζθεπέο πγθφιιεζεο 
 Άιιν κεράλεκα θαηά ηελ θξίζεο ηνπ Τπεπζχλνπ Αζθάιεηαο θαη ηνπ Δξγνηαμηάξρε. 

 
10. Δξγαζίεο 
 
Δδψ ζεκεηψλνληαη κφλν θάπνηεο βαζηθέο εξγαζίεο θαη νη θχξηεο νδεγίεο αζθαιείαο. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη 
νδεγίεο κπνξεί λα γίλνληαη απζηεξφηεξεο θαη ζπγθεθξηκέλεο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ έξγνπ. 
 
10.1   Δθζθαθέο 
 
 Σν πξνζσπηθφ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα είδε αηνκηθήο αλάγθεο πξνζηαζίαο. 
 
 Σα κεραλήκαηα εθζθαθήο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, λα δηαζέηνπλ φια ηα απαξαίηεηα 

πηζηνπνηεηηθά θαη άδεηεο, θαζψο επίζεο θψηα αζθαιείαο θαη ερεηηθφ ζήκα πξνεηδνπνίεζεο νπηζζνπνξείαο. 
 
 Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία εληφο ηνπ νξχγκαηνο, ζε πεξίπησζε πνπ ε θίλεζε ησλ ζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ 

κπνξεί λα απνβεί επηθίλδπλε. 
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 Γηα ηελ απνθπγή βιαβψλ ζηα δίθηπα παξνρψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη θαηάπησζεο ησλ πξαλψλ εθζθαθήο, 
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα εμήο κέηξα αζθαιείαο: 

 
Καζνδήγεζε απφ ηνπο ΟΚΩ γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ ζρεδίσλ θαηαζθεπήο, ζρεηηθά κε ηελ αθξηβή ζέζε ησλ 
δηθηχσλ παξνρήο. 

 
 Σα πξντφληα εθζθαθψλ απνκαθξχλνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. Σνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε απφ ηα 

άθξα ηνπ νξχγκαηνο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία 
 
 Γελ εθαξκφδεηαη θνξηίν θνληά ζηα άθξα ηνπ νξχγκαηνο, φηαλ ππάξρεη πηζαλφηεηα πξφθιεζεο 

θαηάξξεπζεο. 
 
 Γελ επηηξέπεηαη ε θίλεζε βαξέσλ νρεκάησλ θνληά ζηελ εθζθαθή, εθηφο αλ έρνπλ γίλεη εηδηθέο εξγαζίεο 

ππνζηήξημεο. 
 
 ε πεξίπησζε πνπ νη εξγαζίεο εθζθαθψλ παξελνρινχλ ηελ θπθινθνξία, ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη έλα 

ζχζηεκα αζθαινχο δηεπζέηεζεο ηεο θπθινθνξίαο. 
 
 Ο δξφκνο πξφζβαζεο ζηνλ ρψξν εθθφξησζεο ζα πξέπεη λα ζεκαίλεηαη θαηάιιεια πξνο απνθπγή 

αηπρεκάησλ. 
 
 Σα νξχγκαηα ζα πξέπεη λα πεξηθξάζζνληαη. Όπνπ απαηηείηαη, ζα ππάξρνπλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο 

ξάκπεο γηα ηελ είζνδν θαη έμνδν ζην φξπγκα, ελψ γηα ηε δηάζρηζε ηνπ νξχγκαηνο ζα ππάξρνπλ εηδηθέο 
δηακνξθψζεηο – θαηαζθεπέο. 

 
 Πξέπεη λα ειέγρεηαη ε πηζαλφηεηα κφιπλζεο ηεο πεξηνρήο (ρεκηθά αέξηα ή επηθίλδπλα απφβιεηα) θαζψο θαη 

ε πηζαλφηεηα λα επεξεαζηνχλ θνληηλέο θαηαζθεπέο, νπφηε ζα ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα. 
 
 Μεηά απφ εξγαζίαο αλαηίλαμεο, θαηνιίζζεζε, δπλαηή βξνρή, παγεηφ ή ρηφλη θ.ά., πξέπεη λα ειέγρνληαη νη 

παξεηέο ηεο εθζθαθήο. 
 
 ΠΡΟΟΥΖ : αλάινγα κε ην χςνο θαη ηνλ ηχπν ηεο εθζθαθήο, κπνξεί λα απαηηνύληαη πξφζζεηα κέηξα 

αζθαιείαο, φπσο αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ, γηα απνθπγή θαηάξξεπζεο. 
 

10.2.  πγθνιιήζεηο 
 
 Οη ζπγθνιιεηέο πξέπεη λα θνξνχλ ηα θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά γηα ηα κάηηα, ηα ρέξηα, ηα πφδηα θαη ην 

θεθάιη. 
 
 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπγθνιιήζεσλ θαη φηαλ δνπιεχνπλ θνληά ζε άιινπο, νη ζπγθνιιεηέο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ πξνζηαηεπηηθά, ψζηε λα κελ πεηάγνληαη ζπίζεο απφ ιεησκέλν κέηαιιν, πνπ κπνξεί λα 
πξνθαιέζνπλ δεκηέο. 

 
10.3. Αλπςσηηθέο εξγαζίεο 
 
Πξηλ μεθηλήζνπλ εξγαζίεο αλχςσζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ επηζεσξεζεί αλαθνξέο θαη πηζηνπνηεηηθά ρεηξηζηψλ 
(εθπαίδεπζε & ηθαλφηεηεο) θαη κεραλεκάησλ (ζπληήξεζε). 
Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη ηα αθφινπζα: 
 
 Σν έδαθνο έδξαζεο ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ είλαη θαηάιιειν θαη κπνξεί λα αληέμεη ηα θνξηία πνπ ζα 

αζθεζνχλ θαηά ηελ αλχςσζε. 
 Καλέλα ηκήκα ηνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο δελ ζα έξζεη ζε επαθή κε δίθηπα παξνρψλ ή ελαέξηα θαιψδηα 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 
 
10.4. Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 
 Οη ειεθηξνινγηθήο θχζεσο εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνληαη απφ εθπαηδεπκέλν ή / θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ. 
 
Καλέλα άιιν πξφζσπν δελ ζα αλακηγλχεηαη κε ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο ή κεραλήκαηα. 
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 Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κφλν ησλ ζπζθεπψλ εθείλσλ πνπ είλαη γεησκέλεο ή δηπιά κνλσκέλεο. 
 
 Όιεο νη ζπζθεπέο πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηελ ηάζε ξεχκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 
 
 Κάζε εξγαιείν / ζπζθεπή ρεηξφο ζα πξέπεη λα έρεη ηάζε 220 V ή θαη ιηγφηεξν. 
 
10.5. ήκαλζε θαη εξγαζίεο ζε δξόκνπο 
 
 Υξεζηκνπνηνχληαη κφλν εγθεθξηκέλα ζήκαηα. 
 
 Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζεκάησλ γίλεηαη θαηά ηελ θαηεχζπλζε ηεο θπθινθνξίαο, ελψ ην κάδεκα αληίζεηα πξνο 

απηήλ. 
 
 Οη πηλαθίδεο, θξαγκνί θαη δηαγξακκίζεηο πξέπεη λα θαζνδεγνχλ ηελ θπθινθνξία ζε νκαιή θαη αζθαιή ξνή. 
 
 Αλαβνζβήλσλ θσηηζκφο επηηξέπεηαη κφλν ζηελ αξρή ησλ έξγσλ ή ζε επηθίλδπλεο ζέζεηο, φρη φκσο θαηά 

κήθνο ησλ έξγσλ. 
 
 Λακβάλεηαη ππφςε ε νξαηφηεηα ησλ ζεκάησλ.  ην ζθνηάδη ή ζε πεξίπησζε άζρεκνπ θαηξνχ, ηα ζήκαηα 

πξέπεη λα θσηίδνληαη επαξθψο. 
 

 Διέγρεηαη ζπζηεκαηηθά ε ζήκαλζε. 
 
 Κάζε ζήκα ή εμνπιηζκφο θχιαμεο πνπ δελ ρξεηάδεηαη άιιν πξέπεη λα απνκαθξχλεηαη. 
 
 ε δξφκνπο δηπιήο θαηεχζπλζεο, ηα ζήκαηα ηνπνζεηνχληαη θαη ζηηο δχν πιεπξέο. 
 
 Δμαζθαιίδεηαη φηη ηα ζήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο θχιαμεο δελ ζα παξαζπξζεί απφ ηε δηεξρφκελε θίλεζε. 
 
 Όπνπ ππάξρεη πέξαζκα πεδψλ, νη εθζθαθέο πεξηθξάδνληαη ζηηο πιεπξέο ηνπ πεξάζκαηνο. 
 
 Δμαζθαιίδεηαη φηη ππάξρεη αζθαιήο πξφζβαζε πεδψλ ζηηο ηδηνθηεζίεο. 
 
 Αλ ε παξάθακςε ηεο θπθινθνξίαο είλαη αλαπφθεπθηε, εθ ησλ πξνηέξσλ ζα ηνπνζεηείηαη επαξθήο 

ζήκαλζε. 
 
 

11.    Κίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ  
 

Οη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ σο 
παξαθάησ : 
 
 Κίλδπλνη απφ θίλεζε νρεκάησλ – κεραλεκάησλ 

΄απηή ηελ θαηεγνξία θαηαγξάθνληαη νη θίλδπλνη απφ ζπγθξνχζεηο νρεκάησλ – νρήκαηνο, ζπγθξνχζεηο 
νρεκάησλ – πξνζψπσλ, ζπγθξνχζεηο νρεκάησλ – ζηαζεξψλ εκπνδίσλ, ζπλζιίςεηο κεηαμχ νρεκάησλ, 
ζπλζιίςεηο νρεκάησλ – ζηαζεξψλ εκπνδίσλ,  αλεμέιεγθηε θίλεζε ιφγσ βιαβψλ, αλεμέιεγθηε θίλεζε ιφγσ 
ειιηπνχο αθηλεηνπνίεζεο. 
 

