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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

Σν παξφλ ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ην Π.Γ.305/96 θαη ηελ 
Τ.Α. ΓΗΠΑΓ/νηθ/177 Αξ.ΦΔΚ 266/14-03-2001.  

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζα πξέπεη λα 
ιεθζνχλ ππ’φςε απφ ηνλ Αλάδνρν θαηαζθεπήο ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο 
Αζθάιεηαο θαη ηεο Τγείαο θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο. Πεξηιακβάλεη επίζεο εηδηθά 
ζέκαηα, ηα νπνία φινη νη εκπιεθφκελνη ζηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ 
ππ’ φςε. 

θνπφο απηνχ ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) είλαη λα κεηαδψζεη φιεο ηηο 
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, θαηά ηελ θάζε ηεο κειέηεο, φζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο 
θαη πγείαο, ζηνλ Αλάδνρν θαηαζθεπαζηή, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί κία απνηειεζκαηηθή 
κέζνδνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο. 

Σν αξρηθφ απηφ ζρέδην ζπλδπάδεη ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ θαη 
ζρεηίδνληαη κε ηηο κειέηεο Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Σερληθψλ Έξγσλ, Ζ/Μ 
Δγθαηαζηάζεσλ (Ζιεθηξνθσηηζκφο) θαη ήκαλζεο-Αζθάιηζεο. 

Ο Αλάδνρνο θαηαζθεπήο πνπ ζα επηιεγεί ζα είλαη ζηελ ζπλέρεηα αξκφδηνο γηα ηελ 
αλάπηπμε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηιάβεη φιεο ηηο 
εξγαζίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη ζηα δηάθνξα εξγνηάμηα γηα ηελ θαηαζθεπή. 
Σν ζρέδην ζα πεξηιακβάλεη ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θαη ζχληαμεο 
εθζέζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή θαη ζπκκφξθσζε ησλ Απαηηήζεσλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο. 

Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη επίζεο λα ιάβεη ππ’ φςε ηα αθφινπζα : 

1. πλέπεηεο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο νη νπνίεο ζα πξνηαζνχλ απφ ηνλ 
ίδην. 

2. Θέκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο πνπ άπηνληαη άκεζα ηεο κεζφδνπ εξγαζίαο 
ηνπ. 

3. Λεπηνκεξείο απαηηήζεηο ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηα εξγνηάμηα. 

4. Σνλ Φάθειν Δθηίκεζεο Δλδερφκελσλ Γηαθνξνπνηήζεσλ σο πξνο ηηο 
Δπηπηψζεηο ζην Πεξηβάιινλ θαη ην πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ζα εθηεινχληαη νη 
εξγαζίεο. 

Ζ Γ.Σ.Y./ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ σο θχξηνο ηνπ έξγνπ παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο 
νδεγίεο ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα 
θαηαζθεπάζεη ην έξγν ιακβάλνληαο νδεγίεο γηα ηπρφλ πεξηνξηζκνχο ζε πεξηβαιινληηθά 
ζέκαηα θαη πεξαηηέξσ απφ ηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνχο θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο. 

Σέινο ν Αλάδνρνο, εθηφο απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή 
ζπλεξγαζία κε ηελ Αζηπλνκία πξνθεηκέλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ λα γίλνληαη νη 
απαηηνχκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ηεο δηεξρφκελεο 
θπθινθνξίαο 

Σν παξφλ ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
κειέηεο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ ΑΤ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 
βάζε γηα ην ΑΤ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη θάζε ΑΤ πνπ ζα εγθξίλεηαη, 
ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππ’ φςε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ ΑΤ ηεο 
κειέηεο. 

εκεηψλεηαη φηη ην ΑΤ απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη 
πξέπεη λα αλαζεσξείηαη, θάζε θνξά πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη 
έγθαηξα ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο, φπσο απηέο ζα πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εμέιημε 
ησλ εξγαζηψλ. 
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2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

2.1. Σίηινο Έξγνπ: ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΔΘΝΙΚΗ ΟΓΟΤ «ΚΤΠΑΡΙΙΑ – 
ΦΙΛΙΑΣΡΑ – ΠΤΛΟ – ΜΔΘΩΝΗ» ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΣΡΑ – ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ  

2.2. Σίηινο Μειέηεο: 

Βειηίσζε ηεο Δζληθήο Οδνχ «Κππαξηζζία – Φηιηαηξά – Πχινο – Μεζψλε» ηκήκα 
Φηιηαηξά - Γαξγαιηάλνη 

 

2.3. Θέζε: 

Ζ ζέζε ηνπ έξγνπ ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, Π.Δ. Μεζζελίαο. 

 

2.4. Υξνλνδηάγξακκα Έξγνπ : 

Γελ ππάξρεη πξφβιεςε αλαιπηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ θαηά ηελ θάζε ηεο 
κειέηεο. Σν αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ 
αλάδνρν ηνπ Έξγνπ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 

 

2.5. Φύζε ηνπ Έξγνπ θαη θαηαζθεπαζηηθό έξγν πνπ ζα αλαηεζεί 

Σν παξφλ νδηθφ έξγν νδηθφ έξγν «Φηιηαηξά - Γαξγαιηάλνη» απνηειεί ηκήκα ηεο 

Δζληθήο νδνχ «Κππαξηζζία – Φηιηαηξά – Πχινο - Μεζψλε», ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

απνηειεί κέξνο ηνπ θχξηνπ νδηθνχ άμνλα απφ Πάηξα έσο Μεζψλε, ραξαθηεξηδφκελνπ σο 

Δζληθή Οδφο ππ΄ αξηζκ. 9. 

Ζ βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηκήκαηνο Φηιηαηξά – Γαξγαιηάλνη εληάζζεηαη ζηα 

πιαίζηα βειηίσζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ θχξηνπ νδηθνχ Άμνλα ηεο Δ.Ο. απφ Κππαξηζζία 

έσο Μεζψλε, ν νπνίνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πξνσζνχκελν ζηα έξγα Παξαρψξεζεο 

Οδηθφ Άμνλα Πάηξα – Πχξγνο – Σζαθψλα ν νπνίνο αλαβαζκίδεηαη ζε Απηνθηλεηφδξνκν, 

ζα ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ αλάπηπμε ηεο Γπηηθήο Πεξηνρήο Πεινπνλλήζνπ. 

Ζ πθηζηακέλε Δ.Ο. δίηρλεο δηαηνκήο, ε νπνία έρεη βειηησζεί θαη δηαπιαηπλζεί απφ 

ηελ Κππαξηζζία έσο ηελ είζνδν ησλ Φηιηαηξψλ, ζήκεξα δηέξρεηαη κέζα απφ ηελ πφιε, 

εμππεξεηψληαο ηφζν ηελ ππεξηνπηθή φζν θαη ηελ ηνπηθή αζηηθή θπθινθνξία. 

Σν νδηθφ έξγν ζπλνιηθνχ κήθνπο 8,836ρικ. άξρεηαη κε ηε ζχλδεζε ηεο Δπ.Ο. 

Φηιηαηξψλ - Κνξπθαζίνπ κέζσ ηζφπεδνπ θπθιηθνχ θφκβνπ. Αθνινχζσο βειηηψλεηαη θαη 

αλαβαζκίδεηαη ε ζπλέρεηα ηεο πθηζηακέλεο Δ.Ο. έσο ηελ είζνδν ησλ Γαξγαιηάλσλ, 

νινθιεξψλνληαο έηζη ην ηκήκα Φηιηαηξά Γαξγαιηάλνη θαη ηε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ κε ην 

επφκελν θαηαζθεπαζκέλν ηκήκα Γαξγαιηάλνη - Ρσκαλφο.  

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα απμεζεί ζεκαληηθά ε θπθινθνξηαθή ηθαλφηεηα ηεο 

νδνχ θαη ζα κεησζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ νη θίλδπλνη ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. 
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Δπίζεο ιφγσ ηεο επθνιφηεξεο, ζπληνκφηεξεο, ηαρχηεξεο θαη αζθαιέζηεξεο 

πξφζβαζεο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ, αλακέλεηαη 

αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο δηέιεπζεο ηεο δπηηθήο Μεζζελίαο. 

Σν πξνηεηλφκελν έξγν γηα λα εμππεξεηήζεη κε επάξθεηα ηνπο πθηζηάκελνπο θαη 

κειινληηθνχο θφξηνπο θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ΑΗΗ κε ηαρχηεηα ζρεδηαζκνχ 80-

90ρικ./ψξα θαη εθαξκνζηέα δηαηνκή ηε β2ζ. 

Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία 5 ηζφπεδσλ θφκβσλ, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο είλαη 

θπθιηθφο θαη νη ππφινηπνη ηξηζθειείο.  

 

ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΡΓΑ 

Οη εξγαζίεο ησλ ρσκαηνπξγηθψλ έξγσλ ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο 

Π.Σ.Π.  θαη ηα ζρέδηα ησλ κειεηψλ. 

 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 

Σα ηερληθά έξγα πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ είλαη ηα εμήο: 

Γέθπξα ξέκαηνο Δπαγγειίζηξηαο  ζηε Υ.Θ. 2+098,95 κήθνπο 12,00κ .  

Γέθπξα ξέκαηνο Λαγθνχβαξδνπ  ζηε Υ.Θ. 4+517,80 κήθνπο 121,85κ .  

Γέθπξα Γ3 (δηέιεπζε ηεο Παιαηάο Δζληθήο νδνχ θαη ηεο γξακκήο ηνπ Ο..Δ.) ζηε 

Υ.Θ. 5+726,13 κήθνπο 158,28κ .  

Οθηψ (8) θηβσηνεηδείο νρεηνί. 

Γεθαεπηά (11) ζσιελσηνί νρεηνί. 

Φξεάηηα πδξνζπιινγήο.  

Δπελδεδπκέλεο ηάθξνη θαη ηάθξνη πνδφο γηα ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ  ζε ζέζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πδξαπιηθή κειέηε. 

 

ΟΓΟΣΡΩΗΑ – ΑΦΑΛΣΗΚΑ 

Οδφζηξσκα 

Σν νδφζηξσκα ζα πεξηιακβάλεη: 

α1. Σξείο ζηξψζεηο ππφβαζεο (ΠΣΠ Ο155) πάρνπο 0,10κ. εθάζηε.  

α2. Γχν ζηξψζεηο βάζεο ηεο ΠΣΠ0155 πάρνπο  0,10κ εθάζηε απφ ζξαπζηφ πιηθφ 

ιαηνκείνπ. 

 

Αζθαιηηθά 

β1. Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε (ΠΣΠ Α11 θαη Α201) 

β2. Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο (ΠΣΠ Α260) ζπκπ. πάρνπο 2ρ0,05κ=0,10κ. 
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β3. Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε (ΠΣΠ Α12 θαη Α201).  

β4. Αληηνιηζζεξά ζηξψζε θπθινθνξίαο 0.04κ (ΠΣΠ Α265).         

 

ΖΜΑΝΖ - ΑΦΑΛΗΖ 

Γηα ηε ζήκαλζε πξνβιέπνληαη πηλαθίδεο ξπζκηζηηθέο θαη επηθηλδχλσλ ζέζεσλ, 

θαζψο θαη πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ζηηο θακπχιεο, ζηηο δηαζηαπξψζεηο κε 

αγξνηηθνχο ρσκαηφδξνκνπο θαη ζηηο ζέζεηο αξρή-ηέινο νδνχ.   

Πξνβιέπεηαη επίζεο ε δηαγξάκκηζε ησλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο θαη ηνπ άμνλα. 

Θα ηνπνζεηεζνχλ ζηεζαία αζθαιείαο ζην ζχλνιν ηεο νδνχ. 

 

ΔΡΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ 

Γηα ηελ αηζζεηηθή θαη νηθνινγηθή βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζα εθηειεζζνχλ 

εξγαζίεο θχηεπζεο κε θχξην ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή ησλ ππφ εγθαηάζηαζε εηδψλ 

θπηψλ πξνο ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ νηθεία κειέηε.  

 

2.6. ηνηρεία ηνπ θύξηνπ ηνπ Έξγνπ 

Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 

 Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

2.7. ύληαμε κειέηεο .Α.Τ. 

Ζ κειέηε .Α.Τ. ηνπ έξγνπ ζπληάρζεθε απφ ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο 
Πει/ζνπ. 

2.8. Αλάδνρνο Καηαζθεπήο 

Ο Αλάδνρνο ζα επηιεγεί κε δηαδηθαζία αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα δηεμαρζεί απφ 
ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο. 

 

3. ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΟΚΩ  

3.1. Υξήζε γεο πεξηβάιινληνο ρώξνπ θαη ζρεηηθνί πεξηνξηζκνί 

Όζνλ αθνξά ζηηο ρξήζεηο γεο ζηε δψλε δηέιεπζεο, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : 

Σν έξγν πινπνηείηαη θπξίσο ζε εκηαζηηθά θαη αζηηθά ηκήκαηα θαη ζε έλα κήθνο ζε κε 
αζηηθφ ηκήκα, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηζφπεδεο δηαζηαπξψζεηο θαη ηζφπεδνπο θφκβνπο.  

ηα αλσηέξσ ππεξαζηηθά ηκήκαηα, νη εθαηέξσζελ ηεο νδνχ ρξήζεηο γεο αθνξνχλ 
θπξίσο ζε θαηνηθίεο, αγξνηηθέο εθηάζεηο θαη ιίγεο εκπνξηθέο ρξήζεηο ή απνζεθεπηηθέο 
κνλάδεο.  

Οη ππ’ φςε θαηαζθεπαζηηθέο παξεκβάζεηο πξνβιέπεηαη λα εθηειεζηνχλ εληφο ηεο δψλεο 
απαιινηξίσζεο ρσξίο λα ζηγνχλ επηπιένλ εθηάζεηο εθηφο απηψλ.  
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ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα ηα νπνία ζα 
δηαζθαιίζνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Δπίζεο, εηδηθά κέηξα πξέπεη λα ιεθζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ψζηε λα 
δηαηεξείηαη ε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ. 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα γίλεη κε γλψκνλα ηε ζσξάθηζε ηνπ 
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απφ θαηαζηξνθηθέο απζαηξεζίεο θαζψο επίζεο θαη ηελ πξφιεςε 
αηπρεκάησλ. 

3.2. Τθηζηάκελα Οδηθά – ηδεξνδξνκηθά δίθηπα 

Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ψζηε θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο λα κελ γίλεη δηαθνπή 
θπθινθνξίαο ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ν Αλάδνρνο λα θαηαζθεπάζεη κε 
αζθάιεηα ην έξγν. Θα πξέπεη λα ηεξεζνχλ θαη’ ειάρηζηνλ νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο 
φπσο απηνί εκθαλίδνληαη ζην εγρεηξίδην ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ ζε Οδνχο ηνπ 
Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.(ΓΗΠΑΓ/νηθ/502/1-7-2003). 

Δθηφο απηνχ ν Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη θαη ηελ θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
λχρηαο φπνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε πεξηνρή δελ θσηίδεηαη. 

3.3. Τθηζηάκελα Γίθηπα ΟΚΩ 

Καηά κήθνο ηεο Οδνχ, ζηα ηκήκαηα πνπ θαηαζθεπάδεηαη, ππάξρνπλ θάπνηα δίθηπα 

Ο.Κ.Ω.. Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο δηάθνξνπο νξγαληζκνχο ελεκέξσζε 

γηα ηηο ζέζεηο  ησλ αγσγψλ. Δθφζνλ απηνί επεξεάδνληαη, απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ λέσλ 

νδψλ, ζα κεηαθεξζνχλ ζε θαηάιιειν ρψξν, εθηφο νδνχ ή θάησ απφ ηα πεδνδξφκηα, ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο  

Δθφζνλ ηα Ο.Κ.Ω. δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ θαηαζθεπή, ν Αλάδνρνο ζα ιάβεη φια ηα 

κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ δηθηχσλ πνπ επξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ 

έξγσλ ζε ιεηηνπξγία. 

Οη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινχληαη κε εηδηθή επηκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ 

δεκηέο ή αηπρήκαηα. 

3.4. Τθηζηάκελα Σερληθά / Κηίξηα /Δγθαηαζηάζεηο / ζηγόκελεο ηδηνθηεζίεο 

Σα έξγα βειηίσζεο ηεο πθηζηάκελεο νδνχ, πεξηιακβάλνπλ δηαπιαηχλζεηο ηνπ 
πθηζηάκελνπ νδνζηξψκαηνο, νπφηε ζα θαηαζθεπαζηνχλ λέα ηερληθά έξγα, επνκέλσο ζα 
θαηαξγεζνχλ ηα πθηζηάκελα. 

Όια νη επηθείκελεο θαηαζθεπέο πνπ ζίγνληαη βξίζθνληαη εληφο ηεο δψλεο 
απαιινηξίσζεο, επνκέλσο έρνπλ απνμεισζεί. 

