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ΤΜΗΜΑ Α 

 

Α1. ΕΚΔΟΣ ΕΓΟΥ ΚΑΚ ΧΗΣΗ 

Είδοσ ζργου : Εργα παράκτιασ προςταςίασ 

Χριςθ : Τα ζργα που κα καταςκευαςτοφν αφοροφν ζργα για τθν προςταςία από διάβρωςθ τθσ παραλίασ 

τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Αίπειασ του Διμου Μεςςινθσ. 

 

Α2. ΡΕΚΓΑΦΗ ΕΓΟΥ 

Τα προτεινόμενα ζργα για τθν παράκτια προςταςία τθσ παραλίασ ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα τθσ Αίπειασ, του 

Διμου Μεςςινθσ, αφοροφν ςυνοπτικά ςτα ακόλουκα: 

 

 Στο τμιμα βόρεια από τον λιμενίςκο του Αγίου Ανδρζα (Βόρειο τμιμα) προτείνεται: 

1. θ καταςκευι τριϊν υφάλων κυματοκραυςτϊν (ΥΚ1, ΥΚ2, ΥΚ3) αμζςωσ βόρεια του λιμενίςκου του 

Αγίου Ανδρζα και 

2. θ καταςκευι ενόσ προβόλου (Ρ1) προ τθσ εκβολι του ρζματοσ Ακόνια. 

 

 Στο τμιμα νότια από τον λιμενίςκο του Αγίου Ανδρζα (Νότιο τμιμα) προτείνεται: 

1. θ ενίςχυςθ του υφιςτάμενου προβόλου (Ρ2) από φυςικοφσ ογκολίκουσ ο οποίοσ είχε 
καταςκευαςτεί ςτθ ρίηα του προςινεμου μϊλου και από τθν καταςκευι του μζχρι ςιμερα, 
ςυμβάλει ςτθν ςτακεροποίθςθ μεγάλου τμιματοσ τθσ ακτισ και 

2. ενίςχυςθ με φυςικοφσ ογκολίκουσ του υφάλου που ςχθματίηεται ακόμα νοτιότερα πλθςίον 
τθσ εκβολισ του Επθ. 

 

Ειδικότερα, 

Στο τμιμα βόρεια από τον λιμενίςκο του Αγίου Ανδρζα (Βόρειο τμιμα): 

 

Ο φφαλοσ κυματοκραφςτθσ (ΥΚ1), καταςκευάηεται ςτθ κζςθ που παρουςιάηεται ςτο Σχζδιο Λ-2.3, ζχει 

μικοσ 90,0m και ο άξονασ του ςχθματίηει γωνία 23° αριςτερόςτροφα με το βορρά. 

Θ διατομι του ΥΚ1 διαμορφϊνεται με πρανι από φυςικοφσ λίκουσ και ογκολίκουσ προελεφςεωσ λατομείου 

και ζχει ενιαίο φψοσ ςτζψθσ ςτα -0,70m ςε όλο το μικοσ του. Θ κλίςθ των πρανϊν είναι 1:2 (κατ:οριη) τόςο 

ςτθν εξωτερικι όςο και ςτθν εςωτερικι παρειά ςε όλο το μικοσ του. Θ διατομι του εδράηεται επί 

βυκοκορθμζνου πυκμζνα. Ο πυκμζνασ εκςκάπτεται κατ' ελάχιςτο 1,0m, μζχρι βάκουσ -4,50m. Θ ςκάφθ 

κεμελιϊςεωσ διαμορφϊνεται με κλίςεισ πρανϊν 1:2 (κατ:οριη). 

 

Ο φφαλοσ κυματοκραφςτθσ (ΥΚ2), καταςκευάηεται ςτθ κζςθ που παρουςιάηεται ςτο Σχζδιο Λ-2.3, ζχει 

μικοσ 90,0m και ο άξονασ του ςχθματίηει γωνία 23° αριςτερόςτροφα με το βορρά. 

Θ διατομι του ΥΚ1 διαμορφϊνεται με πρανι από φυςικοφσ λίκουσ και ογκολίκουσ προελεφςεωσ λατομείου 

και ζχει ενιαίο φψοσ ςτζψθσ ςτα -0,70m ςε όλο το μικοσ του. Θ κλίςθ των πρανϊν είναι 1:2 (κατ:οριη) τόςο 

ςτθν εξωτερικι όςο και ςτθν εςωτερικι παρειά ςε όλο το μικοσ του. Θ διατομι του εδράηεται επί 
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βυκοκορθμζνου πυκμζνα. Ο πυκμζνασ εκςκάπτεται κατ' ελάχιςτο 1,0m, μζχρι βάκουσ -4,50m. Θ ςκάφθ 

κεμελιϊςεωσ διαμορφϊνεται με κλίςεισ πρανϊν 1:2 (κατ:οριη). 

Ο φφαλοσ κυματοκραφςτθσ (ΥΚ3), καταςκευάηεται ςτθ κζςθ που παρουςιάηεται ςτο Σχζδιο Λ-2.3, ζχει 

μικοσ 90,0m και ο άξονασ του ςχθματίηει γωνία 23° αριςτερόςτροφα με το βορρά. 

Θ διατομι του ΥΚ1 διαμορφϊνεται με πρανι από φυςικοφσ λίκουσ και ογκολίκουσ προελεφςεωσ λατομείου 

και ζχει ενιαίο φψοσ ςτζψθσ ςτα -0,70m ςε όλο το μικοσ του. Θ κλίςθ των πρανϊν είναι 1:2 (κατιοριη) τόςο 

ςτθν εξωτερικι όςο και ςτθν εςωτερικι παρειά ςε όλο το μικοσ του. Θ διατομι του εδράηεται επί 

βυκοκορθμζνου πυκμζνα. Ο πυκμζνασ εκςκάπτεται κατ' ελάχιςτο 1,0m, μζχρι βάκουσ -4,50m. Θ ςκάφθ 

κεμελιϊςεωσ διαμορφϊνεται με κλίςεισ πρανϊν 1:2 (κατ:οριη). 

 

Ο Ρρόβολοσ Ρ1, αποτελείται από τα τμιματα : (αβ) το οποίο αποτελεί το ακρομϊλιο και ζχει μικοσ 16,85m, 

(βγ) το οποίο αποτελεί τον κορμό και ζχει μικοσ 91,15m και (δε) το οποίο αποτελεί τμιμα ςυναρμογισ με 

τθν ακτι και ζχει μικοσ 49,05m. 

Το τμιμα ςυναρμογισ καταςκευάηεται κάκετο ςτθν ακτογραμμι. Ο προςανατολιςμόσ του άξονα του 

ςχθματίηει γωνία 110° δεξιόςτροφα ωσ προσ τον βορρά. Στθ ςυνζχεια, ο κορμόσ κάμπτεται προσ νότο 

ςχθματίηοντασ γωνία 155° με το τμιμα ςυμαρμογισ. Το ακρομϊλιο ζχει τον ίδιο προςανατολιςμό με τον 

κορμό. 

Θ διατομι του Ρ1 διαμορφϊνεται με πρανι από φυςικοφσ λίκουσ και ογκολίκουσ προελεφςεωσ λατομείου 

και ζχει ενιαίο φψοσ ςτζψθσ ςτα +2,80m περίπου ςτο ακρομϊλιο και ςτον κορμό και ςτα +2,0m ςτο τμιμα 

ςυναρμογισ. Θ κλίςθ των πρανϊν είναι 1:2 (κατ:οριη) τόςο ςτθν εξωτερικι όςο και ςτθν εςωτερικι παρειά 

ςε όλο το μικοσ του προβόλου. Θ διατομι του εδράηεται επί βυκοκορθμζνου πυκμζνα. Ο πυκμζνασ 

εκςκάπτεται κατ' ελάχιςτο 1,0m, μζχρι βάκουσ -4,50m ςτο ακρομϊλιο, μζχρι βάκουσ - 3,50m ςτον κορμό και 

ςτο τμιμα ςυναρμογισ μζχρι βάκουσ -2,50m. Θ ςκάφθ κεμελιϊςεωσ διαμορφϊνεται με κλίςεισ πρανϊν 1:2 

(κατ:οριη). 

 

Στο τμιμα νότια από τον λιμενίςκο του Αγίου Ανδρζα (Νότιο τμιμα): 

 

Ο Ρρόβολοσ Ρ2, καταςκευάηεται ςτθ ρίηα του υπινεμου μϊλου του λιμενίςκου. Αποτελείται από τα 

τμιματα : (αβ) το οποίο αποτελεί το ακρομϊλιο και ζχει μικοσ 17,0m και το τμιμα (βγ) το οποίο αποτελεί 

τον κορμό, ζχει μικοσ 50,50m. 

Ο προςανατολιςμόσ του άξονα του ςχθματίηει γωνία 120° δεξιόςτροφα ωσ προσ τον βορρά. 

Η ενίςχυςθ του υφιςτάμενου υφάλου ςτο νότιο τμιμα, καταςκευάηεται ςτθ κζςθ που παρουςιάηεται ςτο 

Σχζδιο Λ-2.4, ζχει μικοσ 90,0m και ο άξονασ του ςχθματίηει γωνία περίπου 21° αριςτερόςτροφα με το 

βορρά. 

Θ διατομι του ςτα πρϊτα 28,0m περίπου διαμορφϊνεται ωσ διατομι ακρομωλίου όπωσ και ςτα υπόλοιπα 

62,0m ςυμπλθρϊνονται φυςικοί ογκόλικοι όπωσ παρουςιάηεται ςτο Σχζδιο Λ-6.3. Ειδικότερα, θ διατομι του 

ακρομωλίου διαμορφϊνεται με πρανι από φυςικοφσ λίκουσ και ογκολίκουσ προελεφςεωσ λατομείου και 

ζχει ενιαίο φψοσ ςτζψθσ ςτα -0,70m ςε όλο το μικοσ του. Θ κλίςθ των πρανϊν είναι 1:2 (κατ:οριη) τόςο ςτθν 

εξωτερικι όςο και ςτθν εςωτερικι παρειά ςε όλο το μικοσ του. Θ διατομι του εδράηεται επί 

βυκοκορθμζνου πυκμζνα. Ο πυκμζνασ εκςκάπτεται κατ' ελάχιςτο 1,0m, μζχρι βάκουσ - 4,20m. Θ ςκάφθ 

κεμελιϊςεωσ διαμορφϊνεται με κλίςεισ πρανϊν 1:1,50 (κατ:οριη). 
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Ιεμελίωςθ ζργων: 

Οι φφαλοι κυματοκραφςτεσ και οι πρόβολοι προτείνεται να εδραςτοφν ςε βυκοκορθμζνο πυκμζνα. Το 

βάκοσ εκςκαφισ είναι κατ ελάχιςτο 1,0m. Ο πυκμζνασ ςφμφωνα με τισ ιηθματολθψίεσ καλφπτεται από 

κοκκϊδθ υλικά, δθλαδι χαλίκια, κροκάλεσ και χονδρόκοκκθ άμμο. Θ εκςκαφι του γίνεται προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί θ ομοιομορφία του εδάφουσ κεμελίωςθσ και να μειωκεί θ πικανότθτα φπαρξθσ γαιωδϊν 

προςμίξεων και αλγϊν. Θ ςκάφθ εκςκαφισ καλφπτεται από τθν εξυγιαντικι ςτρϊςθ του κοκκϊδουσ υλικοφ 

του πυρινα. 

Διαδικαςία καταςκευισ: 

Οι διαδικαςίεσ που εφαρμόηονται για τθν καταςκευι των ζργων, είναι όμοιεσ με αυτζσ των περιςςοτζρων 

ζργων παράκτιασ προςταςίασ. Εντοφτοισ, επιςθμαίνονται τα ακόλουκα : 

1) Θ ζλλειψθ εργοταξιακοφ χϊρου ςτθν περιοχι εκτζλεςθσ του ζργου, ενδεχόμενα κα δυςχεράνει τον 

Ανάδοχο καταςκευισ του ζργου ςτο βόρειο τμιμα. Επομζνωσ τα υλικά κα πρζπει να λθφκεί μζριμνα ϊςτε 

να ενςωματϊνονται άμεςα ςτισ κζςεισ καταςκευισ τουσ. 

2) Σε κάκε περίπτωςθ κα εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ των περιβαλλοντικϊν 

όρων. 

Φςτερα από τα παραπάνω, προτείνονται τα ακόλουκα: 

Τα ζργα κα πρζπει να καταςκευάηονται κατά τμιματα αυτοπροςτατευόμενα, δθλαδι ολόκλθρα τμιματα 

διατομισ για τθν ελαχιςτοποίθςθσ του κινδφνου ξαφνικισ καλαςςοταραχισ. 

Θ καταςκευι των ζργων προτείνεται να γίνει με χριςθ πλωτοφ εξοπλιςμοφ. Σε περίπτωςθ που θ 

προςζγγιςθ των πλωτϊν μζςω περιορίηεται από τα βάκθ του πυκμζνα ςτθν περιοχι των ζργων, κα 

προθγθκεί θ εκςκαφι του πυκμζνα για τθν διάνοιξθ διάυλου προςζγγιςθσ. 

Θ μεταφορά των ογκολίκων και των λίκων λατομείου από τθν κζςθ του λατομείου, μπορεί να γίνει είτε με 

φορτθγά ζωσ τθν κζςθ των ζργων, είτε με φορτθγά ζωσ το λιμενίςκο του Αγίου Ανδρζα και ςτθ ςυνζχεια με 

φορτθγίδεσ ςτθν κζςθ καταςκευισ του ζργου. 

Λδιαίτερθ μζριμνα κα λθφκεί ςτθν περιοχι καταςκευισ του προβόλου (Ρ2), για τθν αποκατάςταςθ του 

φυςικοφ πυκμζνα με το μθτρικό πζτρωμα που κα εκςκαφκεί, το οποίο οφείλει να ςυλλεχκεί ςτθν παραλία 

προ τθσ αποκατάςταςθσ. 

 

A3. ΑΚΚΒΗΣ ΔΚΕΥΙΥΝΣΗ ΕΓΟΥ 

Το ζργο κα καταςκευαςτεί ςτθν Ραραλία τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Αίπειασ, του Διμου Μεςςινθσ, τθσ 

Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Μεςςθνίασ, τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου. 

 

Α4. ΚΥΚΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Κφριοσ του ζργου είναι  θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου. 

 

Α5. ΥΡΟΧΕΟΣ ΓΚΑ ΤΗΝ ΕΚΡΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ. 

Υπόχρεοσ για τθν εκπόνθςθ του Σχεδίου Αςφάλειασ και Υγείασ (Σ.Α.Υ.) είναι: 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 
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Α6. ΡΕΚΓΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Στο ανωτζρω ζργο και κατά ολοκλθρωμζνα τμιματα πρόκειται να γίνουν οι εξισ εργαςίεσ: 

Εργαςίεσ διαμόρφωςθσ χϊρων για τθν εγκατάςταςθ του εργοταξίου, εργαςίεσ βυκοκοριςεων για τθν 

ζδραςθ των ζργων και εργαςίεσ καταςκευισ των ζργων με μεταφορά φυςικϊν λίκων και ογκολίκων, 

μόρφωςθ ςκαφϊν ζδραςθσ και πρανϊν. 

Σφμφωνα με το Ωρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ ζργου προκφπτουν οι φάςεισ εργαςιϊν που καταγράφονται 

παρακάτω. Επιςθμαίνεται ότι θ ανάλυςθ εργαςιϊν ςε φάςεισ δεν είναι δεςμευτικι και περιοριςτικι για τον 

Ανάδοχο. Επίςθσ θ παροφςα ανάλυςθ δεν υποκακιςτά και δεν υπεριςχφει του χρονοδιαγράμματοσ του 

ζργου. 

Ο Ανάδοχοσ κατά τθν αναςφνταξθ του ΣΑΥ κα ανακεωριςει τισ φάςεισ και κα τισ χωρίςει ςε επιμζρουσ 

υποφάςεισ ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα ϊςτε να γίνει θ ςωςτι εκτίμθςθ των πικανϊν 

κινδφνων και θ πρόβλεψθ των απαραίτθτων ενεργειϊν και μζτρων αςφαλείασ λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ 

εργαςίεσ που εκτελοφνται ταυτόχρονα. Στο ανακεωρθμζνο ΣΑΥ ςε αυτό το κεφάλαιο κα περιγράφονται 

επίςθσ οι εργαςίεσ που περιλαμβάνονται ςε κάκε φάςθ / υποφάςθ εργαςίασ, τα χρθςιμοποιοφμενα ςε 

κάκε μία μθχανιματα, τα κυριότερα βοθκθτικά μζςα, οι τρόποι οριηόντιασ και κατακόρυφθσ διακίνθςθσ 

υλικϊν, κλπ.). 

Θ εκτζλεςθ των ζργων κα γίνει ςφμφωνα με τθν οριςτικι μελζτθ του ζργου.  

 

Α6.1 ΦΑΣΗ 1 

ΥΡΟΦΑΣΗ 1 1 : Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ εργοταξίου 

Ο χϊροσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν πρζπει να είναι περιφραγμζνοσ, ϊςτε να αποκλείεται θ πρόςβαςθ ςε μθ 

ζχοντεσ εργαςία. Για τθν περίφραξθ των μετϊπων κα γίνει τοποκζτθςθ φραγμάτων ελαφροφ τφπου (πχ 

προκαταςκευαςμζνα από πλαςτικό). Εναλλακτικά προτείνεται θ τοποκζτθςθ πλαςτικοφ πλζγματοσ ζντονου 

χρϊματοσ. Ζλεγχοσ ςτθν είςοδο – ζξοδο. Τα ςυνεργεία κα ελζγχονται με ευκφνθ των επικεφαλισ τουσ, κατά 

τθν είςοδο και αποχϊρθςθ από τα μζτωπα. 