 Κίλδπλνη απφ αλαηξνπή νρεκάησλ – κεραλεκάησλ 
 

΄ απηή ηελ θαηεγνξία θαηαγξάθνληαη νη θίλδπλνη απφ έθθεληξε θφξησζε, ππνρψξεζε εδάθνπο/δαπέδνπ, 
ππεξθφξησζε, εξγαζία ζε πξαλέο, κεγάιεο ηαρχηεηεο. 
 

 Κίλδπλνη απφ κεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε 
 

΄ απηή ηελ θαηεγνξία θαηαγξάθνληαη νη θίλδπλνη απφ ζηελφηεηα ρψξνπ, βιάβε ζπζηήκαηνο θίλεζεο, 
αλεπαξθή θάιπςε θηλνπκέλσλ ηκεκάησλ – πηψζεο, αλεπαξθή θάιπςε θηλνπκέλσλ ηκεκάησλ – 
παγηδεχζεσο κειψλ, ηειερεηξηδφκελα κεραλήκαηα θαη ηκήκαηά ηνπο. 
 

 Κίλδπλνη απφ πηψζε απφ χςνο απφ νηθνδνκέο – θηίζκαηα 
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΄ απηή ηελ θαηεγνξία θαηαγξάθνληαη νη θίλδπλνη πηψζεο απφ θαηεδαθίζεηο, θελά ηνίρσλ, θιηκαθνζηάζηα, 
εξγαζία ζε ζηέγεο. 
 

 Κίλδπλνη απφ πηψζε απφ χςνο απφ δάπεδα εξγαζίαο – πξνζπειάζεηο 
 

΄ απηή ηελ θαηεγνξία θαηαγξάθνληαη νη θίλδπλνη πηψζεο απφ θελά – πεξάζκαηα δαπέδσλ, επηθιηλή – 
νιηζζεξά – αλψκαια δάπεδα, ππεξπςσκέλεο δίνδνη θαη πεδνγέθπξεο, θηλεηέο ζθάιεο θαη αλεκφζθαιεο, 
αλαξηεκέλα δάπεδα ιφγσ αζηνρίαο αλάξηεζεο, θηλεηά δάπεδα ιφγσ αζηνρίαο κεραληζκψλ, θηλεηά δάπεδα 
ιφγσ πξφζθξνπζεο. 
 

 Κίλδπλνη απφ πηψζε απφ χςνο απφ ηθξηψκαηα 
 

΄ απηή ηελ θαηεγνξία θαηαγξάθνληαη νη θίλδπλνη πηψζεο απφ θελά ηθξησκάησλ, αλαηξνπή ιφγσ αζηνρίαο 
ζπλαξκνιφγεζεο, αλαηξνπή ιφγσ αζηνρίαο έδξαζεο, θαηάξξεπζε ιφγσ αζηνρίαο πιηθνχ ηθξηψκαηνο, 
θαηάξξεπζε ιφγσ αλεκνπίεζεο. 
 

 Κίλδπλνη απφ εθηνμεπφκελα πιηθά – ζξαχζκαηα 
 

΄ απηή ηελ θαηεγνξία θαηαγξάθνληαη νη θίλδπλνη απφ ηξνρίζεηο – ιεηάλζεηο, ζπξκαηφζρνηλα, δνρεία θαη 
δίθηπα ππφ πίεζε (θηάιεο πγξαεξίνπ – νμπγφλνπ – πεπηεζκέλνπ αέξα θιπ.). 
 

 Κίλδπλνη απφ πηψζε πιηθψλ απφ θηηζίκαηα – θέξνληνο νξγαληζκνχ 
 

ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ αζηνρία ιφγσ γήξαλζεο, αζηνρία ιφγσ 
ζηαηηθήο επηθφξηηζεο, αζηνρία ιφγσ αλζξσπνγελνχο δπλακηθήο θαηαπφλεζεο. 
 

 Κίλδπλνη απφ πηψζε πιηθψλ απφ νηθνδνκηθά ζηνηρεία 
 

ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ γήξαλζε πιεξσηηθψλ ζηνηρείσλ, 
δηαζηνιή – ζπζηνιή πιηθψλ, απνμήισζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ, αλαξηεκέλα ζηνηρεία θαη εμαξηήκαηα, θπζηθή 
δπλακηθή θαηαπφλεζε, αλζξσπνγελή δπλακηθή θαηαπφλεζε, θαηεδάθηζε, ζπλαξκνιφγεζε – 
απνζπλαξκνιφγεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ. 
 

 Κίλδπλνη απφ κεηαθεξφκελα πιηθά – εθθνξηψζεσο 
 

ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ βιάβε, ππεξθφξησζε, αθαηαιιειφηεηα 
κεηαθνξηθνχ κεραλήκαηνο, δηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ κήθνπο, ρεηξνλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ 
θνξηίσλ, εξγαζία θάησ απφ ζηιφ 
 

 Κίλδπλνη απφ ειεθηξνπιεμία 
 

ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ πξνυπάξρνληα ελαέξηα δίθηπα, 
πξνυπάξρνληα ππφγεηα δίθηπα, πξνυπάξρνληα εληνηρηζκέλα δίθηπα, πξνυπάξρνληα επίηνηρα δίθηπα, δίθηπν 
ειεθηξνδφηεζεο έξγνπ, αλεπαξθή αληηθεξαπληθή πξνζηαζία, ειεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα, ειεθηξνθίλεηα 
εξγαιεία. 
 

 Κίλδπλνη απφ ππξθαγηέο 
 

ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ έθιπζε – δηαθπγή εχθιεθησλ πιψλ, 
δεμακελέο – αληιίεο θαπζίκσλ, κνλσηηθά, δηαιχηεο, PVS θιπ. εχθιεθηα, επέθηαζε εμσγελνχο εζηίαο θαη 
αλεπάξθεηα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο, ζπηλζήξεο -  βξαρπθπθιψκαηα ζε αγσγνχο ππφ ηάζε, ρξήζε θιφγαο 
γεληθά ζε θνιιήζεηο αληηθεηκέλσλ, ειεθηξνζπγθνιιήζεηο. 
 

 Κίλδπλνη απφ εγθαχκαηα 
 

ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπγθνιιήζεηο – ζπληήμεηο, ππξαθησκέλα 
ζηεξεά, θαπζηήξεο, ππεξζεξκαηλφκελα ηκήκαηα κεραλήο, αζβέζηε, νμέα. 
 

 Κίλδπλνη απφ έθζεζε ζε βιαπηηθνχο θαη θπζηθνχο παξάγνληεο 
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ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ αθηηλνβνιία, ζφξπβν – δνλήζεηο, ζθφλε, 
ππαίζξηα εξγαζία ζε πεξίνδν παγεηνχ, ππαίζξηα εξγαζία ζε πεξίνδν θαχζσλα, ρακειή ζεξκνθξαζία 
ρψξνπ εξγαζίαο, πςειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο, πγξαζία ρψξνπ εξγαζίαο. 
 

 Κίλδπλνη απφ έθζεζε ζε βιαπηηθνχο ρεκηθνχο παξάγνληεο 
 

ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ δειεηεξηψδε αέξηα, ρξήζε ηνμηθψλ 
πιηθψλ, ακίαλην, αλαζπκηάζεηο πγξψλ – βεξλίθηα, θφιιεο, κνλσηηθά, δηαιχηεο, θαπζαέξηα κεραλψλ 
εζσηεξηθήο θαχζεο, ζπγθνιιήζεηο, θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο. 
 

 Κίλδπλνη απφ έθζεζε ζε βιαπηηθνχο βηνινγηθνχο παξάγνληεο 
 

ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη  θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ εξγαζία ζε ρψξνπο πγηεηλήο. 
 
12.   Μέηξα αληηκεηώπηζεο θηλδύλσλ  
 
ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο αθνινπζεί, κε ηελ κνξθή νδεγηψλ, ε πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο 
ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ:  
 
 
12.1   Κίλδπλνη από εξγνηαμηαθά νρήκαηα-κεραλήκαηα  
 
Κίλδπλνη απφ θίλεζε νρεκάησλ – κεραλεκάησλ 
Κίλδπλνη απφ αλαηξνπή νρεκάησλ – κεραλεκάησλ 
Κίλδπλνη απφ κεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε 
 

 Όια ηα εξγνηάμηα – νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εξγνηάμην : 
 

1. Θα είλαη ηα θαηάιιεια θαη ζχκθσλα κε ηηο εξγνλνκηθέο αξρέο ελφο εθάζηνπ. 
 
2. Θα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 

 
3. Θα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά θαη απφ πξφζσπα θαηάιιεια θαη εθνδηαζκέλα κε ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο 

πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία. 
 

4. Οη ελδείμεηο ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο φισλ ησλ κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ θαη εξγαιείσλ ζα είλαη ζηα 
Διιεληθά. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ νδεγίεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη αζθαιείαο ζηα Διιεληθά. Θα 
ππάξρνπλ πηλαθίδεο θνληά ζην ρεηξηζηήξην ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ πνπ λα γξάθνπλ ηα δηάθνξα 
φξηα αζθαιείαο ηνπ κεραλήκαηνο, φπσο κέγηζην θνξηίν, θιίζε ηεο θεξαίαο, αληίβαξν θιπ.. 

 
 Οη νδεγνί θαη νη ρεηξηζηέο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ζα είλαη εηδηθά εθπαηδεπκέλνη θαη ζα δηαζέηνπλ 

ηελ απαηηνχκελε απφ ηε λνκνζεζία άδεηα. Ο ρεηξηζκφο ησλ κεραλεκάησλ ζα γίλεηαη απφ άηνκα πάλσ απφ 
18 εηψλ πνπ έρνπλ εκπεηξία ή θαη άδεηα, αλ ην πξνβιέπεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία (Π.Γ.1073)81 άξζξν 46α). 
Οη ρεηξηζηέο ζα έρνπλ ζε θάζε ζηηγκή νξαηφηεηα θαη επνπηεία ηεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, αλχςσζεο θαη 
κεηαθνξάο.  Αλ απηφ είλαη αδχλαην, ηφηε ζα ππάξρεη έκπεηξνο θνπκαληαδφξνο πνπ ζα βξίζθεηαη φκσο ζε 
ζέζε ηέηνηα πνπ ν ρεηξηζηήο λα δηαθξίλεη θαζαξά ηηο θηλήζεηο ηνπ θαη ν ίδηνο λα κελ θηλδπλεχεη απφ ηπρφλ 
πηψζε ηνπ θνξηίνπ.  Θα ειέγρνληαη ηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα θάζε θνξά πνπ αιιάδνπλ ζέζε θαη πξηλ 
αθφκα αξρίζνπλ λα δνπιεχνπλ.  Θα επηζεσξνχληαη ηαθηηθά ηα ζπξκαηφζρνηλα θαη ζα θαηαρσξνχληαη νη 
έιεγρνη ζην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο. 