3.5. Δδαθνινγηθέο πλζήθεο  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζηνχλ, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε ηνπ έξγνπ, είλαη επεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ππάξρνπζα νδφ.  Με βάζε ην 
αλσηέξσ αληηθείκελν εξγαζηψλ, νη θίλδπλνη πνπ πηζαλφλ λα ζπλδένληαη κε ηηο 
εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο ησλ πεξηνρψλ δηέιεπζεο ηνπ νδηθνχ άμνλα είλαη ζεκαληηθά 
πεξηνξηζκέλνη.   
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4. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΙ ΝΑ ΔΜΦΑΝΙΣΟΤΝ 
ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

4.1. Γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνύ 

Ο Μειεηεηήο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο αθνινχζεζε ηηο παξαθάησ 
γεληθέο αξρέο γηα: 

1. Απνθπγή θηλδχλσλ ζε φζεο πεξηπηψζεηο απηφ είλαη εθηθηφ 

2. Γξαπηή εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ παξακέλνπλ πηζαλνί θαη πξνβιέςηκνη 

Οη θίλδπλνη πνπ επηζεκαίλνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν θαζψο θαη ε εθηίκεζή ηνπο, 
ππφθεηηαη ζηνπο αθφινπζνπο πεξηνξηζκνχο: 

1. πεξηνξίδνληαη ζηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ εθπνλεζείζα 
κειέηε θαη δελ θαιχπηνπλ άιιεο εξγαζίεο πνπ ηπρφλ εθηεινχληαη ή ζα 
εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ίδηνπ έξγνπ 

2. θαιχπηνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ είλαη πξνβιέςηκνη απφ ην ζηάδην εθπφλεζεο 
ηεο κειέηεο θαη κέζα ζην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζ’ απηήλ 

3. πξνυπνζέηνπλ επηκειεκέλε θαη πξνζεθηηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ θαη 
νδεγηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δ..Τ, ζηα ζρέδηα, ζηελ Σερληθή 
Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ, έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο 
ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνχο θαζψο θαη θαηάιιειν ρξνληθφ 
πξνγξακκαηηζκφ ηνπο 

4. επίζεο πξνυπνζέηνπλ θαηάιιειε πξνζαξκνγή ησλ εθαξκνδφκελσλ 
δξαζηεξηνηήησλ πξφιεςεο θηλδχλσλ θαη ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο ηνπ 
εξγνηαμίνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην εδάθην 8 ηνπ άξζξν 7 ηνπ ΠΓ 17/96 θαη 
γεληθφηεξα ηελ ηζρχνπζα ζρεηηθή λνκνζεζία (ΠΓ-778/80, ΠΓ-1073/81 θιπ), 
θαζψο θαη ηελ αλαγθαία ζπκπιήξσζε θαη νξηζηηθνπνίεζή ηνπο απφ ηνλ 
Σερληθφ ή ηνλ πληνληζηή αζθαιείαο ηνπ έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην 
εδάθην 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ ΠΓ. 

Καηά ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο ιήθζεθαλ ππ’ φςε νη γεληθέο αξρέο πξφιεςεο εξγαζηαθψλ 
θηλδχλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ.17/96, πξνζαξκνζκέλεο ζην ππφ 
κειέηε έξγν θαη ζπγθεθξηκέλα  έγηλε πξνζπάζεηα ψζηε λα επηηεπρζεί : 

 Δμάιεηςε θηλδχλσλ 

 Αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ζηελ πεγή ηνπο 

 Δθηίκεζε θηλδχλσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ θαη κέηξα πνπ 
πξνηείλεηαη γηα ηελ πξφιεςή ηνπο 

 Πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ εξγαζίαο θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, 
φπνπ απηφο ζεσξείηαη απαξαίηεηνο ιφγσ πςειήο επηθηλδπλφηεηαο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ έξγνπ 

 Αληηθαηάζηαζε ησλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ κε άιια, ιηγφηεξν επηθίλδπλα 

 Πξνηεξαηφηεηα ζηα κέηξα νκαδηθήο πξνζηαζίαο ζε ζρέζε κε ηα κέηξα 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

 Πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή αλάπηπμε 

 Αξρηηεθηνληθέο, ηερληθέο θαη/ή νξγαλσηηθέο ελαιιαθηηθέο γηα ηελ επίηεπμε 
πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ θαη ζηαδίσλ εξγαζίαο πνπ 
γίλνληαη ηαπηφρξνλα ή δηαδνρηθά. 

4.2. Δληνπηζκόο γεληθώλ θηλδύλσλ 

Οη θίλδπλνη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 Κίλδπλνη απφ θαηαπηψζεηο πξαλψλ πξνζσξηλψλ εθζθαθψλ 
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 Κίλδπλνη θαηά ηηο εξγαζίεο επηρσκάησζεο 

 πγθέληξσζε πξντφλησλ εθζθαθήο, πιηθψλ θιπ. ζηελ άθξε ηεο εθζθαθήο 

 Πηψζε εξγαδνκέλσλ εληφο ησλ ζθακκάησλ 

 Πηψζε αληηθεηκέλσλ εληφο ησλ ζθακκάησλ 

 θφλε πνπ πξνθαιείηαη απφ απφζεζε πιηθψλ θαη εξγαζίεο θαηαζθεπήο 
επηηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

 Καηάθιηζε εθζθαθψλ απφ φκβξηα χδαηα, πιεκκχξα απφ παξαηεηακέλε 
βξνρφπησζε 

 Αζθάιεηα νδψλ θπθινθνξίαο /πξνζβάζεσλ ζην εξγνηάμην (ηαπηφρξνλε 
θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ). 

 πγθξνχζεηο κεηαμχ νρεκάησλ ή νρεκάησλ επί ζηαζεξψλ εκπνδίσλ. 

 πγθξνχζεηο εξγαδνκέλσλ κε δηεξρφκελα νρήκαηα-κεραλήκαηα  

 Κίλδπλνη απφ αλεμέιεγθηε θίλεζε νρεκάησλ-κεραλεκάησλ ιφγσ βιαβψλ, 
ζηελφηεηαο ρψξνπ ή ειιηπνχο αθηλεηνπνίεζεο. 

 Κίλδπλνη απφ θφξησζε, εθθφξησζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ. 

 Αλαηξνπή αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ ιφγσ αζηαζνχο έδξαζεο, 
ππνρψξεζεο ηνπ εδάθνπο, ππέξβαζεο επηηξεπφκελνπ θνξηίνπ, δπζκελψλ 
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. 

 χγθξνπζε κε πιηθά πνπ αλπςψλνληαη 

 Λαλζαζκέλεο ελέξγεηεο θαηά ηελ νδήγεζε / ρεηξηζκφ νρεκάησλ / 
κεραλεκάησλ. 

 Κίλδπλνη ιφγσ γεηηλίαζεο κε ην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν 

 Κίλδπλνη ιφγσ βιάβεο ζπζηήκαηνο θίλεζεο, αλεπαξθνχο θάιπςεο 
θηλνχκελσλ ηκεκάησλ-πηψζεηο, ηειερεηξηδφκελσλ κεραλεκάησλ θαη 
ηκεκάησλ ηνπο θαη ζηελφηεηαο ρψξνπ γηα κεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε. 

 Αλαηξνπή νρεκάησλ / κεραλεκάησλ ιφγσ έθθεληξεο θφξησζεο, εξγαζίαο ζε 
πξαλέο, ππεξθφξησζεο, κεγάιεο ηαρχηεηαο. 

 Αλαηξνπή πηλαθίδαο θαη δεκηνπξγία θπθινθνξηαθήο ζχγρπζεο. 

 Καηαπιάθσζε ή ρηχπεκα εξγαδνκέλνπ απφ πηλαθίδα ζήκαλζεο ή θνξεηφ 
θξάζπεδν. 

 Κφςηκν – γδάξζηκν απφ πηλαθίδα ή ζηεζαίν. 

 Οιηζζεξά, αλψκαια δάπεδα, αζηνρία πιηθνχ δαπέδνπ, θηλεηέο ζθάιεο θαη 
αλεκφζθαιεο. 

 Αζηνρία μπινηχπσλ 

 Πηψζεηο εξγαδνκέλσλ απφ  κεγάιν χςνο 

 Πηψζεηο αληηθεηκέλσλ απφ κεγάιν χςνο 

 Ζιεθηξνπιεμία (ειεθηξνθίλεηνο εμνπιηζκφο, δηάηαμε ειεθηξνθσηηζκνχ θιπ.) 

 Δγθαχκαηα απφ ππέξζεξκα ξεπζηά, ζπγθνιιήζεηο/ζπληήμεηο. 

 Δξγαζία ζε θιεηζηφ ρψξν. 

 Έθζεζε ζε θπζηθνχο παξάγνληεο (ζφξπβνο, ζεξκνθξαζία θιπ.) 

 Έθζεζε ζε ρεκηθνχ παξάγνληεο (θαπζαέξηα, πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο, 
αζθαιηηθά, κνλψζεηο, ρξψκαηα νξηδφληηαο ζήκαλζεο θιπ.) 

 Κίλδπλνη ππξθατάο απφ εχθιεθηα πιηθά (θαχζηκα, δηαιχηεο, PVC, πίζζα θιπ.) 

 Κίλδπλνη απφ ρξήζε εμνπιηζκνχ (ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, θηάιεο νμπγφλνπ, 
ζπζθεπέο κε πεπηεζκέλν αέξα). 

4.3. Οδεγίεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ  θηλδύλσλ 

Γηα ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε πνηνηηθή κέζνδνο 
εθηίκεζεο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηελ ζνβαξφηεηα ελφο θηλδχλνπ αλάινγα κε ηηο 
επηπηψζεηο ζην πξνζσπηθφ ή ηξίηνπο θαζψο θαη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ γηα θάζε 
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ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Ζ θιίκαθα θηλδχλνπ γίλεηαη κε ηηο εμήο ππνδείμεηο: Υακειή – 
Μέζε – Τςειή. 
 
 
 

Κσδηθφο εξγαζίαο :  Κσδηθφο θηλδχλνπ:  

      Πηζαλφηεηα 
 
 
 
νβαξφηεηα  

Πηζαλφ λα 
εκθαληζηεί 
αξθεηέο 
θνξέο ζην 
έξγν 
 

Πηζαλφ λα 
εκθαληζηεί 
ηνπιάρηζηνλ κία 
θνξά ζην έξγν  

Μπνξεί λα 
εκθαληζηεί κία 
θνξά ζην έξγν 

Απίζαλν λα 
εκθαληζηεί ζην 
έξγν 
 

νβαξφο ηξαπκαηηζκφο ή 
ζάλαηνο πνιιψλ αηφκσλ  

Τςειή Τςειή Τςειή Μέηξηα 

νβαξφο ηξαπκαηηζκφο ή 
ζάλαηνο ελφο αηφκνπ ή 
ειαθξχο ηξαπκαηηζκφο 
πνιιψλ αηφκσλ 

Τςειή Τςειή 
Μέηξηα 

 
Υακειή 

Διαθξχο ηξαπκαηηζκφο 
ελφο αηφκνπ  

Μέηξηα Μέηξηα Υακειή Υακειή 

 

4.4. Δθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ 

Γεληθά, ζηε θάζε ηεο κειέηεο έρνπλ ιεθζεί κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ή κείσζε ησλ 
θηλδχλσλ ή γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο ζηελ πεγή, φπσο επαξθείο θιίζεηο πξαλψλ πιηθνχ 
επηρψκαηνο - επίρσζεο, θνξηία θαη δεδνκέλα κειέηεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ηήξεζε θαλνληζκψλ θαη πξνηχπσλ, πξνδηαγξαθέο πιηθψλ θαη 
εξγαζηψλ, θηι. Έηζη, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηνλ Αλάδνρν νη πξνβιέςεηο ηεο 
Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (ΔΤ) θαη ησλ ινηπψλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο, 
ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ κειέηεο, θηι. 

ηνπο πίλαθεο πνπ παξαηίζεηαη ζην ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ πξνζδηνξίδεηαη ν εληνπηζκφο ησλ 
θηλδχλσλ πνπ ελδέρεηαη λα εκθαληζζνχλ θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη γίλεηαη 
αμηνιφγεζε ηεο έληαζεο ηνπ θηλδχλνπ (φπσο πξναλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν 
θεθάιαην). 

4.5. Υξνλνδηάγξακκα εξγαζηώλ γηα πξόιεςε θηλδύλνπ 

Έρεη ππνηεζεί κηα γεληθή αιιεινπρία θάζεσλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ θαηά πεξηνρή 
εξγαζηψλ. Σα ζηάδηα εθηέιεζεο ζπλνιηθά θαη νη θάζεηο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ θαζψο θαη 
φια ηα απαξαίηεηα πξνζσξηλά έξγα ζα πεξηγξάθνπλ ιεπηνκεξψο απφ ηνλ Αλάδνρν 
(θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Μεζνδνινγίαο Καηαζθεπήο) ζε ζπζρεηηζκφ κε ην 
ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ θαη ηηο εθαξκνδφκελεο κεζφδνπο εξγαζίαο αλά ζηάδην θαη 
θάζεηο / πεξηνρέο εξγαζηψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε έγθαηξεο ζπλελλφεζεο κε ηελ ΓΔΖ, ζε πεξίπησζε πνπ 
δηαπηζησζεί φηη ελαέξηα ή ππφγεηα δίθηπα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επεξεάδνπλ 
ην έξγν θαη  απαηηείηαη ε κεηαηφπηζή ηνπο.  

4.6. Μεζνδνινγία Έξγνπ γηα θάζε ζηάδην 

Γηα ηηο δηάθνξεο θάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ 
εξγαζηψλ κε αζθάιεηα, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη κέζνδνη εξγαζίαο ή θαη πξνβιέςεηο γηα: 

 Γηάζεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) απφ ην 
πξνζσπηθφ 

 Υξήζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ΜΑΠ απφ ην πξνζσπηθφ 
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 Υξήζε θαηάιιεισλ Μεραλεκάησλ Έξγσλ (ΜΔ) 

Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο – Δθζθαθέο 

 Δπαξθήο ζήκαλζε 

 Πεξίθξαμε εθζθαθήο 

 Υξήζε θαηάιιεινπ, εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 

 Δμαζθάιηζε δηθηχσλ ΟΚΩ (ππέξγεηα – ππφγεηα) 

 Όρη απφζεζε πιηθψλ ζηα φξηα ηεο εθζθαθήο 

 Δχξεζε θαηάιιεινπ ρψξνπ απφζεζεο πιηθψλ εθζθαθήο 

 Δμαζθάιηζε πξαλψλ 

 Απνκάθξπλζε – απνζηξάγγηζε λεξψλ θαη δηνρέηεπζήο ηνπο ζε θαηάιιειν 
κέξνο 

 Αζθαιείο θαη επαξθείο πξνζβάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Αζθαιείο θαη επαξθείο δίνδνη δηαθπγήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πεξίπησζε 
έθηαθηεο αλάγθεο 

 Ζ εθζθαθή πεξηθξάζζεηαη θαη ζεκαίλεηαη επαξθψο θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ 
δελ εθηεινχληαη εξγαζίεο, ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε πξνζέγγηζε ηνπ ρψξνπ 
εθζθαθήο. 

Σα πξαλή θαη ε αληηζηήξημή ηνπο ζα πξέπεη λα επηζεσξνχληαη: 

 Καζεκεξηλά πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 

 Μεηά απφ θάζε απξφζκελε ππνρψξεζε, θαζίδεζε ή έληνλε δφλεζε 

 Μεηά απφ θάζε ζενκελία 

 Μεηά απφ παξαηεξνχκελε αζηνρία – δεκία ηεο αληηζηήξημεο 

Δπηζεκαίλεηαη φηη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ζα εθηειεζηνχλ θαη΄ 
αξρήλ νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο φζσλ δηθηχσλ ΟΚΩ επεξεάδνληαη απφ ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Οη εξγαζίεο απηέο ζα εθηειεζηνχλ θαηά πεξίπησζε είηε απφ ηνλ 
Αλάδνρν ηνπ έξγνπ είηε απφ ηνλ θνξέα ηνπ δηθηχνπ (π.ρ. ΓΔΖ).  

Οδνζηξσζία 

 Γηάζεζε θψλσλ θαη θηλεηή ζήκαλζε εθηξνπήο θπθινθνξίαο 

 Γηάζεζε εηδηθψλ αλαθιαζηηθψλ ελδπκάησλ 

 Δηδηθά εμνπιηζκέλα ζπλεξγεία 

 Αλάινγα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ 

 Πξνζσξηλέο ζεκάλζεηο κείσζεο ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο 

 Πξνζσξηλή θαηάξγεζε ισξίδσλ θπθινθνξίαο ή κείσζε ηνπ πιάηνπο ηνπο 

 Μείσζε ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο κε θαηάιιειεο ζεκάλζεηο 

 Πξνγξακκαηηζκέλεο επεκβάζεηο ζπληήξεζεο 

 πληεξήζεηο ζε ψξεο κεησκέλεο θίλεζεο νρεκάησλ 

 Απαγφξεπζε παξακνλήο πξνζψπσλ άζρεησλ κε ηηο εξγαζίεο 

 Σήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαλνληζκψλ: 
Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο (ΚΟΚ),  Σερληθέο Οδεγίεο ΣΔΔ (ΣΟΣΔΔ) θιπ. 

Σα θάζε είδνπο κεραλήκαηα ζα πξέπεη : 

 Να απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξα θαζ΄ χςνο απφ ηπρφληα ελαέξηα δίθηπα ηεο 
ΓΔΖ 

 Να απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξα πεξηκεηξηθά ησλ αγσγψλ 

 Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο θσηεηλήο 
ζεκαηνδφηεζεο 

 Δηδηθά εμνπιηζκέλν πξνζσπηθφ κε ηελ αλάινγε εμνπζηνδφηεζε εξγαζηψλ 
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 Τιηθά κε θαηάιιειε άδεηα/ πηζηνπνίεζε ηχπνπ πνπ απαηηείηαη απφ αξκφδην 
φξγαλν ηεο ΔΔ 

 Λεηηνπξγία αλάινγεο εγθαηάζηαζεο 

 Έιεγρνο ηεο εγθαηάζηαζεο, ψζηε λα κελ δεκηνπξγεί θίλδπλν ζε άηνκα θαη 
πεξηβάιινλ 

 Γηάζεζε φισλ ησλ απξαίηεησλ ΜΑΠ απφ ην πξνζσπηθφ 

 Υξήζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ΜΑΠ απφ ην πξνζσπηθφ 

 Πξνζσξηλέο ζεκάλζεηο κείσζεο ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο 

 Πξνζσξηλή θαηάξγεζε ισξίδσλ θπθινθνξίαο 

 Μείσζε ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο κε θαηάιιειεο ζεκάλζεηο 

 Απαγφξεπζε παξακνλήο πξνζψπσλ άζρεησλ κε ηηο εξγαζίεο 

 Σήξεζε ησλ αληίζηνηρψλ θαλνληζκψλ: ΚΟΚ, ΣΟΣΔΔ, Καλνληζκφο 
Δζσηεξηθψλ Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ (ΚΔΖΔ) θιπ. 

 Γηαθνπή εξγαζηψλ ζε πεξίπησζε θαηαηγίδαο 

 Μφληκνο εηδηθφο ηερληθφο ΖΜ-Δγθαηαζηάζεσλ κε επαξθή πξνπαίδεηα 
ηερληθνχ 

 Απαγφξεπζε θαπλίζκαηνο 

 Απαηηνχκελα ππξνζβεζηηθά κέηξα 

Δξγαζίεο ζήκαλζεο-αζθάιηζεο: 

 Δπαξθήο ζήκαλζε. 