Θ κυκλοφορία των οχθμάτων εντόσ του εργοταξίου αφορά ςτθ μεταφορά/τροφοδοςία και 

αποκομιδι/απομάκρυνςθ υλικϊν. Κάκε όχθμα που κα ειςζρχεται εντόσ του εργοταξίου οφείλει να 

ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ που ιςχφουν ςτο χϊρο του εργοταξίου (επιπλζον αυτϊν του ΚΟΚ). Θ 

διακίνθςθ υλικϊν (απόκεςθ, παραλαβι) κα γίνεται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ των αρμοδίων του 

εργοταξίου. Οι πεηοί δεν επιτρζπεται να πλθςιάηουν και να κινοφνται ςε χϊρουσ κυκλοφορίασ οχθμάτων και 

μθχανθμάτων. 

Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν αφοροφν ςτα ακόλουκα: 

 Καταςκευι πινακίδων με καταςκευι πλαιςίου, ςφνδεςθ, αποκικευςθ, ςυςκευαςία, 
μεταφορά, ανφψωςθ, ανάρτθςθ 

 Καταςκευι φανϊν, φάρων μετά Μ/Σ και ςτακεροποιθτοφ ςε Α/Δ με προςκομίςεισ, 
καταςκευι γραμμϊν, μικροχλικά, ςυνδζςεισ, ρυκμίςεισ, εγκαταςτάςεισ, δοκιμζσ, κζςθ ςε 
λειτουργία, 

 Εργαςίεσ για τθν μεταφορά εξοπλιςμοφ και τθν εγκατάςταςθ εργοταξίου 

 

 

 



6 

 

Α6.2 ΦΑΣΗ 2 

ΥΡΟΦΑΣΗ 2 1 : Εργαςίεσ Βυκοκοριςεων 

Στθ φάςθ αυτι ο Ανάδοχοσ προβαίνει ςε εργαςίεσ βυκοκοριςεων για τθν καταςκευι τθσ κεμελίωςθσ των 

ζργων, διάνοιξθ διαφλων προςζγγιςθσ πλωτϊν μζςω εφόςον απαιτθκεί, μεταφορά υλικϊν βυκοκόρθςθσ 

ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου και τθν Απόφαςθ Εγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Ορων. Ο Ανάδοχοσ οφείλει 

να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν μθ παρεμπόδιςθ τθσ ναυςιπλοίασ και τθν αςφαλι 

μετακίνθςθ των πλωτϊν μζςω ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ των λιμενικϊν αρχϊν. 

Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν αφοροφν ςτα ακόλουκα : 

 Εκςκαφι μαλακϊν πυκμζνων με βυκοκόρθςθ, αποκόμιςθ, καλάςια μεταφορά, απόρριψθ 

 

Α6.3 ΦΑΣΗ 3 

ΥΡΟΦΑΣΗ 3 1 : Εργαςίεσ καταςκευισ ζργων 

Στθ Ψάςθ αυτι περιλαμβάνονται όλεσ οι εργαςίεσ για τθν καταςκευι των ζργων ςφμφωνα με τθν οριςτικι 

μελζτθ του ζργου. 

Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν αφοροφν ςτα ακόλουκα: 

 Ρρομικεια φυςικϊν ογκολίκων από χϊρουσ ευκφνθσ εργοταξίου με εξόρυξθ, 
φορτοεκφορτϊςεισ δια γερανοφ, χερςαίεσ και καλάςςιεσ μεταφορζσ, πόντιςθ, τακτοποίθςθ, 
εργαςία δυτϊν 

 Ρρομικεια αδρανϊν υλικϊν από χϊρουσ ευκφνθσ εργοταξίου με εξόρυξθ, 
φορτοεκφορτϊςεισ, χερςαίεσ και καλάςςιεσ μεταφορζσ, διάςτρωςθ, διαμόρφωςθ 
επιφανείασ, εργαςία δυτϊν 

 

Α7. ΣΤΟΧΟΚ - ΡΟΛΚΤΚΚΗ ΑΣΦΑΛΕΚΑΣ (ΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ ΡΟΣΩΡΚΚΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΚ ΑΣΦΑΛΕΚΑΣ ΚΑΚ ΣΥΣΚΕΨΕΚΣ 

ΑΣΦΑΛΕΚΑΣ) 

Ο αντικειμενικόσ ςκοπόσ του Αναδόχου είναι να ολοκλθρϊςει το ζργο χωρίσ ατυχιματα ι επιπτϊςεισ ςτθν 

υγεία κανενόσ. Σε ςυνεργαςία με τουσ υπεργολάβουσ και τουσ επιβλζποντεσ επί τόπου του ζργου 

μθχανικοφσ κα διαςφαλίςει ότι κα γίνουν προβλζψεισ για να επιςθμανκοφν οι πικανοί κίνδυνοι και 

ςυγχρόνωσ κα λάβει μζτρα για τθν απαλοιφι τουσ. Το προςωπικό που κα προςλθφκεί πρζπει να ζχει 

εκπαιδευκεί πριν αναλάβει τα κακικοντα του ϊςτε να αποφευχκοφν οποιεςδιποτε ενζργειεσ που ίςωσ 

κζςουν ςε κίνδυνο τουσ ίδιουσ ι τρίτουσ. Κάκε εργαηόμενοσ πριν γίνει δεκτόσ ςτο εργοτάξιο, πρζπει να 

παρακολουκιςει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που κα δοκεί από τον Υπεφκυνο Αςφαλείασ κατά τθν 

διάρκεια του οποίου γνωςτοποιοφνται οι βαςικζσ απαιτιςεισ αςφαλείασ. 

Το ΣΑΥ κα υπάρχει διακζςιμο ςτο εργοτάξιο το παρόν ζγγραφο (όπωσ κα ανακεωρθκεί) με τουσ κανόνεσ 

αςφαλείασ που κα πρζπει να τθροφνται ςτο εργοτάξιο. Πταν πρόκειται να εκτελεςκεί μία ςυγκεκριμζνθ 

εργαςία με ειδικζσ απαιτιςεισ, ο Διευκυντισ 'Εργοταξίου κα ςυγκαλεί ςφςκεψθ ςτθν οποία κα ςυμμετζχει 

όλο το κφριο προςωπικό, ϊςτε να ενθμερωκεί ςχετικά με τα προβλιματα περί αςφαλείασ. 

Ο Τεχνικόσ Αςφαλείασ κα εκτελεί περιοδικοφσ ελζγχουσ ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν ςυμμόρφωςθ με τισ 

ρυκμίςεισ περί αςφαλείασ. Αν ο Μθχανικόσ Αςφαλείασ παρατθριςει οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ, κα 

ςυγκλθκεί ςφςκεψθ με τθν παρουςία όλων των μελϊν που εμπλζκονται. Το αντικείμενο τθσ ςφςκεψθσ κα 

είναι θ εξζταςθ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ και θ απόφαςθ για τθν διορκωτικι ενζργεια που πρζπει να 

πραγματοποιθκεί. 
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Αν ο Μθχανικόσ Αςφαλείασ βρίςκει ότι ςτθ διάρκεια τθσ Επικεϊρθςθσ οι διορκωτικζσ ενζργειεσ δεν ζχουν 

πραγματοποιθκεί, πρζπει να το αναφζρει άμεςα ςτον ανάδοχο του ζργου. 

Από τον ανάδοχο κα οριςτεί θ θμερομθνία μίασ τουλάχιςτον μθνιαίασ ςφςκεψθσ για κζματα αςφάλειασ με 

το ΡΔ 17/96 άρκρο II, ςτθν οποία κα ςυμμετζχουν όλοι οι εργαηόμενοι κατά τομείσ και ενυπόγραφα κα 

κάνουν όποιεσ παρατθριςεισ ςε κζματα αςφαλείασ ζχουν. Με τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ο τεχνικόσ 

αςφαλείασ με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του Διευκυντι εργοταξίου κα κακορίςουν τα κζματα των ςυςκζψεων 

αυτϊν. Πταν διαπιςτϊνεται θ μθ ςυμμόρφωςθ ωσ προσ τθν αςφάλεια, ο Τεχνικόσ Αςφαλείασ δίνει τισ 

απαιτοφμενεσ εντολζσ ςχετικά με τισ διορκωτικζσ ενζργειεσ που πρζπει να εκτελεςτοφν. Ο παραλιπτθσ τθσ 

προαναφερόμενθσ εντολι πρζπει να υλοποιιςει εντόσ κακοριςμζνου χρόνου τισ υποδεικνυόμενεσ 

διορκωτικζσ ενζργειεσ. Ακολοφκωσ ο Τεχνικόσ Αςφαλείασ ι ζνασ από τουσ ςυναδζλφουσ του κα 

επικεωριςει και κα επιβεβαιϊςει ότι ζχει γίνει θ διορκωτικι ενζργεια. 

Τυχόν μθ ςυμμόρφωςθ του υπευκφνου ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν άμεςθ ςφνταξθ αναφοράσ μθ 

ςυμμόρφωςθσ από τον Τεχνικό Αςφαλείασ και κα ακολουκείται θ προαναφερόμενθ ςχετικι διαδικαςία. 

Κάκε ατφχθμα πρζπει να αναφερκεί ςτον Τεχνικό Αςφαλείασ. Θ κοινοποίθςθ πρζπει να γίνει τθν ίδια μζρα 

που ςυνζβθ το ατφχθμα, ϊςτε να γίνουν οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ. 

Κακ'όλθ τθ διάρκεια του ζργου, ο Τεχνικόσ Αςφαλείασ πρζπει να είναι ενιμεροσ ςχετικά με τθν ςυνολικι 

εργαςία που ζχει εκτελεςτεί και το ςυνολικό αρικμό των ατυχθμάτων που ςυνζβθςαν και τισ ϊρεσ εργαςίασ 

που χάκθκαν. Πλα τα ζγγραφα ςχετικά με κζματα αςφαλείασ αρχειοκετοφνται, όλα τα ατυχιματα 

εξετάηονται και αναλφονται και υποβάλλεται αναφορά για περαιτζρω μελζτθ πρόλθψθσ και λιψθ 

αποφάςεων. 

Για τα μζτρα αςφαλείασ και για όλα τα παραπάνω γίνονται οι ςχετικζσ εγγραφζσ ςτο Θμερολόγιο Μζτρων 

Αςφαλείασ που τθρείται ςτο εργοτάξιο. 
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ΤΜΗΜΑ Β 

 

Β1. ΚΚΝΔΥΝΟΚ ΡΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΚ ΝΑ ΕΜΦΑΝΚΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται εργαςίεσ ι παράγοντεσ από τουσ οποίουσ ενδζχεται να εμφανιςτοφν 
κίνδυνοι κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου. 

 

ΦΑΣΗ 1 - ΥΡΟΦΑΣΗ 1 1 : Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ εργοταξίου 

 Κίνθςθ οχθμάτων και μθχανθμάτων, Ανατροπι οχθμάτων και μθχανθμάτων 
 Μθχανιματα με κινθτά μζρθ, Εργαλεία χειρόσ 
 Δάπεδα εργαςίασ - προςπελάςεισ 
 Δοχεία και δίκτυα υπό πίεςθ 
 Αςτοχία υλικϊν υπό ζνταςθ 
 Οικοδομικά ςτοιχεία 
 Μεταφερόμενα υλικά - Εκφορτϊςεισ 
 Εφφλεκτα υλικά 
 Σπινκιρεσ και βραχυκυκλϊματα 
 Δίκτυα - εγκαταςτάςεισ 
 Υψθλζσ Κερμοκραςίεσ 
 Ψυςικοί παράγοντεσ, Ωθμικοί παράγοντεσ 

 

ΦΑΣΗ 2 - ΥΡΟΦΑΣΗ 2 1 : Εργαςίεσ Βυκοκοριςεων 

 Ψυςικά Ρρανι, Τεχνθτά Ρρανι και Εκςκαφζσ 
 Κίνθςθ οχθμάτων και μθχανθμάτων, Ανατροπι οχθμάτων και μθχανθμάτων 
 Μθχανιματα με κινθτά μζρθ 
 Δάπεδα εργαςίασ - προςπελάςεισ 
 Δοχεία και δίκτυα υπό πίεςθ 
 Αςτοχία υλικϊν υπό ζνταςθ 
 Μεταφερόμενα υλικά - Εκφορτϊςεισ, Στοιβαςμζνα υλικά 
 Εφφλεκτα υλικά 
 Δίκτυα - εγκαταςτάςεισ 
 Νερό 
 Αςφυκτικό περιβάλλον 
 Υψθλζσ Κερμοκραςίεσ 
 Ψυςικοί παράγοντεσ 
 Ωθμικοί παράγοντεσ, Βιολογικοί παράγοντεσ  

 

ΦΑΣΗ 3 - ΥΡΟΦΑΣΗ 3 1 : Εργαςίεσ καταςκευισ ζργων 

 Ψυςικά Ρρανι, Τεχνθτά Ρρανι και Εκςκαφζσ 
 Κίνθςθ οχθμάτων και μθχανθμάτων, Ανατροπι οχθμάτων και μθχανθμάτων 
 Μθχανιματα με κινθτά μζρθ 
 Δάπεδα εργαςίασ - προςπελάςεισ, Τάφροι-φρεάτια 
 Εκρθκτικά - Ανατινάξεισ 
 Δοχεία και δίκτυα υπό πίεςθ 
 Αςτοχία υλικϊν υπό ζνταςθ 
 Μεταφερόμενα υλικά - Εκφορτϊςεισ, Στοιβαςμζνα υλικά 
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 Εφφλεκτα υλικά, Σπινκιρεσ και βραχυκυκλϊματα 
 Δίκτυα - εγκαταςτάςεισ 
 Εργαλεία - μθχανιματα 
 Νερό 
 Αςφυκτικό περιβάλλον 
 Υψθλζσ Κερμοκραςίεσ 
 Ψυςικοί παράγοντεσ, Ωθμικοί παράγοντεσ, Βιολογικοί παράγοντεσ  

 

ΟΔΗΓΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Συμπλθρϊνονται οι επιςυναπτόμενοι πίνακεσ οριηόντια μεν από προκαταγεγραμμζνεσ "πθγζσ κινδφνων", 
κατακόρυφα δε από μθ προκακοριςμζνεσ "φάςεισ και υποφάςεισ εργαςίασ". Ζτςι κατά τθν ςφνταξθ του 
ΣΑΥ: 

1) Ζχουν αντιςτοιχιςκεί οι φάςεισ - υποφάςεισ του χρονοδιαγράμματοσ του ζργου, όπωσ αυτζσ 
απαρικμοφνται ςτο παραπάνω ςθμείο του ΣΑΥ, ςε κζςεισ του πινακιδίου που, για λόγουσ ευκολίασ, είναι 
ενςωματωμζνο ςε όλουσ τουσ πίνακεσ (αν υπάρχει ανάγκθ διάκριςθσ περιςςότερων φάςεων / υποφάςεων 
γίνεται αντίςτοιχθ προςαρμογι του πινακιδίου). 

2) Για κάκε επιμζρουσ φάςθ / υποφάςθ εκτζλεςθσ του ζργου, ζχουν επιςθμανκεί οι κίνδυνοι που, κατά 
τθν κρίςθ μασ ενδζχεται να παρουςιαςτοφν. Θ επιςιμανςθ γίνεται με τθν αναγραφι των αρικμϊν 1,2, ι 3 
ςτουσ κόμβουσ του πίνακα, όπου αντίςτοιχα εντοπίηεται πικανι πθγι κινδφνου. Θ χριςθ των αρικμϊν 
είναι υποκειμενικι, αποδίδει δε τθν αντίλθψθ του ςυντάκτθ για τθν ζνταςθ των κινδφνων. 

Ο αρικμόσ 3 χαρακτθρίηει περιπτϊςεισ όπου διαπιςτϊνεται ότι: 

• είτε (ϊ) θ πθγι κινδφνου είναι ςυνεχϊσ παροφςα κατά τθν εξεταηόμενθ φάςθ / υπόφαςθ εργαςίασ (π.χ. 
κίνδυνοσ κατάρρευςθσ κατά τθν εκςκαφι κεμελίων δίπλα ςε παλαιά οικοδομι), 

• είτε (χ)οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του ζργου δθμιουργοφν αυξθμζνθ πικανότθτα επικίνδυνων 
καταςτάςεων (π.χ. κίνδυνοσ αςτοχίασ των πρανϊν εκςκαφισ, όταν το ζδαφοσ είναι μικρισ 
ςυνεκτικότθτασ ι υδροφορεί, κλπ.), 

• είτε (iii) ο κίνδυνοσ είναι πολφ ςοβαρόσ, ζςτω και αν θ πικανότθτα να επιςυμβεί είναι περιοριςμζνθ 
(π.χ. κίνδυνοσ ζκρθξθσ λόγω απρόςεκτθσ χριςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ι γυμνισ φλόγασ ςε χϊρο 
αποκικευςθσ εκρθκτικϊν ι ςε δεξαμενι καυςίμων). 

Ο αρικμόσ 1 χαρακτθρίηει περιπτϊςεισ όπου : 

• είτε (ί) θ πθγι κινδφνου εμφανίηεται περιοδικά ι με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι 
τραυματιςμϊν από ανατροπζσ υλικϊν, ςε οικοδομικό εργοτάξιο), 

• είτε (χ)δεν ςυντρζχουν ειδικζσ αιτίεσ αφξθςθσ των κινδφνων (π.χ. κίνδυνοι από τθν κίνθςθ οχθμάτων 
ςε ζνα ευρφχωρο υπαίκριο εργοτάξιο), 

• είτε (iii) ο κίνδυνοσ δεν είναι ςοβαρόσ, ζςτω και αν θ πικανότθτα να επιςυμβεί είναι μεγάλθ (π.χ. 
κίνδυνοι από τθν εκτζλεςθ υπαίκριων εργαςιϊν ςε ςυνκικεσ καφςωνα). 