 
 Θα ιακβάλνληαη ζπλερψο πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα απνθεχγνληαη αηπρήκαηα ζηνλ ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ 

απφ νρήκαηα – κεραλήκαηα. 
 
 Σα εηδηθά νρήκαηα – κεραλήκαηα ζα παξέρνπλ πξνζηαζία ζηνλ νδεγφ θαηά ηεο ζχλζιηςεο ζε πεξίπησζε 

αλαηξνπήο ηνπ νρήκαηνο – κεραλήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη θαηά ηεο πηψζεο αληηθεηκέλσλ. 
 
 Οη απνβάζξεο θαη ξάκπεο θφξησζεο – εθθφξησζεο: 
 

1. Θα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαζηάζεηο ησλ θνξηίσλ. 
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2. Θα δηαζέηνπλ κία ηνπιάρηζηνλ έμνδν. 

 
3. Θα πξνζθέξνπλ αζθάιεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηεο πηψζεο. 

 
 Οη νδνί θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ – κεραλεκάησλ : 
 

1. Θα επηζεκαίλνληαη επθξηλψο θαη ζα ειέγρνληαη ηαθηηθά θαη λα ζπληεξνχληαη. 
 
2. Θα βξίζθνληαη ζε επαξθή απφζηαζε απφ ζχξεο, πχιεο, δηαβάζεηο πεδψλ, δηαδξφκνπο θαη 

θιηκαθνζηάζηα. 
 
 Δθ' φζνλ ζην εξγνηάμην ζα ππάξρνπλ δψλεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο απηέο ζα είλαη εθνδηαζκέλεο κε 

ζπζηήκαηα πνπ ζα εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν κε εμνπζηνδνηεκέλσλ εξγαδνκέλσλ. 
 
 ΄ φιεο  ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νρήκαηα – κεραλήκαηα : 
 

1. Θα δηαηίζεληαη αζθαιείο ή θαηάιιειεο ππξνζβέζεηο γηα απηά. 
 
2. Θα ειέγρνληαη θαη ζα νξγαλψλεηαη ε θπθινθνξία, ψζηε λα ππάξρεη αζθάιεηα. 

 
 Θα παξέρεηαη επαξθήο ζεκαηνδφηεζε ή άιινο ηξφπνο ειέγρνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηελ 

θίλεζε νρεκάησλ – κεραλεκάησλ. 
Δηδηθέο πξνθπιάμεηο ζα ιακβάλνληαη γηα ηελ θίλεζε απηψλ κε ηελ φπηζζελ. 
 
1. Όπνπ δελ ππάξρεη νξαηφηεηα γηα ηνλ νδεγφ ή ρεηξηζηή ζα ππάξρεη έλα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν άηνκν 

πνπ ζα θαηεπζχλεη κε ζήκαηα ηνλ νδεγφ. 
 

2. Σα δάπεδα θαη ηα ζθαινπάηηα ησλ νρεκάησλ δελ ζα έρνπλ ιάδηα, γξάζν, ιάζπε ή άιιεο νιηζζεξέο 
νπζίεο. 

 
3. Όια ηα νρήκαηα θαη ηξνρνθφξα κεραλήκαηα δελ ζα αθήλνληαη ζε θιίζε κε ηελ κεραλή ζε ιεηηνπξγία. 

 
4. Όια ηα νρήκαηα – κεραλήκαηα κεηαθίλεζεο γαηψλ ή πιηθψλ ζα έρνπλ πηλαθίδεο κε ηελ έλδεημε : 

 
Α. Σνπ κηθηνχ βάξνπο. 
Β. Σνπ κεγίζηνπ βάξνπο θαηά άμνλα. 
Γ. Σνπ απφβαξνπ. 

5. Θα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ απνθπγή πηψζεο νρεκάησλ ζε θνηιφηεηεο εθζθαθψλ ή ζην 
λεξφ. 

 
6. Θα εμαζθαιίδεηαη ζπλερψο ε επζηάζεηα ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ είηε είλαη ζε ιεηηνπξγία είηε φρη. 

 
 
 
12.2    Κίλδπλνη από πηώζεηο πιηθώλ – αληηθεηκέλσλ  
 
      Απφ θηίζκαηα –  θέξνληα νξγαληζκφ 
      Απφ νηθνδνκηθά ζηνηρεία 
 
 Οη εξγαδφκελνη ζα πξνθπιάζζνληαη απφ πηψζεηο αληηθεηκέλσλ, εθ΄ φζνλ είλαη ηερληθά εθηθηφ κε κέζα 

ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο. 
 
 Σα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο ζα θπιάζζνληαη ή ζα ζηνηβάδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

θαηάξξεπζε ή αλαηξνπή ηνπο. 
 
 Δθ΄ φζνλ είλαη αλαγθαίν, ζα πξνβιέπνληαη ζηεγαδφκελνη δηάδξνκνη ζην εξγνηάμην ή ζα θαζίζηαηαη αδχλαηε 

ε πξφζβαζε ζηηο επηθίλδπλεο δψλεο. 
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 Πξνζηαηεπηηθά πξνζηεγάζκαηα ζα θαηαζθεπάδνληαη εθ΄ φζνλ πξνθχπηεη θίλδπλνο αηπρήκαηνο απφ πηψζεηο 
πιηθψλ. 

 
 Όηαλ ε θαηεδάθηζε ή απνμήισζε νπνηνπδήπνηε θηηξίνπ ή θαηαζθεπήο κπνξεί λα παξνπζηάζεη θίλδπλν γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο ή πεξαζηηθνχο ζα ιακβάλνληαη επαξθείο πξνθπιάμεηο, φπσο ε χπαξμε πεξίθξαμεο, 
πξνεηδνπνηεηηθήο πηλαθίδαο, ε θξαγκάησλ γηα λα πξνζηαηεχνληαη ηα άηνκα πνπ είλαη δπλαηφλ λα 
ηξαπκαηηζζνχλ απφ πηψζε πιηθψλ, εξγαιείσλ ή εμνπιηζκνχ πνπ κεηαθηλείηαη. 

 
 Όια ηα αλνίγκαηα απφ ηα νπνία κπνξεί λα πέζνπλ πιηθά ζα δηαηεξνχληαη απνηειεζκαηηθά θαιπκκέλα ή 

πεξηθξαγκέλα θαη ζα ζεκαηνδνηνχληαη θαηάιιεια. 
 
 Όηαλ πξνθαιείηαη πηψζε πιηθψλ, νη ζρεηηθνί ρψξνη πηψζεο απηψλ, εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ ζα 

θαζνξίδνληαη πξνζεθηηθά θαη ζα εμαζθαιίδεηαη ε απαγφξεπζε δηέιεπζεο ή παξακνλήο ζ΄ απηνχο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ή άιισλ αηφκσλ. 

 
 Οη εξγαδφκελνη ζα θέξνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζηαηεπηηθά κέζα πξνζηαζίαο (θξάλε θιπ.). 
 
12.3    Κίλδπλνη από εθηνμεπόκελα πιηθά  
 
Απφ εθηνμεπφκελα ζξαχζκαηα πιηθψλ 
 
 Καηά ηηο ζπγθνιιήζεηο ζα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα (αδηαθαλή θαη άθιεθηα παξαπεηάζκαηα, κέζα 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο) νχησο ψζηε λα απνθιείεηαη ε πξνζβνιή ησλ εγγχο εξγαδνκέλσλ απφ εθηνμεπφκελα 
δηάππξα ηεκαρίδηα. 

 
 Καηά ηηο εξγαζίεο κε ζπξκαηφζρνηλα ζα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα απνθπγή ζξαχζεο, 

απαγθίξσζεο θαη απνζχλδεζεο απηψλ, ήηνη : 
 

1. Θα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπξκαηφζρνηλα γηα ηελ αλχςσζε κφλν ηνπ επηηξεπφκελνπ βάξνπο. 
 
2. Θα εγθαζίζηαληαη, ζπληεξνχληαη θαη επηζεσξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπο 

λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. 
 

3. Γελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη επηζθεπαζκέλα ζπξκαηφζρνηλα ή φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο (ζθνπξηέο) πνπ 
πείζνπλ γηα θαθή θαηάζηαζε απηψλ. 

 
 ΄ φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο νη εξγαδφκελνη ζα θέξνπλ ηνλ θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ. 
 
 Οη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη απφ άηνκα πνπ έρνπλ ηα νπζηαζηηθά θαη ηππηθά πξνζφληα πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία. 
 
12.4 Κίλδπλνη από πηώζεηο από ύςνο  
 
   Πηψζε απφ νηθνδνκέο – θηίζκαηα 
   Πηψζεηο απφ δάπεδα εξγαζίαο – πξνζπειάζεηο 
   Πηψζε απφ ηθξηψκαηα 
 
 Πηψζεηο απφ χςνο ζα πξνιακβάλνληαη ηδίσο κέζσ ζηεξεψλ θηγθιηδσκάησλ κε επαξθέο χςνο πνπ ζα 

δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα εκπφδην ζηε ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ, έλα ρεηξνιηζζήξα θαη ελδηάκεζν νξηδφληην 
ζηνηρείν ή άιιν ηζνδχλακν κέζν ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 
Κηγθιηδψκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη ζε φια ηα αλνίγκαηα, θαηαζθεπέο, θξεάηηα, δεμακελέο, ηάθξνπο, επηθίλδπλα 
ράζκαηα.  Σα θηγθιηδψκαηα ζα είλαη αζθαιή θαη ζα έρνπλ χςνο ηνπιάρηζηνλ 1.0κ., κε θνππαζηή, ελδηάκεζε 
ξάβδν θαη ζσξάθην (ζνβαηεπί). 
 
Οη κηθξέο νπέο (κέρξη 0,15η.κ.) αληί γηα πεξίθξαμε κπνξνχλ λα πξνζηαηεπζνχλ κε αζθαιέο θάιπκκα. 
 