 Υξήζε θαηάιιεινπ, εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. 

 Γηάζεζε φισλ ησλ απαξαηηήησλ ΜΑΠ απφ ην πξνζσπηθφ. 

 Υξήζε φισλ ησλ απαξαηηήησλ ΜΑΠ απφ ην πξνζσπηθφ. 

 Υξήζε θαηάιιεισλ ΜΔ. 

 Δμαζθάιηζε δηθηχσλ ΟΚΩ (ππέξγεηα – ππφγεηα). 

 Όρη απφζεζε πιηθψλ ζηα φξηα ηεο εθζθαθήο. 

 Αζθαιείο θαη επαξθείο πξνζβάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Σήξεζε κέηξσλ αζθαιείαο γηα θαηαζθεπή επηθαλεηαθψλ ζεκειηψζεσλ. 

 Σήξεζε κέηξσλ αζθαιείαο γηα ρξήζε κεραλεκάησλ. 

 Σήξεζε κέηξσλ αζθαιείαο γηα αλπςσηηθέο εξγαζίεο θαη εξγαζίεο ζε χςνο. 

 Σήξεζε κέηξσλ αζθαιείαο γηα ρξήζε εξγαιείσλ ρεηξφο. 

 Σα ζθαπηηθά κεραλήκαηα θαη κεραλήκαηα κεηαθνξάο πιηθψλ λα είλαη 
εθνδηαζκέλα κε φια ηα απαξαίηεηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πνπ πξνβιέπεηαη 
γηα ηελ αζθαιή θαη νξζή ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν. 

 Οη ζπληεξήζεηο ησλ κεραλεκάησλ θαη ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπο ζα πξέπεη λα 
γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ κεραλεκάησλ. 

 Σήξεζε νδεγηψλ αζθαιείαο γηα ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο. 

 Γηάζεζε θψλσλ θαη θηλεηή ζήκαλζε εθηξνπήο θπθινθνξίαο. 

 Γηάζεζε εηδηθψλ αλαθιαζηηθψλ ελδπκάησλ. 

 Δηδηθά εμνπιηζκέλα ζπλεξγεία. 

 Αλάινγν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ 

 Πξνζσξηλέο ζεκάλζεηο κείσζεο ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο. 

 Πξνζσξηλή θαηάξγεζε ισξίδσλ θπθινθνξίαο. 

 Μείσζε ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο κε θαηάιιειεο ζεκάλζεηο. 

 Πξνγξακκαηηζκέλεο επεκβάζεηο ζπληήξεζεο. 

 πληεξήζεηο ζε ψξεο κεησκέλεο θίλεζεο νρεκάησλ. 

 Απαγφξεπζε παξακνλήο πξνζψπσλ άζρεησλ κε ηηο εξγαζίεο. 

 Σήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ θαλνληζκψλ:  ΚΟΚ, ΣΟΣΔΔ θιπ. 
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5. ΔΙΓΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ   

5.1. Δθζθαθέο 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζνχλ ηα αθφινπζα: 

 Κακία εθζθαθή δελ είλαη αζθαιήο. 

 Πξηλ ηελ εθζθαθή απαηηείηαη έξεπλα ηνπ εδάθνπο. 

 Πξηλ ηελ εθζθαθή απαηηείηαη έξεπλα ησλ ππφγεησλ δηθηχσλ. 

 Οη εθζθαθέο πξέπεη λα πεξηθξάζζνληαη θαηάιιεια θαη πιήξσο. 

 Απαηηείηαη έιεγρνο ησλ εθζθαθψλ κεηά απφ θάζε ηζρπξή βξνρφπησζε. 

 Απαγνξεχνληαη απνζέζεηο πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 
60εθ. απφ ην ρείινο ηνπ πξαλνχο. 

5.2. Υξήζε Μεραλεκάησλ Έξγσλ 

 Έλα κεράλεκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ (ηηο) εξγαζία(εο) πνπ 
έρεη θαηαζθεπαζζεί. 

 Απαγνξεχεηαη ε ππεξθφξησζε κεραλήκαηνο. 

 Μφλνλ αδεηνχρνη ρεηξηζηέο επηηξέπεηαη λα ρεηξίδνληαη ηα κεραλήκαηα. 

 Ζ άδεηα ησλ ρεηξηζηψλ πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ. 

 Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπληήξεζε θαη ε ηήξεζε θαξηέιαο (βηβιίνπ) 
ζπληήξεζεο γηα θάζε κεράλεκα. 

 Απαγνξεχνληαη νη απηνζρεδηαζκνί ζηελ ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηνπ 
κεραλήκαηνο. 

 Όια ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ππξνζβεζηήξα θαη 
θαξκαθείν. 

 Όια ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πξέπεη λα δνπιεχνπλ θαιψο. 

 Ζ ζέζε ηνπ κεραλήκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη επηζθαιήο γηα ην ίδην, ηνλ 
ρεηξηζηή ή ηξίηνπο.  

 Όια ηα ΜΔ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη πηλαθίδα 
"ΜΔ". 

5.2.1. Εκζκαθείς 

 Σα θνξηία ιεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλνληαη. 

 ε πεξίπησζε ρξήζεο ησλ ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ γηα αλχςσζε κε 
κεηαθνξά θνξηίσλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα θνξηία ιεηηνπξγίαο ηνπ 
κεραλήκαηνο θαη νη θαλφλεο αζθαιείαο γηα αλχςσζε θαη κεηαθνξά θνξηίνπ. 

 Ζ ρξήζε ησλ πέδηισλ (ζηαζεξνπνηεηψλ) ησλ εθζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ 
είλαη γεληθψο ππνρξεσηηθή αλάινγα κε ην βάζνο εθζθαθήο, ηελ 
ζπλεθηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ηε ζέζε ηνπ κεραλήκαηνο. 

 Ζ ηνπνζέηεζε ησλ εθζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ ζα πξέπεη λα κελ δεκηνπξγεί 
θηλδχλνπο αλαηξνπήο ηνπ κεραλήκαηνο. 

 Ηδηαίηεξε κέξηκλα απαηηείηαη ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ κεραλήκαηνο ψζηε λα κελ 
πξνθαιέζεη δεκηά ζε ππφγεηα δίθηπα. 

 Απαηηείηαη πξνζνρή ζε ελαέξηα δίθηπα κεηαθνξάο ελέξγεηαο. Ζ επαθή κε 
απηά κπνξεί λα απνβεί κνηξαία. 

5.2.2. Φορηηγά 

Σα θνξηεγά πξέπεη: 

 Να θηλνχληαη κε ην φξην ηαρχηεηαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην εξγνηάμην. 

 Να κελ ππεξθνξηψλνληαη. 
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 Όηαλ κεηαθέξνπλ ςηιφθνθθα αδξαλή λα ζθεπάδεηαη ε θαξφηζα ή ε ληαιίθα 
πιήξσο. Πξηλ ηελ εθθίλεζε λα ειέγρεηαη φηη δελ βξίζθνληαη άηνκα ή 
αληηθείκελα δίπια ζην θνξηεγφ. 

 Καηά ηε θφξησζε ή ζηάζε πξέπεη λα αζθαιίδνληαη: 

 Σα ειαζηηθά πξέπεη λα είλαη πάληα ζε θαιή θαηάζηαζε. 

5.2.3. Γερανοί – Ανσυφηικά μητανήμαηα 

 Σν φρεκα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν ηνπ ΚΣΔΟ, αλ 
απαηηείηαη, θηλεηφο ή ζηαζεξφο γεξαλφο. 

 Σν φρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε θακπίλα πξνζηαζίαο, κε ερεηηθή 
θφξλα θαη θσηεηλφ ζήκα θαηά ηελ αλχςσζε θαη ηελ πεξηθνξά. 

 Ζ ζσζηή ρξήζε ησλ γεξαλψλ εμαζθαιίδεηαη φηαλ ειέγρνληαη θαηάιιεια ηα 
αθφινπζα ζεκεία: 

- Γιαγπάμμαηα αζθαλούρ θοπηίος. 
- Ικανόηηηα ηυν μησανικών βαπούλκυν. 
- Φύζη ηος εδάθοςρ. 
- Καιπικέρ ζςνθήκερ (άπνοια, κλπ). 
- Έλεγσορ ανηιζηήπιξηρ γεπανού (βαπούλκα, θεμελίυζη, ηακάπιζμα). 
- Ανςτυηικόρ εξοπλιζμόρ 

 Πξέπεη λα δηαηεξνχληαη πάληα ζε επάξθεηα φια ηα κεραληθά θαη ειεθηξηθά 
βαξνχιθα ησλ γεξαλψλ θαη ζπληεξεί ζπζηεκαηηθά ηα κεραλήκαηα. 

 Πξέπεη λα ειέγρεηαη θαζεκεξηλά  ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ θαη ηα 
αληηθαζηζηά κε ηελ πξψηε έλδεημε θζνξάο. 

 Όηαλ ην αησξνχκελν κπξάηζν είλαη έηνηκν, λα ππνινγίδεηαη ην λεθξφ ζεκείν 
θαη λα γίλεηαη αθξηβήο εθηίκεζε γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή έδξαζε ηνπ 
γεξαλνχ.  

 Όινη νη γάληδνη πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ κεραληζκνχο αζθάιεηαο 
(γιψζζεο αζθαιείαο) έλαληη επηθηλδχλσλ ραιαξψζεσλ ησλ αλαξηήζεσλ. 
Όια ηα θνξηία αλπςψλνληαη θαηαθφξπθα. Πξηλ ηελ αλχςσζε θάζε θνξηίνπ 
πξέπεη λα γλσξίδνπκε ην βάξνο ηνπ. Ο ρεηξηζκφο ησλ γεξαλψλ γίλεηαη κφλν 
απφ ρεηξηζηέο γεξαλνχ θαη εθπαηδεπκέλσλ ζηηο αλπςψζεηο θνξηίσλ. 

5.2.4. Φρήζη Εργαλείφν Φειρός 

Ο εξγνδεγφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα: 

 Δμαζθαιίζεη φηη είλαη δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
εξγαζίαο. 

 Δμαζθαιίζεη φηη ηα εξγαιεία ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά απφ ην πξνζσπηθφ. 

 Διέγμεη αλ ε εξγαζία γίλεηαη θνληά ζε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. εχθιεθηεο νπζίεο 
θαη αλ λαη λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο. 

 Δμαζθαιίδεη φηη ηα εξγαιεία ζπληεξνχληαη θαηάιιεια. 

 Οη εξγαδφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα: 

 Διέγρνπλ ηα εξγαιεία θαη λα δεηνχλ ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ησλ 
θαηεζηξακκέλσλ 

 Υξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία ζσζηά ψζηε λα κελ θαηαζηξέθνληαη. 

 ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία κφλν γηα ην ζθνπφ πνπ ζρεδηάζηεθαλ. 

 Γηαηεξνχλ ηα εξγαιεία ηνπο θαζαξά. 

 Εεηνχλ αληηθαηάζηαζε ησλ ρακέλσλ εξγαιείσλ. 

5.2.5. Κανόνες Φρήζης Εργαλείφν Φειρός  
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Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ ζα απαηηεζνχλ πνιιά θαη δηαθφξσλ εηδψλ εξγαιεία ρεηξφο. 
Όζνη ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνζήθεπζε. ρξήζε θαη 
ζπληήξεζε ηνπο. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζε πεξηπηψζεηο εξγαζίαο θνληά ζε ειεθηξηθφ ξεχκα θαη 
εχθιεθηα πιηθά. ηε πξψηε πεξίπησζε ιακβάλνληαη εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο απφ 
ειεθηξνπιεμία ελψ ζηε δεχηεξε κέηξα πεξηνξηζκνχ ή απνθπγήο δεκηνπξγίαο 
ζπηλζήξσλ θαη πξνκήζεηα ππξνζβεζηήξσλ. 

Ο εξγνδεγφο πξέπεη λα επηζεσξεί ηα εξγαιεία πξηλ ηε ρξήζε ηνπο θαζψο θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλαιφγσο ηεο εξγαζίαο. 

5.2.6. Φειρφνακηική Διακίνηζη Φορηίφν 

Ο εξγνδεγφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηδηψθεη: 

 Σε κείσζε ησλ αλπςνχκελσλ βαξψλ. 

 Σελ θαηάιιειε δηακφξθσζε ηνπο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε αλχςσζή ηνπο κε 
ζσζηφ ηξφπν. 

 Σε κεραληθή ππνβνήζεζε ηεο αλχςσζεο. 

 Σελ εμάιεηςε ηεο αλάγθεο αλχςσζεο βαξψλ. 

Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα εμήο: 

 Να ζηέθνληαη ζρεηηθά θνληά ζην θνξηίν κε ην έλα πφδη ιίγν κπξνζηά πξνο ηε 
θαηεχζπλζε πνπ ζα θηλεζνχλ. 

 Γηα αλχςσζε θνξηίσλ λα ιπγίδνπλ ηα γφλαηα, λα θξαηνχλ ίζηα ηε πιάηε ηνπο 
θαη λα αλπςψλνπλ ην θνξηίν κε ηα πφδηα.  

 Να πηάλνπλ γεξά ην θνξηίν.  

 Να παίξλνπλ βαζηά αλαπλνή πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξνζπάζεηαο (βνεζάεη 
ζηελ ππνζηήξημε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο). 

 Να θξαηνχλ ην θνξηίν θνληφ ζην ζψκα. 

 Να κελ κεηαθέξνπλ έλα θνξηίν πνπ ηνπο θιείλεη ην νπηηθφ πεδίν. 

 Να απνθεχγνπλ ηε πεξηζηξνθή ηνπ θνξκνχ. 

 Να θνξνχλ θαηάιιεια ππνδήκαηα. 

 Να θνξνχλ εηδηθέο δψλεο ππνζηήξημεο ηεο κέζεο. 

 Να απνθεχγνπλ ηηο απφηνκεο θηλήζεηο. 

Καηά ηε ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή, έηζη 
ψζηε: 

 Να κεηψλεηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ 
θαη λα ππνθαζίζηαηαη απφ κεραληθά κέζα. 

 Να ππνβνεζάηαη ε  ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ κε κεραληθά κέζα. 

 Να εθπαηδεχνληαη νη εξγαδφκελνη ζηνλ νξζφ ηξφπν ρεηξνλαθηηθήο δηαθίλεζεο 
θνξηίσλ. Θα πξέπεη επίζεο λα επηζεκαίλνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο νη 
επηθίλδπλνη παξάγνληεο θαη ηα ζεκεία ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαηά ηελ 
ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε γηα απνθπγή ηνπο. 

 Οη εξγαδφκελνη λα είλαη ζε θαηάιιειε θπζηθή θαη ζσκαηηθή θαηάζηαζε ρσξίο 
κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα. 

 Να επηβιέπεηαη ε ζσζηή εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ θαη ηερληθψλ ρεηξνλαθηηθήο 
δηαθίλεζεο θνξηίσλ. 

 Σα θνξηία έρνπλ ζεκεία πηαζίκαηνο θαη νη εξγαδφκελνη θνξνχλ πάληα γάληηα 
απνθεχγνληαο ην γιίζηξεκα ησλ θνξηίσλ επάλσ ηνπο. 

 Να απνθεχγνληαη ρεηξσλαθηηθέο κεηαθηλήζεηο φηαλ απαηηνχληαη ζηξνθέο ηνπ 
θνξκνχ, ζηάζε πξνβφινπ, ζπγθξάηεζε θνξηίνπ ζε ηελησκέλα ρέξηα ζηελ 
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έθηαζε θαη γεληθφ ζέζεηο ηνπ ζψκαηνο νη νπνίεο επηβαξχλνπλ ζεκαληηθφηαηα 
ην κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα. 

5.2.7. Ηλεκηρολογικές Εγκαηαζηάζεις 

ε ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ ζα εξγάδνληαη κφλν αξκφδηα άηνκα. 

Ζ εξγαζία κε ειεθηξνθφξν εμνπιηζκφ, κπνξεί λα είλαη αζθαιήο ζαλ εξγαζία ζε 
απνκνλσκέλν εμνπιηζκφ εάλ ηεξνχληαη ηα παξαθάησ: 

 Πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε γλψζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο δνπιεηάο πνπ 
πξέπεη λα γίλεη. 

 Αλ ππάξρεη θάπνηα ακθηβνιία, πξέπεη λα δεηεζεί ε γλψκε ελφο αλσηέξνπ ή 
ππεπζχλνπ αηφκνπ. 

 Ζ εξγαζία πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη πξνζεθηηθά πξηλ ηελ έλαξμε. 

 Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ν νπνίνο είλαη ειεθηξνθίλεηνο ζα γεηψλεηαη 
(απηφο ή ν ππνζηαζκφο) 

 Κάζε ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα έρεη ξειέ δηαθπγήο γηα θάζε έμνδν ειεθηξηθήο 
παξνρήο. 

6. ΔΡΓΟΣΑΞΙΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 

6.1. Γεληθή δηάηαμε εξγνηαμίνπ  

Οη θαλφλεο αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξ. 5 ηνπ Άξζξν 3 ηνπ ΠΓ 305/96 
ζα πξέπεη λα δνζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, αθνχ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ Οξγάλσζε ηνπ 
εξγνηαμίνπ, ηελ αιιεινπρία ησλ εξγαζηψλ, ηελ πξνζπέιαζε θαη θπθινθνξία ησλ 
νρεκάησλ, ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ εμνπιηζκνχ, ηε δηάηαμε ησλ ρψξσλ 
απφζεζεο πιηθψλ θιπ. Όιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένληαη άκεζα κε επηινγέο ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη κε ηηο απαηηήζεηο ζπληνληζκνχ ηεο θαηαζθεπήο φινπ ηνπ έξγνπ πνπ 
ζπλζέηνπλ ην αληηθείκελν ηεο Δξγνιαβίαο. Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα νξίζεη 
ζαθείο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη επηζθέπηεο ζην 
εξγνηάμην. 

Ο Αλάδνρνο θαηαζθεπήο  είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ζην ΑΤ πνπ ζα θαηαξηίζεη 
πξηλ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζθαξίθεκα πνπ ζα πεξηέρεη φινπο ηνπο 
εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο νη νπνίνη ζα έρνπλ ηελ  έγθξηζε ηεο επίβιεςεο θαη ηνπ ΚηΔ.  

πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη: 

 πξφζβαζε ζην εξγνηάμην - εξγνηαμηαθά γξαθεία 

 γξαθεία επίβιεςεο - απνζεθεπηηθνί ρψξνη 

 ρψξνη πγηεηλήο - ρψξνη εζηίαζεο 

 ρψξνο Α΄ βνεζεηψλ - απνδπηήξηα 

 ρψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, ΜΔ 

 ελαέξηα δίθηπα εξγνηαμίνπ θαη ΟΚΩ 

 ππφγεηα δίθηπα εξγνηαμίνπ θαη ΟΚΩ 

Δπίζεο πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηνλ ΚηΔ θαηάινγν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν.  

Θα ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζε ζπλελλφεζε κε ηελ επίβιεςε 

6.2. Αζθαιήο Πξόζβαζε θαη εκεία Δμόδνπ  

ηα ζρέδηα νξηδνληηνγξαθίαο θιίκαθαο 1:1000 πνπ δίδνληαη ζηε κειέηε θαίλεηαη ην 
πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν ην νπνίν ζεσξείηαη επαξθέο γηα ηελ πξφζβαζε ζην ρψξν ηνπ 
έξγνπ. Πξνζβάζεηο θαη ζεκεία εηζφδνπ-εμφδνπ (φπνπ απαηηεζνχλ) ζε ρψξνπο εθηέιεζεο 
εξγαζηψλ,  είλαη δπλαηφλ λα επηιερζνχλ, ζε θαηάιιειεο ζέζεηο γηα ηελ αζθαιή θίλεζε 
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ησλ νρεκάησλ, θαηά κήθνο ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη 
νπνηεζδήπνηε απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα 
εθηεινχληαη εληφο ηεο  απαιινηξησκέλεο δψλεο ηεο 7εο Δπαξρηαθήο Οδνχ, ζε ηνπηθέο 
νδνχο ή ζε δεκφζηεο εθηάζεηο. Γελ απαηηείηαη θαη’ αξράο δηάλνημε λέσλ νδψλ γηα ηε 
πξφζβαζε ζην έξγν. 

ηα ζεκεία εηζφδνπ - εμφδνπ ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζήκαλζε 
πξνεηδνπνίεζεο ησλ δηεξρφκελσλ νδεγψλ (πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ΠΡΟΟΥΖ! 
ΔΗΟΓΟ – ΔΞΟΓΟ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ). 

6.3. Οδεύζεηο νρεκάησλ θαη πεδώλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ  

Ζ θίλεζε νρεκάησλ θαη πεδψλ ζηνλ ρψξν ησλ εξγαζηψλ ζα θαζνξηζηεί απφ ηνλ 
Αλάδνρν ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο θαη ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο (Π.Γ. 1073/81, Π.Γ.305/96 θαη Π.Γ.225/89). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα Μεραλήκαηα Έξγσλ (ΜΔ) γηα λα θπθινθνξνχλ λφκηκα πξέπεη: 

1. λα έρνπλ άδεηα θπθινθνξίαο θαη πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο φπσο 
πξνβιέπεηαη απφ ην Ν.2696/99 

2. λα είλαη αζθαιηζκέλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.489/76 θαη ην Ν.2741/99 
θαη 

3. λα έρνπλ πιεξσκέλα ηα εηήζηα ηέιε ρξήζεο ζχκθσλα κε ην αξζξν 20 ηνπ 
Ν.2052/92 θαη ην άξζξν 26 ηνπ Ν. 2682/99 

Ζ δηέιεπζε θαη παξακνλή αηφκσλ ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ απαγνξεχεηαη, εθηφο απφ ην 
εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ. Ζ θπθινθνξία πεδψλ γίλεηαη 
ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ (Δξγνηαμηαθή δψλε) εθηφο απφ ηνπο ρψξνπο φπνπ 
εηδηθή ζήκαλζε ην απαγνξεχεη. Οη πεξηπηψζεηο απηέο αθνξνχλ εκπινθή κε πθηζηάκελε 
θπθινθνξία. Ζ θπθινθνξία νρεκάησλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή θπθινθνξηαθή 
ζήκαλζε πνπ πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζεί απφ ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο. Ζ 
θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ εληφο ηνπ Δξγνηαμίνπ επηηξέπεηαη κφλν θαηά ηηο ψξεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

6.4. Υώξνη εθθόξησζεο θαη απνζήθεπζεο 

Καηά ηελ απνζήθεπζε θαη ζηνίβαμε αληηθεηκέλσλ – πιηθψλ, ζα θαηαβάιιεηαη θξνληίδα 
νχησο ψζηε λα κελ δηαθηλδπλεχζεη θαλείο απφ θαηάξξεπζε ή πηψζεηο αληηθεηκέλσλ. Αλ ε 
απνζήθεπζε γεηηληάδεη κε πεξηνρέο εξγαζίαο ή θπθινθνξίαο, ζα ιακβάλνληαη θαηάιιεια 
κέηξα πξνζηαζίαο φπσο πεξηθξάγκαηα,  ζαληδψκαηα  πξνζηαηεπηηθά  δίρηπα  θιπ. 

Σν επίπεδν εξγαζίαο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θφξησζεο, δηακνξθψλεηαη θαηάιιεια 
ψζηε λα επηηξέπεη νκαιή πξφζβαζε ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο. Ζ θφξησζε ησλ 
νρεκάησλ γίλεηαη πξνζεθηηθά, ρσξίο λα επηηξέπεηαη πηζαλή πηψζε πιηθψλ απφ ηελ 
θαξφηζα κεηαθνξάο θαηά ηε δηαδξνκή. 

6.5. Υώξνη  ζπιινγήο  αρξήζησλ  πιηθώλ 

Ζ ζπιινγή θαη απφζεζε ησλ άρξεζησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζηηο εγθεθξηκέλεο ζέζεηο 
απφζεζεο. Τπελζπκίδνληαη ζηνλ Αλάδνρν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη απαηηήζεηο 
Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θάζε είδνπο ζθνππίδηα, άρξεζηα 
πιηθά, παιηά αληαιιαθηηθά θαη κεραλήκαηα, ιάδηα παληφο είδνπο ελέκαηα θιπ απνηεινχλ 
ειεγρφκελα απνξξίκκαηα θαη ζα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ην εξγνηάμην, ε δε 
δηάζεζε ηνπο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε 
ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ λεξψλ απφ θάζε είδνπο ιάδηα, θαχζηκα θιπ. Οκνίσο 
απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε παιαηψλ ιαδηψλ επί ηνπ εδάθνπο. Ζ δηαρείξηζε ησλ 
κεηαρεηξηζκέλσλ νξπθηειαίσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 
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ΚΤΑ 98012/2001/96 (ΦΔΚ 40Β) (πάγηνο πεξηβαιινληηθφο φξνο). Γηα ηα πγξά απφβιεηα 
ηζρχνπλ νη εθάζηνηε Ννκαξρηαθέο Απνθάζεηο (πάγηνο πεξηβαιινληηθφο φξνο). 

Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ λεξψλ απφ θάζε απνξξνέο 
ηεο θαηαζθεπήο. Γηα ην ιφγν απηφ επηβάιιεηαη λα ιεθζνχλ κέηξα ψζηε νη απνξξνέο λα 
είλαη απαιιαγκέλεο απφ θεξηέο χιεο (π.ρ. ιάζπεο) θαη κε βηνδηαζπφκελεο νπζίεο (π.ρ. 
ιηπαληηθά, πγξά θαχζηκα). 

Δάλ εθηεινχληαη εξγαζίεο πιχζεο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί 
θξεάηην ζπιινγήο θαη θαζίδεζεο ησλ λεξψλ έθπιπζεο, λα γίλεηαη ηαθηηθφο θαζαξηζκφο 
ηνπ θξεαηίνπ απφ ηελ ίιε ε νπνία ζα κεηαθέξεηαη ζε Υψξν Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ.   

Γηα ηα πγξά απφβιεηα ηζρχνπλ επηπιένλ νη εθάζηνηε Απνθάζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

6.6. πλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλσλ πιηθώλ  

Ο Αλάδνρνο  ζα ελεκεξψζεη ηηο αξκφδηεο αξρέο, γηα ηπρφλ επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ 
απαηηνχλ αζθαιή απνθνκηδή. 

Σα παξαθάησ επηθίλδπλα πιηθά κπνξεί λα βξεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζην 
εξγνηάμην: 

- Λάδια  
- Γιαλύηερ 
- Τζιμένηο 
- Δποξειδικά ςλικά 
- Βαθέρ και κόλλερ 
- Δύθλεκηα ςλικά 
- Ύπαπξη ςδπογονανθπάκυν και βαπέυν μεηάλλυν ζηο ςπό διαμόπθυζη 

έδαθορ και ζε κάποια θπεάηια 

Οη ρξήζηεο ησλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ ζα είλαη γλψζηεο ησλ απαηηήζεσλ αζθαινχο 
απνζήθεπζεο, ζήκαλζεο αζθαιείαο θαη ρξήζεο  πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εξγαζία 
επηηφπνπ ηνπ έξγνπ.  

Γηα ιφγνπο Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο, θάζε είδνπο ζθνππίδηα, άρξεζηα πιηθά, παιηά 
αληαιιαθηηθά θαη κεραλήκαηα, ιάδηα παληφο είδνπο ελέκαηα θ.ι.π. απνηεινχλ 
ειεγρφκελα απνξξίκκαηα θαη ζα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ην εξγνηάμην, ε δε 
δηάζεζή ηνπο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ζ δηαρείξηζε ησλ 
κεηαρεηξηζκέλσλ νξπθηειαίσλ θαη θαπζίκσλ ησλ κεραλεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη 
λα γίλεηαη ζχκθσλα ηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ.82/2004 (ΦΔΚ 64/2-3-2004) «Αληηθαηάζηαζε 
ηεο 98012/2001/1996 ΚΤΑ ‘’Καζνξηζκφο  κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 
ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ (Β’40)’’. Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ Ληπαληηθψλ Διαίσλ».  

Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ λεξψλ απφ θάζε είδνπο 
ιάδηα, θαχζηκα θιπ. Οκνίσο απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε παιαηψλ ιαδηψλ επί ηνπ 
εδάθνπο. 

Γηα ηα πγξά απφβιεηα ηζρχνπλ νη εθάζηνηε Ννκαξρηαθέο Απνθάζεηο. 

Σα πιηθά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο επηθίλδπλα κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, πξέπεη λα 
ζπλνδεχνληαη απφ ηα Γειηία Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (Material Safety Data Sheet - 
MSDS) θαη λα θέξνπλ ζηελ ζπζθεπαζία ηνπο επθξηλείο νδεγίεο απνζήθεπζεο θαη 
ρξήζεο.   

πγθεθξηκέλα ηα Γειηία Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ (ελδεηθηηθά θαη 
φρη πεξηνξηζηηθά) ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο:: 

- Ταςηόηηηα πποφόνηορ, καηαζκεςαζηή ή ανηιπποζώπος 
- Φημική ζύζηαζη, πληποθοπιακά ζηοισεία ζσεηικά με ηα ζςζηαηικά 
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- Ταςηόηηηα κινδύνυν 
- Μέηπα Ππώηυν Βοηθειών 
- Μέηπα Πςπόζβεζηρ  
- Μέηπα για πεπιπηώζειρ διαπποήρ  
- Φειπιζμόρ 
- Αποθήκεςζη 
- Έλεγσοι έκθεζηρ  
- Μέζα αηομικήρ πποζηαζίαρ  
- Φςζικοσημικέρ ιδιόηηηερ 
- Σηαθεπόηηηα και ικανόηηηα για ανηίδπαζη 
- Πληποθόπηζη ζσεηική με ηοξικολογικά δεδομένα 
- Πληποθόπηζη ζσεηική με οικολογικά δεδομένα 
- Καηαζηποθή άσπηζηος-μολςζμένος ςλικού 

6.7. Γηεπζεηήζεηο ρώξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώησλ βνεζεηώλ 

Ζ αιιαγή ελδπκαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ππφ κειέηε έξγν θαη ε θχιαμε ησλ 
ελδπκάησλ ηνπο ζα γίλεηαη ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο κε δπλαηφηεηα πιπζίκαηνο θαη 
θαζαξηζκνχ. Σα ελδχκαηα ζα θπιάζζνληαη ζε αηνκηθά ηκαηηνθπιάθηα. Γηα ηνπο ρψξνπο 
πγηεηλήο θαη γηα ην λεξφ ζα εθαξκφδνληαη νη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. Μέζα ζην εξγνηάμην ζα ππάξρεη 
θαηάιιεινο ζηεγαζκέλνο ρψξνο αλάπαπζεο θαη εζηίαζεο, ν νπνίνο ζα πξνθπιάζζεη 
ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζα ππάξρεη νπηηθή επαθή κε ην 
εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Ο ρψξνο δηαιείκκαηνο ζα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ 
ηξαπεδηψλ, θαζηζκάησλ, δνρείσλ απνξξηκκάησλ, κέζα γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε ηξνθίκσλ 
θαη πνηψλ θαη εμνπιηζκφ γηα ζπληήξεζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ηξνθίκσλ. Σν πφζηκν 
λεξφ ζα δηαρσξίδεηαη θαη ζα επηζεκαίλεηαη γηα ηελ απνθπγή ζχγρπζεο κε ην λεξφ 
ρξήζεο. ην εξγνηάμην ζα ππάξρεη πξφρεηξν κηθξφ θαξκαθείν γηα ηελ παξνρή πξψησλ 
βνεζεηψλ, ηνπνζεηεκέλν ζε ζέζε εχθνια πξνζηηή ππφ ηελ επίβιεςε εληεηαικέλνπ ηνπ 
Αλαδφρνπ. Γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ηξαπκαηηψλ ή αξξψζησλ ζε λνζνθνκείν ζην 
ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν, ζα ππάξρεη έλα θαηάιιειν φρεκα πνπ ζα είλαη δπλαηφ λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα αζζελνθφξν. ην έξγν, ζα ππάξρνπλ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο εηδηθέο 
ζεκάλζεηο γηα ηνπο ρψξνπο πξψησλ βνεζεηψλ, ην ηαηξείν, ηα νρήκαηα  κεηαθνξάο 
αζζελψλ, ηνλ εμνπιηζκφ δηάζσζεο ηα θνπηηά πξψησλ βνεζεηψλ θαη ηα άηνκα ηα  εηδηθά  
εθπαηδεπκέλα  θαη  εμνπζηνδνηεκέλα  γηα  ηελ  παξνρή  πξψησλ  βνεζεηψλ. 

Κάζε είδνπο εξγνηαμηαθή εγθαηάζηαζε πξέπεη λα απνκαθξπλζεί κεηά ην πέξαο ησλ 
εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ν ρψξνο λα απνθαηαζηαζεί. Οη πεξηνρέο θαη νη 
εγθαηαζηάζεηο πνπ παξέρεη ν Αλάδνρνο θαηαζθεπήο ζα ζπληεξνχληαη γηα λα 
εμαζθαιίδεηαη ην φηη παξακέλνπλ ηαθηνπνηεκέλα, θαζαξά απφ πγεηνλνκηθήο απφςεσο 
θαη αζθαιή εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ πξνθχιαμε απφ ηξσθηηθά. 

Κτίπια καντίναρ: Θα ππάξμεη θηίξην θαληίλαο ζε θάζε ρψξν εξγνηαμίνπ, θαζψο θαη 
θηλνχκελε θαληίλα γηα ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Σα απνξξίκκαηα θαη ππνιείκκαηα 
ηξνθψλ ζα απνξξίπηνληαη ζηνλ πξνβιεπφκελν θάδν απνξξηκκάησλ. Θα κεηαθέξνληαη 
δε ζε πιαζηηθέο ζαθνχιεο ζε ρσκαηεξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα. 

Φώποι Υγιεινήρ και εξςπηπέτησηρ: Θα ππάξρνπλ θηίξηα πγηεηλήο ζε θάζε 
εξγνηάμην θαη θνξεηέο ηνπαιέηεο ζε ηνπηθνχο ρψξνπο εξγαζίαο. 

Ππώτερ Βοήθειερ: Θα ππάξμεη ρψξνο πξψησλ βνεζεηψλ ζηα δχν εξγνηάμηα θαη 
ζπλεξγαζία κε ην πιεζηέζηεξν Κέληξν Τγείαο. 
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6.8. Πιεξνθνξίεο εξγνηαμίνπ 

Οη εμήο ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο ζα παξνπζηάδνληαη επηηφπνπ ηνπ έξγνπ, αλαξηεκέλεο 
ζηελ είζνδν ηνπ γξαθείνπ ηνπ δηεπζχλνληνο ηνπ έξγνπ: 

 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο 

 Θέζε θνπηηψλ πξψησλ βνεζεηψλ 

 ρέδην εθθέλσζεο εξγνηαμίνπ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ζεηζκνχ, δηάζσζε 
ζε ζήξαγγα  

 Δθθέλσζε θαη ζεκεία ζπλάζξνηζεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο  

 Σαπηφηεηα, ζέζε θαη ηειέθσλν ππεπζχλσλ θαη αλαπιεξσηψλ ζε πεξίπησζε 
έθηαθηεο αλάγθεο 

 Σαπηφηεηα, ζέζε θαη ηειέθσλν αηφκσλ πνπ παξέρνπλ πξψηεο βνήζεηεο θαη 
αλαπιεξσηψλ. 

 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε 

 Υξνλνδηάγξακκα ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα αζθαιείαο εξγνηαμίνπ  

 Θέζε θαη ηειέθσλν πιεζηέζηεξνπ Ννζνθνκείνπ θαη Κέληξνπ Τγείαο γηα θάζε 
εξγνηάμην. 

7. ΤΣΗΜΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 
ΤΓΔΙΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 

Καηά ην ζηάδην ηεο δεκνπξάηεζεο, ν θάζε ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα ιάβεη ηελ 
απαηηνχκελε ηεθκεξίσζε Αζθαιείαο ηεο Τπεξεζίαο:  

 Γηαδηθαζίεο Δξγαζίαο ηεο Τπεξεζίαο 

 Γηαδηθαζίεο Τπεξεζίαο γηα εθζέζεηο ππξθαγηάο, ηξαπκαηηζκνχ θαη 
επηθίλδπλσλ ζπκβάλησλ.   