Ο αρικμόσ 2 χαρακτθρίηει τισ κεωροφμενεσ ωσ «ενδιάμεςεσ» 1 και 3 περιπτϊςεισ. 

ΨΑΣΘ 1 Ψ11 ΥΡΟΨΑΣΘ 11 

ΨΑΣΘ 2 Ψ21 ΥΡΟΨΑΣΘ 21 

ΨΑΣΘ 3 Ψ31 ΥΡΟΨΑΣΘ 31 
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ΚΚΝΔΥΝΟΚ ΡΗΓΕΣ ΚΚΝΔΥΝΩΝ Φ11 Φ21 Φ31 

.01100   Φυςικά Ρρανι    

 .01101 Κατολίςκθςθ Απουςία/ανεπάρκεια υποςτιριξθσ   1 

 .01102 Αποκολλιςεισ Απουςία / Ανεπάρκεια προςταςίασ   1 

 .01103 Στατικι επιφόρτιςθ Εγκαταςτάςεισ / Εξοπλιςμόσ   1 

 .01104 Δυναμικι επιφόρτιςθ Ψυςικι Αιτία  1 1 

 .01105 Δυναμικι επιφόρτιςθ Ανατινάξεισ   1 

 .01106 Δυναμικι επιφόρτιςθ Κινθτόσ Εξοπλιςμόσ  1 1 

.01200   Τεχνθτά Ρρανι και Εκςκαφζσ    

 .01201 Κατάρρευςθ Απουςία / Ανεπάρκεια Υποςτιριξθσ   1 

 .01202 Αποκολλιςεισ Απουςία / Ανεπάρκεια προςταςίασ   1 

 .01203 Στατικι επιφόρτιςθ Υπερφψωςθ    

 .01204 Στατικι επιφόρτιςθ Εγκαταςτάςεισ / Εξοπλιςμόσ   1 

 .01205 Δυναμικι επιφόρτιςθ Ψυςικι Αιτία  1 1 

 .01206 Δυναμικι επιφόρτιςθ Ανατινάξεισ    

 .01207 Δυναμικι επιφόρτιςθ Κινθτόσ Εξοπλιςμόσ  1 1 

.01300 

 
 Υπόγειεσ  Εκςκαφζσ    

 .01301 Καταπτϊςεισ οροφισ/παρειϊν Ανυποςτιλωτα 
τμιματα 

   

 .01302 Καταπτϊςεισ οροφισ/παρειϊν Ανεπαρκισ 

υποςτφλωςθ 

   

 .01303 Καταπτϊςεισ οροφισ/παρειϊν κακυςτερθμζνθ 
υποςτφλωςθ 

   

 .01304 Κατάρρευςθ Μετϊπου προςβολισ    

.01400  

 

 Κατολιςκιςεισ    

 .01401 Ανυποςτιρικτεσ παρακείμενεσ εκςκαφζσ    

 .01402 Ρροχπάρχουςα υπόγεια καταςκευι    

 .01403 Διάνοιξθ υπόγειου ζργου    

 .01404 Ερπυςμόσ    

 .01405 Γεωλογικζσ / γεωχθμικζσ μεταβολζσ    

 .01406 Μεταβολζσ υδροφόρου ορίηοντα    

 .01407 Υποςκαφι / απόπλυςθ    

 .01408 Στατικι επιφόρτιςθ    
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 .01409 Δυναμικι καταπόνθςθ φυςικι αιτία    

 .01410 Δυναμικι καταπόνθςθ ανκρωπογενισ αιτία    

.01500   Άλλθ πθγι    

 .01501     

 .01502     

 .01503     

.02100  

 
 Κίνθςθ οχθμάτων και μθχανθμάτων    

 .02101 Συγκροφςεισ οχιματοσ - οχιματοσ 1 1 1 

 .02102 Συγκροφςεισ οχιματοσ - προςϊπων 2  1 

 .02103 Συγκροφςεισ οχιματοσ - ςτακεροφ εμποδίου 2 1 1 

 .02104 Συνκλίψεισ μεταξφ οχιματοσ - οχιματοσ   1 

 .02105 Συνκλίψεισ μεταξφ οχιματοσ - ςτακεροφ εμποδίου 2  1 

 .02106 Ανεξζλεγκτθ κίνθςθ Βλάβεσ ςυςτθμάτων 2 1 1 

 .02107 Ανεξζλεγκτθ κίνθςθ Ελλιπισ ακινθτοποίθςθ 1 1 1 

 .02108 Μζςα ςτακερισ τροχιάσ - Ανεπαρκισ προςταςία    

 .02109 Μζςα ςτακερισ τροχιάσ - Εκτροχιαςμόσ    

.02200   Ανατροπι οχθμάτων και μθχανθμάτων    

 .02201 Αςτακισ ζδραςθ 1  1 

 .02202 Υποχϊρθςθ εδάφουσ / δαπζδου   1 

 .02203 Ζκκεντρθ φόρτωςθ 1 1 1 

 .02204 Εργαςία ςε πρανζσ 2  1 

 .02205 Υπερφόρτωςθ 1 2 1 

 .02206 Μεγάλεσ ταχφτθτεσ   2 

.02300   Μθχανιματα με κινθτά μζρθ    

 .02301 Στενότθτα χϊρου 2 1 2 

 .02302 Βλάβθ ςυςτθμάτων κίνθςθσ 1 1 1 

 .02303 Ανεπαρκισ κάλυψθ κινοφμενων τμθμάτων -πτϊςεισ 1 2 1 

 .02304 Ανεπαρκισ κάλυψθ κινοφμενων τμθμάτων - 
παγιδεφςεισ μελϊν 

1 2 1 

 .02305 Τθλεχειριηόμενα μθχανιματα και τμιματα τουσ  1  

.02400 

 
 Εργαλεία χειρόσ    

 .02401 Θλεκτροςυγκόλλθςθ 1   

 .02402 Αλυςοπρίονα    
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 .02403 Ριςτολζτο Α/Σ    

 .02404 Δίςκοι-τροχοί    

 .02405 Δονθτζσ    

 .02406 Ριςτολζτο βαφισ    

 .02407 Τρυπάνια 1   

 .02408 Ωλοοκοπτικι    

.02500   Άλλθ πθγι    

 .02501     

 .02502     

 .02503     

.03100 

 
 Οικοδομζσ- κτίςματα    

 .03101 Κατεδαφίςεισ    

 .03102 Κενά τοίχων    

 .03103 Κλιμακοςτάςια    

 .03104 Εργαςία ςε ςτζγεσ    

.03200  

 

 Δάπεδα εργαςίασ προςπελάςεισ    

 .03201 Κενά δαπζδων  2 2 

 .03202 Ρζρατα δαπζδων  2 2 

 .03203 Επικλινι Δάπεδα    

 .03204 Ολιςκθρά δάπεδα 1 2 2 

 .03205 Ανϊμαλα δάπεδα  2 2 

 .03206 Αςτοχία υλικοφ δαπζδου    

 .03207 Υπερυψωμζνεσ δίοδοι και πεηογζφυρεσ  2 1 

 .03208 Κινθτζσ ςκάλεσ και ανεμόςκαλεσ 1 2 1 

 .03209 Αναρτθμζνα δάπεδα Αςτοχία ανάρτθςθσ      

 .03210 Κινθτά δάπεδα Αςτοχία μθχανιςμοφ    

 .03211 Κινθτά δάπεδα Ρρόςκρουςθ    

.03300   Κκριϊματα    

 .03301 Κενά ικριωμάτων    

 .03302 Ανατροπι Αςτοχία ςυναρμολόγθςθσ    

 .03303 Ανατροπι Αςτοχία ζδραςθσ    

 .03304 Κατάρρευςθ Αςτοχία υλικοφ ικριϊματοσ    
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 .03305 Κατάρρευςθ Ανεμοπίεςθ    

.03400 

 
 Τάφροι- φρεάτια    

 .03401 Ρτϊςεισ εντόσ αφφλακτου ςκάμματοσ   1 

 .03402 Ρτϊςεισ εντόσ αφφλακτου φυςικοφ ανοίγματοσ    

.03500   Άλλθ πθγι    

 .03501     

 .03502     

 .03503     

.04100 

 
 Εκρθκτικά - Ανατινάξειασ    

 .04101 Ανατινάξεισ βράχων   1 

 .04102 Ανατινάξεισ καταςκευϊν    

 .04103 Ατελισ ανατίναξθ υπονόμων    

 .04104 Αποκικεσ εκρθκτικϊν    

 .04105 Ωϊροι αποκικευςθσ πυρομαχικϊν    

 .04106 Διαφυγι - ζκλυςθ εκρθκτικϊν αερίων & μιγμάτων    

.04200 

 
 Δοχεία και δίκτυα υπό πίεςθ    

 .04201 Ψιάλεσ αςετυλίνθσ / οξυγόνου    

 .04202 Υγραζριο    

 .04203 Υγρό άηωτο    

 .04204 Αζριο πόλθσ    

 .04205 Ρεπιεςμζνοσ αζρασ  1 2 

 .04206 Δίκτυα φδρευςθσ    

 .04207 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά ςυςτιματα 1 1 2 

.04300   Αςτοχία υλικϊν υπό ζνταςθ    

 .04301 Βραχϊδθ υλικά ςε κλίψθ    

 .04302 Ρροεντάςεισ οπλιςμοφ / αγκυριϊν    

 .04303 Κατεδάφιςθ προεντεταμζνων ςτοιχείων    

 .04304 Συρματόςχοινα 1 2 2 

 .04305 Εξολκεφςεισ    

 .04306 Λαξεφςεισ / τεμαχιςμόσ λίκων    

.04400 

 
 Εκτοξευμζνα υλικά    
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 .04401 Εκτοξευμζνο ςκυρόδεμα    

 .04402 Αμμοβολζσ    

 .04403 Υδροβολζσ    

 .04404 Αεροβολζσ    

 .04405 Τροχίςεισ / λειάνςεισ    

 .04406 Ϊεκαςμόσ χρϊματοσ 1   

.04500   Άλλθ πθγι    

 .04501     

 .04502     

 .04503     

.05100   Κτίςματα- φζρων οργανιςμόσ    

 .05101 Αςτοχία Γιρανςθ    

 .05102 Αςτοχία Στατικι επιφόρτιςθ    

 .05103 Αςτοχία Ψυςικι Δυναμικι καταπόνθςθ    

 .05104 Αςτοχία Ανκρωπογενισ δυναμικι καταπόνθςθ    

 .05105 Κατεδάφιςθ    

 .05106 Κατεδάφιςθ παρακειμζνων    

.05200 

 
 Οικοδομικά ςτοιχεία    

 .05201 Γιρανςθ πλθρωτικϊν ςτοιχείων    

 .05202 Διαςτολι - ςυςτολι υλικϊν    

 .05203 Αποξιλωςθ δομικϊν ςτοιχείων    

 .05204 Αναρτθμζνα ςτοιχεία και εξαρτιματα 1   

 .05205 Ψυςικι δυναμικι καταπόνθςθ    

 .05206 Ανκρωπογενισ δυναμικι καταπόνθςθ    

 .05207 Κατεδάφιςθ    

 .05208 Αρμολόγθςθ / απαρμολόγθςθ προκαταςκ. 
ςτοιχείων 

1   

.05300   Μεταφερόμενα υλικά- Εκφορτϊςεισ    

 .05301 Μεταφορικό μθχάνθμα Ακαταλλθλότθτα / 
ανεπάρκεια 

1 1 1 

 .05302 Μεταφορικό μθχάνθμα Βλάβθ 1 1 1 

 .05303 Μεταφορικό μθχάνθμα Υπερφόρτωςθ 1 1 1 

 .05304 Απόκλιςθ μθχανιματοσ Ανεπαρκισ ζδραςθ   1 

 .05305 Ατελισ / ζκκεντρθ φόρτωςθ 1 1 1 
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 .05306 Αςτοχία ςυςκευαςίασ φορτίου 1   

 .05307 Ρρόςκρουςθ φορτίου 2 1 2 

 .05308 Διακίνθςθ αντικειμζνων μεγάλου μικουσ 1   

 .05309 Ωειρωνακτικι μεταφορά βαρζων φορτίων 2   

 .05310 Απόλυςθ χφδθν υλικϊν Υπερφόρτωςθ  1 1 

 .05311 Εργαςία κάτω από ςιλό    

 .05312 Ρτϊςθ υλικοφ / κακόσ χειριςμόσ 1 1 1 

.05400 

 
 Στοιβαςμζνα  υλικά    

 .05401 Υπερςτοίβαςθ  1 1 

 .05402 Ανεπάρκεια πλευρικοφ περιοριςμοφ ςωροφ   1 

 .05403 Ανορκολογικι απόλθψθ   1 

.05500   Άλλθ πθγι    

 .05501     

 .05502     

 .05503     

.06100 

 
 Εφφλεκτα υλικά    

 .06101 Ζκλυςθ / διαφυγι εφφλεκτων αερίων    

 .06102 Δεξαμενζσ / αντλίεσ καυςίμων 1 1 1 

 .06103 Μονωτικά, διαλφτεσ, PVC κλπ. εφφλεκτα    

 .06104 Αςφαλτοςτρϊςεισ / χριςθ πίςςασ    

 .06105 Αυτανάφλεξθ - εδαφικά υλικά    

 .06106 Αυτανάφλεξθ - απορρίματα    

 .06107 Επζκταςθ εξωγενοφσ εςτίασ Ανεπαρκισ προςταςία    

.06200 

 
 Σπινκιρεσ και βραχυκυκλϊματα    

 .06201 Εναζριοι αγωγοί υπό τάςθ 1   

 .06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάςθ    

 .06203 Εντοιχιςμζνοι αγωγοί υπό τάςθ    

 .06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό ςπινκιρα   1 

.06300  

 

 Υψθλζσ κερμοκραςίεσ    

 .06301 Ωριςθ φλόγασ - οξυγονοκολλιςεισ    

 .06302 Ωριςθ φλόγασ - καςςιτεροκολλιςεισ    
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 .06303 Ωριςθ φλόγασ - χυτεφςεισ    

 .06304 Θλεκτροςυγκολλιςεισ    

 .06305 Ρυρακτϊςεισ υλικϊν    

 .06306 Ωριςθ φλογίςτρου    

.06400   Άλλθ πθγι    

 .06401     

 .06402     

 .06403     

.07100   Δίκτυα εγκαταςτάςεισ    

 .07101 Ρροχπάρχοντα εναζρια δίκτυα 1   

 .07102 Ρροχπάρχοντα υπόγεια δίκτυα    

 .07103 Ρροχπάρχοντα εντοιχιςμζνα δίκτυα    

 .07104 Ρροχπάρχοντα επιτοίχια δίκτυα    

 .07105 Δίκτυο θλεκτροδότθςθσ ζργου  1  

 .07106 Ανεπαρκισ αντικεραυνικι προςταςία 1  1 

.07200 

 
 Εργαλεία μθχανιματα    

 .07201 Θλεκτροκίνθτα μθχανιματα   1 

 .07202 Θλεκτροκίνθτα εργαλεία    

.07300   Άλλθ πθγι    

 .07301     

 .07302     

 .07303     

.08100   Νερό    

 .08101 Υποβρφχιεσ εργαςίεσ   2 

 .08102 Εργαςίεσ εν πλϊ - πτϊςθ  2 2 

 .08103 Βφκιςθ / ανατροπι πλωτοφ μζςου  2 2 

 .08104 Ραρόχκιεσ / παράλιεσ εργαςίεσ Ρτϊςθ   2 

 .08105 Ραρόχκιεσ / παράλιεσ εργαςίεσ Ανατροπι 
μθχανιματοσ 

  2 

 .08106 Υπαίκριεσ λεκάνεσ / Δεξαμενζσ Ρτϊςθ    

 .08107 Υπαίκριεσ λεκάνεσ / Δεξαμενζσ Ανατροπι 
μθχανιματοσ 

   

 .08108 Ρλθμμφρα / Κατάκλυςθ ζργου    

.08200  Αςφυκτικό περιβάλλον    
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 .08201 Βάλτοι, ιλφεσ, κινοφμενεσ άμμοι  1  

 .08202 Υπόνομοι, βόκροι, βιολογικοί κακαριςμοί    

 .08203 Βφκιςθ ςε ςκυρόδεμα, αςβζςτθ, κλπ.    

 .08204 Εργαςία ςε κλειςτό χϊρο - ανεπάρκεια οξυγόνου  1 1 

.08300   Άλλθ πθγι    

 .08301     

 .08302     

 .08303     

.09100 

 

 Υψθλζσ Ιερμοκραςίεσ    

 .09101 Συγκολλιςεισ / ςυντιξεισ    

 .09102 Υπζρκερμα ρευςτά    

 .09103 Ρυρακτωμζνα ςτερεά    

 .09104 Τιγματα μετάλλων    

 .09105 Αςφαλτοσ / πίςςα    

 .09106 Καυςτιρεσ    

 .09107 Υπερκερμαινόμενα τμιματα μθχανϊν 1 1 1 

.09200 

 
 Καυςτικά υλικά    

 .09201 Αςβζςτθσ    

 .09202 Οξζα    

 .09203 Αλκαλικά    

.09300   Άλλθ πθγι    

 .09301     

 .09302     

 .09303     

.10100 

 
 Φυςικοί παράγοντεσ    

 .010101 Ακτινοβολίεσ    

 .010102 Κόρυβοσ /δονιςεισ 1 1 2 

 .010103 Σκόνθ   2 

 .010104 Υπαίκρια εργαςία Ραγετόσ 1 1 1 

 .010105 Υπαίκρια εργαςία Καφςωνασ 1 1 1 
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 .010106 Ωαμθλι κερμοκραςία χϊρου εργαςίασ  1 1 

 .010107 Υψθλι κερμοκραςία χϊρου εργαςίασ  1 1 

 .010108 Υγραςία χϊρου εργαςίασ  1 2 

 .010109 Υπερπίεςθ / υποπίεςθ    

 .010110     

.10200 

 
 Χθμικοί παράγοντεσ    

 .010201 Δθλθτθριϊδθ αζρια    

 .010202 Ωριςθ τοξικϊν υλικϊν    

 .010203 Αμίαντοσ    

 .010204 Ατμοί τθγμάτων    

 .010205 Ανακυμιάςεισ υγρϊν / βερνίκια, κόλλεσ, μονωτικά, 
διαλφτεσ 

   

 .010206 Καπναζρια ανατινάξεων    

 .010207 Καυςαζρια μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ 1 1 1 

 .010208 Συγκολλιςεισ    

 .010209 Καρκινογόνοι παράγοντεσ    

 .010210     

.10300 

 
 Βιολογικοί παράγοντεσ    

 .010301 Μολυςμζνα εδάφθ    

 .010302 Μολυςμζνα κτίρια    

 .010303 Εργαςία ςε υπονόμουσ, βόκρουσ, βιολογικοφσ 
κακαριςμοφσ 

   

 .010304 Ωϊροι υγιεινισ  1 1 

 .010305 Δαγκϊματα, τςιμπιματα ηϊων   2 

 .010306     

.10400   Άλλθ πθγι    
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Β2. ΔΚΑΓΑΜΜΑ ΕΡΚΚΚΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Ο χρόνοσ καταςκευισ των ζργων, εκτιμάται ςε 18 μινεσ περίπου λαμβάνοντασ υπόψθ τθν απόςταςθ 

μεταφοράσ των υλικϊν καταςκευισ και το γεγονόσ ότι το ζργο εκτελείται εντόσ του καλάςςιου χϊρου, ο 

οποίοσ επθρεάηεται από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. 