 Δξγαζίεο ζε χςνο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν κε ηελ βνήζεηα ηνπ θαηαιιήινπ εμνπιηζκνχ ή κε 
κεραληζκνχο ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο φπσο θηγθιηδψκαηα, εμέδξεο ή δίθηπα πξνζηαζίαο. 
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Οη εξγαδφκελνη ζε ζηέγεο ή θσηαγσγνχο κε επηθάιπςε απφ γπαιί ή πιαζηηθφ, θχιια ακηαληνηζηκέληνπ θιπ. 
ζα θηλνχληαη ζε θαηάιιεινπο αλζεθηηθνχο απηνθεξφκελνπο δηαδξφκνπο ή ζε δηαδξφκνπο ζηεξηγκέλνπο ζηα 
θέξνληα ζηνηρεία ησλ θαηαζθεπψλ. 

 
 ε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ησλ αλσηέξσ κέζσλ δελ είλαη δπλαηή ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ ζα 

πξνβιέπνληαη θαηάιιεια κέζα πξφζβαζεο θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη δψλεο αζθαιείαο ή άιιεο κέζνδνη 
αζθάιεηαο κε αγθχξσζε κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 
 Οη θιίκαθεο ζα έρνπλ επαξθή αληνρή θαη ζα ζπληεξνχληαη ζσζηά. Θα ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ζσζηά, ζηα 

θαηάιιεια ζεκεία θαη ζχκθσλα κε ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 
 
 Οη εξγαδφκελνη δελ ζα απαζρνινχληαη ζε εμσηεξηθή ζθαισζηά αλ θαηξηθέο ζπλζήθεο απεηινχλ ηελ αζθάιεηά 

ηνπο. 
 
 Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζε ζθαισζηέο απαγνξεχεηαη θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο. 
 
 Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο εξγαζηψλ ζε ζηέγε ζα πξνζρεδηάδνληαη θαη ζα επηβιέπνληαη θαηάιιεια. 
 
 Δξγαζίεο ζε ζηέγεο ζα αλαιακβάλνληαη κφλν απφ άηνκα πνπ έρνπλ ηελ αλαγθαία γλψζε θαη πείξα γη απηφ 

ην είδνο εξγαζίαο. 
 
 Καηά ηελ δηάξθεηα εθηεηακέλεο εξγαζίαο ζηελ ζηέγε ζα παξέρνληαη γεξά θξάγκαηα ή θηγθιηδψκαηα θαη 

θξάγκαηα άθξσλ γηα λα εκπνδίδνπλ ηελ  πηψζε ησλ εξγαδνκέλσλ 
 
 Κηίξηα κε εχζξαπζηεο ζηέγεο ζα θέξνπλ πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο ηνπνζεηεκέλεο ζηηο εηζφδνπο ηεο 

ζηέγεο. 
 
 ηέγεο κε βαζκφ θιίζεο κεγαιχηεξν ησλ 10% ζα ζεσξνχληαη επηθιηλείο. 
 
12.5   Κίλδπλνη από κεηαθεξόκελα πιηθά – εθθνξηώζεηο  
 
 Ζ θφξησζε, εθθφξησζε θαη κεηαθνξά πιηθψλ ζα γίλεηαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα κελ εθηίζεληαη ζε 

θίλδπλν άηνκα, ιφγσ θαηαξξεχζεσο, θπιίζεσο, αλαηξνπήο, θαηαξξεχζεσο ή ζξαχζεσο αληηθεηκέλσλ. 
 
 ε θνξηψζεηο – εθθνξηψζεηο απαγνξεχεηαη ε παξακνλή πξνζψπσλ εληφο ηεο ηξνρηάο δηαθηλήζεσο ηνπ 

πιηθνχ. 
 
 Πξν ηεο θνξηψζεσο – εθθνξηψζεσο νρεκάησλ κε επζχλε ηνπ νδεγνχ ζα εμαζθαιίδνληαη ηα νρήκαηα γηα 

απνθπγή ηπραίαο θίλεζεο. 
 
 Καηά ηελ απνζήθεπζε θαη ζηνίβαμε ζα θαηαβάιιεηαη θξνληίδα ψζηε νπδείο λα δηαθηλδπλεχεη απφ 

θαηάξξεπζε ή πηψζε αληηθεηκέλσλ. 
 
 Δπηκήθε αληηθείκελα κεηαθεξφκελα απφ έλα άηνκν ζα έρνπλ θιίζε πξνο ηα νπίζσ. 
 
 Καηά ηελ κεηαθνξά βαξέσο αληηθεηκέλνπ απφ πεξηζζφηεξα άηνκα ν αξηζκφο ηνπο ζα ξπζκίδεηαη αλάινγα 

ηνπ πξνο κεηαθνξά βάξνπο θαη ε δηάηαμή ηνπο ζα γίλεηαη θαη αλάζηεκα. 
 
 Πξν ηεο απνζέζεσο ή απνξξίςεσο επηκεθψλ αληηθεηκέλσλ νη εθηεινχληεο ηελ κεηαθνξά ζα επξίζθνληαη 

απφ ηελ απηήλ πιεπξά. 
 
 Όια ηα κέξε ηνπ ζηιφ, φπνπ πξέπεη λα κεηαβεί εξγαδφκελνο, ζα εθνδηάδνληαη κε αζθαιή κέζα πξφζβαζεο 

φπσο ζθαινπάηηα, ζηαζεξέο ζθάιεο, αλπςσηήξεο. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ πηλαθίδεο απαγνξεπηηθέο γηα 
άηνκα κε έρνληα εξγαζία θαη κε εμεηδηθεπκέλα. 

 
 Ο θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία πνπ εγθπκνλεί ε ρεηξνλαθηηθή αλχςσζε βάξνπο ζα απνθεχγεηαη 

κεηψλνληαο ην βάξνο κε ηελ ρξήζε κεραληθψλ  ζπζθεπψλ ή κε άιια κέζα. 
 
12.6    Κίλδπλνη από ειεθηξνπιεμία  
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 Όιεο νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα εγθαηαζηαζνχλ, ζπληεξεζνχλ, δνθηκαζζνχλ θαη επηζεσξεζνχλ απφ 
αξκφδην πξφζσπν ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. 

 
 Πξηλ αξρίζεη ε θαηαζθεπή θαη θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο ζα ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα, γηα λα εμαθξηβψλεηαη 

ηπρφλ θίλδπλνο θαη λα πξνθπιάζζνληαη νη εξγαδφκελνη απφ θάζε γπκλφ ειεθηξνθφξν θαιψδην ή ειεθηξ. 
κεραλήκαηα ή εξγαιεία. 

 
 Ζ ηνπνζέηεζε θαη ε ζπληήξεζε ειεθηξηθψλ θαισδίσλ θαη ζπζθεπψλ ζηα εξγνηάμηα ζα είλαη ζχκθσλε κε 

ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. 
 
 Όια ηα ηκήκαηα ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζα έρνπλ κέγεζνο θαη ραξαθηεξηζηηθά θαηάιιεια γηα ηηο 

απαηηήζεηο ηζρχνο θαη γηα ηελ εξγαζία πνπ κπνξεί λα απαηηεζεί. 
 
 Όια ηα κέξε ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζα θαηαζθεπάδνληαη, εγθαζίζηαληαη θαη ζα ζπληεξνχληαη έηζη, 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο. 
 
 Ζ δηαλνκή ηνπ ξεχκαηνο ζηελ θάζε εξγαζία ζα γίλεηαη κέζσ ελφο δηαθφπηε, πνπ ζα απνκνλψλεη ην ξεχκα 

απφ φινπο ηνπο αγσγνχο, ζα είλαη πξνζπειάζηκνο θαη ζα κπνξεί λα θιεηδψλεηαη ζηελ ζέζε "OFF" αιιά φρη 
ζηελ ζέζε "ON". Ζ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 
δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο απφ φινπο ηνπο αγσγνχο ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο. 

 
 Όιεο νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη έμνδνη ζα ζεκεηψλνληαη επθξηλψο θαη ζα θέξνπλ ηελ έλδεημε ηνπ ζθνπνχ ή 

ηεο ηάζεο ηνπο. 
 
 Δάλ ε δηάηαμε ηεο εγθαηάζηαζεο δελ κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί εχθνια, ηα θπθιψκαηα θαη νη ζπζθεπέο ζα 

επηζεκαλζνχλ κε επηγξαθέο ή άιια θαηάιιεια κέζα. 
 
 Κπθιψκαηα θαη ζπζθεπέο πνπ θέξνπλ δηαθνξεηηθέο ηάζεηο ζηελ ίδηα εγθαηάζηαζε ζα επηζεκαλζνχλ κε 

εκθαλή κέζα, φπσο ε ρξσκαηηθή ζήκαλζε. 
 Δπαξθείο πξνθπιάμεηο ζα ιακβάλνληαη ψζηε λα εκπνδίδνληαη νη εγθαηαζηάζεηο λα ιάβνπλ ξεχκα 

πςειφηεξεο ηάζεο απφ ηηο άιιεο. 
 
 Όπνπ είλαη αλάγθε γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ νη εγθαηαζηάζεηο ζα πξνζηαηεχνληαη απφ θεξαπλνχο. 
 
 Οη γξακκέο ζεκαηνδφηεζεο θαη ηειεπηθνηλσληψλ δελ ζα βξίζθνληαη ζηα ίδηα ππνζηεξίγκαηα κε ηηο γξακκέο 

κέζεο θαη πςειέο ηάζεο. 
 
 Πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιεια κέξε. 
 

Γηα λα απαγνξεχνπλ ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα λα εηζέξρνληαη ζε ρψξνπο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή 
λα επεκβαίλνπλ θαη λα ρεηξίδνληαη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. 
 
Γηα λα παξέρνπλ νδεγίεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ ζε πεξίπησζε δηάζσζεο αηφκσλ πνπ 
έρνπλ έιζεη ζε επαθή κε ειεθηξνθφξνπο αγσγνχο θαη παξνρή Α΄ Βνεζεηψλ ζε άηνκα πνπ έρνπλ πάζεη 
ειεθηξνπιεμία. 
 
Γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ππεχζπλν πνπ πξέπεη λα εηδνπνηεζεί ζε πεξίπησζε ειεθηξηθνχ αηπρήκαηνο ή 
επηθίλδπλνπ πεξηζηαηηθνχ. 
 

 Καηάιιειεο πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο ζα ππάξρνπλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο φπνπ ε επαθή ή ε 
πξνζέγγηζε ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλε. 

 
 Πιήξεο ελεκέξσζε παξέρεηαη ζηα άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ φζνλ αθνξά φινπο ηνπο 

πηζαλνχο θηλδχλνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ. 
 
 Πξηλ αξρίζεη νπνηαδήπνηε εξγαζία ζε αγσγνχο ή εμνπιηζκφ πνπ δελ πξέπεη λα παξακείλεη ελεξγφο : 
 

Θα δηαθνπεί ε παξνρή ξεχκαηνο. 
 
Θα ιακβάλνληαη νη θαηάιιειεο πξνθπιάμεηο ψζηε λα απνθεπρζεί ε εθ λένπ παξνρή ξεχκαηνο. 
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Οη αγσγνί θαη ν εμνπιηζκφο ζα δνθηκάδνληαη γηα λα επηβεβαησζεί φηη είλαη αλελεξγνί. 
 
Οη αγσγνί θαη ν εμνπιηζκφο ζα γεηψλνληαη θαη ζα βξαρπθπθιψλνληαη. 
 
Γεηηνληθά ηκήκαηα ειεθηξνθφξνπ εμνπιηζκνχ ζα πξνζηαηεχνληαη επαξθψο γηα ηελ απνθπγή ηπραίαο 
επαθήο. 
 

 Αθνχ ηειεηψζεη ε εξγαζία ζηνπο αγσγνχο θαη ηνλ εμνπιηζκφ, ην ξεχκα ζα επαλαδηνρεπηεχεηαη κφλν κεηά 
απφ εληνιή ηνπ αξκνδίνπ πξνζψπνπ, αθνχ πξψηα αθαηξεζνχλ ε γείσζε θαη ε βξαρπθχθισζε θαη 
αλαθεξζεί φηη ν ρψξνο εξγαζίαο είλαη αζθαιήο. 

 
 Οη ειεθηξνιφγνη ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε θαηάιιεια θαη επαξθή εξγαιεία θαη εμνπιηζκφ αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο φπσο πξνβιέπνπλ νη θαλνληζκνί. 
 
12.7    Κίλδπλνη από ππξθαγηέο  
 
 Γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ππξθαγηάο ζα ιακβάλνληαη φια ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε : 
 

1. Να απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο ππξθαγηάο. 
 
2. Να ειέγρεηαη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά θάζε μέζπαζκα ππξθαγηάο. 

 
3. Να πξαγκαηνπνηείηαη γξήγνξε θαη αζθαιήο εθθέλσζε ηνπ ρψξνπ. 

 
 Θα ππάξρνπλ αζθαιηζκέλνη απνζεθεπηηθνί ρψξνη γηα εχθιεθηα πγξά, ζηεξεά θαη αέξηα. 
 
 Σν θάπληζκα ζα απαγνξεχεηαη κε πηλαθίδεο κε ηελ έλδεημε "Μελ θαπλίδεηε" νη νπνίεο ζα είλαη άκεζα 

επδηάθξηηεο θαη επαλάγλσζηεο ζε θάζε ρψξν πνπ πεξηέρεη θαχζηκα ή εχθιεθηα πιηθά. 
 
 Καχζηκα πιηθά, φπσο πιηθά ζπζθεπαζίαο, πξηνλίδη, ιαδσκέλα ζηνππηά, άρξεζηα μχια ή πιαζηηθά δελ ζα 

ζπζζσξεχνληαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, αιιά ζα θπιάζζνληαη ζε θιεηζηά κεηαιιηθά θνπηηά ζε αζθαιέο κέξνο. 
 
 Θα γίλνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη ζε κέξε κε θίλδπλν ππξθαγηάο. 
 
 πγθφιιεζε, θνπή κε θιφγα θαη άιιεο ζεξκέο εξγαζίεο ζα γίλνληαη κφλν ππφ ηελ επίβιεςε αξκνδίνπ θαη κε 

ιήςε θαηαιιήισλ πξνθπιάμεσλ. 
 
 Οη ρψξνη εξγαζίαο ζα εθνδηάδνληαη κε ηα θαηάιιεια θαη επαξθή κέζα ππξφζβεζεο ηα νπνία ζα είλαη 

εχθνια νξαηά θαη πξνζπειάζηκα. 
 
 Ο εμνπιηζκφο ππξφζβεζεο ζα ζπληεξείηαη θαηάιιεια θαη ζα επηζεσξείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
 
 Όιν ην πξνζσπηθφ (επηβιέπνληεο θαη εξγαδφκελνη) ζα είλαη εθπαηδεπκέλνη ζηελ ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

ππξφζβεζεο. 
 
 Σα κέζα δηαθπγήο ζα είλαη πξνζπειάζηκα, νη δίνδνη δηαθπγήο ζα επηζεσξνχληαη ζπρλά, εηδηθά ζε ςειέο 

θαηαζθεπέο φπνπ ε πξφζβαζε είλαη πεξηνξηζκέλε. 
 

Θα δίδνληαη επαξθή θαη θαηάιιεια πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο πνπ ζα αθνχγνληαη ζ 
φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 
 
Θα ππάξρεη έλα απνηειεζκαηηθφ ζρέδην εθθέλσζεο φισλ ησλ ρψξσλ εξγαζίαο γξήγνξα θαη ρσξίο παληθφ. 
Όιεο νη εξγαζίεο ζα ζηακαηνχλ ακέζσο κφιηο αθνπζζεί ην ζήκα. 
 
 
Πηλαθίδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε εκθαλή ζεκεία δείρλνληαο : 
 
Σνλ πιεζηέζηεξν ζπλαγεξκφ ππξθαγηάο 
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Σν λνχκεξν ηειεθψλνπ θαη ηε δηεχζπλζε ηεο πιεζηέζηεξεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο. 
 

12.8     Κίλδπλνη Από εγθαύκαηα 
 
 Οη απαζρνινχκελνη ζε εξγαζίεο ζπγθνιιήζεσο ή νμπγνλνθνπήο ζα είλαη άηνκα εμεηδηθεπκέλα θαη ζα 

θέθηεληαη ηα ππφ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πξνβιεπφκελα νπζηαζηηθά θαη ηππηθά πξνζφληα. 
 
 Πξν πάζεο εξγαζίαο ζπγθνιιήζεσο ή νμπγνλνθνπήο νη ρεηξηζηέο ζα ειέγρνπλ απηέο θαη ηα παξειθφκελα 

γηα δηαπίζησζε ηπρφλ βιάβεο ή θζνξάο. 
 
 Οη εξγαδφκελνη ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηα θαηάιιεια κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 
 Σα πξνζηαηεπηηθά κέζα γηα θάζε εξγαζία ζα ρνξεγνχληαη θαη ζηνλ βνεζφ ηνπ ρεηξηζηή. 
 
 Θα ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζηαηεπηηθά γάληηα γηα εξγαζίεο ζε θαπζηήξεο, ππεξζεξκελφκελα ηκήκαηα 

κεραλψλ. 
 
 Θα ιακβάλνληαη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα πξνθχιαμε απφ ηνλ αζβέζηε θαη ηα νμέα. 
 
 Οη εξγαδφκελνη ζα γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ πνπ ζα ιεηηνπξγεί ν ζηαζκφο Α΄ Βνεζεηψλ ζε πεξίπησζε 

εγθαπκάησλ. 
 
 Θ ππάξρνπλ πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο πνπ ζα παξέρνπλ νδεγίεο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ ζε πεξίπησζε 

εγθαπκάησλ. 
 
 Πιήξεο ελεκέξσζε ζα παξέρεηαη ζηα άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη ζπζθεπέο ή κεραλέο ή πιηθά πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ εγθαχκαηα. 
 
 ην ζηαζκφ Α΄ Βνεζεηψλ ζα ππάξρνπλ θαηάιιειεο αινηθέο γηα αληηκεηψπηζε εγθαπκάησλ. 
 
12.9   Κίλδπλνη από έθζεζε ζε βιαπηηθνύο παξάγνληεο  
 
 Φπζηθνί βιαπηηθνί παξάγνληεο 
 Υεκηθνί βιαπηηθνί παξάγνληεο  
 Βηνινγηθνί βιαπηηθνί παξάγνληεο 
 
 Λήςε φισλ ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνθχιαμε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηηο αηκνζθαηξηθέο επηδξάζεηο (ηεο 

ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο, ηνπ ςχρνπο θαη ηεο πγξαζίαο) νη νπνίεο κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 
πγεία ηνπο φπσο: 

 
1. Καηάιιειε κειέηε ηνπ θφξηνπ θαη ηεο 
 
2. Δθπαίδεπζε γηα λα είλαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο ησλ πξψησλ ζπκπησκάησλ. 

 
3. Παξνρή πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 
4. Σαθηηθή ηαηξηθή παξαθνινχζεζε. 

 
5. Αλάπαπζε ζε δξνζεξέο πεξηνρέο θαη επαξθή παξνρή πφζηκνπ λεξνχ φηαλ ε εξγαζία γίλεηαη ζε 

ζπλζήθεο πςειήο ζεξκφηεηαο. 
 
 Λήςε φισλ ησλ κέηξσλ γηα παξνρή πξνζηαζίαο ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηηο επηβιαβείο επηδξάζεηο ηνπ 

ζνξχβνπ θαη ησλ δνλήζεσλ απφ κεραλήκαηα θαη κεζφδνπο εξγαζίαο φπσο : 
 

1. Αληηθαηάζηαζε επηθίλδπλσλ κεραλψλ θαη κεζφδσλ εξγαζίαο απφ άιιεο ιηγφηεξν επηθίλδπλεο. 
 
2. Μείσζε ηεο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 
3. Παξνρή αηνκηθήο πξνζηαζίαο ηεο αθνήο. 
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4. Καηάιιεια πξνζηαηεπηηθά γάληηα, γηα ηηο δνλήζεηο. 
 