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθαξκφζεη χζηεκα Α&Τ πνπ ζα πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο 
ζχκθσλεο κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο Α&Τ ζηελ Δξγαζία. 

Ο Αλάδνρνο ζα εθαξκφδεη ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ 
Α&Τ θαη ζα παξαθνινπζεί ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ηνπ 
πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο απφ αηπρήκαηα ή δεκίεο. 

 

Αλ ν Αλάδνρνο εθηειεί ηαπηφρξνλα δχν ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο εξγαζηψλ πξέπεη λα 
δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο, ζηελ 
πεξίπησζε αιιειεπίδξαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαθφξσλ ζπλεξγείσλ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ ζηνπο 
ρψξνπο εξγαζίαο πνπ είλαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ. Δπίζεο επηβάιιεη ηπρφλ δηνξζσηηθέο 
ελέξγεηεο πνπ ζεσξεί απαξαίηεηεο, πάληα ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ 
ππνγξαθεί θαη ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ Α&Τ ζηελ Δξγαζία. 

Ο θχξηνο ζηφρνο είλαη ε επίηεπμε αζθαινχο θαη πγηνχο πεξηβάιινληνο ζε φια ηα 
εξγνηάμηα. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα επηηεπρζεί ελ κέξεη κε ειέγρνπο ηνπ πληνληζηή 
Αζθαιείαο ηνπ Αλαδφρνπ (ΑΑ) ή ησλ Μεραληθψλ Αζθαιείαο  (ΜΑ) ή ηνπ Γηαηξνχ 
Δξγαζίαο (ΓΔ), γηα ην εληνπηζκφ ησλ ζπλζεθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ελέρνπλ θηλδχλνπο, 
θαη ηελ δηφξζσζε απηψλ ψζηε λα εμαιείθεηαη ή λα κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο Καηαζθεπήο εθαξκφδεη πξφγξακκα 
επηζεψξεζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Οη επηζεσξήζεηο απηέο παξέρνπλ ζηνηρεία, ζε 
ζηαζεξή βάζε, πξνο ηελ Γηνίθεζε ηνπ Αλαδφρνπ Καηαζθεπήο φζνλ αθνξά ην θαηά πφζν 
ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Αζθάιεηα  θαη Τγηεηλή ησλ 
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Δξγαδνκέλσλ ζηνλ ρψξν εξγαζηψλ. Κάηη ηέηνην επηηξέπεη επίζεο ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ 
εθαξκνγή ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. 

Ο  Αλάδνρνο  πξέπεη λα δηαζέηεη φια ηα έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη 
απαηηνχληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ εξγνηαμίνπ, θαζψο θαη φιεο ηηο 
δεκφζηεο εγθξίζεηο, φηαλ απαηηνχληαη. 

 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο γηα ηελ έλαξμε 
εξγαζηψλ  

 Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο  

 ρέδην Α&Τ (γηα ην ζηάδην θαηαζθεπήο) 

 ΦΑΤ  

 Βηβιίν Τπνδείμεσλ ΜΑ/ΓΔ  

 Ζκεξνιφγην Αηπρεκάησλ  

 πκβάζεηο κε ηηο νπνίεο νξίδνληαη νη ΑΑ θαη ΓΔ.  

 Αλάξηεζε πηλάθσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο κε ην πξφγξακκα ησλ ΜΑ, ΑΑ 
θαη ΓΔ νχησο ψζηε λα ελεκεξψλνληαη νη ππάιιεινη γηα ηελ παξνπζία ηνπο.   

 Έθδνζε αδεηψλ απφ ηνπηθνχο δεκφζηνπο / ηδησηηθνχο θνξείο πνπ 
εκπιέθνληαη ζηελ  θαηαζθεπή   

 Ύπαξμε ζρεδίσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα πεξηπηψζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο  

 Ύπαξμε πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ πνπ εθηειεί ν ΓΔ  

 Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη πξφβιεςε γηα πεξηνδηθέο αζθήζεηο πνπ 
εθηειεί ην πξνζσπηθφ ηνπ   αλαδφρνπ ζε ζέκαηα Α&Τ. 

7.1. πζθέςεηο αζθάιεηαο 

Κάζε κήλα πξέπεη λα πινπνηείηαη ζχζθεςε αζθαιείαο ζην εξγνηάμην κε ηε ζπκκεηνρή 
ηνπ Γηεπζπληή έξγνπ, ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο ηνπ Αλαδφρνπ, ηνπ πληνληζηή Αζθαιείαο 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ Μεραληθψλ, ησλ 
Δξγνδεγψλ θαη ησλ Τπεξγνιάβσλ. ηε ζχζθεςε πξέπεη λα ηεξνχληαη πξαθηηθά θαη ζα 
θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη ηεο επνκέλεο πεξηφδνπ (κήλα). 

7.2. Δθπαίδεπζε αζθάιεηαο 

Δπηβάιιεηαη θάζε εξγαδφκελνο ζην έξγν λα έρεη πεξάζεη ηε βαζηθή εθπαίδεπζε 
αζθαιείαο. Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζην 
έξγν θαη πξηλ απφ θάζε αιιαγή θαζεθφλησλ. Ζ εθπαίδεπζε αζθαιείαο πξέπεη θαη΄ 
ειάρηζηνλ λα πεξηιακβάλεη ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο ηνπ Αλάδνρνπ, ηνπο γεληθνχο 
θαλφλεο αζθάιεηαο πνπ ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην, ηνπο εηδηθνχο γηα ηελ εξγαζία πνπ ζα 
εθηειέζεη, ηα αξκφδηα πξφζσπα γηα ηελ αζθάιεηα (ηερληθφο αζθαιείαο επηρείξεζεο, 
ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, γηαηξφο εξγαζίαο επηρείξεζεο), 
ηνπο θηλδχλνπο ηεο εξγαζίαο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειέζεη, ηελ αλαγθαηφηεηα αλαθνξάο 
ησλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ησλ αηπρεκάησλ. 

7.3. Τπεξγνιάβνη 

Καλείο ππεξγνιάβνο δελ ζα μεθηλά εξγαζίεο αλ πξνεγνπκέλσο δελ ηνπ έρνπλ αλαιπζεί 
νη λνκνζεηηθέο θαη ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο γηα ηελ αζθάιεηα. Δπίζεο πξέπεη λα έρεη 
νξίζεη ηερληθφ αζθαιείαο (θαη γηαηξφ εξγαζίαο αλ ην πξνζσπηθφ ηνπ ππεξβαίλεη ηα 50 
άηνκα) θαη εθπξφζσπν ζην εξγνηάμην. Ο εθπξφζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα παξαθνινπζήζεη ηελ εθπαίδεπζε αζθαιείαο θαη λα ελεκεξψζεη, 
θαζψο επίζεο θαη λα δηαλέκεη φια ηα απαξαίηεηα ΜΑΠ, ζε φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζην έξγν πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζε απηφ. 



 

ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο  -23- 

7.4. Γηαβνύιεπζε 

Σα αξκφδηα πξφζσπα γηα ηελ αζθάιεηα (ηερληθφο αζθαιείαο θαη γηαηξφο εξγαζίαο 
Αλαδφρνπ, ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ) πξέπεη λα 
εμαζθαιίδνπλ ηελ απαξαίηεηε δηαβνχιεπζε ηφζν εζσηεξηθά ζε φιε ηελ ππξακίδα ηεο 
ηεξαξρίαο ζην εξγνηάμην, φζν θαη εμσηεξηθά κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη αξρέο 
(Αζηπλνκία, Σερληθέο Τπεξεζίεο Γήκσλ, Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ΔΟΑΔ)  

7.5. Αηπρήκαηα 

Κάζε εξγαδφκελνο, ζηελ αληίιεςε ηνπ νπνίνπ ππνπίπηεη έλα ζπκβάλ, άζρεηα αλ 
ζπκκεηέρεη ή φρη ζε απηφ νθείιεη λα ην αλαθέξεη ζηνλ εξγνδεγφ ηνπ, ν νπνίνο κε ηε 
ζεηξά ην αλαθέξεη ζηνλ ππεχζπλν κεραληθφ, ζηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο θαη ηνλ Ηαηξφ 
Δξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο πνπ αλήθεη.  

Ο ηερληθφο αζθαιείαο πξέπεη λα αλαιάβεη ακέζσο ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζπκβάληνο θαη αλ 
απαηηείηαη ζπλεξγαζηεί κε ηνλ ηαηξφ εξγαζίαο. Κάζε εκπιεθφκελνο ή απηφπηεο κάξηπξαο 
ηνπ αηπρήκαηνο νθείιεη λα παξέρεη θάζε πιεξνθνξία ζηνλ ηερληθφ αζθαιείαο. 

Όια ηα αηπρήκαηα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ ηερληθφ αζθαιείαο θαη λα 
αλαθέξνληαη γξαπηψο εζσηεξηθά ζηνλ δηεπζπληή ηνπ έξγνπ θαη εμσηεξηθά πξνο ηηο 
αξρέο θαη ηελ ΔΟΑΔ φπσο νξίδεηαη ζηε λνκνζεζία.   

Έγγξαθα θαη ζηαηηζηηθέο αηπρεκάησλ πξέπεη λα θξαηνχληαη απφ ηνλ Σερληθφ Αζθάιεηαο 
θάζε επηρείξεζεο ζην γξαθείν ηνπ εξγνηαμίνπ. 

7.6. Πξνκεζεπηέο θαη θαηαζθεπαζηέο  

Όινη νη πξνκεζεπηέο πιηθψλ θαη νη θαηαζθεπαζηέο εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
ζην έξγν ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ πξντφληα θαη εμνπιηζκφ ηα νπνία είλαη ζχκθσλα 
κε ηε λνκνζεζία. Δπίζεο νθείινπλ λα παξέρνπλ θάζε δπλαηή πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο 
ηδηφηεηεο θαη ηηο νδεγίεο ρξήζεο/ εθαξκνγήο ησλ πξντφλησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 
πξνκεζεχνπλ. 

7.7. Ππξαζθάιεηα 

ε φινπο ηνπ ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ππξνζβεζηήξεο. Δπίζεο ζε 
φινπο ηνπ ρψξνπο κε εηδηθέο απαηηήζεηο (πρ απνζήθε εχθιεθησλ πιηθψλ) πξέπεη λα 
ηνπνζεηεζνχλ επηπιένλ ππξνζβεζηήξεο θαηάιιεινπ ηχπνπ. Οη ζέζεηο ησλ 
ππξνζβεζηήξσλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη πίλαθα κε νδεγίεο γηα 
πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά κέηξα ππξνπξνζηαζίαο. 

Δπίζεο νη ρψξνη γχξσ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη απφ άγξηα θπηά 
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ. θνππίδηα θαη εχθιεθηα πιηθά πξέπεη 
λα ελαπνηίζεληαη ζηνπο θάδνπο θαη λα απνκαθξχλνληαη απφ ην εξγνηάμην ην 
ζπληνκφηεξν δπλαηφ. 

Δπηθνηλσλία κε ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ηεο πεξηνρήο επηβάιιεηαη, εηδηθά θαηά ηνπο 
θαινθαηξηλνχο κήλεο, αθνχ ε πηζαλφηεηα εμάπισζεο ππξθαγηάο ζα είλαη απμεκέλε. 

7.8. Δπηζθέπηεο 

ε φινπο ηνπο επηζθέπηεο πξέπεη λα παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ αζθάιεηα, ν 
απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο (θξάλνο, παπνχηζηα αζθαιείαο, θσζθνξίδνλ γηιέθν θιπ) θαη 
ππεχζπλνο ζπλνδφο ζην έξγν. Οη επηζθέπηεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε 
πξνζπκία ζηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο. 

7.9. ήκαλζε 

ην έξγν ζα ηνπνζεηεζνχλ πηλαθίδεο γηα ηελ αζθαιή εξγαζία θαη θπθινθνξία ζην ρψξν 
ηνπ εξγνηαμίνπ. πγθεθξηκέλα ζα ηνπνζεηεζνχλ πηλαθίδεο: 
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1. Απαγφξεπζεο 

2. Τπνρξέσζεο 

3. 3πηζήκαλζεο θηλδχλσλ 

4. Ππξαζθάιεηαο θαη εθθέλσζεο  

5. Οδηθέο  

Ζ ζήκαλζε πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, λα είλαη επθξηλήο θαη λα κε 
δεκηνπξγεί ζχγρπζε ζην πξνζσπηθφ θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

7.10. ρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο 

7.10.1. Πιθανές καηαζηάζεις 

Οη πηζαλέο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ πξνβιέπεηαη λα ζπκβνχλ θαηά ηε 
δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ είλαη ζεηζκφο, εξγαηηθφ αηχρεκα, ππξθαγηά, 
παγεηφο, πιεκκχξα θαη ηξνραίν αηχρεκα. 

7.10.2. Σειζμός 

ε πεξίπησζε ζεηζκνχ ηα ζπλεξγεία πξέπεη λα δηαθφςνπλ άκεζα ηελ εξγαζία. Οη 
εξγνδεγνί είλαη ππεχζπλνη λα ζπγθεληξψζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο θαη λα ην νδεγήζνπλ 
ζε αζθαιή ρψξν καθξηά απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη ηα πξαλή ηεο εθζθαθήο. ηε 
ζπλέρεηα πξέπεη λα θαηακεηξήζνπλ γηα ηπρφλ ελαπνκείλαληεο. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα 
εηδνπνηήζνπλ ην Γηεπζπληή Έξγνπ γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπο. 

Ζ επηζηξνθή ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζα γίλεη κφλν κεηά απφ ιεπηνκεξή εμέηαζε ηνπο απφ 
αξκφδην πξφζσπν θαη ζρεηηθή εληνιή ηνπ Γηεπζπληή Έξγνπ. 

7.10.3. Εργαηικό αηύτημα 

ε πεξίπησζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ν εξγαδφκελνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηνλ 
εξγνδεγφ ηνπ. Απηφο ζηε ζπλέρεηα εμεηάδεη αλ ρξεηάδεηαη παξνρή Α΄ βνεζεηψλ θαη αλ 
πξέπεη ν παζψλ λα κεηαθεξζεί ζην ρψξν παξνρήο Α΄ βνεζεηψλ ή πξέπεη λα έξζεη ν/ ε 
λνζειεπηήο ζην ρψξν ηνπ αηπρήκαηνο. Ο /ε λνζειεπηήο παξέρεη Α΄ βνήζεηεο αλαιφγσο 
ηεο πεξίπησζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εξγνδεγφ εηδνπνηεί ην ΔΚΑΒ. Αθνχ 
παξαζρεζνχλ Α΄ βνήζεηεο, αλ ρξεηάδνληαη, ν εξγνδεγφο ελεκεξψλεη ην ζπληνκφηεξν ηνλ 
ππεχζπλν κεραληθφ, θαη απηφο ηνλ ηερληθφ αζθαιείαο, ηνλ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη ηνλ 
ηαηξφ εξγαζίαο. Ο εξγνδεγφο νθείιεη λα δηαηεξήζεη ην ρψξν ηνπ αηπρήκαηνο αλέπαθν 
κέρξη λα δηεξεπλεζεί ην αηχρεκα. ηε ζπλέρεηα ν ππεχζπλνο κεραληθφο, ν ηερληθφο 
αζθαιείαο ή ν ζπληνληζηήο ελεκεξψλεη ηνλ Γηεπζπληή Έξγνπ θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ 
ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (αξκφδην ΚΔΠΔΚ, ΗΚΑ, αζηπλνκία, ΔΟΑΔ) εληφο 24 σξψλ ζε 
πεξίπησζε πνπ ην αηχρεκα ζα πξνθαιέζεη απνπζία ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ηελ εξγαζία 
πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο εκέξεο. 

7.10.4. Πσρκαγιά 

ε πεξίπησζε εθδήισζεο θσηηάο ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη άκεζα εκπιεθφκελνη, 
αλεμαξηήησο αξκνδηνηήησλ νθείινπλ λα εηδνπνηήζνπλ άκεζα ηνπο γχξσ, λα 
κεξηκλήζνπλ γηα ηε δηαθνπή ηνπ εξγνηαμηαθνχ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο πιεζηέζηεξνπο ππξνζβεζηήξεο γηα ηελ θαηάζβεζε θαη λα 
απνκαθξχλνπλ απφ ηνλ ρψξν ηα εχθιεθηα  πιηθά.  

Ο εξγνδεγφο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, αλ ρξεηαζηεί, θαη λα 
αλαιάβεη ηελ εθθέλσζε ηνπ ρψξνπ. Σέινο πξέπεη λα παξέρεη, φπσο θαη θάζε άιινο ζην 
εξγνηάμην, θάζε δπλαηή βνήζεηα ζηνπο ππξνζβέζηεο κεξηκλψληαο πάληα θαη γηα ηε δηθή 
ηνπ αζθάιεηα θαη πγεία. 
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7.10.5. Παγεηός 

Ο εξγνδεγφο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη ην ςχρνο έρεη ιεθζεί ππφςε πξηλ ηελ έλαξμε 
ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο πξέπεη λα δηαθφπηεη ηηο εξγαζίεο πνπ δελ επείγνπλ. Μεραλήκαηα 
θαη πιηθά πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη απφ ην ςχρνο. Δπίζεο πξέπεη λα εμεηάδεη αλ ν 
εμνπιηζκφο θαη εξγαζίεο δελ απνηεινχλ πεγέο θηλδχλσλ ηφζν θαηά ην ςχρνο φζν θαη 
θαηά ηελ επάλνδν ζηελ εξγαζία. 

Οη ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε επηθπιαθή γηα ηπρφλ ζπκκεηνρή 
ηνπο ζε εθρηνληζκφ ηνπ Δ/Ξ ή /θαη άιισλ παξαθείκελσλ δξφκσλ. 

 

7.10.6. Πλημμύρα 

Ο αξκφδηνο κεραληθφο θαη ν εξγνδεγφο πξέπεη λα ειέγμνπλ αλ ε πιεκκχξα ή νη 
θαηνιηζζήζεηο δεκηνπξγνχλ  πξνβιήκαηα ζηηο πξνζβάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 
εξγνηαμίνπ. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα δηαθφςνπλ ηηο εξγαζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, 
λα εμαζθαιίζνπλ εμνπιηζκφ θαη πιηθά, λα ζπγθεληξψζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζε 
αζθαιή ρψξν θαη θαηακεηξνχλ γηα ηπρφλ ελαπνκείλαληεο ζην ρψξν εξγαζίαο.  