Θ επικινδυνότθτα ανά φάςθ εκτζλεςθσ των ζργων παρουςιάηεται ςτα διαγράμματα που ακολουκοφν. 
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ΤΜΗΜΑ Γ 

 

Γ1. ΜΕΤΑ ΓΚΑ ΤΗΝ ΡΟΛΗΨΗ ΚΑΚ ΑΡΟΤΟΡΗ ΤΩΝ ΚΚΝΔΥΝΩΝ ΚΑΚ ΓΕΝΚΚΑ ΓΚΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΚΑ ΚΑΚ ΤΗΝ 
ΥΓΕΚΑ ΤΩΝ ΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Οδθγίεσ Σφνταξθσ 

Για κάκε "πθγι κινδφνων" που ζχει επιςθμανκεί ςτουσ πίνακεσ του Τμιματοσ Β (ςτιλθ 1), καταγράφονται 
οι φάςεισ / υποφάςεισ όπου υπάρχει πικανότθτα εμφάνιςθσ (ςτιλθ 2), αναγράφονται οι ςχετικζσ διατάξεισ 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που προβλζπουν τθν λιψθ μζτρων προςταςίασ (ςτιλθ 3), και ςυμπλθρϊνονται τα 
κατά τθν κρίςθ του ςυντάκτθ αναγκαία πρόςκετα ι ειδικά μζτρα προςταςίασ που επιβάλλονται από τισ 
ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ ι απαιτιςεισ του ζργου (ςτιλθ 4). 

(*) Αναφζρονται οι διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ που περιζχουν τα απαιτοφμενα κάκε φορά μζτρα (π.χ. άρκρο 
38 παρ. 3 του π.δ. 1073/81) 

(**) Ρεριγράφονται μζτρα που κατά τθν κρίςθ του ςυντάκτθ απαιτοφνται για τθν προςταςία των 
εργαηομζνων, αλλά δεν προβλζπονται από τθν νομοκεςία ι θ πρόβλεψθ δεν είναι επαρκισ για τθν 
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. Επίςθσ εδϊ πρζπει να περιγραφοφν και τα ειδικά μζτρα που πρζπει να λθφκοφν 
για τισ εργαςίεσ που ενζχουν ειδικοφσ κινδφνουσ (βλ. άρκρο 3, παρ. 5 του Ρ.Δ. 305/96) 

ΡΗΓΕΣ 
ΚΚΝΔΥΝΩΝ 

ΦΑΣΕΚΣ 
ΕΓΑΣΚΩΝ 

ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΑ ΑΡΟ ΤΗ 
ΝΟΜΟΙΕΣΚΑ (*) 

ΣΥΜΡΛΗΩΜΑΤΚΚΑ Θ ΕΚΔΚΚΑ 
ΜΕΤΑ ΓΚΑ ΕΓΑΣΚΕΣ ΡΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΚΔΚΚΟΥΣ ΚΚΝΔΥΝΟΥΣ 
(**) 

.01101 Ψ31 ΡΔ 1073/81 :@ 2 Κ-001 ,Κ-002 

.01102 Ψ31 ΡΔ 1073/81 :@ 2 Κ-003.Κ-004 

.01103 Ψ31 ΡΔ 1073/81 :@ 2,7 Κ-005 

.01104 Ψ21.Ψ31 ΡΔ 1073/81 10,2 Κ-004,Κ-006 

.01105 Ψ31 ΡΔ 105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81 :@ 2 
&ΥΑ 378/94/94:@ 23 

Κ-007 

.01106 Ψ21.Ψ31 ΡΔ 1073/81 :@ 2 Κ-008 

.01201 Ψ31 ΡΔ 1073/81 :@ 10,13,2,9 & ΡΔ 
225/89:@ 15,9 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

Κ-001,Κ-002 

.01202 Ψ31 ΡΔ 1073/81 :@ 10,13,2,9 & ΡΔ 
225/89:@ 11,15,9 & ΥΑ 3046/89:@ 
5 

Κ-003.Κ-004 

.01204 Ψ31 ΡΔ 1073/81 :@ 10,2,46,5,54 & ΥΑ 
3046/89:@ 5 

Κ-005 

.01205 Ψ21.Ψ31 ΡΔ 1073/81 :@ 10,2 & ΥΑ 
3046/89:@ 5 

Κ-004.Κ-006 

.01207 Ψ21.Ψ31 ΡΔ 1073/81 :@ 10,2,7 & ΡΔ 
305/96:@ 10 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

Κ-008 
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.02101 Ψ11,Ψ21,Ψ3
1 

Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 
2696/1999:@ 10,4,44,47,79,8,9,97 
& ΡΔ 105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81 :@ 
46,47,48,50,85 & ΡΔ 113/2012:@ 
4,5 & ΡΔ 225/89:@ 11,12,14,4,8 
&ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ 
50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 & ΥΑ 
ΒΜΡ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ 
ΒΜΡ/30428/80:@ 3,4,5,6 

Κ-015, Κ-016, Κ-031 

.02102 Ψ11.Ψ31 Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 
2696/1999:@ 10,4,44,47,79,8,9,97 
& ΡΔ 105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81 
46,47,48,50,85 & ΡΔ 113/2012:@ 
4,5 & ΡΔ 225/89:@ 11,12,14,4,8 & 
ΡΔ 396/94: @ 10,6,7,8 & ΥΑ 
22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ 
50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 & ΥΑ 
ΒΜΡ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ 
ΒΜΡ/30428/80:@ 3,4,5,6 

Κ-015,Κ-016,Κ-031 

.02103 Ψ11 ,Ψ21 
,Ψ31 

Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 
2696/1999:@ 

10,31,4,44,48,7,79,9,97 & ΡΔ 
105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81:@ 
46,47,48,50,85 & ΡΔ 113/2012:@ 
4,5 & ΡΔ 225/89:@ 11,12,14,4,8 
&ΥΑ 22/5/93: @ 3,6 & ΥΑ 
50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 & ΥΑ 
ΒΜΡ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ 
ΒΜΡ/30428/80:@ 3,4,5,6 

Κ-017 

.02104 Ψ31 Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 
2696/1999:@ 10,4,44,47,79,8,9,97 
& ΡΔ 105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81 :@ 
46,47,48,50,85 & ΡΔ 113/2012:@ 
4,5 & ΡΔ 225/89:@ 
11,12,14,24,25,4,8 & ΡΔ 396/94:@ 
10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ 
50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 & ΥΑ 
ΒΜΡ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ 
ΒΜΡ/30428/80:@ 3,4,5,6 

Κ-018, Κ-020, Κ-024 

.02105 Ψ11.Ψ31 Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 
2696/1999:@ 

10,31,4,44,48,7,79,9,97 & ΡΔ 
105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81 
45,46,47,48,50,85 & ΡΔ 
113/2012:@ 4,5 & ΡΔ 225/89:@ 
11,12,14,24,25,4,8 & ΡΔ 396/94:@ 

Κ-018, Κ-020, Κ-024 

  10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ 
50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 & ΥΑ 
ΒΜΡ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ 
ΒΜΡ/30428/80:@ 3,4,5,6 
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.02106 Ψ11,Ψ21,Ψ3
1 

Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 
2696/1999:@ 44,47,48,79,97 & ΡΔ 
105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81 :@ 
45,46,47,48,50,85 & ΡΔ 113/2012:® 
4,5 & ΡΔ 225/89:@ 11,12,14,4,8 
&ΥΑ 22/5/93: @ 3,6 & ΥΑ 
50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 & ΥΑ 
ΒΜΡ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ 
ΒΜΡ/30428/80:@ 3,4,5,6 

Κ-021 

.02107 Ψ11,Ψ21,Ψ3
1 

Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 
2696/1999:@ 

10,4,44,47,62,79,8,9,97 & ΡΔ 
105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81 :@ 
45,46,47,48,50,85 & ΡΔ 113/2012:® 
4,5 & ΡΔ 225/89:@ 11,12,14,4,8 
&ΥΑ 22/5/93: @ 3,6 & ΥΑ 
50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 & ΥΑ 
ΒΜΡ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ 
ΒΜΡ/30428/80:@ 3,4,5,6 

Κ-019 

.02201 Ψ11.Ψ31 Ν 2696/1999:@ 79,97 & ΡΔ 
1073/81 :@ 8 & ΡΔ 113/2012:® 4,5 

Κ-025 

.02202 Ψ31 Ν 2696/1999:@ 79,97 & ΡΔ 
1073/81 :@ 72 & ΡΔ 113/2012:@ 
4,5 & ΡΔ 225/89: @ 14 & ΡΔ 
305/96:@ Ρ8 

Κ-025 

.02203 Ψ11.Ψ21.Ψ3
1 

Ν 2696/1999:@ 32,79,97 & ΡΔ 
113/2012:@ 4,5 & ΡΔ 225/89:@ 14 
& ΡΔ 305/96:@ Ρ8 

Κ-026, Κ-027, Κ-028 

.02204 Ψ11.Ψ31 Ν 2696/1999:@ 79,97 & ΡΔ 
1073/81 :@ 14,7 & ΡΔ 113/2012:® 
4,5 

Κ-005, Κ-025 

.02205 Ψ11,Ψ21,Ψ3
1 

Ν 2696/1999:@ 32,79,97 & ΡΔ 
1073/81 :@ 7 & ΡΔ 113/2012:@4,5 
& ΡΔ 225/89:@ 14 & ΥΑ 22/5/93:@ 
5,6 

Κ-028,Κ-029 

.02206 Ψ31 Ν 2696/1999:@ 79,97 & ΡΔ 
1073/81 :@ 46 & ΡΔ 113/2012:® 
4,5 & ΡΔ 225/89: @ 14 & ΥΑ 
50292/3549/08/09: @ 1,2,3,4 

Κ-015,Κ-030,Κ-031 

.02301 Ψ11,Ψ21,Ψ3
1 

ΡΔ 1073/81 :@ 46 & ΡΔ 225/89:@ 
10,4 & ΥΑ 22/5/93:@ 6 

Κ-024 

.02302 Ψ11,Ψ21,Ψ3
1 

ΡΔ 1073/81: @ 47 & ΥΑ 22/5/93: @ 
6 

Κ-021 

.02303 Ψ11,Ψ21,Ψ3
1 

ΡΔ 105/95:@ 9 & ΡΔ 225/89:@ 11 Κ-021 

.02304 Ψ11,Ψ21,Ψ3
1 

ΡΔ 105/95:@ 9 & ΡΔ 225/89:@ 11 Κ-021, Κ-024 
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.02305 Ψ21 ΡΔ 105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81 :@ 64 
& ΡΔ 57/10:@ ΡΛ,ΡΛΛΛ,Ρν & ΥΑ 
470/85:@ 16 

Κ-020.Κ-032 

.02401 Ψ11 ΡΔ 105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81 :@ 46 
& ΡΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΡΔ 
307/86:@ 3 & ΡΔ 395/94:@ 6,7,9 & 
ΡΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΡΔ 
95/78:@ 10,9 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & 
ΥΑ 470/85 :@ 16 

Κ-031 ,Κ-033,Κ-034 

,02407 Ψ11 Ν 1430/84:@ 16 & ΡΔ 105/95:@ 9 
& ΡΔ 1073/81 :@ 102,103,104,105 
& ΡΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΡΔ 
307/86:@ 3 & ΡΔ 395/94:@ 6,7,9 & 
ΡΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΡΔ 
57/10:@ ΡΛ,ΡΛΛΛ,Ρν & ΥΑ 22/5/93:@ 
2 & ΥΑ 470/85: @ 16 

Κ-033.Κ-034 

.03201 Ψ21.Ψ31 ΡΔ 105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81 :@ 
38,40 & ΡΔ 225/89:@ 19,9 & ΡΔ 
305/96: @ Ρ8 & ΡΔ 396/94: @ 
10,6,7,8 & ΡΔ 778/80:@ 9 & ΥΑ 
22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89: @ 5 

Κ-035 

.03202 Ψ21.Ψ31 ΡΔ 105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81 :@ 
38,40 & ΡΔ 225/89:@ 19,9 & ΡΔ 
305/96: @ Ρ8 & ΡΔ 396/94:@ 
10,6,7,8 & ΡΔ 778/80:@ 9 & ΥΑ 
22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

Κ-035 

.03204 Ψ11,Ψ21,Ψ3
1 

ΡΔ 105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81 :@ 
106,37 & ΡΔ 225/89:@ 12 & ΡΔ 
305/96:@ Ρ6 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & 
ΥΑ 3046/89:@ 5 

Κ-039 

.03205 Ψ21.Ψ31 ΡΔ 105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81:@ 
106,37 & ΡΔ 225/89:@ 19 & ΡΔ 
305/96:@ Ρ8 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & 
ΥΑ 3046/89: @ 5 

Κ-040.Κ-041 ,Κ-042 

.03207 Ψ21.Ψ31 ΡΔ 105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81 :@ Κ-035, Κ-044 

  106,37 & ΡΔ 305/96: @ Ρ6 & ΥΑ 
22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

.03208 Ψ11.Ψ21.Ψ3
1 

Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΡΔ 
105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81 :@ 43,44 
& ΡΔ 17/78: @ 1 & ΡΔ 221233: @ 
1,10,2,3,4,6,7,8,9 & ΡΔ 225/89:@ 
15,5 & ΡΔ 305/96:@ Ρ6 & ΥΑ 
22/5/93: @ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

Κ-045 

.03401 Ψ31 ΡΔ 105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81 :@ 
40,41 & ΡΔ 225/89:@ 11,15 & ΡΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 
3 

Κ-035 
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.04101 Ψ31 ΡΔ 105/95:@ 9 & ΡΔ 225/89:@ 
10,13 & ΡΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 
3046/89:@ 5 

Κ-045, Κ-046, Κ-048, Κ-049, Κ- 
050.Κ-051 

.04205 Ψ21.Ψ31 ΡΔ 105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81:@ 
92,94,94,95,96 & ΡΔ 225/89:@ 11 
& ΡΔ 305/96: @ Ρ2 & ΥΑ 
12436/706/11 :@ 3 & ΥΑ 
22/5/93:@ 3 

Κ-021,Κ-046,Κ-061.Κ-066 

.04207 Ψ11,Ψ21,Ψ3
1 

ΡΔ 105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81 :@ 
92,94,95,96 & ΡΔ 225/89:@ 11,12 
& ΡΔ 305/96:@ Ρ2 & ΥΑ 22/5/93:@ 
3 

Κ-004.Κ-066 

.04304 Ψ11,Ψ21,Ψ3
1 

ΕΛΟΤ 891/88:@ 
1,2,3,4,5,ΡΑ,ΡΒ,ΡΓ,ΡΔ & ΡΔ 
1073/81:@ 60,61,62,63 

Κ-046, Κ-066.Κ-070 

.04406 Ψ11 Ν 1430/84:@ 16 & ΡΔ 105/95:@ 9 
& ΡΔ 1073/81 :@ 103,104,105,106 
& ΡΔ 225/89: @ 24,25,3 & ΡΔ 
307/86:@ 3 & ΡΔ 395/94:@ 6,7,9 & 
ΡΔ 396/94: @ 10,6,7,8 & ΥΑ 
22/5/93:@ 2 & ΥΑ 378/94/94:@ 23 

Κ-031 ,Κ-034,Κ-071 ,Κ-072 

.05204 Ψ11 ΥΑ 3046/89:@ 5 Κ-080 

.05208 Ψ11  Κ-079,Κ-080 

.05301 Ψ11,Ψ21,Ψ3
1 

Ν 2696/1999:@ 10,79,97 & ΡΔ 
105/95: @ 9 & ΡΔ 1073/81 :@ 
46,47,48 & ΡΔ 113/2012:@ 4,5 & 
ΡΔ 225/89: @ 14,7 & ΥΑ 
ΒΜΡ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ 
ΒΜΡ/30428/80:@ 3,4,5,6 

Κ-021 

.05302 Ψ11 ,Ψ21 
,Ψ31 

Ν 2696/1999:@ 10,97 & ΡΔ 
105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81 :@ 

Κ-021 

  46,47,48 & ΡΔ 113/2012:@ 4,5 & 
ΡΔ 225/89: @ 14,7 & ΥΑ 
ΒΜΡ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ 
ΒΜΡ/30428/80:@ 3,4,5,6 

 