13.   Ηθξηώκαηα 
 
Σνπνζέηεζε ηθξησκάησλ πξνβιέπεηαη : 
 
 Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηχπσλ (μπινηχπσλ, κεηαιινηχπσλ θιπ.). 
 ηηο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο φςεηο (γηα ηε δεκηνπξγία επηπέδσλ εξγαζίαο ή γηα ηε ζηεξέσζε ησλ 

ζπζηεκάησλ απφξξηςεο ησλ αρξήζησλ πιηθψλ). 
 
 ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο εξγαζίαο : 
 

Γηα ηε δεκηνπξγία επηπέδσλ εξγαζίαο (ηνηρνδνκψλ, επηρξηζκάησλ, επελδχζεσλ ηνίρσλ θαη νξνθψλ, βαθψλ 
θιπ.) ή θαη γηα ηε ζηεξέσζε ησλ ζπζηεκάησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
Γηα ηελ πιεπξηθή ζηήξημε θαζαηξνπκέλσλ θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ. 
Γηα ηελ ππνζηήξημε παησκάησλ (πιαθψλ, δνθψλ θιπ.) ζηα νπνία γίλνληαη εληζρχζεηο ή δηαλνίγνληαη νπέο. 
 

 Όπνπ αιινχ απαηηείηαη. 
 
13.1   Καλνληζκνί 
 
Ζ θαηαζθεπή θαη ζηήξημε θάζε είδνπο ηθξησκάησλ δηέπεηαη απφ ηνπο εμήο θαλνληζκνχο : 
 
1. Π.Γ. 778/80 9ΦΔΚ 193/Α/26.8.800 "Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ" 

Άξζξα 1-19 θαη Παξάξηεκα (ζρέδηα). 
2. DIN 4420 : Ηθξηψκαηα εξγαζίαο θαη αζθαιείαο – Τπνινγηζκφο θαη θαηαζθεπή δηακφξθσζε. 
 
13.2    Τιηθά θαη ηύπνη ηθξησκάησλ  
 
Σα ηθξηψκαηα κπνξνχλ λα είλαη κεηαιιηθά (ζσιελσηέο θαηαζθεπέο ) ή μχιηλα θαη λα είλαη ζηαζεξά ή θηλεηά. 
 
Σα ζηαζεξά ζα είλαη αζθαιψο ζηεξηγκέλα ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα ζξαπζηνχλ, λα παξακνξθσζνχλ ή λα 
εκθαλίζνπλ επηθίλδπλνπο θξαδαζκνχο. 
 
Δηδηθά ηα ηθξηψκαηα ππνζηήξημεο γχξσ απφ δηαλνηγκέλεο νπέο ζε παηψκαηα ζα έρνπλ ζχζηεκα άλησζεο 
(θνριησηά πνδαξηθά) γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ρεηιψλ ηεο νπήο πνπ ζα δηαλνηγεί. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
εξγαζίαο θαζαίξεζεο ηεο πιάθαο ηα ηθξηψκαηα απηά ζα δηαηεξνχληαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο λέαο 
θαηαζθεπήο. 
 
Σα θηλεηά ηθξηψκαηα ζα απνηεινχληαη απφ μχιηλα θαβαιέηα ή κεηαιιηθά πιαίζηα, ζπλδεφκελα ζε πχξγνπο θαη – 
γηα ιφγνπο επζηάζεηαο – δε ζα έρνπλ χςνο κεγαιχηεξν  απφ ην 3 – πιαίζην ηεο κηθξφηεξεο πιεπξάο ηνπο. 
 
13.3   Σνπνζέηεζε θαη απνκάθξπλζε ηθξησκάησλ  
 
Σα ηθξηψκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη κε πξνζνρή ζε θάζε ρψξν εξγαζίαο.  Έηζη ψζηε λα κελ πξνθαινχληαη δεκηέο 
θαη θζνξέο. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζα απνζπλαξκνινγνχληαη θαη ζα απνκαθξχλνληαη, εθηφο απφ – 
ππνζηεξίγκαηα ησλ νπψλ φηαλ ππάξρνπλ. 
 
13.4    Δηδηθέο απαηηήζεηο  
 
Ζ θαηαζθεπή θαη ε απνμήισζε ησλ μχιηλσλ ηθξησκάησλ ζα γίλεηαη απφ εηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο. Ζ θαηαζθεπή θαη 
ε απνμήισζε ησλ κεηαιιηθψλ ηθξησκάησλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ 
εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπο. 
 
Δθ΄ φζνλ ηα ζηαζεξά ηθξηψκαηα είλαη πςειά, πξηλ αθφκα αξρίζνπλ νη εξγαζίεο ζ΄ απηά, ζα ειέγρνληαη θαη ζα 
εθδίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηνλ κεραληθφ θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ έξγνπ. Ζ βεβαίσζε απηή ζεσξείηαη 
απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο  θαη ν αξηζκφο ηεο γξάθεηαη ζην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο. 
 
Ο ζθειεηφο ησλ ηθξησκάησλ απνηειείηαη απφ θαηαθφξπθα θαη νξηδφληηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζπλδένληαη 
κεηαμχ ηνπο έηζη φπσο κε ιεπηνκέξεηεο θαη ζρήκαηα πεξηγξάθεηαη ζην Π.Γ. 778/80 άξζξα 4 κέρξη θαη 16. ην 
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ζθειεηφ ησλ ηθξησκάησλ ζα ππάξρνπλ νπσζδήπνηε θαη ζηνηρεία ρηαζηί (ηηξάληεο) γηα λα δέλνπλ ηε ζθαισζηά 
θαη έηζη λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο λα ζηξεβιψζεη. 
 
Κάζε ζηαζεξή ζθαισζηά ζα δέλεηαη κε ηελ νηθνδνκή θαηά πεξίπησζε, ζπζηήκαηα θαη πιηθά. Έηζη εμαζθαιίδεηαη 
απφ ηπρφλ νξηδφληηεο κεηαθηλήζεηο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δίλεηαη ζηα ζεκεία ζηήξημεο ησλ ηθξησκάησλ ζην 
έδαθνο.  Απαγνξεχεηαη θάζε πξφρεηξε ζηήξημε (π.ρ. αθαηάιιεια πέδηια, φπσο πέηξεο, ηζηκεληφιηζνη θιπ. ή 
αθαηάιιεινο ηξφπνο, φπσο ινμά, ρσξίο πέδηια θιπ.) γηα λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο θαηάξξεπζεο. 
 
Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά θαη θαιά 
ζπληεξεκέλα. 
 
Σν δάπεδν εξγαζίαο ησλ ηθξησκάησλ ζα έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 60εθ., αιιά απηφ απμάλεηαη αλάινγα κε ηε 
ρξήζε ηνπ δαπέδνπ θαη κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη 1,50κ.  Σα καδέξηα πνπ απνηεινχλ ην δάπεδν εξγαζίαο δελ 
ζα αθήλνπλ θελά κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο ην θελφ κεηαμχ δαπέδνπ θαη θαηαθφξπθνπ δαπέδνπ θαη θαηαθφξπθνπ 
δνκηθνχ ζηνηρείνπ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξα απφ 30εθ. 
 
ε θάζε δάπεδν εξγαζίαο ζα ππάξρεη : 
1. Αλζεθηηθή θνππαζηή ζε χςνο 1,00 κ. κε παξάιιειε ζαλίδα ζην 
      κεζνδηάζηεκα κεηαμχ δαπέδνπ θαη θνππαζηήο, θαη 
 
2. Θσξάθηα (ζνβαηεπί) πιάηνπο 15 εθ. Καη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ δαπέδνπ. 
 
Οη παξαπάλσ απαηηήζεηο απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ πηψζεηο θαη ζηελ πξνζηαζία 
ηνπο απφ πηψζε πιηθψλ. 
Απαγνξεχεηαη ε ππεξθφξησζε ησλ δαπέδσλ εξγαζίαο ησλ ηθξησκάησλ.  Γη΄ απηφ ζα ππάξρεη ζπλερήο επίβιεςε 
απφ ηνλ Αλάδνρν. 
 
Σα ηθξηψκαηα, ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζα είλαη πιήξε. Απαγνξεχεηαη ε κεξηθή απνζπλαξκνιφγεζε 
ηνπο (π.ρ. αθαίξεζε καδεξηψλ δαπέδνπ ή θνππαζηψλ θιπ.) 
 
Σα ηθξηψκαηα ζα επηζεσξνχληαη απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ 
 
1. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο ησλ. 
 
2. ηε ζπλέρεηα θαηά ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
 
3. Μεηά απφ θάζε κεηαηξνπή, πεξίνδν αρξεζηίαο, θαθνθαηξία ή ζεηζκηθέο δνλήζεηο ή κεηά απφ νπνηεζδήπνηε 

πεξηζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αληνρή ή ηελ ζηαζεξφηεηά ηνπο. 
 
 
14. Δξγαζίεο πιεζίνλ αγσγώλ πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία  
 

ε ιεηηνπξγία ζεσξνχληαη νη αγσγνί πνπ πξνβιέπνληαη λα δηαηεξεζνχλ, ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο 
ησλ εθζθαθψλ απηνί βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία. Ζ έλλνηα "ππφ ιεηηνπξγία" δελ αλαηξείηαη απφ ηπρφλ 
πξνζσξηλή ζέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ. 
 

14.1     Σξόπνο εθηέιεζεο εξγαζίαο 
 
Οη εθζθαθέο ζηελ πεξηνρή ησλ αγσγψλ ΟΚΩ ζα γίλνληαη κε άθξα πξνζνρή κε πνιχ ειαθξά κεραλήκαηα, 
αθφκε θαη κε ηα ρέξηα, φηαλ ππάξρνπλ θίλδπλνη γηα ηνπο αγσγνχο απφ ηηο νδεγίεο ηφζν ηεο επηβιέπνπζαο 
ππεξεζίαο, φζν θαη αξκνδίσλ ππαιιήισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ΟΚΩ. 
 