7.10.7. Τροταίο αηύτημα 

ε πεξίπησζε ηξνραίνπ αηπρήκαηνο φπνηνο ην αληηιεθζεί νθείιεη λα εηδνπνηήζεη άκεζα 
ηνλ εξγνδεγφ ηνπ. Απηφο ζηε ζπλέρεηα εμεηάδεη αλ ρξεηάδεηαη παξνρή α΄ βνεζεηψλ θαη αλ 
πξέπεη ν (νη) παζψλ(ηεο) λα κεηαθεξζεί(νπλ) ζην ρψξν παξνρήο α΄ βνεζεηψλ ή πξέπεη 
λα έξζεη ν/ ε λνζειεπηήο ζην ρψξν ηνπ αηπρήκαηνο.  

Ο/ ε λνζειεπηήο παξέρεη α΄ βνήζεηεο αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε 
ηνλ εξγνδεγφ εηδνπνηεί ην ΔΚΑΒ. Σαπηφρξνλα ν εξγνδεγφο αλαιακβάλεη ηε ζήκαλζε 
πξνεηδνπνίεζεο ησλ δηεξρφκελσλ νδεγψλ. Αθνχ παξαζρεζνχλ α΄ βνήζεηεο, αλ 
ρξεηάδνληαη, ν εξγνδεγφο ελεκεξψλεη ην ζπληνκφηεξν ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ, θαη απηφο 
ηνλ ηερληθφ αζθαιείαο, ηνλ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη ηνλ ηαηξφ εξγαζίαο. Ο εξγνδεγφο 
νθείιεη λα δηαηεξήζεη ην ρψξν ηνπ αηπρήκαηνο αλέπαθν κέρξη λα δηεξεπλεζεί ην 
αηχρεκα απφ ην αξκφδην ηκήκα ηεο ηξνραίαο.  

ηε ζπλέρεηα ν ππεχζπλνο κεραληθφο, ν ηερληθφο αζθαιείαο ή ν ζπληνληζηήο ελεκεξψλεη 
ηνλ Γηεπζπληή Έξγνπ θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (Σξνραία, 
ΚΔΠΔΚ,ΑΤΔ, Τπεξεζία) εληφο 24 σξψλ ζε πεξίπησζε πνπ ην αηχρεκα ζα πξνθαιέζεη 
πιηθέο δεκηέο ή ζσκαηηθέο βιάβεο (ην ηκήκα ηεο ηξνραίαο πξέπεη λα εηδνπνηεζεί άκεζα). 

8. ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΣΗ Α&Τ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ 

ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ κειέηε, ην ΑΤ πνπ ζπληάρζεθε 
απφ ηνλ Μειεηεηή ζα επηζθνπεζεί θαη ζα αλαζεσξεζεί απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε 
αξκφδην κειεηεηή θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί  φηη 
έρνπλ πεξηιεθζεί φια ηα λέα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ 
εξγαδνκέλσλ.   

9. ΥΔΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

9.1. Ννκνζεζία Πιαίζην 

1. Νόμορ 1568/1985 

«Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» 
(ΦΔΚ 177 Α/18-10-1985) 

2.  Π.Γ. 294/1988 
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«Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο, επίπεδν 
γλψζεσλ θαη εηδηθφηεηα ηερληθνχ αζθαιείαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη 
εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξαγξάθνπ 1 ηνπ Ν. 1568/1985 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ». 
(ΦΔΚ 138 Α/21-06-1988) 

3.  Π.Γ. 105/1995 

«Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήµαλζε αζθάιεηαο ή/ θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε 
ζπµµφξθσζε. µε ηελ Oδεγία 92/58/EOK» (ΦΔΚ 67/Α/95) 

4. ΠΓ 16/1996  

«Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/EOK» (ΦΔΚ10/A/96) 

5. Π.Γ. 17/1996 

«Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα 
πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ». 
(ΦΔΚ 212 Α/29-08-1996) 

6. Π.Γ.155/2004 

«Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ 395/94 ‘’ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε 
ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ’’(Α/220) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 2001/45/ΔΚ» (ΦΔΚ 121/Α/5-7-2004). 

9.2. ΔΙΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

9.2.1. Προεδρικά Διαηάγμαηα 

1. Π.Γ. ηηρ 22-12-33 

«Πεξί αζθαιείαο εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηψλ θιηκάθσλ» (ΦΔΚ 
406/Α/33). 

2. Π.Γ.17/1978 

«Πεξί ζπκπιεξψζεσο ηνπ απφ 22-12-1933 πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο "Πεξί αζθαιείαο 
εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηψλ θιηκάθσλ. Π.Γ. 1073/1981» (ΦΔΚ 
20/Α/78). 

3. Π.Γ. 95/1978 

«Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ απαζρνινχκελσλ ζε εξγαζία ζπγθνιιήζεσο». 
(ΦΔΚ 20 Β/1978) 

4. ΠΓ 216/1978 

«Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ εηο ηελ κεηαθνξάλ ξεπζηψλ-
ππξαθησκέλσλ πιψλ, δηα πεξνλνθφξσλ νρεκάησλ». (ΦΔΚ 47/Α/78) 

5. Π.Γ. 778/1980 

«Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ». 
(ΦΔΚ 193 Α/26-8-1980) 

6. Π.Γ.1073/1981 

 «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη 
πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο πνιηηηθνχ κεραληθνχ». 
(ΦΔΚ 260 Α/16-09-1981) 

7. Ν.1430/1984 

 «Κχξσζε ηεο 62 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο ‘’πνπ αθνξά ζηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο 
ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία’’ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κ’ απηή». 
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 (ΦΔΚ 49/Α/18-4-1984). 

8. Π.Γ. 307/1986 

«Πξνζηαζία ηεο Τγείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο 
παξάγνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο». 
(ΦΔΚ 135 Α/29-08-1986) 

9. Π.Γ. 94/1987 

«Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζηνλ κεηαιιηθφ κφιπβδν θαη ηηο ελψζεηο 
ηφλησλ ηνπ θαηά ηελ εξγαζία». (ΦΔΚ 54/Α/87) 

10. Π.Γ. 70α/1988 

«Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία». 
 (ΦΔΚ 31/Α/88) 

11. Π.Γ. 225/1989 

«Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηα Τπφγεηα Σερληθά Έξγα». (ΦΔΚ 106 Α/2-05-1989) 

12. Π.Γ.31/1990 

Δπίβιεςε ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ (ΦΔΚ 31/Α/90) 

13. Π.Γ. 85/1991 

«Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο 
ηνπο ζην ζφξπβν θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 86/188/ΔΟΚ».  
(ΦΔΚ 38/Α/91) 

14. Π.Γ. 499/1991 

«Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ π.δ 31/90 (11/A) «επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, 
ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ». (ΦΔΚ 
180/Α/28.11.91) 

15. Π.Γ. 77/1993 

«Γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο 
παξάγνληεο θαη ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Π.Γ/ηνο 307/86 (135/Α) ζε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 88/642/ΔΟΚ». 
(ΦΔΚ 34 Α/18-03-1993) 

16. Π.Γ.377/1993 

«Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο νδεγίεο 89/392/ΔΟΚ θαη 91/368/ΔΟΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο». (ΦΔΚ 160/Α/93) 

17. Π.Γ. 395/1994 

«Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ 
εξγαζίαο απφ εξγαδνκέλνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ 
πκβνπιίνπ 89/655/ΔΟΚ». (ΦΔΚ 220 Α/19-12-1994) 

18. Π.Γ. 396/1994 

«Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο 
εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 
ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/ΔΟΚ». (ΦΔΚ 220 Α/19-12-1994) 

19. Π.Γ. 397/1994 

«Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ 
πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρψξα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/268/ΔΟΚ». (ΦΔΚ 221 Α/19-12-1994) 

20. Π.Γ. 399/1994 
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«Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε 
θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ 
πκβνπιίνπ 90/394/ΔΟΚ». 
(ΦΔΚ 221 Α/19-12-1994) 

21. Π.Γ. 186/1995 

«Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε 
βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
πκβνπιίνπ 90/679/EOK θαη 93/88/EOK». (ΦΔΚ  97/Α/95) 

22. Π.Γ.18/1996  

«Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 377/1993 ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο 
νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ 93/44/ΔΟΚ θαη 93/68/ΔΟΚ». (ΦΔΚ 12/Α/96) 

23. Π.Γ. 305/1996 

«Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα 
πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/EOK».  
(ΦΔΚ 212/Α/96) 

24. Π.Γ. 174/1997 

«Σξνπνπνίεζε π.δ. 186/95 "Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ 
δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 90/679/EOK θαη 93/88/EOK" (97/A) ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 
νδεγία 95/30/EK». 
(ΦΔΚ 150/A/97) 

25. Π.Γ. 175/1997 

«Σξνπνπνίεζε π.δ. 70α/88 "Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζηνλ ακίαλην 
θαηά ηελ εξγαζία" (31/A) ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 91/382/EOK». (ΦΔΚ 150/A/97) 

26. Π.Γ. 62/1998 

«Μέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 
94/33/ΔΚ». (ΦΔΚ 67/Α/98) 

27. Π.Γ. 15/1999 

«Tξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 186/95 "Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ 
δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 90/679/EOK θαη 93/88/EOK" (97/A) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην π.δ. 174/97 (150/Α),ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 97/59/EK θαη 97/65/ΔΚ ηεο 
Δπηηξνπήο». 
(ΦΔΚ 9/Α/99) 

28. Π.Γ. 88/1999 

«Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε 
ηελ νδεγία 93/104/ΔΚ». (ΦΔΚ 94/Α/99) 

29. Π.Γ. 89/1999 

«Tξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 395/94 "Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε 
ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/EOK" (220/Α) ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 
95/63/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ». (ΦΔΚ 94/Α/99) 

30. Π.Γ. 90/1999 

«Καζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ έθζεζεο θαη αλψηαησλ νξηαθψλ ηηκψλ έθζεζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο 
ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 91/322/ΔΟΚ θαη 96/94/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη 
ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ π.δ. 307/86 "Πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ 
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πνπ εθηίζεληαη ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 
ηνπο"(135/Α) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην π.δ. 77/93 (34/Α)». (ΦΔΚ 94/Α/99) 

31. Π.Γ. 127/2000 

«Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ π.δ. 399/94 "Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 
ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ 
εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/394/ΔΟΚ" (221/Α) ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 97/42/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ».  (ΦΔΚ 11/Α/2000) 

32. Π.Γ.304/2000 

«Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ 395/94 «ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ηε 
ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ» (220/Α) φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην π.δ 
89/99 «ηξνπνπνίεζε ηνπ π.δ 395/94 ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 95/63/ΔΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ» (94/Α) (ΦΔΚ 241/Α/3-11-2000) 

33. Π.Γ. 338/2001  

«Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία 
απφ θηλδχλνπο νθεηιφκελνπο ζε ρεκηθνχο παξάγνληεο (14 εηδηθή νδεγία θαηά ηελ έλλνηα 
ηνπ άξζξνπ 16 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 89/391/ΔΟΚ)». (ΦΔΚ 227/Α/01)  

34. Π.Γ. 339/2001  

«Γηα ζέζπηζε πξψηνπ θαηαιφγνπ ελδεηθηηθψλ νξηαθψλ ηηκψλ επαγγεικαηηθήο έθζεζεο 
θαη' εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 98/24/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη 
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο νθεηιφκελνπο ζε ρεκηθνχο παξάγνληεο».  
(ΦΔΚ 227/Α/01)  

35. Π.Γ. 43/2003 

«Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Π.Γ.399/94 «πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 
ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ 
εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/394/ΔΟΚ» (221/Α) ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 1999/38/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 1999 (E.E.L 
138/01-06-1999)» 
(ΦΔΚ 44/Α/03) 

36. Π.Γ. 176/2005 

«Πεξί ησλ ειαρίζησλ πξνδηαγξαθψλ πγείαο θαη αζθαιείαο φζνλ αθνξά ηελ έθζεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (θξαδαζκνί) 
(δέθαηε έθηε εηδηθή νδεγία θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 16 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 
89/391/ΔΟΚ)». (ΦΔΚ 227/Α/05)  

37. Π.Γ. 149/2006 

«Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ηελ έθζεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (ζφξπβνο) ζε 
ελαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2003/10/ΔΚ». (ΦΔΚ 159/Α/06) 

9.2.2. Υποσργικές αποθάζεις 

1. Υ.Α. ΒΜ5/30058 

«Έγθξηζε Πξφηππεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο εκάλζεσο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ ζε 
νδνχο εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ». 
(ΦΔΚ 121 Β/23-03-1980) 

2. Υ.Α. ΒΜ5/30428 

«Έγθξηζε Πξφηππεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο εκάλζεσο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ ζε 
νδνχο εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ». 
(ΦΔΚ 589 Β/30-06-1980) 
ΑΠ 130646/84 
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«Ζκεξνιφγην κέηξσλ αζθαιείαο» (ΦΔΚ 154/Β/84) 

3. Υ. Α. απ. οικ.Νο Β. 4373/1205/1993 

«Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία ηεο Κνηλφηεηαο 89/686/ΔΟΚ ηεο 
21εο Γεθεκβξίνπ 1989 γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηεο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά 
κε ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο». (ΦΔΚ 187 Β/23-03-1993) 

4. Υ.Α. οικ. 31245/1993 

«πζηάζεηο γηα θαηεδαθίζεηο θηηξίσλ». (ΦΔΚ 451/Β/93) 

5. Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445 

«Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπλαξκνινγνχκελσλ κεηαιιηθψλ 
ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή  θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ ζθαισζηψλ». 
(ΦΔΚ 756 Β/28-10-1993) 

6. ΚΥΑ απ.8881/94 

«Tξνπνπνίεζε ηεο ΤΑ 4373/1205/11.3.1993 γηα ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ 93/95/EOK θαη 93/68/EOK».  
(ΦΔΚ 450/Β/94) 

7. Υ.Α. οικ. Β 5261/190/1997  

«Σξνπνπνίεζε ηεο Β 4373/1205/11-3- θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο 
Οηθνλνκίαο, Δξγαζίαο θαη Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο γηα ηα Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 96/58/ΔΚ 93». (ΦΔΚ 187/Β/23-3-93) 

8. Υ.Α. ΓΙΠΑΓ/οικ/177/2001  

«Πξφιεςε εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ».  (ΦΔΚ 266/01). 

9. ΚΥΑ απ. οικ. 15085/593/2003  

«Καλνληζκφο Διέγρσλ Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ». (ΦΔΚ 1186/Β/03) 

10. Υ.Α. ΓΙΠΑΓ/οικ/502/2003 

«Έγθξηζε ηερληθήο πξνδηαγξαθήο ζήκαλζεο εθηεινχκελσλ νδηθψλ έξγσλ εληφο θαη εθηφο 
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ σο ειάρηζηα φξηα». (ΦΔΚ 946/Β/03) 

11. Υ.Α. Γ13ε/4800/2003 

«Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο ηχπνπ Μεραλήκαηνο Έξγσλ θαη 
ηξφπνο θαη δηαδηθαζία απνγξαθήο, ηαμηλφκεζεο θαη ρνξήγεζεο άδεηαο θαη πηλαθίδσλ 
αξηζκνχ θπθινθνξίαο Μεραλήκαηνο Έξγσλ (ΜΔ)». (ΦΔΚ 708/Β/03). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
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Φάζε Δξγαζηώλ Κίλδπλνη πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαηά 

ηελ θαηαζθεπή 

Μειεηεηηθή κέζνδνο γηα ηελ εμάιεηςε ή κείσζε 

ηνπ θηλδύλνπ ή γηα ηελ αληηκεηώπηζή ζηελ πεγή 

Δλαπνκέλσλ 

θίλδπλνο κεηά 

ηα ιεθζέληα 

κέηξα ηεο 

κειέηεο 

Δθηίκεζε 

επηθηλδπλόηεη

αο από ηνλ  

ελαπνκείλαληα 

θίλδπλν  

Μέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

ελαπνκείλαληνο θηλδύλνπ 

Τπεύζπλνο/

νη γηα 

ζπγθεθξηκέλ

α κέηξα 

Παξαπνκπή ζε άιιεο κειέηεο, δηαηάμεηο, 

εμνπιηζκό πνπ απαηηνύληαη γηα ηδηαίηεξα 

επηθίλδπλεο εξγαζίεο 

Δγθαηάζηαζε 

Δξγνηαμίνπ 

1.  Με χπαξμε νδηθψλ δηθηχσλ πξφζβαζεο 

ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ 

2.  Απόηνκε θιίζε ησλ πξνζσξηλώλ ή 

πθηζηάκελσλ νδώλ 

3. Κπθινθνξία εξγαδνκέλσλ - νρεκάησλ - ΜΔ 

- εληφο, εθηφο ηνπ εξγνηαμίνπ 

4. Γηαρείξηζε - απνζήθεπζε επηθίλδπλσλ 

πιηθψλ 

5. Ππξθαγηά 

6. Πξνζσξηλέο ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο  

(Ζιεθηξνπιεμία) 

7. Αλπςσηηθέο εξγαζίεο - Κίλεζε ΜΔ 

8. Υεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ 

9. θπξνδεηήζεηο βάζεσλ εξγνη. γξαθείσλ, 

απνζεθψλ, ζπλεξγείσλ,θιπ. 

10. Μεηαθνξά / Σνπνζεηήζεηο 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ 

11. πλαξκνιφγεζε ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ 

(γξαθεία, απνζήθεο, ζπλεξγεία,θιπ) 

12. Σνπνζέηεζε παλέιισλ (επελδχζεηο) 

13. Καηαζθεπή ππφγεησλ δηθηχσλ ( απνθπγή 

ελαέξησλ δηθηχσλ) 

14. Σνπνζέηεζε / ζχλδεζε δηθηχσλ 

(χδξεπζε,απνρέηεπζε ει. Ρεχκα, 

ηειέθσλν,θιπ) 

15. Τπάξρνληα ππφγεηα - ππέξγεηα δίθηπα 

ΟΚΩ 

16. Δκπινθή πθηζηάκελεο θίλεζεο νρεκάησλ 

θαη πεδψλ. 