.05303 Ψ11,Ψ21,Ψ3
1 

Ν 2696/1999:@ 10,32,97 & ΡΔ 
105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81 :@ 91 & 
ΡΔ 113/2012:@ 4,5 & ΡΔ 225/89:@ 
14,7 & ΥΑ ΒΜΡ/30058/83:@ 3,4,5,6 
& ΥΑ ΒΜΡ/30428/80:@ 3,4,5,6 

Κ-027, Κ-028, Κ-029 

.05304 Ψ31 Ν 2696/1999:@ 97 & ΡΔ 1073/81 
:@ 25,72,86 & ΡΔ 113/2012:@ 4,5 
& ΡΔ 225/89:@ 14 & ΥΑ 22/5/93:@ 
6 

Κ-005, Κ-025, Κ-073 

.05305 Ψ11,Ψ21,Ψ3
1 

Ν 2696/1999:@ 32,97 & ΡΔ 
1073/81 :@ 25,86 & ΡΔ 
113/2012:@ 4,5 &ΡΔ 225/89:@ 14 

Κ-026, Κ-027, Κ-028 
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.05306 Ψ11 Ν 2696/1999:@ 32,97 & ΡΔ 
1073/81 :@ 85,86,86,87,88,89,90 & 
ΡΔ 113/2012:@ 4,5 

Κ-028,Κ-081.Κ-083 

.05307 Ψ11,Ψ21,Ψ3
1 

Ν 2696/1999:@ 32,97 & ΡΔ 
1073/81 :@ 85,87,88,89,90 & ΡΔ 
113/2012:@ 4,5 

Κ-024,Κ-081,Κ-082,Κ-085 

.05308 Ψ11 ΡΔ 1073/81 :@ 91 Κ-082,Κ-084,Κ-085 

.05309 Ψ11 ΡΔ 1073/81 :@ 91 & ΡΔ 397/94:@ 
4,6,ΡΛ,ΡΛΛ 

Κ-086 

.05310 Ψ21.Ψ31 ΡΔ 1073/81 :@ 89 Κ-027, Κ-028, Κ-029 

.05312 Ψ11,Ψ21,Ψ3
1 

ΡΔ 105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81 :@ 
106 & ΡΔ 225/89 :@ 24,25 & ΡΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 
2 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

Κ-034,Κ-085,Κ-087 

.05401 Ψ21.Ψ31 Ν 1430/84:@ 10 & Ν 2696/1999:@ 
97 & ΡΔ 1073/81 :@ 85,86,87 & ΡΔ 
113/2012:@ 4,5& ΥΑ  22/5/93:@ 5 

Κ-042.Κ-088 

.05402 Ψ31 Ν 1430/84:@ 10 & Ν 2696/1999:@ 
97 & ΡΔ 1073/81 :@ 86 & ΡΔ 
113/2012:@ 4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 

Κ-042, Κ-088, Κ-089 

.05403 Ψ31 Ν 1430/84:@ 10 & Ν 2696/1999:@ 
97 & ΡΔ 1073/81 :@ 89 & ΡΔ 
113/2012:@ 4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 

Κ-090 

.06102 Ψ11,Ψ21,Ψ3
1 

ΡΔ 105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81:® 
82,93 & ΡΔ 225/89:@ 11,23 & ΡΔ 
305/96:@ Ρ2,Ρ3,Ρ4 & ΡΔ 307/86:@ 
3 & ΥΑ 22/5/93: @ 3,9 & ΥΑ 
50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 
Β17081/2964:@ ΡΛΛ 

Κ-021, Κ-031.Κ-049, Κ-091.Κ- 
092,Κ-093,Κ-094 

.06201 Ψ11 ΔΕΘ 22/8/97:@ 1,2,3 & ΡΔ 
105/95:@ 9 & ΡΔ 225/89:@ 11 & 
ΡΔ 305/96:@ Ρ2& ΥΑ  22/5/93:@ 3 

Κ-042,Κ-091,Κ-097,Κ-098 

.06204 Ψ31 Ν 1430/84:@ 16 & ΡΔ 105/95:@ 9 
& ΡΔ 1073/81 :@ 104 & ΡΔ 
225/89:@ 3 

Κ-091 ,Κ-100 

.07101 Ψ11 ΔΕΘ 22/8/97:@ 1,2,3 & Ν 
1430/84:@ 10 & ΡΔ 105/95:@ 9 & 
ΡΔ 1073/81 :@ 78,79 & ΡΔ 
225/89:@ 11 & ΡΔ 305/96:@ Ρ2 & 
ΡΔ 396/94:@ 10,6,7,8 

Κ-042, Κ-046, Κ-097, Κ-101 

.07105 Ψ21 Ν 1430/84:@ 10 & ΡΔ 105/95:@ 9 
& ΡΔ 1073/81 :@ 75,76,77,78 & ΡΔ 
225/89: @ 11 & ΡΔ 396/94: @ 
10,6,7,8 & ΥΑ22/5/93:@ 3 

Κ-102.Κ-103, Κ-104 
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.07106 Ψ11.Ψ31 Ν 1430/84 :@ 10 & ΡΔ 1073/81:® 
75,76,77,78 

Κ-105, Κ-106, Κ-107, Κ-108 

.07201 Ψ31 Ν 1430/84:@ 10,10 & Ν 
2696/1999:@ 97 & ΡΔ 105/95:@ 9 
& ΡΔ 1073/81 :@ 48,49 & ΡΔ 
113/2012:@ 4,5 & ΡΔ 395/94:@ 
6,7,9 

Κ-021, Κ-046, Κ-109, Κ-110 

.08101 Ψ31 Ν 1430/84:@ 17 & ΡΔ 105/95:@ 9 
& ΡΔ 1073/81 :@ 100 & ΡΔ 
225/89:@ 24,25 & ΡΔ 396/94:@ 
10,6,7,8 

Κ-111, Κ-021, Κ-042 

.08102 Ψ21.Ψ31 Ν 1430/84:@ 17 & Ν 2696/1999:@ 
97 & ΡΔ 105/95:@ 9 & ΡΔ 
1073/81:® 100 & ΡΔ 113/2012:@ 
4,5 & ΡΔ 225/89:@ 24,25 & ΡΔ 
396/94: @ 10,6,7,8 

Κ-113,Κ-034,Κ-042,Κ-042 

.08103 Ψ21.Ψ31 Ν 1430/84: @ 17 & Ν 2696/1999:@ 
97 & ΡΔ 1073/81 :@ 100 & ΡΔ 
113/2012:® 4,5 & ΡΔ 225/89:@ 
24,25 & ΡΔ 396/94:@ 10,6,7,8 

Κ-114,Κ-115,Κ-021 

.08104 Ψ31 Ν 1430/84:@ 17 & ΡΔ 105/95:@ 9 
& ΡΔ 1073/81 100 & ΡΔ 396/94:@ 

Κ-113,Κ-034,Κ-042 

  10,6,7,8  

.08105 Ψ31 Ν 1430/84:@ 17 & Ν 2696/1999:@ 
97 & ΡΔ 1073/81 100 & ΡΔ 
113/2012:@ 4,5 & ΡΔ 396/94:@ 
10,6,7,8 

Κ-001 ,Κ-042,Κ-046 

.08201 Ψ21 ΡΔ 105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81 :@ 6 
& ΡΔ 396/94:@ 10,6,7,8 

Κ-113.Κ-001 

.08204 Ψ21.Ψ31 ΡΔ 105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81 :@ 
92,94 &ΡΔ 225/89:@ 11,16,17,18 & 
ΡΔ 305/96:@ Ρ6 & ΡΔ 307/86:@ 3 
& ΡΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΡΔ 
95/78:@ 10,8,9 &ΥΑ 22/5/93:@ 9 

Κ-120, Κ-034, Κ-042 

.09107 Ψ11 ,Ψ21 
,Ψ31 

Ν 2696/1999:@ 97 & ΡΔ 105/95:@ 
9 & ΡΔ 113/2012:@ 4,5 & ΡΔ 
225/89:@ 24,3 & ΡΔ 396/94:@ 
10,6,7,8 & ΥΑ22/5/93:@ 2 

Κ-004 

.010102 Ψ11,Ψ21,Ψ3
1 

Ν 2696/1999:@ 15 & ΡΔ 105/95:@ 
9 & ΡΔ 149/2006:@ 10,4,5,6,7,8,9 & 
ΡΔ 225/89:@ 11,20,24,25 & ΡΔ 
395/94:@ 6,7,9 & ΡΔ 396/94:@ 
10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3 & ΥΑ 
Α5/2375/78:@ 1 

Κ-004,Κ-034,Κ-131 
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.010103 Ψ31 ΡΔ 105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81 :@ 30 
& ΡΔ 225/89:@ 
16,17,18,18,22,24,25 & ΡΔ 
305/96:@ Ρ5,Ρ6 & ΡΔ 307/86:@ 3 
& ΡΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΡΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΡΔ 94/87:@ 
13,14,19 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

Κ-004, Κ-034, Κ-132 

.010104 Ψ11,Ψ21,Ψ3
1 

Ν 1430/84:@ 16 & ΡΔ 1073/81 :@ 
102 &ΡΔ 305/96:@Ρ7 

Κ-034, Κ-133 

.010105 Ψ11,Ψ21,Ψ3
1 

ΕΓΚ 130427/90:@ Α, Β, Γ & ΡΔ 
305/96:@ Ρ3,Ρ7 & ΣΣΕ 
ΟΛΚΟΔΟΜΫΝ:@ 4 

Κ-034,Κ-126,Κ-133 

.010106 Ψ21.Ψ31 ΡΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΡΔ 
305/96:@ Ρ7 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

Κ-034, Κ-133 

.010107 Ψ21.Ψ31 ΕΓΚ 130427/90: @ Α,Β,Γ & ΡΔ 
225/89:@ 24,25,3 & ΡΔ 305/96:@ 
Ρ7 & ΣΣΕ ΟΛΚΟΔΟΜΫΝ:@ 4 & ΥΑ 
22/5/93:@ 2 

Κ-133 

.010108 Ψ21.Ψ31 ΕΓΚ 130427/90: @ Α,Β,Γ & ΡΔ 
225/89:@ 24,25,3 & ΡΔ 305/96:@ 
Ρ 7 &  ΥΑ 22/5/93:@ 2 

Κ-034.Κ-134 

.010207 Ψ11,Ψ21,Ψ3
1 

Ν 2696/1999:@ 15 & ΡΔ 105/95:@ 
9 & ΡΔ 1073/81 :@ 47 & ΡΔ 
225/89:@ 11,16,17,18,24,25,3 & ΡΔ 
305/96:@ Ρ5,Ρ6 & ΡΔ 307/86:@ 3 
& ΡΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 
18477/92:@ 1 & ΥΑ 22/5/93: @ 2,3 
& ΥΑ Β17081/2964:@ ΡΛΛ 

Κ-004,Κ-021,Κ-141 

.010304 Ψ21.Ψ31 ΡΔ 105/95:@ 9 & ΡΔ 1073/81 :@ 
109 & ΡΔ 186/95:@ 8 & ΡΔ 
225/89:@ 30 & ΡΔ 305/96:@ Ρ14 & 
ΡΔ 307/86: @ 3 & ΥΑ 378/94/94: @ 
23 

Κ-150 

.010305 Ψ31 ΡΔ 1073/81 :@ 110 & ΡΔ 225/89:@ 
31 & ΡΔ 305/96:@ Ρ13 

Κ-151 

 

Γ2. ΣΥΜΡΛΗΩΜΑΤΚΚΑ ΜΕΤΑ ΡΟΣΤΑΣΚΑΣ  

01000 ΑΣΤΟΧΚΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Κ-001: Ζλεγχοσ ευςτάκειασ των γαιωδϊν επιφανειϊν πλθςίον κα προθγείται τθσ ανάλθψθσ εργαςιϊν και 
αν απαιτείται κα λαμβάνονται κατάλλθλα μζτρα. 

Κ-002: Συχνζσ, τακτικζσ επικεωριςεισ κα διενεργοφνται για πρόδρομα ςθμεία αςτοχίασ γαιωδϊν 
επιφανειϊν και αν απαιτείται και των τεχνικϊν μζςων εξαςφάλιςθσ των 
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Κ-003: Συχνι τακτικι επικεϊρθςθ των γαιωδϊν επιφανειϊν για επιςφαλείσ χαλαροφσ όγκουσ, τοπικζσ 
ςυγκεντρϊςεισ τάςεων, επικείμενεσ αποςφθνϊςεισ ι κραφςεισ, ταχείεσ εξαλλοιϊςεισ, πρόςφατεσ 
εκριηϊςεισ, ξζνα ςϊματα, αλλαγι ςχθματιςμοφ και λοιπά ςχετικά κα προθγείται τθσ ανάλθψθσ εργαςιϊν 
πλθςίον πρανϊν και αν απαιτείται κα επιχειρείται ξεςχάρωμα. 

Κ-004: Κα απαγορεφεται θ χωρίσ λόγο παραμονι προςωπικοφ πλθςίον τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ. 

Κ-005: Θ άνευ προθγοφμενου ςχετικοφ ελζγχου υπζρβαςθ επιφόρτιςθσ πρανϊν, επιφανειϊν κεμελίωςθσ ι 
προςωρινϊν χωμάτινων επιφανειϊν με ςυςςϊρευςθ υλικϊν πάςθσ φφςθσ και εξοπλιςμοφ κα 
απαγορεφεται. 

Κ-006: Ζκτακτθ επικεϊρθςθ των πρανϊν και αν απαιτείται λιψθ τεχνικϊν μζτρων εξαςφάλιςθσ κα 
διενεργείται μετά από βίαια φυςικά φαινόμενα. 
Κ-007: Ζκτακτθ επικεϊρθςθ των πρανϊν και αν απαιτείται λιψθ τεχνικϊν μζτρων εξαςφάλιςθσ κα 
διενεργείται μετά από ανάπτυξθ επιταχφνςεων ς' αυτά λόγω ανατινάξεων. 

Κ-008: Θ άνευ προθγοφμενου ςχετικοφ ελζγχου επιβολι δονιςεων εκ μθχανθμάτων ςτα πρανι κα 
απαγορεφεται. 

 

02000 ΚΚΝΔΥΝΟΚ ΑΡΠ ΕΓΟΤΑΞΚΑΚΟ ΕΞΟΡΛΚΣΜΟ 

Κ-015: Σαφισ κυκλοφοριακι ρφκμιςθ κα υφίςταται ςε κάκε φάςθ καταςκευισ του ζργου αναφορικά με 
τθν ζξω -και ζςω- κυκλοφορία του ζργου, μθχανοκίνθτθσ, πεηισ και υλικϊν. 

Κ-016: ©α διαμορφϊνεται πάντοτε ςαφζσ ςφςτθμα διαχωριςμοφ κυκλοφορίασ πεηϊν- οχθμάτων και 
αντικζτωσ κινουμζνων οχθμάτων. 

Κ-017: Οα αποφεφγεται θ φπαρξθ και θ άνευ αδείασ τοποκζτθςθ ςτακερϊν εμποδίων ςτουσ χϊρουσ 
κυκλοφορίασ και αν αυτό δεν καταςτεί δυνατόν τότε τα εμπόδια κα ςθμαίνονται κατάλλθλα. 

Κ-018: Οα αποφεφγεται θ χωρίσ λόγο κίνθςθ του προςωπικοφ μεταξφ οχθμάτων. 

Κ-019: Τα ακινθτοποιθμζνα οχιματα και μθχανιματα κα ζχουν πάντοτε ενεργοποιθμζνθ τθν πζδθ 
ςτάκμευςθσ. 

Κ-020: Θ κίνθςθ μθχανοκίνθτου ι τθλεχειριηόμενθσ μθχανισ ςε περίπτωςθ ελλιποφσ ορατότθτασ χωρίσ 
βοθκό κα απαγορεφεται. 

Κ-021: Πλα τα εμπλεκόμενα ςτθν καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα οχιματα, μθχανιματα, πλωτά μζςα, 
μθχανζσ και εργαλεία κα φζρουν τισ νόμιμεσ άδειεσ και εξοπλιςμό, κα ζχουν υποςτεί όλουσ τουσ 
προβλεπόμενουσ ελζγχουσ και κα διατθροφνται ςυνεχϊσ ςυντθρθμζνα και ςε καλι κατάςταςθ. 

Κ-024: Ελάχιςτθ απόςταςθ και διαςτιματα αςφαλείασ κα προβλζπονται πλθςίον του κινοφμενου 
εξοπλιςμοφ. 

Κ-025: Οι αμφιβόλου ευςτάκειασ επιφάνειεσ του ζργου κα ςθμαίνονται και κα απομονϊνονται 
απαγορευομζνθσ τθσ πρόςβαςθσ οχθμάτων ς' αυτζσ. 

Κ-026: Θ μονόπλευρθ φόρτωςθ βαρζων φορτίων και τα φορτία υψθλοφ κζντρου βάρουσ χωρίσ ειδικά 
μζτρα κα απαγορεφονται. 

Κ-027: Θ είςοδοσ και ζξοδοσ ςτο εργοτάξιο οχθμάτων με προβλθματικι φόρτωςθ κα ελζγχεται. 

Κ-028: Θ εργαςία φόρτωςθσ κα επιβλζπεται από εργοδθγό ι άλλο κατάλλθλο άτομο (επιςτάτθσ, 
ςτοιβαδόροσ κλπ). 

Κ-029: Θ φόρτωςθ οχθμάτων ι μθχανθμάτων κακ' υπζρβαςθ των ορίων που προβλζπει ο καταςκευαςτισ 
κα απαγορεφεται. 
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Κ-030: Οι χρόνοι μετάβαςθσ επιςτροφισ και εν γζνει οι ταχφτθτεσ των οχθμάτων κα ελζγχονται ςυνεχϊσ. 

Κ-031: Ο χϊροσ του εργοταξίου κα ςθμαίνεται καταλλιλωσ. 
Κ-032: Διακόπτθσ αςφαλείασ (emergencybutton) κα προβλζπεται ςε κατάλλθλεσ κζςεισ για όλεσ τισ 
τθλεχειριηόμενεσ διατάξεισ. 