Οη ηπρφλ απνθαιππηφκελνη θαη αησξνχκελνη νρεηνί πνπ ζα έρνπλ αλάγθε ππνζηήξημεο ή αληηζηήξημεο ζα 
ππνζηεξίδνληαη θαη ζα αληηζηεξίδνληαη. Με θαηάιιεια ππνζηεξίγκαηα (μχιηλα, ζηδεξά, απφ ζθπξφδεκα 
θιπ.) ζα εμαζθαιίδεηαη ε απφιπηε αζθάιεηά ηνπο θαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θαηαζθεπήο φζν θαη κειινληηθά κεηά ηελ ηπρφλ επαλαπιήξσζε ηνπ ζθάκκαηνο. 
 
Γηα ζνβαξήο ζεκαζίαο αγσγνχο θαη εθφζνλ ακθηζβεηείηαη ε επάξθεηα ησλ κέζσλ ππνζηήξημεο θαη 
αληηζηήξημεο πνπ πξνβιέπεη ν αλάδνρνο, ε Τπεξεζία επίβιεςεο είλαη δπλαηφ λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν 
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λα ζπληάμεη εηδηθή κειέηε ηεο ππνζηήξημεο θαη αληηζηήξημεο, ρσξίο απνδεκίσζε. Ζ κειέηε απηή πξέπεη λα 
εγθξηζεί αξκφδηα πξηλ εθαξκνζηεί απφ ηνλ αλάδνρν. 
 
Γηα ηελ αζθαιή έδξαζε ησλ αγσγψλ επαλεπίρσζε κε εηδηθφ θνθθψδεο πιηθφ ηεο "δψλεο αγσγνχ" θαη κε ηε 
ρξήζε θαηάιιεισλ κέζσλ θαη κεζφδνπο εξγαζίαο εθαξκφδνληαη φζα αλαθέξζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο 
ζρεηηθέο παξαγξάθνπο. 
 
Δάλ απαηηεζεί πιαγηνθίλεζε επθάκπησλ αγσγψλ ΟΚΩ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο θαη ησλ 
αξκνδίσλ ππαιιήισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ΟΚΩ απηή ζα γίλεη κε ηε κέγηζηε δπλαηή πξνζνρή θαη ηα 
θαηάιιεια κέζα θαη πξνζσπηθφ ψζηε λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε βιάβε ησλ αγσγψλ ΟΚΩ. 
 
Δάλ θξηζεί αλαγθαίν γηα ιφγνπο αζθαιείαο απφ ηνλ Αλάδνρν ή θαη ηελ Τπεξεζία επίβιεςεο λα γίλεη 
πξνζσξηλή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ εηδψλ αγσγψλ (π.ρ. αγσγνί ΟΣΔ. ΓΔΖ θιπ.) θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ, ηφηε απφιπηα ππεχζπλνο γηα ηελ αίηεζε ηεο ζρεηηθήο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο 
είλαη ν Αλάδνρνο. Ζ Τπεξεζία ζα ηνλ ζπλδξάκεη κε ζρεηηθέο ελέξγεηέο ηεο ρσξίο λα αλαιακβάλεη νπδεκία 
επζχλε φηη ζα γίλεη δπλαηή ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ή θαη αλ γίλεη δπλαηή  ε δηαθνπή ή θαη αλ γίλεη απηή ε 
δηαθνπή,  πνηα ζα είλαη ε δηάξθεηά ηεο , πνηα ψξα ηεο εκέξαο ή ηεο λχρηαο θ.η.ι. επνκέλσο ν Αλάδνρνο 
θαηά ηε κφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζα ζεσξήζεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο φινη νη 
ζπλαληψκελνη αγσγνί ζα βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία. 
 
Όηαλ ζχκθσλα κε ηε κειέηε ή θαη ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, πξνβιέπεηαη θάιπςε (ππαξρφλησλ θαη 
δηαηεξνχκελσλ ζηε ζέζε ηνπο) αγσγψλ ΟΚΩ κε θαηαζθεπέο ζθπξνδέκαηνο, κε απνηέιεζκα λα είλαη 
δπζρεξήο ε κειινληηθή επίζθεςε ζηνπο αγσγνχο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη λέεο εξγαζίεο πιεζηάδνπλ ζε 
απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 0,50κ. απφ ηελ πξνζθείκελε πιεπξηθή παξεηά ή 1,00κ. απφ ηελ άλσ παξεηά ηνπ 
ππάξρνληνο αγσγνχ, ιακβάλνληαη ηα αθφινπζα κέηξα : 
 
1. Γίλεηαη εθζθαθή κε ειαθξά κεραληθά κέζα ή θαη κε ηα ρέξηα θαη απνθαιχπηεηαη ν αγσγφο κέρξη βάζνπο 

πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηε κειέηε. Αλ δελ πξνζδηνξίδεηαη ζηε κειέηε, νη ζσιελσηνί απνθαιχπηνληαη κέρξη 
ην κηζφ βάζνο ηνπο νη ζνισηνί ή σνεηδείο νρεηνί κέρξη ηε ζηάζκε ηεο γελλήζεσο ηνπ ζφινπ. 

 
2. Δπηζεσξείηαη ν αγσγφο πνπ απνθαιχθζεθε ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη δε ζα ππνζηεί δεκηέο ή θαη λα έρεη 

ππνζηεί επηδηνξζσζνχλ κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ (ρσξίο γη΄ απηφ ην ιφγν λα δηθαηνχηαη 
ακνηβή ή παξάηαζε πξνζεζκίαο). 

 
3. Δπαλεπηρψλεηαη κε πξνζνρή θαη κε ρξήζε κφλν ειαθξψλ κεραληθψλ κέζσλ, ψζηε λα δηακνξθσζεί 

ζθάκκα κε ην γεσκεηξηθφ ζρήκα ηνπ πξνο θαηαζθεπή έξγνπ.  Ζ επαλεπίρσζε απηή ζα γίλεηαη αθφκα 
θαη κε ρξήζε μπινηχπσλ ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
4. ε πεξίπησζε πνπ κεηαβηβάδνληαη λέα θνξηία απφ ηηο λέεο θαηαζθεπέο ηφηε πάλσ απφ ηε δψλε ηνπ 

αγσγνχ, ε επαλεπίρσζε ζα γίλεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απαξαίηεηε ειαζηηθφηεηα θάησ 
απφ ηελ θαηαζθεπή απφ ζθπξφδεκα, γηα λα απνθεπρζεί ε κεηαθνξά θνξηίσλ απφ ηελ ππεξθείκελε 
θαηαζθεπή ζηνλ ππνθείκελν αγσγφ. Όηαλ ε θαηαζθεπή απφ ζθπξφδεκα πιεζηάδεη ζε πνιχ κηθξή 
απφζηαζε απφ ηνλ ππνθείκελν ή πεξηβαιιφκελν αγσγφ ηφηε ζα πξνβιέπεηαη ε κεζνιάβεζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ κεηαμχ ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ αγσγνχ κε ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεηαη φηη δε 
κεηαθέξνληαη ηα πξναλαθεξζέληα κεγάια θνξηία ζηνλ αγσγφ (π.ρ. ρξεζηκνπνηείηαη ζηξψζε 
δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο θαηαιιήινπ πάρνπο θιπ.). 

 
15.     Αζθάιεηα θαη πγηεηλή εξγνηαμίνπ  
 
 Πξφζβαζε 
 

Ζ πξφζβαζε ζην εξγνηάμην ζρεδηάδεηαη ψζηε λα είλαη αζθαιήο θαη λα δεκηνπξγεί ηα ιηγφηεξα πξνβιήκαηα 
ζηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο 
 
Σνπνζεηείηαη ε εηδηθή πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε θαη ην βξάδπ θαηάιιεινο (φρη εθηπθισηηθφο) θσηηζκφο. 
 

 Δμνπιηζκφο αζθαιείαο θαη πξψησλ βνεζεηψλ 
 

ε θάζε εξγνηάμην ππάξρεη εμνπιηζκφο πξψησλ βνεζεηψλ, ν νπνίνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη : λάξζεθεο, 
θνπηί Α΄ Βνεζεηψλ, θηάιεο νμπγφλνπ θιπ. 
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 Υψξνη πγηεηλήο 
 

ε θάζε εξγνηάμην είλαη δηαζέζηκνη νη αθφινπζνη ρψξνη πγηεηλήο : 
 
Σνπαιέηεο 
Απνδπηήξηα 
Νηπηήξεο θαη ζαπνχληα 
Δγθαηαζηάζεηο πφζηκνπ λεξνχ. 
 

15.1    Αληηκεηώπηζε επεηγόλησλ  πεξηζηαηηθώλ  
 
 Δπείγνληα πεξηζηαηηθά 
 

ε θάζε ηνκέα ηνπ εξγνηαμίνπ ζα ππάξρεη ππεχζπλνο γηα ηελ πεξίπησζε εκθάληζεο επείγνληνο 
πεξηζηαηηθνχ. πλήζσο ν ππεχζπλνο είλαη ν εξγνδεγφο θαη ν ζπληνληζκφο ζα εμαζθαιίδεηαη ζε ζπλελλφεζε 
κε ηνλ ππεχζπλν αζθαιείαο. 
 
Θα πξέπεη λα είλαη γλσζηά ζε θάζε ηνκέα ηα ηειέθσλα γηα επείγνληα πεξηζηαηηθά, φπσο : 
 
Πξψηεο βνήζεηεο 
 
Ππξνζβεζηηθή 
 
Σνπηθφ Ννζνθνκείν 
 
Όλνκα & Σειέθσλν γηαηξνχ 
 

Αηπρήκαηα θαη ηξαπκαηηζκνί  
 
 Αηπρήκαηα 
 
 ε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί αηχρεκα, ζην νπνίν εκπιέθεηαη εξγαδφκελνο, είλαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΟ λα γίλεη 

αλαθνξά ζην ΗΚΑ, ε νπνία ζα πεξηέρεη ηηο εμήο πιεξνθνξίεο : 
  
 Ζκεξνκελία θαη ψξα ηνπ αηπρήκαηνο 
 
 Σελ αθξηβή ζέζε ηνπ αηπρήκαηνο 
 
 Σν είδνο ηεο εξγαζίαο 
 
 Σν είδνο ηνπ αηπρήκαηνο 
 
 Σν φλνκα, ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ αηφκνπ, ζην νπνίν ζπλέβε ην αηχρεκα. 
 