Λφγσ ηεο εκπινθήο θπξίσο πθηζηάκελεο 

θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ πιεζίνλ ηνπ έξγνπ 

ν Αλάδνρνο πξέπεη εθηφο απφ ηελ ζσζηή ζήκαλζε 

θαη θχιαμε ηνπ εξγνηαμίνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ δψλε 

έξγσλ πνπ εκπιέθεηαη κε θπθινθνξία θαη λα ηελ 

ζεκάλεη θαηάιιεια ελψ ηαπηφρξνλα λα δηαζέζεη 

ηνπιάρηζηνλ 2 ζεκαηνθφξνπο (έλαλ ζε θάζε ξεχκα 

θπθινθνξίαο)  πνπ ζα θαηεπζχλνπλ ηελ πθηζηάκελε 

θπθινθνξία. 

Έιεγρνο πηζαλψλ πεξηνξηζκψλ απφ ΠΔ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο αξρέο. 

(Πξνζηαζία ρψξσλ αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

εμαζθάιηζε ρψξσλ γηα δάλεηα θαη πξνζσξηλέο ή 

κφληκεο απνζέζεηο πιηθψλ, πξνζηαζία ηνπ επξχηεξνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, δηαηήξεζε πξνζβάζεσλ γηα 

ηελ θπθινθνξία ησλ πνιηηψλ/ νρεκάησλ ηεο 

πεξηνρήο, θιπ) 

Έιεγρνο απφ ππάξρνπζεο απνηππψζεηο ησλ  

δηθηχσλ ΟΚΩ (Αλαθνξά ζρεδίσλ πνπ δφζεθαλ απφ 

ηηο ππεξεζίεο ΟΚΩ, πξσηνθ. εγγξάθσλ πνπ 

ζηάιζεθαλ πξνο/απφ ηηο ππεξεζίεο ΟΚΩ) 

Οη πξνηάζεηο ησλ νδεχζεσλ πξφζβαζεο ηνπ 

κειεηεηή βαζίδνληαη: 

- ζηελ ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηεο πεξηνρήο ηνπ 

ππφ κειέηε  έξγνπ 

- ζηνπο πθηζηάκελνπο εγθεθξηκέλνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 

- ζηελ νξηζηηθή κειέηε νδνπνηίαο 

- ζηελ νξηζηηθή γεσηερληθή κειέηε θαη 

- ηελ νξηζηηθή κειέηε πδξαπιηθψλ.  

Σπρφλ πξφζζεηνη πεξηνξηζκνί  κπνξεί λα 

πξνθχπηνπλ απφ ππάξρνληα δίθηπα ΟΚΩ πνπ 

γεηηληάδνπλ κε ην ππφ κειέηε έξγν θαη δελ έρνπλ 

απνηππσζεί θαζψο θαη απφ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ν αλάδνρνο. 

Οη θίλδπλνη 

παξακέλνπλ 

Μέηξηα 1/2 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηηο δηθέο ηνπ πξνηάζεηο 

φπνπ ζα πξνβιέπεηαη θαη ε θαηαζθεπή εξγνηαμηαθψλ ή 

παξαθακπηεξίσλ νδψλ / φηαλ δελ επαξθνχλ γηα 

 ηελ αζθαιή πξνζέγγηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ην ππφ κειέηε 

έξγν. Οη πξνηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ 

Δπηβιέπνπζα Αξρή. 

3 Ο Αλάδνρνο θαηαζθεπήο  είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη 

ζρέδην θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ φπνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ 

ζχλδεζε ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηα ηνπηθά δίθηπα 

ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηελ επίβιεςε θαη ηνλ 

ΚηΔ. 

4 Πξνκήζεηα - ρξήζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ νδεγηψλ απφ ηα 

δειηία αζθάιεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ελέρνπλ επηθηλδπλφηεηα θαηά ηελ 

ρξήζε - απνζήθεπζε ηνπο (MSDS).  

5 Μειέηε ππξνπξνζηαζίαο θαη ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο γηα 

ππξθαγηά. Ζ κειέηε πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ην αξκφδην ηνπηθφ 

ηκήκα ηεο Ππξνζβεζηηθήο. 

6 Υξήζε ΚΔΖΔ 

7 Βιέπε πξνβιεπφκελα κέηξα γηα - ΜΔ 

8 Απνθπγή κεηαθίλεζεο θνξηίσλ ρεηξσλαθηηθά, ρξήζε θαηάιιεινπ 

εμνπιηζκνχ.  

9/10/11/12/13/14 Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέζεη επαξθείο 

εγθαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ απαηηήζεηο γηα ην 

πξνζσπηθφ ηνπ θαη ηελ επίβιεςε. Γηα ηηο ζθπξνδεηήζεηο βιέπε ηα 

πξνβιεπφκελα κέηξα ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν. Γηα ηελ 

κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ  

(ISOBAU)  ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη επαξθνχο 

αληνρήο κεηαθνξηθά θαη αλπςσηηθά κέζα.  

(Βιέπε πξνβιεπφκελα κέηξα γηα  - ΜΔ) 

Γεληθά ιφγσ ηεο παξνπζίαο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ζπλεξγείσλ 

ζηνλ ίδην ρψξν φηαλ γίλεηαη ε αξρηθή εγθαηάζηαζε ησλ 

εξγνηαμηαθψλ ππνδνκψλ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

πξνγξακκαηίδεη πξνζεθηηθά ηηο εξγαζίεο ηνπο. 

15 Έιεγρνο ηεο ηειεπηαίαο απνηχπσζεο θαη επί ηφπνπ απηνςία. 

Έθδνζε αδεηψλ απφ ηνπο ΟΚΩ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη 

λα εθηειεζηνχλ θνληά ζε δίθηπα. Σα κέηξα αζθαιείαο πνπ ζα 

απαηηεζνχλ γηα ηελ απνθπγή ειεθηξνπιεμίαο απφ επαθή κε ειεθ. 

αγσγνχο ζα θαζνξηζηνχλ απφ θνηλνχ κε ηελ ΓΔΖ θαη ηνλ Αλάδνρν. 

Αλάδνρνο 

θαηαζθεπήο/ 

Αλάδνρνο 

Τπεξεζηψλ 

Δπίβιεςεο. 

ΠΓ 305/1996 

Ο Αλάδνρνο θαηαζθεπήο  είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα ππνβάιιεη ζην ΑΤ πνπ ζα  

θαηαξηίζεη πξηλ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ ζθαξίθεκα πνπ ζα πεξηέρεη  

φινπο ηνπο Δξγνηαμηαθνχο ρψξνπο νη νπνίνη 

ζα έρνπλ ηελ  έγθξηζε ηεο επίβιεςεο  

θαη ηνπ ΚηΔ.  

πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη: 

- πξφζβαζε ζην εξγνηάμην - εξγνηαμηαθά 

γξαθεία 

- γξαθεία επίβιεςεο - απνζεθεπηηθνί ρψξνη 

- ρψξνη πγηεηλήο - ρψξνη εζηίαζεο 

- ρψξνο Α΄βνεζεηψλ - απνδπηήξηα 

- ρψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, ΜΔ 

- ελαέξηα δίθηπα εξγνηαμίνπ θαη ΟΚΩ 

- ππφγεηα δίθηπα εξγνηαμίνπ θαη ΟΚΩ 

Δπίζεο πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηνλ ΚηΔ 

θαηάινγν ηνπ εμνπιηζκνχ  

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν. 

Οπνηαδήπνηε ζπλεξγαζία κε ηνπηθέο αξρέο 

Γήκνπο ή Δπαξρία πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζην 

ΑΤ. 

 

ΠΓ 105/1995 

Δθαξκνγή ΚΟΚ.  

ΤΑ ΒΜ 5/30058/1983, ΤΑ ΒΜ/5/30428/1980 

 

ΠΓ 77/1993, ΤΑ 378/1994, ΠΓ 399/1994, ΠΓ 

186/1995 

ΠΓ 174/1997, ΠΓ 175/1997, ΠΓ 90/1999 

 

4ε & 6ε Ππξνζ. Γηάηαμε / 1987 

 

ΚΔΖΔ 

ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999 

ΠΓ 397/1994 
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Φάζε Δξγαζηώλ Κίλδπλνη πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαηά 

ηελ θαηαζθεπή 

Μειεηεηηθή κέζνδνο γηα ηελ εμάιεηςε ή κείσζε 

ηνπ θηλδύλνπ ή γηα ηελ αληηκεηώπηζή ζηελ πεγή 

Δλαπνκέλσλ 

θίλδπλνο κεηά 

ηα ιεθζέληα 

κέηξα ηεο 

κειέηεο 

Δθηίκεζε 

επηθηλδπλόηεη

αο από ηνλ  

ελαπνκείλαληα 

θίλδπλν  

Μέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

ελαπνκείλαληνο θηλδύλνπ 

Τπεύζπλνο/

νη γηα 

ζπγθεθξηκέλ

α κέηξα 

Παξαπνκπή ζε άιιεο κειέηεο, δηαηάμεηο, 

εμνπιηζκό πνπ απαηηνύληαη γηα ηδηαίηεξα 

επηθίλδπλεο εξγαζίεο 

Υσκαηνπξγηθέο 

εξγαζίεο 

 

1. Καηάξξεπζε παξεηψλ εθζθαθήο 

2. Απνθφιιεζε παξεηψλ εθζθαθήο 

3. Καζίδεζε εδάθνπο 

4. Πηψζε εξγαδνκέλσλ / αληηθεηκέλσλ ζηελ 

εθζθαθή 

5. πγθξνχζεηο ΜΔ ή/θαη νρεκάησλ κεηαμχ 

ηνπο  ή/θαη κε αλζξψπνπο  ή/θαη κε εκπφδηα 

Αλαηξνπή ΜΔ 

6. Τπφγεηα - Τπέξγεηα δίθηπα ΟΚΩ 

7. θφλε - Θφξπβνο - Καπζαέξηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαρηζηνπνίεζε εθζθαθψλ - Δθαξκνγή κέηξσλ 

αληηζηήξημεο - Καηάιιειε θιίζε πξαλψλ φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ γεσηερληθή κειέηε. 

 

Δθαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 

πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα ηελ πεξηνρή ηνπ ππφ κειέηε 

έξγνπ. 

 

 

 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ζεκεία πνπ ην έξγν είλαη 

πιεζίνλ  δηθηχσλ ΟΚΩ. Βιέπε γηα ηα δίθηπα πνπ 

έρνπλ αλαγλσξηζηεί - επηζεκαλζεί απφ 

πξνεγνχκελεο θάζεηο. 

 

 

Απφ 1 έσο θαη 6 

Πεξηνξηζκφο 

θηλδχλνπ 

 

7. Παξακέλεη ν 

θίλδπλνο 

Απφ 1 έσο θαη 7 

Μέηξηα 

1/2/3/4  Ο Αλάδνρνο λα ζπκβνπιεπηεί ηελ Γεσηερληθή κειέηε αλ 

ππάξρεη θαη λα επηζεσξεί ζε θαζεκεξηλή βάζε ηελ επζηάζεηα ησλ 

παξεηψλ εθζθαθήο. Πξφζζεηα κέηξα αληηζηήξημεο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο επίβιεςεο. 

Καζεκεξηλφο έιεγρνο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ κεηά απφ 

θάζε αιιαγή βάξδηαο θαη κεηά απφ θάζε έληνλν θαηξηθφ θαηλφκελν. 

Ο Αλάδνρνο ζα δηελεξγεί ηαθηηθέο επηζεσξήζεηο - ειέγρνπο ζηελ 

πεξηνρή ησλ εθζθαθψλ.  

5 Ο Αλάδνρνο ζα ηνπνζεηήζεη θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζα δψζεη 

ζαθείο νδεγίεο ζηνπο νδεγνχο γηα ηα φξηα ηαρχηεηαο εληφο- εθηφο 

εξγνηαμίνπ θαη ηεο Δξγνηαμηαθήο δψλεο. 

Ο Αλάδνρνο ζα δηελεξγεί ηαθηηθφ έιεγρν ζπληήξεζε ζε φια ηα ΜΔ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί. Ο Αλάδνρνο ζα επηβεβαηψλεη κέζσ ηεο ηαθηηθήο 

ζπληήξεζεο - ειέγρνπ ηελ θαιή ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζπζηεκάησλ 

αζθαιείαο ησλ ΜΔ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν. 

6 Έιεγρνο ηεο ηειεπηαίαο απνηχπσζεο θαη επί ηφπνπ απηνςία. 

Έθδνζε αδεηψλ απφ ηνπο ΟΚΩ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη 

λα εθηειεζηνχλ θνληά ζε δίθηπα. Σα κέηξα αζθαιείαο πνπ ζα 

απαηηεζνχλ γηα ηελ απνθπγή ειεθηξνπιεμίαο απφ επαθή κε ειεθ. 

αγσγνχο ζα θαζνξηζηνχλ απφ θνηλνχ κε ηελ ΓΔΖ θαη ηνλ Αλάδνρν. 

7 Ο αλάδνρνο κέζσ επηζεσξήζεσλ - κεηξήζεσλ ζα επηβεβαηψλεη 

ηα αζθαιή επίπεδα  γηα ηελ εξγαζία, ησλ βιαπηηθψλ παξαγφλησλ 

πνπ κπνξεί αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ ππφ 

κειέηε έξγνπ. 

Αλάδνρνο 

θαηαζθεπήο / 

Αλάδνρνο 

Τπεξεζηψλ 

Δπίβιεςεο 

Γεσηερληθή κειέηε αλ ππάξρεη θαη επί ηφπνπ 

εθηηκήζεηο παξνπζία επηβιέπνπζαο αξρήο. 

 

 

 

ΠΓ 1073/1981 

 

ΠΓ 105/1995 

Δθαξκνγή ΚΟΚ.  

ΤΑ ΒΜ 5/30058/1983 

ΤΑ ΒΜ/5/30428/1980 

Δθαξκνγή ΚΟΚ. 

Δθαξκνγή ζήκαλζεο εθηεινχκελσλ έξγσλ ζε 

νδνχο. 

 

ην βηβιίν ζπληήξεζεο ΜΔ ζα θαηαρσξνχληαη 

νη έιεγρνη πνπ δηελεξγεί ν Αλάδνρνο. 

Οδνζηξσζία – 

Αζθαιηηθά – 

Τδξαπιηθά 

1 πγθξνχζεηο ΜΔ ή/θαη νρεκάησλ κεηαμχ 

ηνπο  ή/θαη κε αλζξψπνπο  ή/θαη κε εκπφδηα 

Αλαηξνπή ΜΔ (νρήκαηνο) 

2  Απφζεζε πνζνηήησλ ρψκαηνο 

3 Καζηδήζεηο 

4 Πηψζεηο πξαλψλ 

5  Έθζεζε ζε βιαπηηθνχο παξάγνληεο 

6 Δγθαχκαηα 

7 Ππξθαγηά 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δθαξκνγή κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

γεσηερληθή, πδξαπιηθή θαη ηε κειέηε  νδνπνηίαο . 

Υξήζε πιηθψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

κειέηεο 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ζεκεία πνπ ην έξγν είλαη 

πιεζίνλ  δηθηχσλ ΟΚΩ. Βιέπε γηα ηα δίθηπα πνπ 

έρνπλ αλαγλσξηζηεί - επηζεκαλζεί απφ 

πξνεγνχκελεο θάζεηο. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε κεηαθνξά αδξαλψλ επί ηφπνπ 

ηνπ έξγνπ ιφγσ εκπινθήο κε πθηζηάκελε θπθινθνξία 

Ο θίλδπλνο 

παξακέλεη. 

Μέηξηα 1. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαηαξηίζεη ζρέδην θπθινθνξηαθψλ 

ξπζκίζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο ηφζν ζην εξγνηάμην 

φζν θαη ζηε ζχλδεζε κε ην πθηζηάκελν δίθηπν. ην ζρέδην ζα 

αλαιχεηαη επαξθψο ν ηφπνο ιήςεο θαη ν ηξφπνο κεηαθνξάο 

(δξνκνιφγην) ησλ αδξαλψλ επί ηφπνπ ζην έξγν. Αλ ε κεηαθνξά 

γίλεηαη απφ άιιε ζέζε πξέπεη λα νξίδεηαη ζαθψο φηη ζηε 

δηαδηθαζία κεηαθνξάο Σν ζρέδην ζα εγθξηζεί απφ ηελ Δπηβιέπνπζα 

Αξρή. Ο Αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ ζα 

επηθαηξνπνηεί - ζπληεξεί ηελ Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε θαη ζα δίλεη 

ζαθείο νδεγίεο ζηνπο νδεγνχο γηα ηα φξηα ηαρχηεηαο εληφο- εθηφο 

εξγνηαμίνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα επηβεβαηψλεη κέζσ ηεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο - 

ειέγρνπ ηελ θαιή ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ησλ 

ΜΔ πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

2.  Δθαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ. Υξήζε 

εγθεθξηκέλσλ απνζεζηνζαιάκσλ. 

3/4  Γηα ηα ζεκεία πνπ παξνπζηάδνληαη θαζηδήζεηο - απνθνιιήζεηο 

πξαλψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη εηδηθά κέηξα ππνζηήξημεο απφ 

ηελ κειέηε ν αλάδνρνο ζα θαηαξηίζεη έθζεζε κεζνδνινγίαο πνπ ζα 

εγθξίλεηαη απφ ηελ επίβιεςε.  

Αλάδνρνο 

θαηαζθεπήο / 

Αλάδνρνο 

Τπεξεζηψλ 

Δπίβιεςεο 

ΠΓ 105/1995 

Δθαξκνγή ΚΟΚ.  

ΤΑ ΒΜ 5/30058/1983 

ΤΑ ΒΜ/5/30428/1980 

Δθαξκνγή ΚΟΚ.  