Κ-033: Κα απαγορεφεται θ χωρίσ λόγο παραμονι προςωπικοφ πλθςίον τθσ επικίνδυνθσ δραςτθριότθτασ. 

Κ-034: Θ ορκι και ςυνεχισ χριςθ των καταλλιλων Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ κα ελζγχεται ςυνεχϊσ. 

 

03000 ΡΤΩΣΕΚΣ ΑΡΠ ΥΨΟΣ 

Κ-035: Για κάκε υψομετρικι διαφορά>1.00 μ επιφανειϊν εντόσ του εργοταξίου κα λαμβάνεται μζριμνα 
για κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ ζναντι πτϊςθσ, ιτοι απομόνωςθ περιοχισ ι απαγόρευςθ προςπζλαςθσ 
ι κάλυψθ ι περίφραξθ ι ηϊνεσ αςφαλείασ ι κεκλιμζνα πετάςματα ι δίκτυα. 

Κ-039: Μζτρα για άρςθ τθσ ολιςκθρότθτασ των περιοχϊν προςπζλαςθσ του εργοταξίου κα λαμβάνονται 
και ςε περίπτωςθ αντικειμενικισ δυςκολίασ κα προβλζπεται κατάλλθλθ ςιμανςθ και χριςθ 
αντιολιςκθρϊν υποδθμάτων από τουσ εργαηόμενουσ. 

Κ-040: Δθμιουργία προςβάςιμων επιφανειϊν εργοταξίου ανϊμαλθσ γεωμετρίασ ι ατάκτωσ 
ςυςςωρευμζνων υλικϊν κα αποφεφγεται και αν αυτό δεν είναι εφικτό κατάλλθλα μζτρα κα λαμβάνονται 
(απομόνωςθ περιοχισ, αςφαλείσ διάδρομοι διζλευςθσ κλπ). 

Κ-041: Συνεχισ προςπάκεια κα καταβάλλεται ςτο εργοτάξιο από όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ για ευταξία ωσ 
προσ τθν μόνιμθ ι προςωρινι αποκικευςθ υλικϊν και εξοπλιςμοφ. 

Κ-042: Κα υφίςταται ςυνεχισ επίβλεψθ εργοδθγοφ. 

Κ-044: Κάκε ειδικι δίοδοσ (μαδζρια, ελαφρζσ πεηογζφυρεσ, παςαρζλεσ, ψθλζσ ράμπεσ, λαμαρίνεσ κλπ) και 
εφόςον απαιτείται κα είναι καταςκευαςμζνθ ορκϊσ, με επαρκι γεωμετρία και αντοχι, αντιολιςκθρι, 
αςφαλϊσ εδραηόμενθ, κατάλλθλα ςθμαςμζνθ, με προςταςία ζναντι πτϊςθσ και ολίςκθςθσ. 

Κ-045: Μόνο τυποποιθμζνοσ εξοπλιςμόσ εγκεκριμζνων καταςκευαςτϊν κα χρθςιμοποιείται ςτο εργοτάξιο. 

Κ-046: Μόνο ζμπειρο, καταρτιςμζνο και ευφυζσ προςωπικό κα χρθςιμοποιείται ςτθν εργαςία αυτι. 

 

04000 ΕΚΗΞΕΚΣ, ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΚΚΑ -ΙΑΥΣΜΑΤΑ 

Κ-048: Ρριν τθν ζναρξθ εργαςιϊν χριςθσ εκρθκτικϊν κα ελζγχεται ο χϊροσ ωσ προσ τα μζτρα και τισ 
αποςτάςεισ αςφαλείασ, τα χαρακτθριςτικά του πετρϊματοσ και τθν ακολουκθτζα μζκοδο εργαςίασ 
(διάτρθςθσ, γόμωςθσ, εμπυρευμάτωςθσ, επιγόμωςθσ, ελζγχου, πυροδότθςθσ), τθ μζκοδο γείωςθσ 
γομωτϊν, τα ΜΑΡ, τθ ςιμανςθ (θχθτικι, οπτικι) και μζκοδο επικοινωνίασ, τθν διευκζτθςθ χϊρων κατά 
επικινδυνότθτα και αποκλειςμοφσ διόδων, τθν επικυμθτι περιοχι κατακριμνιςθσ, τθν διερχόμενθ 
κυκλοφορία (πεηι και μθ) και των γειτονικϊν καταςκευϊν και προςταςία πλθκυςμοφ. 

Κ-049: Κα απαγορεφεται το κάπνιςμα και θ χριςθ γυμνισ φλόγασ εντόσ τθσ επικίνδυνθσ περιοχισ. 

Κ-050: Θ πυροδότθςθ κα γίνεται κατόπιν ελζγχου γραμμισ πυροδότθςθσ και διαρροϊν προσ γθ και μόνο 
με δυναμοεκρθκτιρα το κλειδί του οποίου κα φζρει πάντοτε μαηί του ο γομωτισ-πυροδότθσ και όχι με 
χριςθ ρεφματοσ πόλεωσ. 

Κ-051: Κα απαγορεφεται θ εργαςία χωρίσ επιπρόςκετα μζτρα αςφαλείασ ςε περίπτωςθ καταιγίδασ, νεφϊν 
ςκόνθσ, παρουςία γραμμϊν υψθλισ τάςθσ ι πομποδεκτϊν ι παραςιτικϊν ρευμάτων. 

Κ-061: Κα απαγορεφεται αυςτθρά οποιαδιποτε άλλθ χριςθ του αερίου αυτοφ. 

Κ-066: Κα τθρείται αυςτθρό πρόγραμμα ςυντθριςεων του εξοπλιςμοφ. 



30 

 

Κ-070: Καμία ανφψωςθ με ςυρματόςχοινα δεν κα επιτρζπεται αν δεν γίνει ςωςτό αρτάνιαςμα από 
αρμόδιο άτομο (ςαμπανιαδόροσ, χειριςτισ). 

Κ-071: Ο χειριςτισ τθσ μθχανισ κα ζχει άμεςθ ορατότθτα με τθν επικίνδυνθ ηϊνθ ειδικά όταν επιχειρεί 
απζμφραξθ. 

Κ-072: Κανείσ δεν κα ειςζρχεται ςτθν ηϊνθ εκτόξευςθσ υλικοφ. 

 

05000 ΡΤΩΣΕΚΣ ΜΕΤΑΤΟΡΚΣΕΚΣ ΥΛΚΚΩΝ ΚΑΚ ΑΝΤΚΚΕΚΜΕΝΩΝ 

Κ-073: Ρριν τθν ζναρξθ εργαςιϊν ςε παλαιζσ καταςκευζσ κα προθγείται ζλεγχοσ του οργανιςμοφ τουσ. 

Κ-079: Τα προσ αποξιλωςθ ςτοιχεία κα φζρονται ςυνεχϊσ κακόςον χρόνο κα διαρκεί θ διαδικαςία τθσ 
αφαίρεςισ των. 

Κ-080: Τα αναρτοφμενα ςτοιχεία κα φζρονται ςυνεχϊσ κακόςον χρόνο κα διαρκεί θ διαδικαςία ςτερζωςθσ 
τουσ, τα δε ιδθ αναρτθμζνα κα ελζγχονται για τυχόν αςτοχίεσ των ςυνδζςμων των. 

Κ-081: Κα απαγορεφεται θ διακίνθςθ μθ χφδθν υλικϊν που δεν κα είναι ςτακερά προςδεδεμζνα ςτο 
πιγμα του οχιματοσ ι εξαςφαλιςμζνα ζναντι μετακίνθςθσ. 

Κ-082: Κατά τθν ανυψωτικι δραςτθριότθτα υλικϊν κα λαμβάνεται κάκε πρόςφορο μζςο για να 
αποφευχκεί θ πρόςκρουςθ του φορτίου (αςφςτροφα ςυρματόςχοινα, οδθγά ςχοινία, επαρκισ ανυψωτικι 
ικανότθτα και φψοσ, χϊροσ ελεφκεροσ εμποδίων). 

Κ-083: Τα υλικά που μεταφζρονται ςε παλζτεσ κα μετακινοφνται κατόπιν ελζγχου τθσ ςυςκευαςίασ τουσ. 

Κ-084: Κα υφίςταται καλόσ ςυντονιςμόσ ςε περίπτωςθ ςυνδυαςμζνθσ ανφψωςθσ φορτίων από δφο 
ανυψωτικζσ διατάξεισ. 

Κ-085: Θ πρόςδεςθ φορτίου για ανφψωςθ κα γίνεται ι κα επιβλζπεται από ζμπειρο άτομο 
(ςαμπανιαδόρο). 

Κ-086: Πλο το προςωπικό που κα εμπλζκεται ςε χειρωνακτικι μεταφορά βαρζων φορτίων κα ζχει 
εκπαιδευτεί επ' αυτοφ. 

Κ-087: Κα απαγορεφεται θ απ'ευκείασ χειρωνακτικι μετακίνθςθ υλικϊν που δεν προςφζρουν ςτακερι 
λαβι. 

Κ-088: Κα απαγορεφεται θ υπερςτοίβαςθ υλικϊν χφδθν ι μθ, ειδικά αυτϊν που δεν προςφζρουν ςτακερι 
βάςθ ζδραςθσ ι που δίνουν ςωροφσ αςτακείσ. 

Κ-089: Απόκεςθ ςωρϊν χφδθν υλικϊν με προςωρινζσ γωνίεσ πρανϊν μεγαλφτερεσ από τθ φυςικι δεν κα 
επιτρζπεται. 

Κ-090: Θ απόλθψθ υλικοφ από ςτοίβα ι ςωρό με τρόπο που να υπονομεφει τθν ευςτάκεια τουσ κα 
απαγορεφεται. 

 

06000 ΡΥΚΑΪΕΣ 

Κ-091: Ρλθςίον επικινδφνων για πυρκαϊά δραςτθριοτιτων κα υπάρχει πάντοτε κατάλλθλθ πυροςβεςτικι 
διάταξθ ςε περίοπτθ κζςθ, ςε καλι κατάςταςθ, άμεςα προςπελάςιμθ και αναγομωμζνθ. 

Κ-092: Θ είςοδοσ και ζξοδοσ ςτο εργοτάξιο οχθμάτων - μθχανθμάτων χωρίσ τουσ απαραίτθτουσ 
πυροςβεςτιρεσ δεν κα επιτρζπεται. 

Κ-093: Οι προςωρινζσ αποκζςεισ καυςίμων κα ελζγχονται τακτικά και οι διαμορφωμζνεσ εγκαταςτάςεισ 
κα πλθροφν όλεσ τισ προδιαγραφζσ των αντίςτοιχων μονίμων. 
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Κ-094: Μζριμνα κα λαμβάνεται ϊςτε το καφςιμο φορτίο πλθςίον να είναι το ελάχιςτο δυνατόν. 

Κ-097: Εργαςία πλθςίον εναερίων θλεκτρικϊν αγωγϊν, που πρζπει να παραμείνουν υπό τάςθ, κα 
εκτελείται με μζγιςτθ προςοχι και με τα κατάλλθλα μζτρα αςφαλείασ. 

Κ-098: ©α γίνεται προςπάκεια μθ ςυνφπαρξθσ ςε κοντινι απόςταςθ θλεκτροφόρων γραμμϊν, 
καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα και καφςιμο φορτίο. 

Κ-100: ©α απαγορεφεται θ παρουςία ευφλζκτων πλθςίον τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ. 

 

07000 ΗΛΕΚΤΟΡΛΗΞΚΑ 

Κ-101: Λδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτθν περίπτωςθ εναερίων θλεκτροφόρων γραμμϊν, όταν εκτελοφνται 
εργαςίεσ με ανυψοφμενα υλικά ι εξοπλιςμό (ςωλινεσ, μπετόβεργεσ, γερανόσ, αντλία ςκυροδζματοσ, 
υδροβολζσ, εκτοξεφςεισ, ανατροπι οχθμάτων, καλακοφόρα, αερομεταφορζσ, εκνεφϊςεισ κλπ). 

Κ-102: Το δίκτυο θλεκτροδότθςθσ του ζργου κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ θλεκτρικϊν 
εγκαταςτάςεων. 

Κ-103: Πλοι οι εργαηόμενοι και ιδιαίτερα οι χειριςτζσ θλεκτρικϊν εργαλείων και μθχανθμάτων κα 
εκπαιδευκοφν ςτθν ορκι χριςθ, ςυντιρθςθ, προφφλαξθ, ανάπτυξθ και αποςυναρμολόγθςθ του δικτφου 
όπωσ και ςτθν ςωςτι ρευματολθψία και διανομι ρεφματοσ. 

Κ-104: Το δίκτυο του εργοταξίου κα τελεί υπό τθν ςυνεχι επίβλεψθ καταλλιλου ατόμου με προςόντα 
ανάλογα και με τθν δυναμικότθτα τθσ εγκατάςταςθσ. 

Κ-105: Θ εργαςία ςε περιοχζσ με βεβαρθμζνεσ ςυνκικεσ κεραυνοπλθξίασ λόγω αναγλφφου, ςφςταςθσ ι 
παρουςίασ εξοπλιςμοφ ςε περίοδο καταιγίδασ ι χαμθλισ διζλευςθσ νεφϊν δεν κα επιτρζπεται, ειδικά κα 
απαγορεφονται αυςτθρά οι μεταγγίςεισ καυςίμων. 
Κ-106: Ο επικίνδυνοσ για κεραυνοπλθξία εξοπλιςμόσ (ςιλό, γερανοί, οχιματα, βυτία καυςίμων, ιςτοί, κλπ) 
κα προςτατεφεται κατάλλθλα. 

Κ-107: Αςφαλι καταφφγια για το προςωπικό κα υφίςτανται για τθν περίοδο καταιγίδασ. 

Κ-108: Ειδικζσ εργαςίεσ απαιτοφςεσ υψθλι αςφάλεια ζναντι ατμοςφαιρικοφ θλεκτριςμοφ (γόμωςθ 
εκρθκτικϊν, ςκόνεσ μετάλλων κλπ) κα παρακολουκοφνται με όργανα οι δυςμενείσ φυςικζσ παράμετροι. 

Κ-109: Κα απαγορεφεται θ επζμβαςθ προσ επιςκευι ι ςυντιρθςθ ςε μθ εξουςιοδοτθμζνα άτομα. 

Κ-110: Κα απαγορεφεται θ οποιαδιποτε μεταςκευι τυποποιθμζνου εξοπλιςμοφ.  

 

08000 ΡΝΚΓΜΟΣ ΑΣΦΥΞΚΑ 

Κ-111: Θ αυτόνομθ κατάδυςθ κα επιτρζπεται μόνο αν είναι επιτθροφμενθ από τθν επιφάνεια, αν είναι 
εξαςφαλιςμζνθ θ αποςυμπίεςθ, ςτα επιτρεπτά από τον εξοπλιςμό και τα ωράρια εργαςίασ βάκθ και 
πάντωσ όχι ςε κολά νερά και περιοχζσ δινϊν και ιςχυρϊν ρευμάτων. 

Κ-113: Κάκε κζςθ εργαςίασ κα επιτθρείται ςυνεχϊσ και όλοι οι εργαηόμενοι κα γνωρίηουν τθν κζςθ 
τουλάχιςτον δφο ςυνεργατϊν τουσ και κα αναφζρουν πάςα αλλαγι κζςθσ των. 

Κ-114: Θ εργαςία με πλωτά μζςα ςε περίοδο απαγόρευςθσ πλόων κα διακόπτεται. 

Κ-115: Κα τθρείται αυςτθρά ο κανονιςμόσ αποφυγισ ςυγκροφςεων ςτθν κάλαςςα. 

Κ-120: Σε κάκε κλειςτό χϊρο (μθ αεριηόμενα δωμάτια, υπόγεια, ςιραγγεσ, δεξαμενζσ, οχετοί, φρζατα, 
κφτοσ πλοίου κλπ), όπου διεργαςία αφαιρεί οξυγόνο (υπόγεια φδατα ελεφκερα ι ςε επιφάνεια 
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διαςτάλαξθσ, εργαςίεσ γυμνισ φλόγασ, οξείδωςθ ςιδθρϊν επιφανειϊν, τζλεια καφςθ, αδρανι αζρια, 
εξάντλθςθ αποκεμάτων κλπ) κα λαμβάνονται τα απαιτοφμενα κάκε φορά μζτρα αςφαλείασ (ΜΑΡ, ζλεγχοσ 
02, αεριςμόσ) για τουσ εργαηόμενουσ. 

 

10000 ΕΚΙΕΣΗ ΣΕ ΒΛΑΡΤΚΚΟΥΣ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ 

Κ-126: Θ ζκκεςθ των εργαηομζνων ςτθν θλιακι ακτινοβολία κα ελαχιςτοποιείται. 

Κ-131: Μζριμνα κα λαμβάνεται ϊςτε οι κορυβϊδεισ εγκαταςτάςεισ και δραςτθριότθτεσ να επιλζγονται 
κατάλλθλα ι να τροποποιοφνται ι να τίκενται μακριά ι να απομονϊνονται και αν αυτό δεν είναι εφικτό κα 
τίκεται ςιμανςθ ςτθν περιοχι και κα ελαχιςτοποιείται θ ζκκεςθ των εργαηομζνων. 

Κ-132: Κα επιλζγονται μζκοδοι εργαςίασ που παράγουν τθν κατά το δυνατό λιγότερθ ςκόνθ (πχ υγρι 
δζςμευςθ ςτθν πθγι, αποκονίωςθ αναρρόφθςθσ, κλειςτά ςυςτιματα κλπ) και αν αυτό δεν είναι εφικτό κα 
ελαχιςτοποιείται θ ζκκεςθ των εργαηομζνων. 

Κ-133: Σε εργαςία ακραίων κερμοκραςιϊν κα ακολουκείται ειδικό ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ. 