 Σν φλνκα ησλ απηφπησλ καξηχξσλ. 
 
 Πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ πνπ έγηλε ην αηχρεκα. 
 
 Σα αηνκηθά πξνζηαηεπηηθά είδε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ. 
 
 Πξνηάζεηο γηα ηελ απνθπγή παξφκνηνπ αηπρήκαηνο ζην κέιινλ. 
 
 Πιήξε πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πξηλ θαη κεηά ην αηχρεκα. 
 
(Βι. νδ. Δξγαζίαο γηα αζθάιεηα & Τγηεηλή ησλ εξγνηαμίσλ) 
 

 
Ο εξγνδεγφο πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηνλ Τπεχζπλν Αζθάιεηαο ινγαξηαζκφ ζρεηηθά κε ην θφζηνο ηνπ 
αηπρήκαηνο. 
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ε πεξίπησζε πνπ ππήξμε δεκηά, ν εξγνδεγφο πξέπεη λα ζπληάμεη αλαθνξά, ε νπνία ζα πεξηέρεη : 

 
 Αθξηβή ηνπνζεζία ηνπ αηπρήκαηνο 
 
 Ζκέξα θαη ψξα ηνπ αηπρήκαηνο 
 
 Σν πξφγξακκα εξγαζίαο θαηά ηελ ψξα ηνπ αηπρήκαηνο 
 
 Σπρφλ ελδείμεηο γηα ηελ αηηία πνπ πξνθάιεζε ην αηχρεκα. 
 

Ο Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο ζα δηεξεπλήζεη ηα αίηηα ηνπ αηπρήκαηνο θαη ζα ζπληάμεη ηε δηθή ηνπ αλαθνξά. 
 
15.2     Σξαπκαηηζκνί   
 
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο εξγαδφκελνο ηξαπκαηηζηεί, πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ηα παξαθάησ (φρη απαξαίηεηα 
κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη εδψ) : 
 
 Σν ηθαλφηεξν άηνκν κε γλψζεηο πξψησλ βνεζεηψλ πξέπεη λα αλαιάβεη πξσηνβνπιία γηα ηελ πεξηπνίεζε 

ηνπ ηξαπκαηία. 
 
 Καζεζπραζκφο ηνπ ηξαπκαηία θαη δηαβεβαίσζή ηνπ, φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο αλεζπρίαο θαη έρεη εηδνπνηεζεί 

ην Α΄ Βνεζεηψλ. 
 
 Δθηίκεζε ηνπ ηξαπκαηηζκνχ : 
 

Δάλ πξφθεηηαη γηα απιφ ηξαπκαηηζκφ παξέρεηαη ε αλάινγε πεξηπνίεζε. 
 

Δάλ ν ηξαπκαηηζκφο είλαη πην ζνβαξφο θαη παξνρή πεξηπνίεζεο θαη ππνβνήζεζε, δηαηήξεζε ηνπ ηξαπκαηία 
δεζηνχ. 
 

 Δάλ πξφθεηηαη γηα πηψζε απφ χςνο, δηαηήξεζε ηνπ ηξαπκαηία ζε αθηλεζία. 
 Σνπνζέηεζε ζηνλ ηξαπκαηία δεζηήο θνπβέξηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηφο 

ηνπ. 
 Δάλ ν ηξαπκαηίαο δηαηεξεί ηηο αηζζήζεηο ηνπ, λα ηνπ πξνζθεξζεί έλα δεζηφ ξφθεκα 
 Κιήζε ζηηο Α΄ Βνήζεηεο 
 Με ηελ άθημε ησλ Α΄ Βνεζεηψλ, φπνηνο ήηαλ παξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αηπρήκαηνο, πξέπεη λα ζπλνδεχεη 

ηνλ ηξαπκαηία ζην λνζνθνκείν, ψζηε λα δνζνχλ φιεο νη ιεπηνκέξεηεο ζηνπο ηαηξνχο. 
 Δλεκέξσζε ηνπ κεραληθνχ αζθαιείαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζεη ηελ θαηάιιειε θφξκα θαη λα ηελ 

θνηλνπνηήζεη ζηελ εηαηξία. 
 
 
Γπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο 
 
 Καηαηγίδεο 
 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΝΟΝΣΑΗ 
 
1. Τπνζηήξημε ησλ πιατλψλ ηεο εθζθαθήο. 
2. Απνκάθξπλζε πξντφλησλ εθζθαθήο. 
3. Υξεζηκνπνίεζε ζθάιαο γηα ηελ είζνδν / έμνδν ζην ζθάκκα. 
4. Απνκάθξπλζε ιάζπεο απφ ηνπο δξφκνπο πξνζπέιαζεο πξνο ην εξγνηάμην. 
5. Δπηζεψξεζε αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ. 
6. Υξεζηκνπνίεζε ζρνηληψλ γηα ηνλ έιεγρν αλπςσκέλσλ θνξηίσλ. 
7. Δπηβεβαίσζε γείσζεο γηα ηηο κεραλέο ειεθηξνζπγθφιιεζεο. 
 
ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΠΟΤ ΓΔΝ  ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΝΟΝΣΑΗ  
 
1. Δθζθαθή ζεξάγγσλ 
2. Δξγαζία ζε ραληάθηα βάζνπο άλσ ηνπ 1κ. 



ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ)  22 

3. Δξγαζία εθζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ εδξαδφκελα θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ ραληαθηνχ. 
4. Πηάζηκν ειεθηξηθψλ θαισδίσλ ρσξίο ηα εηδηθά γάληηα. 
5. Σνπνζέηεζε ζσιήλσλ ζηξαγγηζηεξίσλ ζε ραληάθηα γεκάηα λεξφ. 
6. Δλαπφζεζε ζσιήλσλ ζηα άθξα ηνπ νξχγκαηνο, ρσξίο ππνζηεξίγκαηα πνπ λα εκπνδίδνπλ ηελ πηψζε. 

 
ΑΣΟΜΗΚΑ ΔΗΓΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

 
Αδηάβξνρα 
Πιαζηηθέο κπφηεο 
Πιαζηηθά γάληηα 
Κξάλε 

 
 
θνδξνί άλεκνη 
 
ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΝΟΝΣΑΗ 
 
1. πκπίεζε πξντφλησλ εθζθαθήο, γηα λα απνηξαπεί ε κεηαηφπηζή ηνπο κε ηνλ αέξα θαη λα κελ απνηειέζνπλ 

θίλδπλν γηα ηνπο γχξσ. 
 
2. Γέζηκν φισλ ησλ πιηθψλ / εμαξηεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αηχρεκα, αλ  παξαζπξζνχλ απφ ηνλ 

άλεκν. 
 
ΑΣΟΜΗΚΑ ΔΗΓΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
 
Πξνζηαηεπηηθά θξάλε κε δέζηκν. 
Μπφηεο αζθαιείαο. 
Γπαιηά αζθαιείαο. 
Γάληηα αζθαιείαο 

 
 

Υακειή νξαηόηεηα  
 
ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΝΟΝΣΑΗ  
 
1. Οη ρψξνη εξγαζίαο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε θσζθνξίδνληα πξνζηαηεπηηθά. 
2. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αλαβνζβήλνληα θψηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη ησλ 

ζπλαθψλ πηλαθίδσλ. 
3. Σνπνζέηεζε κεγαθψλσλ / ζεηξήλσλ γηα πξνεηδνπνίεζε ηεο θπθινθνξίαο, φηη ππάξρνπλ έξγα ζε εμέιημε. 
4. Πξνεηδνπνίεζε ησλ νρεκάησλ γηα κείσζε ηεο ηαρχηεηαο. 
 
ΑΣΟΜΗΚΑ ΔΗΓΖ ΠΡΟΣΑΗΑ  
 
Φσζθνξίδνληα γηιέθα 
Μπφηεο αζθαιείαο 
Κξάλε αζθαιείαο 
 Γάληηα αζθαιείαο 

 
 

Υακειή ζεξκνθξαζία 
 
ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΝΟΝΣΑΗ 
  
1. ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο πξέπεη λα ξίρλεηαη άκκνο θαη αιάηη, ψζηε λα κελ γιηζηξάλε (ζε πεξίπησζε 

παγεηνχ). 
2. ΄Έιεγμε φηη νη ππξνζβεζηηθνί θξνπλνί δελ θαιχπηνληαη απφ πάγν ή ρηφλη. 
3. Φξφληηζε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ. 
 
ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΝΟΝΣΑΗ  
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1. Δξγαζία ζε χςνο, φηαλ νη ζθαισζηέο ή / θαη νη ζθάιεο είλαη θαιπκκέλεο κε πάγν. 
 
ΑΣΟΜΗΚΑ ΔΗΓΖ ΠΡΟΣΑΗΑ  
 
Μάιιηλνο ζθνχθνο 
Μπφηεο αζθαιείαο 
Κξάλε αζθαιείαο 
Γάληηα αζθαιείαο 
Εεζηά ξνχρα 

 
 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΝΑΝΣΗ ΠΤΡΚΑΓΗΑ 
 
 Κάζε κεράλεκα θαη εμάξηεκα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ην λφκηκα απαηηνχκελν ζχζηεκα ππξφζβεζεο. 
 Σν θάπληζκα ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ  θνληά ζε εχθιεθηα πιηθά, φπσο πεηξέιαην, αέξην, βελδίλε θιπ. 
 ε θάζε ηκήκα ηνπ εξγνηαμίνπ ζα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο ππξνζβεζηήξαο . 
 Όιεο νη θηάιεο αεξίνπ / γθαδηνχ ζα θπιάζζνληαη ζε εηδηθφ ρψξν θαη νη απαξαίηεηεο ζπζθεπέο ππξφζβεζεο 

ζα βξίζθνληαη πιεζίνλ ηνπ ρψξνπ απηνχ. 
 Οη θηάιεο αεξίνπ / γθαδηνχ ζα κεηαθηλνχληαη πάληα κε θαξνηζάθη. 
 Όηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, νη θαηάιιεινη ππξνζβεζηήξεο, θαζψο θαη θνπβάδεο κε 

άκκν ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη θνληά, γηα άκεζε ρξήζε. 
 
 

 
 
 

Σξίπνιε,  Μάηνο 2020 
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