 

ΠΓ 77/1993 

ΤΑ 378/1994 

ΠΓ 399/1994 

ΠΓ 186/1995 

ΠΓ 174/1997 

ΠΓ 175/1997 

ΠΓ 90/1999 

 

4ε & 6ε Ππξνζ. Γηάηαμε / 1987 



 

ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο -34- 

Φάζε Δξγαζηώλ Κίλδπλνη πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαηά 

ηελ θαηαζθεπή 

Μειεηεηηθή κέζνδνο γηα ηελ εμάιεηςε ή κείσζε 

ηνπ θηλδύλνπ ή γηα ηελ αληηκεηώπηζή ζηελ πεγή 

Δλαπνκέλσλ 

θίλδπλνο κεηά 

ηα ιεθζέληα 

κέηξα ηεο 

κειέηεο 

Δθηίκεζε 

επηθηλδπλόηεη

αο από ηνλ  

ελαπνκείλαληα 

θίλδπλν  

Μέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

ελαπνκείλαληνο θηλδύλνπ 

Τπεύζπλνο/

νη γηα 

ζπγθεθξηκέλ

α κέηξα 

Παξαπνκπή ζε άιιεο κειέηεο, δηαηάμεηο, 

εμνπιηζκό πνπ απαηηνύληαη γηα ηδηαίηεξα 

επηθίλδπλεο εξγαζίεο 

5  Ο Αλάδνρνο ζα εθπαηδεχεη ηνπο εξγαδφκελνπο ζην έξγν ζε 

ζέκαηα επαγγει. πγείαο θαη αζθάιεηαο  

6  Γηάζεζε ησλ θαηάιιεισλ ΜΑΠ  

Υξήζε νδεγηψλ Γειηίσλ Αζθάιεηαο ησλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ 

7  Ζ ρξήζε γπκλήο θιφγαο ζα γίλεηαη ζε πεξηνρέο πνπ είλαη 

θαηάιιεια ππξνπξνζηαηεπκέλεο θαη έρνπλ απνκαθξπλζεί ηα 

εχθιεθηα πιηθά. 

ήκαλζε/ Αζθάιηζε 1. πγθξνχζεηο ΜΔ ή/θαη νρεκάησλ κεηαμχ 

ηνπο  ή/θαη κε αλζξψπνπο  ή/θαη κε εκπφδηα 

Αλαηξνπή ΜΔ (νρήκαηνο) 

2. Πηψζε απφ χςνο 

3. Έθζεζε ζε βιαπηηθνχο παξάγνληεο 

4. Ππξθαγηά 

5. Αλπςσηηθέο εξγαζίεο - Κίλεζε ΜΔ 

6. Υεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ 

7. Μεηαθνξά / Σνπνζεηήζεηο πηλαθίδσλ 

8. πλαξκνιφγεζε ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ 

(ζηεζαία) 

9. Τπάξρνληα ππφγεηα - ππέξγεηα δίθηπα ΟΚΩ 

10. Αιιειεπίδξαζε ηεο εξγαζίαο 

δηαθνξεηηθψλ ζπλεξγείσλ 

 

 

 

 

 

Δθαξκνγή κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ  

κειέηε  

Υξήζε πιηθψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

κειέηεο 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ζεκεία πνπ ην έξγν είλαη 

πιεζίνλ  δηθηχσλ ΟΚΩ. Βιέπε γηα ηα δίθηπα πνπ 

έρνπλ αλαγλσξηζηεί - επηζεκαλζεί απφ 

πξνεγνχκελεο θάζεηο. 

 

Ο θίλδπλνο 

παξακέλεη. 

Μέηξηα  Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαηαξηίζεη ζρέδην θπθινθνξηαθψλ 

ξπζκίζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο ηφζν ζην εξγνηάμην 

φζν θαη ζηε ζχλδεζε κε ην πθηζηάκελν δίθηπν. ην ζρέδην ζα 

αλαιχεηαη επαξθψο ν ηφπνο ιήςεο θαη ν ηξφπνο κεηαθνξάο 

(δξνκνιφγην) ησλ πιηθψλ  επί ηφπνπ ζην έξγν. 

Ο Αλάδνρνο ζα επηβεβαηψλεη κέζσ ηεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο - 

ειέγρνπ ηελ θαιή ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ησλ 

ΜΔ πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

 Ο Αλάδνρνο ζα εθπαηδεχεη ηνπο εξγαδφκελνπο ζην έξγν ζε ζέκαηα 

επαγγει. πγείαο θαη αζθάιεηαο  

Γηάζεζε ησλ θαηάιιεισλ ΜΑΠ  

Υξήζε νδεγηψλ Γειηίσλ Αζθάιεηαο ησλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ 

 

Αλάδνρνο 

θαηαζθεπήο / 

Αλάδνρνο 

Τπεξεζηψλ 

Δπίβιεςεο 

ΠΓ 105/1995 

Δθαξκνγή ΚΟΚ.  

ΤΑ ΒΜ 5/30058/1983 

ΤΑ ΒΜ/5/30428/1980 

Δθαξκνγή ΚΟΚ.  

 

ΠΓ 77/1993 

ΤΑ 378/1994 

ΠΓ 399/1994 

ΠΓ 186/1995 

ΠΓ 174/1997 

ΠΓ 175/1997 

ΠΓ 90/1999 

 

4ε & 6ε Ππξνζ. Γηάηαμε / 1987 

Καηαζθεπή 

επεθηάζεσλ ηερληθψλ 

Έξγσλ 

1. Καηάξξεπζε ηθξησκάησλ 

2. Καηαπιάθσζε απφ ζίδεξα ή ζηνηρεία 

μπιφηππνπ 

3. Πηάζηκν ζε ζίδεξα, γδάξζηκν, θφςηκν, 

ηξαπκαηηζκφο εξγαδφκελνπ 

4. Αλαηξνπή αληιίαο 

5. Πξφζθξνπζε κε ην θηλεηφ κέξνο ηεο αληιίαο 

6. Δπαθή κε ειεθηξηθά θαιψδηα 

7. Έθζεζε ζε βιαπηηθνχο παξάγνληεο 

(ηζηκέλην, ξεπζηνπνηεηήο) 

8. Γφλεζε απφ κεραλή ζπκπχθλσζεο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο 

 

 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ζεκεία πνπ ην έξγν είλαη 

πιεζίνλ  δηθηχσλ ΟΚΩ. Βιέπε γηα ηα δίθηπα πνπ 

έρνπλ αλαγλσξηζηεί - επηζεκαλζεί απφ 

πξνεγνχκελεο θάζεηο. 

1,2,3,4,5,7,8 Ο 

θίλδπλνο 

παξακέλεη 

 

 

 

 

6. Πεξηνξηζκφο 

ηνπ θηλδχλνπ 

Μέηξηα 

 

 

 

 

 

 

Μέηξηα 

1/2 Πηζηνπνηεκέλα ηθξηψκαηα, κειέηε ηθξηψκαηνο (εθφζνλ δελ 

ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπο).Απαγφξεπζε 

ρξήζεο εκηηεινχο ηθξηψκαηνο ηαζεξή έδξαζε ηθξηψκαηνο - 

μπινηχπνπ. Απνθπγή ζθπξνδέηεζεο ηνηρίσλ θαζ΄ χςνο ηνπηθά. 

Έιεγρνο ηνλ ηθξησκάησλ απφ ππεχζπλν κεραληθφ ηνπ Αλαδφρνπ. 

Έγθξηζε ηθξησκάησλ απφ ηελ Δπηβιέπνπζα αξρή 

1/2  Υξήζε εγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο ππνζηήξημεο ηνπ 

μπιφηππνπ απφ ηελ επίβιεςε 

3  ήκαλζε φισλ ησλ πξνεμνρψλ απφ ζίδεξα πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκνχο. Υξήζε θαηάιιεισλ ΜΑΠ απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο. 

4/5  Ο Αλάδνρνο ζα επηβεβαηψλεη κέζσ ηεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο - 

ειέγρνπ ηελ θαιή ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ησλ 

ΜΔ πνπ ρξεζηκνπνηεί. Κνίηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ΜΔ. 

6   Έιεγρνο γηα ελεξγά ή κε θαιψδηα 

Αλάδνρνο 

θαηαζθεπήο / 

Αλάδνρνο 

Τπεξεζηψλ 

Δπίβιεςεο 

ην ΑΤ ηνπ Αλαδφρνπ ζα πεξηιεθζνχλ νη 

κειέηεο ησλ ηθξησκάησλ πνπ δελ 

πεξηγξάθνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

 

ΠΓ 778/1980 

ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/1993 

 

ΠΓ 1073/1981 

 

ΠΓ 77/1993 

ΤΑ 378/1994 

ΠΓ 399/1994 

ΠΓ 186/1995 

ΠΓ 174/1997 



 

ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο -35- 

Φάζε Δξγαζηώλ Κίλδπλνη πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαηά 

ηελ θαηαζθεπή 

Μειεηεηηθή κέζνδνο γηα ηελ εμάιεηςε ή κείσζε 

ηνπ θηλδύλνπ ή γηα ηελ αληηκεηώπηζή ζηελ πεγή 

Δλαπνκέλσλ 

θίλδπλνο κεηά 

ηα ιεθζέληα 

κέηξα ηεο 

κειέηεο 

Δθηίκεζε 

επηθηλδπλόηεη

αο από ηνλ  

ελαπνκείλαληα 

θίλδπλν  

Μέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

ελαπνκείλαληνο θηλδύλνπ 

Τπεύζπλνο/

νη γηα 

ζπγθεθξηκέλ

α κέηξα 

Παξαπνκπή ζε άιιεο κειέηεο, δηαηάμεηο, 

εμνπιηζκό πνπ απαηηνύληαη γηα ηδηαίηεξα 

επηθίλδπλεο εξγαζίεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο κε ηελ ΓΔΖ 

ηήζηκν ζε απφζηαζε αζθαιείαο 

7   Γηάζεζε ησλ θαηάιιεισλ ΜΑΠ. 

7   Υξήζε νδεγηψλ Γειηίσλ Αζθάιεηαο ησλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ 

7/8   Πξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ - πεξηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ 

έθζεζεο 

ΠΓ 175/1997 

ΠΓ 90/1999 

 

ΠΓ 305/96 

ΠΓ 16/96 

ΠΓ 17/96 

Κίλδπλνη πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε φιεο 

ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ 

1  Κιείζηκν πξνζβάζεσλ 

2  Αιιειεπίδξαζε ηεο εξγαζίαο δηαθνξεηηθψλ 

ζπλεξγείσλ 

3  πγθξνχζεηο ΜΔ ή / θαη νρεκάησλ κεηαμχ 

ηνπο  ή / θαη κε αλζξψπνπο  ή / θαη κε εκπφδηα 

πνπ εθηεινχλ εξγαζίεο ζε γεηηνληθνχο ρψξνπο 

ηαπηφρξνλα. 

 

 

 

 

Δθαξκνγή ηεο ΜΠΔ  θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

# Υξήζε κεζφδσλ εξγαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηελ κειέηε. 

1.2.3 Παξακέλεη 

ν θίλδπλνο 

Μέηξηα 1  Δθαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ φπσο είλαη 

θαζνξηζκέλα γηα ην ππφ κειέηε έξγν. Υξήζε εγθεθξηκέλσλ απφ ηηο 

ηνπηθέο ππεξεζίεο δαλεηνζαιάκσλ - απνζεζηνζαιάκσλ. Οη 

απαηηνχκελνη ρψξνη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πιηθψλ ή 

ρσκαηηζκψλ ζα επηιέγνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπηθψλ ππεξεζηψλ θαη επίβιεςεο ηνπ έξγνπ.  

2 /3  Ο Αλάδνρνο θαηαζθεπήο ζηελ έλαξμε ηεο εξγνιαβίαο 

θαηαζθεπήο ζα θαηαξηίζεη ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ πνπ ζα 

εγθξίλεη ε Τπεξεζία. Καηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ζα ηεξεί ην 

εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαη ζα επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ηνπ. 

πληνληζκφο ησλ ζπλεξγείσλ απφ ππεχζπλν άηνκν ηνπ Αλαδφρνπ 

θαηαζθεπήο. Ο Αλάδνρνο ζα θαηαζέηεη κεζνδνινγίεο εξγαζίαο πνπ 

ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ. 

Ζ ηαπηφρξνλε εξγαζία δηαθνξεηηθψλ ζπλεξγείσλ ιακβάλεηαη 

ππφςε ζην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ 

Αλάδνρν. 

3  Σνπνζέηεζε θαηάιιειεο Δξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο εληφο ηνπ 

εξγνηαμίνπ θαζψο θαη ζηε δψλε ησλ έξγσλ πνπ εκπιέθεηαη κε 

πθηζηάκελε θπθινθνξία. Δθαξκνγή εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ 

θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ απφ ηελ επίβιεςε. 

Αλάδνρνο 

θαηαζθεπήο / 

Αλάδνρνο 

Τπεξεζηψλ 

Δπίβιεςεο 

ΠΓ 105/1995 

Δθαξκνγή ΚΟΚ.  

ΤΑ ΒΜ 5/30058/1983 

ΤΑ ΒΜ/5/30428/1980 

Δθαξκνγή ΚΟΚ.  

Δθαξκνγή ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ έξγσλ 

ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

ΠΓ 305/1996. 

Θέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ   

ΔΤ & Α 

1 Τπεξγνιάβνη 

2 Υξήζε αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνχ 

3 Πξνκεζεπηέο - Καηαζθεπαζηέο 

4 Δπηζθέπηεο 

5 Καζαξηφηεηα Δξγνηαμηαθνχ ρψξνπ 

6 πζθέςεηο αζθάιεηαο 

7 Γηαβνχιεπζε 

8 Δθπαίδεπζε ζε ζέκαηα ΔΤΑ 

9  Α΄βνήζεηεο 

10 Καθή πγηεηλή 

11 Δπίδξαζε απφ θαηξηθέο ζπλζήθεο.( 

Καχζσλαο - Παγεηφο - Γπλαηνί Άλεκνη ). 

Θενκελίεο , μαθληθή λεξνπνληή, 

- Ο θίλδπλνο 

παξακέλεη γηα 

φια 

1. 2. 8. Τςειή 

 

3.4.9. 11. 

Μέηξηα 

 

5.6.7.10. 

Υακειή 

 

1 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πιεξνθνξεί ηηο λνκνζεηηθέο θαη 

ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ ππεξγνιάβσλ πξηλ απηνί αλαιάβνπλ 

ηα θαζήθνληα ηνπο ζην έξγν. 

2 Ο Αλάδνρνο ζα εθαξκφδεη εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, 

επαγγεικαηηθήο πγείαο θαη αζθάιεηαο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ππφ κειέηε 

έξγνπ . 

3 Όινη νη πξνκεζεπηέο πιηθψλ θαη νη θαηαζθεπαζηέο εμνπιηζκνχ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ 

πξντφληα θαη εμνπιηζκφ ηα νπνία είλαη ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία. 

Δπίζεο νθείινπλ λα παξέρνπλ θάζε δπλαηή πιεξνθνξία ζρεηηθά 

κε ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο νδεγίεο ρξήζεο / εθαξκνγήο ησλ πξντφλησλ 

θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ παξέρνπλ. 

4 ε φινπο ηνπο επηζθέπηεο πξέπεη λα παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ 

αζθάιεηα, ηα απαξαίηεηα ΜΑΠ (θξάλνο, παπνχηζηα αζθαιείαο, 

Αλάδνρνο 

θαηαζθεπήο 

Ν 1568/81985 

ΠΓ 305/1996 

ΠΓ 17/1996 

ΠΓ 16/1996 

 

ΠΓ 77/1993 

ΤΑ 378/1994 

ΠΓ 399/1994 

ΠΓ 186/1995 

ΠΓ 174/1997 

ΠΓ 175/1997 

ΠΓ 90/1999 

 



 

ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο -36- 

Φάζε Δξγαζηώλ Κίλδπλνη πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαηά 

ηελ θαηαζθεπή 

Μειεηεηηθή κέζνδνο γηα ηελ εμάιεηςε ή κείσζε 

ηνπ θηλδύλνπ ή γηα ηελ αληηκεηώπηζή ζηελ πεγή 

Δλαπνκέλσλ 

θίλδπλνο κεηά 

ηα ιεθζέληα 

κέηξα ηεο 

κειέηεο 

Δθηίκεζε 

επηθηλδπλόηεη

αο από ηνλ  

ελαπνκείλαληα 

θίλδπλν  

Μέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

ελαπνκείλαληνο θηλδύλνπ 

Τπεύζπλνο/

νη γηα 

ζπγθεθξηκέλ

α κέηξα 

Παξαπνκπή ζε άιιεο κειέηεο, δηαηάμεηο, 

εμνπιηζκό πνπ απαηηνύληαη γηα ηδηαίηεξα 

επηθίλδπλεο εξγαζίεο 

πιεκκπξηζκφο ηνπ έξγνπ. Κίλδπλνο δεκηψλ 

ζην έξγν θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή 

(δηεπζέηεζε πδάηηλσλ πφξσλ ζηελ πεξηνρή, 

θιπ). εηζκφο, ππξθαγηά 

 

θσζθνξίδνλ γηιέθν, θιπ) θαη ππεχζπλνο ζπλνδφο ζην έξγν.  

5 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ 

επηαμία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

6 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πινπνηεί ζπζθέςεηο αζθαιείαο φπνπ 

ζα ζπκκεηέρνπλ, ν Δξγνηαμηάξρεο, ν Α,ν ΣΑ, ν, ΓΔ, νη Μεραληθνί 

θαηαζθεπήο,  

νη εξγνδεγνί θαζψο θαη νη εθπξφζσπνη ησλ ππεξγνιάβσλ. Οη 

ζπζθέςεηο αζθάιεηαο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη αλά ηαθηηθά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη πξαθηηθά θαη ζα θαζνξίδνληαη 

νη ζηφρνη ηεο αζθάιεηαο. 

7 Ο ΣΑ,ν Α ηεο θαηαζθεπήο, ν ΓΔ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ απαξαίηεηε δηαβνχιεπζε ηφζν εζσηεξηθά ζε φιε 

ηελ ππξακίδα ηεο ηεξαξρίαο ζην εξγνηάμην φζν θαη εμσηεξηθά κε 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ηνπηθέο αξρέο (Αζηπλνκία, Γήκνη) 

9/10  Ο Αλάδνρνο ζα δηαζέηεη φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο 

ρψξνπο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ππφ κειέηε έξγν.  

( Υψξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο, Α΄ Βνεζεηψλ, θιπ). 

11 Ο Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο γηα φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα θηλδπλέςνπλ νη εξγαδφκελνη θαη ην 

έξγν. 

Δγθ. Τπ. Δξγαζίαο 140120/1989 θαη 

130427/1990 
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