Κ-134: Θ ζκκεςθ των εργαηομζνων ςε υγρά περιβάλλοντα πρζπει να ελαχιςτοποιείται ενϊ μζριμνα κα 
λαμβάνεται για μείωςθ των επιπτϊςεων (ςτολζσ, αεριςμόσ, ςτραγγίςεισ, απορροζσ, υποβιβαςμόσ 
υδροφόρου ορίηοντα κλπ). 
 
Κ-141: Θ ζκκεςθ του προςωπικοφ ςτα καυςαζρια των οχθμάτων, μθχανθμάτων και μθχανϊν κα 
ελαχιςτοποιείται. 

Κ-150: Σε κάκε φάςθ εργαςίασ κα υφίςτανται κατάλλθλοι και επαρκείσ χϊροι υγιεινισ ανάλογα και με τον 
αρικμό των εργαηομζνων, κακοριηόμενοι τακτικά και αποτελεςματικά και ςυντθροφμενοι. 

Κ-151: Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ ηϊων ςτθν περιοχι του ζργου θ εργαςία κα ςταματά και κα επιχειρείται 

εκδίωξθ των, επίςθσ μζριμνα κα λαμβάνεται για τθν αντιμετϊπιςθ επικινδφνων εντόμων και ερπετϊν και κα 

επιβάλλεται θ χριςθ γαντιϊν για τον χειριςμό υλικϊν ςε άμεςθ επαφι με το ζδαφοσ. 
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ΤΜΗΜΑ Δ 

 

Δ1. ΡΟΣΙΕΤΑ ΣΤΟΚΧΕΚΑ 

Θ ςυμπλιρωςθ του τμιματοσ αυτοφ κα γίνει από τον Ανάδοχο του ζργου, όταν οριςτικοποιθκεί το 
χρονοδιάγραμμα του ζργου και αποφαςιςτοφν οι κζςεισ εγκατάςταςθσ του εργοταξίου, λατομείων κλπ. 

Ρροβλζπεται επίςθσ θ εκπόνθςθ ειδικοφ διαγράμματοσ ςυνοδευόμενο από χρονικό προγραμματιςμό όλων 
των καλάςςιων κινιςεων και περιοχϊν ςυχνισ κυκλοφορίασ και εργαςίασ των πλωτϊν μζςων του 
Αναδόχου, το οποίο κα κοινοποιθκεί ςτισ αρμόδιεσ Αςτυνομικζσ και Λιμενικζσ Αρχζσ για τθν ζγκριςι του 
και τθν εξαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ τθσ χερςαίασ κυκλοφορίασ και τθσ ναυςιπλοΐασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 
των ζργων. 

 

Οδθγίεσ ςφνταξθσ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντάξει ςχεδιάγραμμα τθσ κζςθσ του ζργου ςτο οποίο κα φαίνεται με 
χαρακτθριςτικό και εφκολα αντιλθπτό τρόπο (π.χ. διαφορετικό χρϊμα, διαφορετικό είδοσ ι πάχοσ 
γραμμϊν κλπ.) ι και περιγραφικά τα παρακάτω ςτοιχεία: 

 

1. Δίοδοι προςπζλαςθσ ςτο εργοτάξιο και πρόςβαςθσ ςτισ κζςεισ εργαςίασ. 

Δίοδοσ προσ το εργοτάξιο αποτελεί το τμιμα που εφάπτεται το εργοτάξιο με τισ οδοφσ προσ τον λιμενίςκο 
του Αγίου Ανδρζα. Το εργοτάξιο κα εγκαταςτακεί ςτθν περιοχι τθσ παραλίασ και ενδεχόμενα ςε τμιμα τθσ 
χερςαίασ ηϊνθσ του λιμενίςκου του Αγίου Ανδρζα. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει κάκε μζτρο προςταςίασ 
για τθν αςφάλεια των χρθςτϊν τθσ παραλίασ και του λιμενίςκου κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και τθ 
λειτουργία του εργοταξίου. 

Οι προςβάςεισ προσ τισ κζςεισ εργαςίασ κα μεταβάλλονται ςυνεχϊσ, ακολουκϊντασ τθν εκάςτοτε φάςθ 
καταςκευισ. 

2. Δίοδοι κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων εντόσ του εργοταξίου. 

Θ κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων κα μεταβάλλονται ςυνεχϊσ, ακολουκϊντασ τθν εκάςτοτε φάςθ 
καταςκευισ. 

3. Χϊροι εγκατάςταςθσ του βαςικοφ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ. 

Εντόσ του χϊρου του εργοταξίου 

4. Χϊροι αποκικευςθσ. 

Τα υλικά για τθν καταςκευι του ζργου δφναται να ενςωματϊνονται απευκείασ ςτο ζργο και ενδεχόμενα 
δεν απαιτοφνται χϊροι αποκικευςθσ. 

 

5. Χϊροι ςυλλογισ άχρθςτων και επικίνδυνων υλικϊν (κα περιγράφεται και ο τρόποσ αποκομιδισ 
τουσ). 

Θ ςυλλογι και απομάκρυνςθ άχρθςτϊν υλικϊν, κα απομακρφνονται με ευκφνθ του Αναδόχου καταςκευισ. 
Τα οικιακοφ τφπου απορρίματα κα απορρίπτονται ςε κάδουσ απορριμάτων και κα απομακρφνονται από τα 
απορριματοφόρα του Διμου Μεςςινθσ. Κατά τα λοιπά κα εφαρμόηονται οι εγκεκριμζνοι περιβαλλοντικοί 
όροι για τθν καταςκευι του ζργου. 
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6. Χϊροι υγιεινισ, εςτίαςθσ και πρϊτων βοθκειϊν. 

Ο Ανάδοχοσ κα λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αςφάλεια και τθν εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ για τθν 
παροχι πρϊτων βοθκειϊν ςτουσ εργαηόμενουσ. 

Ωϊροι εςτίαςθσ δεν προβλζπονται. 

Θ τιρθςθ τθσ υγιεινισ των εργαηομζνων ελζγχεται από τουσ επικεφαλισ των τμθμάτων (εργοδθγοί, 
εκπρόςωποι υπεργολάβων, γιατροί εργαςίασ). Συγκεκριμζνα πρζπει οι εργαηόμενοι να μθν τρϊνε ι πίνουν 
ςτο χϊρο εργαςίασ, παρά μόνο ςτουσ χϊρουσ που προβλζπονται για τθν εςτίαςι τουσ. Επίςθσ, μζριμνα 
πρζπει να λαμβάνεται για τθν τιρθςθ τθσ υγιεινισ πριν το φαγθτό και τθν αναχϊρθςθ από το εργοτάξιο. 
Τα απορρίμματα από τα φαγθτά πρζπει να εναποτίκενται ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων. Οι κάδοι 
απορριμμάτων πρζπει να αδειάηονται και τα απορρίμματα να απομακρφνονται από το εργοτάξιο ςε 
χρονικά διαςτιματα, κατάλλθλα επιλεγμζνα, ϊςτε να διαςφαλίηονται άριςτεσ ςυνκικεσ υγιεινισ ςτο 
εργοτάξιο. 

 

7. Άλλα ςθμεία, χϊροι ι ηϊνεσ που απαιτοφνται για τθν αςφάλεια και τθν υγεία των εργαηομζνων. 

Δεν απαιτοφνται. 

 

8. Δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ 

Στο εργοτάξιο ενδζχεται να παρουςιαςτοφν ςυνκικεσ καφςωνα κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ και ψφχουσ 
κατά τουσ χειμερινοφσ. Για τθν αντιμετϊπιςθ τζτοιων καιρικϊν φαινομζνων προβλζπονται (εφόςον 
επθρεάηουν τισ εργαςίεσ): 

 Κακοριςμόσ διαλειμμάτων διάρκειασ και ςυχνότθτασ αναλόγωσ των καιρικϊν ςυνκθκϊν που 
επικρατοφν. 

 Μετακφλιςθ του ωραρίου (αποφυγι εργαςίασ ςτισ πρωινζσ ϊρεσ το χειμϊνα και ςτισ μεςθμεριανζσ το 
καλοκαίρι). 

 Διακοπι των εργαςιϊν όταν οι καιρικζσ ςυνκικεσ είναι δυςμενείσ (καφςωνασ, ψφχοσ, κυελλϊδεισ 
άνεμοι, ζντονεσ βροχοπτϊςεισ). 

 Ραροχι ςτουσ εργαηόμενουσ πόςιμου δροςεροφ νεροφ ςε ςυνκικεσ καφςωνα και ηεςτϊν ροφθμάτων 
ςε ςυνκικεσ ψφχουσ. 

 Ρρογραμματιςμόσ των εργαςιϊν που ςυνεπάγονται υψθλι κερμικι καταπόνθςθ εκτόσ 
κερμοκραςιακϊν αιχμϊν, από τον υπεφκυνο του ςυνεργείου, και μετακφλθςθ ι ενίςχυςθ του 
ωραρίου ϊςτε να υλοποιοφνται κανονικά τα διαλείμματα. 

 

9. Σιμανςθ αςφαλείασ 

Σφμφωνα με τισ προβλζψεισ του ΡΔ 105/1995 πρζπει να τοποκετείται ςιμανςθ αςφάλειασ όταν οι 
υπαρκτοί ι πικανοί κίνδυνοι δεν μποροφν να αποφευχκοφν ι να μειωκοφν επαρκϊσ με τεχνικά μζςα 
ςυλλογικισ προςταςίασ ι με μζτρα, μεκόδουσ ι διαδικαςίεσ οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ. 

Θ ςθματοδότθςθ αςφάλειασ των χϊρων εργαςίασ ςε καμία περίπτωςθ δεν υποκακιςτά ι περιορίηει τθ 
λιψθ των αναγκαίων εκάςτοτε μζτρων προςταςίασ των εργαηομζνων. 

Θ ςυμμόρφωςθ με τθ ςιμανςθ αςφάλειασ είναι υποχρεωτικι και κανείσ μθ εξουςιοδοτθμζνοσ δεν 

επιτρζπεται να τθ μετακινεί ι καταςτρζφει. 

Στθ ςυνζχεια παρατίκενται ςυνικθ ςιματα αςφάλειασ. 
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10. Διαχείριςθ ατυχθμάτων 

Σφμφωνα με τισ προβλζψεισ των ΡΔ 17/1996, ΡΔ 305/1996 και ΡΔ 1073/1981 κάκε εργοδότθσ (Ανάδοχοσ 
και υπεργολάβοι) οφείλει ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ να εξαςφαλίηει τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν ςτον 
πακόντα. 

Επίςθσ οφείλει να μεριμνιςει για τθν αςφαλι διακομιδι του πακόντα ςε νοςοκομειακι μονάδα (εφόςον 
υπάρχει ςχετικι ανάγκθ). Επίςθσ πρζπει να ενθμερϊςει τισ αρμόδιεσ Αρχζσ εντόσ 24 ωρϊν. 

Σε περίπτωςθ ςοβαροφ ςυμβάντοσ πρζπει να διατθροφνται αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που μπορεί να 
χρθςιμεφςουν ςτθν εξακρίβωςθ των αιτιϊν του ατυχιματοσ. 

Τζλοσ τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τθ διερεφνθςθ του ατυχιματοσ πρζπει να καταχωροφνται ςτα 
αντίςτοιχα αρχεία (Βιβλίο Ατυχθμάτων, Βιβλίο Υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ - γιατροφ εργαςίασ, 
Κατάλογοσ Εργατικϊν Ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα εργαςίασ 
μεγαλφτερθ των τριϊν θμερϊν). 

Για τθ διαχείριςθ των ατυχθμάτων ακολουκείται θ παρακάτω διαδικαςία: 

 Με τθν εγκατάςταςθ του Αναδόχου ςτο εργοτάξιο διερευνάται θ φπαρξθ (και ςτοιχεία όπωσ 
τθλζφωνα και διευκφνςεισ) νοςοκομειακϊν μονάδων που βρίςκονται κοντά ςτο εργοτάξιο. 

 Με τθν εγκατάςταςθ του Αναδόχου ςτο εργοτάξιο οργανϊνεται φαρμακείο, οποίο περιζχει κατ' 
ελάχιςτον τα είδθ που αναφζρονται Σχιμα 1, ανάλογα με τθ κζςθ του ζργου και το ςυνολικό αρικμό 
των εργαηομζνων ςε αυτό. 

 Κατά τθν εγκατάςταςθ κάκε υπεργολάβου ςτο εργοτάξιο γίνεται ενθμζρωςθ του για κζματα 
οργάνωςθσ πρϊτων βοθκειϊν. 
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Για τα εργοτάξια εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν τα παρακάτω είδθ είναι απαραίτθτο να περιζχονται ςτο 
φαρμακείο του εργοταξίου ανάλογα με τον αρικμό των εργαηομζνων: 
 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 1-25 25-50 51-100 

1 Αντιςθπτικό διάλυμα ιωδίου 1 1 1 

2 Σκεφαςμα για κάψιμο 1 2 3 

3 Οινόπνευμα 1 1 1 

4 Οξυηενζ 1 1 1 

5 Ειςττνεφςιμθ αμμωνία 1 2 2 

6 Αποςτειρωμζνεσ γάηεσ 1 2 3 

7 Επίδεςμοι γάηασ  4 6 

8 Τριγωνικοί επίδεςμοι 1 1 1 

9 Ελαςτικόσ επίδεςμοσ 1 1 1 

10 Αευκοπλάςτ ρολλό    

11 Φφαςμα κακαριςμοφ 1 1 1 

12 Υγρό ςαποφνι 1 1 1 

13 Ϊαλίδι 1 1 1 

14 Τςιμπίδα 1 1 1 

15 Βαμβάκι 1 1 1 

16 Αντιςταμινικι αλοιφι 1 1 1 

17 Σπαςμολυτικό 1 1 1 

18 Γάντια μιασ χριςθσ 1 1 1 

19 Ψυλλάδιο πρϊτων βοθκειϊν 1 1 1 

 

Για εργοτάξια εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν, το φαρμακείο του εργοταξίου πρζπει να περιζχει επιπλζον: 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 1-25 25-50 51-100 

20 Ενζςιμο κορτιηονοφχο 1 1 1 

21 Σφριγγεσ πλαςτικζσ 6 6 6 

22 Διςκία αντιδιαρροικά 1 1 1 

23 Διςκία αντιόξινα 1 1 1 

 

Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ: 

 Πποιοσ αντιλθφκεί το ςυμβάν πρζπει να προςφζρει πρϊτεσ βοικειεσ ςτον πακόντα, εφόςον 

γνωρίηει, και να ηθτιςει βοικεια (από άλλουσ εργαηόμενουσ που γνωρίηουν). Επίςθσ πρζπει άμεςα 

να ενθμερωκεί ο εκπρόςωποσ του εργοδότθ του πακόντα. 

 Ο εκπρόςωποσ του υπεργολάβου, εφόςον κρίνει απαραίτθτο, πρζπει να ηθτιςει βοικεια από 

ειδικευμζνο άτομο (εντόσ ι εκτόσ εργοταξίου). Ταυτόχρονα πρζπει να ενθμερϊςει τον Ανάδοχο για 

το ςυμβάν. Εφόςον υπάρχει ανάγκθ, ο πακϊν πρζπει να μεταφερκεί ςε νοςοκομειακι μονάδα. 

 Ο εκπρόςωποσ του υπεργολάβου πρζπει να ενθμερϊςει τισ αρμόδιεσ αρχζσ εντόσ 24 ωρϊν. 
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Μετά το ατφχθμα: 

 Ο τεχνικόσ αςφαλείασ του υπεργολάβου (και ο γιατρόσ εργαςίασ, εφόςον απαςχολείται), ςε 
ςυνεργαςία με τον εκπρόςωπο του ςτο εργοτάξιο, διερευνά τα αίτια του ςυμβάντοσ και προτείνει 
μζτρα για τθν αποφυγι επανάλθψθσ ςτο μζλλον. Θ παραπάνω διερεφνθςθ καταγράφεται ςτο Βιβλίο 
Ατυχθμάτων ι/και ςτο Βιβλίο Υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ -γιατροφ εργαςίασ. Επίςθσ πρζπει να 
ενθμερωκεί ο Κατάλογοσ Εργατικϊν Ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο 
ανικανότθτα εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν θμερϊν. 

 Εφόςον κρικεί απαραίτθτο, προβλζπεται ενθμζρωςθ των εργαηομζνων του ςυνεργείου, ςχετικά με 
τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν για τθν αποφυγι επανάλθψθσ παρόμοιου ατυχιματοσ ςτο μζλλον. 

 Αντίςτοιχεσ προβλζψεισ ιςχφουν και για τα ςυνεργεία του Αναδόχου. 
 Σε περίπτωςθ ςοβαροφ ςυμβάντοσ πρζπει να διατθροφνται αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που μπορεί 

να χρθςιμεφςουν ςτθν εξακρίβωςθ των αιτιϊν του ατυχιματοσ. 

 

Συνοπτικά: 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΓΟΤΑΞΚΟ 

 Διερεφνθςθ φπαρξθσ νοςοκομειακϊν μονάδων κοντά ςτο εργοτάξιο 
 Οργάνωςθ φαρμακείου και παροχισ πρϊτων βοθκειϊν 
 Ενθμζρωςθ ςυνεργείων για πρϊτεσ βοικειεσ 

ΣΕ ΡΕΚΡΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

 Ραροχι πρϊτων βοθκειϊν και ενθμζρωςθ αρμοδίων 

 Ενθμζρωςθ ΕΚΑΒ και μεταφορά ςε νοςοκομειακι μονάδα 

 Ενθμζρωςθ αρμοδίων αρχϊν ε 

 Εντόσ 24 ωρϊν 
 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

 Διερεφνθςθ των αιτιϊν του ςυμβάντοσ και καταγραφι των αποτελεςμάτων 

 Ενθμζρωςθ προςωπικοφ για αποφυγι επανάλθψθσ του ςυμβάντοσ 
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ΤΜΗΜΑ Ε 

Ε1. ΕΝΔΕΚΚΤΚΚΑ ΝΟΜΟΙΕΤΚΚΑ ΚΕΚΜΕΝΑ ΓΚΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΩΝ ΡΟΣΤΑΣΚΑΣ 

1) ΔΕΘ 22/8/97 

ΟΔΘΓΛΕΣ ΓΛΑ ΡΟΛΘΪΘ ΑΤΥΩΘΜΑΤΫΝ ΣΤΟ ΔΛΚΤΥΟ ΤΘΣ ΔΕΘ 

2) ΕΓΚ 130427/90 

ΑΝΤΛΜΕΤΫΡΛΣΘ ΚΕΜΛΚΘΣ ΚΑΤΑΡΟΝΘΣΘΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΫΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΚΕΟΣ 

3) ΕΛΟΤ 891/88 

ΣΥΜΑΤΟΣΩΟΛΝΑ ΓΛΑ ΑΝΥΪΫΤΛΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΚΫΔΛΚΑΣ ΡΑΚΤΛΚΘΣ ΓΛΑ ΕΛΕΓΩΟ ΚΑΛ ΑΡΟΛΪΘ 

4) Ν 1430/84 - (49/Α/1984) 

ΚΥΫΣΘ ΤΘΣ ΑΛΚ.62 ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΕΓΑΣΛΑΣ "ΡΟΥ ΑΨΟΑ ΤΛΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ ΑΣΨΑΛΕΛΑΣ ΣΤΘΝ 

ΟΛΚΟΔΟΜΛΚΘ ΒΛΟΜΘΩΑΝΛΑ" ΚΑΛ ΤΘ ΥΚΜΛΣΘ ΚΕΜΑΤΫΝ ΡΟΥ ΕΩΟΥΝ ΣΩΕΣΘ ΜΕ ΑΥΤΙ 

5) Ν 2696/1999 - ((ΨΕΚ 57/Α /23.3.1999)) 

ΚΥΫΣΘ ΤΟΥ ΚΫΔΛΚΑ ΟΔΛΚΘΣ ΚΥΚΛΟΨΟΛΑΣ 

6) ΡΔ 105/95-(67/Α/1995) 

ΕΛΑΩΛΣΤΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΨΕΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΣΘΜΑΝΣΘ ΑΣΨΑΛΕΛΑΣ ΚΑΛ ΥΓΕΛΑΣ ΣΤΘΝ ΕΓΑΣΛΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘ ΜΕ 

ΤΘΝ ΟΔΘΓΛΑ 92/58/ΕΟΚ 

7) ΡΔ 1073/81 - (260/Α/1981) 

ΡΕΛ ΜΕΤΫΝ ΑΣΨΑΛΕΛΑΣ ΚΑΤΆ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΛΝ ΕΓΑΣΛΫΝ ΕΛΣ ΕΓΟΤΑΞΛΑ ΟΛΚΟΔΟΜΫΝ ΚΑΛ ΡΑΣΘΣ ΨΥΣΕΫΣ 

ΕΓΫΝ ΑΜΟΔΛΟΤΘΤΟΣ ΡΟΛΛΤΛΚΟΥ ΜΘΩΑΝΛΚΟΥ 

8) ΡΔ 113/2012 - (Ψ.Ε.Κ. 198/Α/17.10.2012) 

ΚΑΚΟΛΣΜΟΣ ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΫΝ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΩΕΛΛΣΜΟΥ ΜΘΩΑΝΘΜΑΤΫΝ 

ΤΕΩΝΛΚΫΝ ΕΓΫΝ, ΚΑΚΟΛΣΜΟΣ ΚΛΤΘΛΫΝ ΓΛΑ ΤΘΝ ΚΑΤΑΤΑΞΘ ΤΫΝ ΜΘΩΑΝΘΜΑΤΫΝ ΣΕ ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΕΣ ΚΑΛ 

ΟΜΑΔΕΣ, ΚΑΚΟΛΣΜΟΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΫΝ ΡΟΣΟΝΤΫΝ ΚΑΛ ΡΟΧΡΟΚΕΣΕΫΝ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΣΚΘΣΘ ΤΘΣ 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΘΣ ΑΥΤΘΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑΣ ΑΡΟ ΨΥΣΛΚΑ ΡΟΣΫΡΑ ΚΑΛ ΑΛΛΕΣ ΥΚΜΛΣΕΛΣ 

9) ΡΔ 149/2006 - (ΨΕΚ 159/Α/28.7.2006) 

ΕΛΑΩΛΣΤΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΨΕΣ ΥΓΕΛΑΣ ΚΑΛ ΑΣΨΑΛΕΛΑΣ ΟΣΟΝ ΑΨΟΑ ΤΘΝ ΕΚΚΕΣΘ ΤΫΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΫΝ ΣΕ 

ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ ΡΟΕΩΟΜΕΝΟΥΣ ΑΡΟ ΨΥΣΛΚΟΥΣ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ (ΚΟΥΒΟΣ) ΣΕ ΕΝΑΜΟΝΛΣΘ ΜΕ ΤΘΝ ΟΔΘΓΛΑ 

2003/10/ΕΚ. 

10) ΡΔ 17/78 - (3/Α/1978) 

ΡΕΛ ΣΥΜΡΛΘΫΣΕΫΣ ΤΟΥ ΑΡΠ 22/29.12.33 ΡΔ ΡΕΛ ΑΣΨΑΛΕΛΑΣ ΕΓΑΤΫΝ ΚΑΛ 

ΥΡΑΛΛΘΛΫΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΫΝ ΕΡΛ ΨΟΘΤΫΝ ΚΛΛΜΑΚΫΝ 

11) ΡΔ 186/95 -(97/Α/1995) 

ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΤΫΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΫΝ ΑΡΠ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ ΡΟΥ ΔΛΑΤΕΩΟΥΝ ΛΟΓΫ ΤΘΣ ΕΚΚΕΣΘΣ ΤΟΥΣ ΣΕ 

ΒΛΟΛΟΓΛΚΟΥΣ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΆ ΤΘΝ ΕΓΑΣΛΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘ ΜΕ ΤΛΣ ΟΔΘΓΛΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ 

90/679/ΕΟΚ ΚΑΛ 93/88/ΕΟΚ (ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΡΔ 174/97 - ΨΕΚ 150/Α/1997) 

12) ΡΔ 221233 - (406/Α/1933) 

ΡΕΛ ΑΣΨΑΛΕΛΑΣ ΕΓΑΤΫΝ ΚΑΛ ΥΡΑΛΛΘΛΫΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΫΝ ΕΡΛ ΨΟΘΤΫΝ ΚΛΛΜΑΚΫΝ 

13) ΡΔ 225/89 - (149/Α/1989) 

ΥΓΛΕΛΝΘ ΚΑΛ ΑΣΨΑΛΕΛΑ ΣΤΑ ΥΡΟΓΕΛΑ ΤΕΩΝΛΚΑ ΕΓΑ 
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14) ΡΔ 305/96 - (212/Α/1996) 

ΕΛΑΩΛΣΤΕ Σ ΡΟΔΛΑΓΑΨΕΣ ΑΣΨΑΛΕΛΑΣ ΚΑΛ ΥΓΕΛΑΣ ΡΟΥ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΕΨΑΜΟΗΟΝΤΑΛ ΣΤΑ ΡΟΣΫΛΝΑ Θ 

ΚΛΝΘΤΑ ΕΓΟΤΑΞΛΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘ ΜΕ ΤΘΝ ΟΔΘΓΛΑ 92/57/ΕΟΚ 

15) ΡΔ 307/86 - (135/Α/1986) 

ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΤΘΣ ΥΓΕΛΑΣ ΤΫΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΫΝ ΡΟΥ ΕΚΤΛΚΕΝΤΑΛ ΣΕ ΟΛΣΜΕΝΟΥΣ ΩΘΜΛΚΟΥΣ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ 

ΚΑΤΆ ΤΘΝ ΔΛΑΚΕΛΑ ΤΘΣ ΕΓΑΣΛΑΣ ΤΟΥΣ (ΡΔ 77/93 - ΨΕΚ 34/Α/1993 ΚΑΛ ΡΔ 90/99 - ΨΕΚ 94/Α/1999) 

16) ΡΔ 395/94 - (220/Α/1994) 

ΕΛΑΩΛΣΤΕ Σ ΡΟΔΛΑΓΑΨΕΣ ΑΣΨΑΛΕΛΑΣ ΚΑΛ ΥΓΕΛΑΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΩΘΣΛΜΟΡΟΛΘΣΘ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΕΓΑΣΛΑΣ ΑΡΠ 

ΤΟΥΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΆ ΤΘΝ ΕΓΑΣΛΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘ ΜΕ ΤΘΝ ΟΔΘΓΛΑ 89/655/ΕΟΚ 

(ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΡΔ 89/99 - ΨΕΚ 94/Α/1999) 

17) ΡΔ 396/94 - (220/Α/1994) 

ΕΛΑΩΛΣΤΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΨΕΣ ΑΣΨΑΛΕΛΑΣ ΚΑΛ ΥΓΕΛΑΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΩΘΣΘ ΑΡΠ ΤΟΥΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΫΝ 

ΑΤΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΤΆ ΤΘΝ ΕΓΑΣΛΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘ ΜΕ ΤΘΝ ΟΔΘΓΛΑ 89/656/ΕΟΚ 

18) ΡΔ 397/94 - (221/Α1994) 

ΕΛΑΩΛΣΤΕΣ ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ ΥΓΛΕΛΝΘΣ ΚΑΛ ΑΣΨΑΛΕΛΑΣ ΓΛΑ ΤΟ ΩΕΛΫΝΑΚΤΛΚΟ ΩΕΛΛΣΜΟ ΨΟΤΛΫΝ ΟΡΟΥ ΥΡΑΩΕΛ 

ΛΔΛΑΛΤΕΟΣ ΚΛΝΔΥΝΟΣ ΒΛΑΒΘΣ ΤΘΣ ΑΩΘΣ ΚΑΛ ΤΘΣ ΟΣΨΥΛΚΘΣ ΩΫΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘ ΜΕ ΤΘΝ ΟΔΘΓΛΑ 

90/269/ΕΟΚ 

19) ΡΔ 57/10 - (ΨΕΚ 97/Α/25.6.10) 

«ΡΟΣΑΜΟΓΘ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑΣ ΡΟΣ ΤΘΝ ΟΔΘΓΛΑ 2006/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΫΡΑΪΚΟΥ 

ΚΟΛΝΟΒΟΥΛΛΟΥ ΚΑΛ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ «ΣΩΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΘΩΑΝΘΜΑΤΑ ΚΑΛ ΤΘΝ ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ 

ΟΔΘΓΛΑΣ 95/16/ΕΚ» ΚΑΛ ΚΑΤΑΓΘΣΘ 

ΤΫΝ Ρ.Δ. 18/96 ΚΑΛ 377/93» 

20) ΡΔ 778/80 - (193/Α/1980) 

ΡΕΛ ΜΕΤΫΝ ΑΣΨΑΛΕΛΑΣ ΚΑΤΆ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΟΛΚΟΔΟΜΛΚΫΝ ΕΓΑΣΛΫΝ 

21) ΡΔ 94/87 - (54/Α/1987) 

ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΤΫΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΫΝ ΡΟΥ ΕΚΤΛΚΕΝΤΑΛ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΛΛΛΚΟ ΜΟΛΥΒΟ ΚΑΛ ΤΛΣ ΕΝΫΣΕΛΣ ΛΟΝΤΫΝ 

ΤΟΥ ΚΑΤΆ ΤΘΝ ΕΓΑΣΛΑ 

22) ΡΔ 95/78 - (20/Α/1978) 

ΡΕΛ ΜΕΤΫΝ ΥΓΛΕΛΝΘΣ ΚΑΛ ΑΣΨΑΛΕΛΑΣ ΤΫΝ ΑΡΑΣΩΟΛΟΥΜΕΝΫΝ ΕΛΣ ΕΓΑΣΛΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΫΝ 

23) ΣΣΕ ΟΛΚΟΔΟΜΫΝ 

ΔΛΑΚΟΡΘ ΕΓΑΣΛΑΣ ΓΛΑ ΚΕΜΟΚΑΣΛΕΣ ΡΑΝΫ ΑΡΠ 39°C ΥΡΟ ΣΚΛΑ 

24) ΥΑ 12436/706/11 - (ΨΕΚ 2039/Β/13.9.11) 

«ΣΥΜΜΟΨΫΣΘ ΡΟΣ ΤΛΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2010/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΫΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΝΟΒΟΥΛΛΟΥ ΚΑΛ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ ΤΘΣ 16ΘΣ ΛΟΥΝΛΟΥ 2010 ΣΩΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΨΕΟΜΕΝΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ ΥΡΟ ΡΛΕΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ 

ΚΑΤΑΓΘΣΘ ΤΫΝ ΟΔΘΓΛΫΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ 76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ ΚΑΛ 

1999/36/ΕΚ» 

25) ΥΑ 18477/92 - (558/Β/1992) 

ΚΑΚΟΛΣΜΟΣ ΕΡΛΤΕΡΟΜΕΝΫΝ ΟΛΫΝ ΕΚΡΟΜΡΘΣ ΜΚΝΟΞΕΛΔΛΚΛΥ ΤΟΥ ΑΝΚΑΚΑ (CO) ΚΑΛ 

ΥΔΟΓΟΝΑΝΚΑΚΫΝ (HC) ΣΤΑ ΚΑΥΣΑΕΛΑ ΤΫΝ ΒΕΝΗΛΝΟΚΛΝΘΤΫΝ ΟΔΛΚΫΝ ΟΩΘΜΑΤΫΝ ΜΕ ΤΕΤΑΩΟΝΟ 

ΚΛΝΘΤΘΑ ΚΑΛ ΚΑΚΛΕΫΣΘ ΣΩΕΤΛΚΘΣ ΜΕΚΟΔΟΥ ΜΕΤΘΣΘΣ 
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26) ΥΑ 22/5/93 - (Χ/Α/1993) ΣΥΣΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ 

ΚΑΤΕΔΑΨΛΣΕΛΣ ΚΤΛΛΫΝ 

27) ΥΑ 3046/89 - (59/Δ/1989) 

ΚΤΛΛΟΔΟΜΛΚΟΣ ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ (ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΥΑ49977/89 - ΨΕΚ 535/Β/89) 

28) ΥΑ 378/94/94 - (ΨΕΚ 705/Β/20.9.94) 

«ΕΡΛΚΛΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΛΕΣ, ΤΑΞΛΝΟΜΘΣΘ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΚΑΛ ΕΡΛΣΘΜΑΝΣΘ ΑΥΤΫΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘ ΡΟΣ ΤΘΝ 

ΟΔΘΓΛΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ ΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΫΝ ΚΟΛΝΟΤΘΤΫΝ 67/548/ΕΟΚ ΟΡΫΣ ΕΩΕΛ ΤΟΡΟΡΟΛΘΚΕΛ ΚΑΛ 

ΛΣΩΥΕΛ» 

29) ΥΑ 470/85 - (183/Β/1985) 

ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΟ ΥΛΛΚΟ ΡΟΥ ΡΟΟΛΗΕΤΑΛ ΝΑ ΩΘΣΛΜΟΡΟΛΘΚΕΛ ΕΝΤΟΣ ΟΛΣΜΕΝΫΝ ΟΛΫΝ ΤΑΣΕΫΣ ΣΕ 

ΣΥΜΜΟΨΫΣΘ ΡΟΣ ΤΘΝ ΟΔΘΓΛΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ 73/23/ΕΟΚ 

30) ΥΑ 50292/3549/08/09 - (ΨΕΚ 272/Β/16.2.09) 

«ΕΨΟΔΛΑΣΜΟΣ ΤΫΝ ΟΩΘΜΑΤΫΝ ΜΕ ΨΟΘΤΟΥΣ ΡΥΟΣΒΕΣΤΘΕΣ» 

31) ΥΑ Α5/2375/78 

ΡΕΛ ΤΘΣ ΩΘΣΕΫΣ ΚΑΤΑΣΛΓΑΣΜΕΝΫΝ ΑΕΟΣΨΥΫΝ 

32) ΥΑ Β17081/2964 - (157/Β/1996) 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΛ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΡΟΥ ΡΟΟΛΗΟΝΤΑΛ ΓΛΑ ΩΘΣΘ ΣΕ ΕΚΘΞΛΜΕΣ ΑΤΜΟΣΨΑΛΕΣ 

33) ΥΑ ΒΜΡ/30058/83 - (121/Β/1983) 

ΕΓΚΛΣΘ ΡΟΤΥΡΘΣ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘΣ ΣΘΜΑΝΣΕΫΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΫΝ ΕΓΫΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΕΝΤΟΣ 

ΚΑΤΟΛΚΘΜΕΝΫΝ ΡΕΛΟΩΫΝ 

34) ΥΑ ΒΜΡ/30428/80 - (589/Β/1980) 

ΕΓΚΛΣΘ ΡΟΤΥΡΘΣ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘΣ ΣΘΜΑΝΣΕΫΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΫΝ ΕΓΫΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΛΚΘΜΕΝΫΝ 

ΡΕΛΟΩΫΝ 

 

 

Τρίπολθ,  Κοφνιοσ 2020 

 

ΣΥΝΤΑΧΙΗΚΕ ΕΛΕΓΧΙΗΚΕ & ΙΕΩΗΙΗΚΕ 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΚΟΣ ΡΑΡΑΔΗΜΗΤΚΟΥ 
Γεωλόγοσ με Α’ β. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ Δ.Τ.Ε. 
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