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ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 

(Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ο Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο απνηειεί αξρείν ηνπ ηη έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ζηνηρεία πνπ ζα είλαη δηαζέζηκα γηα 

νπνηνλδήπνηε ρξεηαζηεί λα θαζαξίζεη, ζπληεξήζεη, θαζαηξέζεη ή επεθηείλεη κέξνο ησλ 

εξγαζηώλ. 

πγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ην ΑΠΟΦ. ΓΔΔΠΠ/νηθ./85 ΣΗ 14.5.2001 (ΦΔΚ 686 Β'), 

«Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο 

(ΦΑΤ) σο απαξαηηήησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο ζην ζηάδην ηεο νξηζηηθήο κειέηεο 

ή / θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε θάζε δεκόζην έξγν», αξζξ. 3, παξ. 3.2., ην ΦΑΤ ζα 

πεξηέρεη κόλν ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, θαζώο θαη νδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε 

ζέκαηα αζθαιείαο θαη πγείαο, ηα νπνία ελδερόκελα ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηόζν 

θαηά ηα επόκελα ζηάδηα ηεο κειέηεο, όζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, όπσο 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνύ, θ.η.ι.. Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία 

απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ δηαθόξσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο, 

ζηελ απνθπγή θηλδύλσλ από ηα δηάθνξα δίθηπα (ύδξεπζεο, ειεθηξνδόηεζεο, αεξίσλ, αηκνύ 

θ.ι.π.), ζηελ ππξαζθάιεηα θ.η.ι.. 

Σα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζα πεξηνξίδνληαη ζηα ηειηθά αξρεία «Ωο 

Καηαζθεπάζζε». Τπάξρεη ε ηάζε λα ζπκπεξηιακβάλνπκε ζην Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 

όιε ηε ζεηξά ησλ ζρεδίσλ (παιηά θαη αλαζεσξεκέλα) γηα λα είκαζηε απιά ζίγνπξνη όηη δελ 

έρνπκε παξαιείςεη θάηη. Απηό δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη, αιιά ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ κόλν ηα 

αξρεία ησλ «Ωο Καηαζθεπάζζε». 

Έλαο ΦΑΤ έξγνπ πεξηιακβάλεη ην Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ έξγνπ (ρσξίο λα 

πεξηιακβάλεη ηα δηαθεκηζηηθά ηεο εηαηξείαο θαη ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ήδε ζε άιια αξρεία). 

πρλά απηνύ ηνπ είδνπο ηα εγρεηξίδηα πεξηιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά ην γεληθό θαηάινγν ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη δηαθεκηζηηθό πιηθό. 

Όια ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ΦΑΤ ζα δηαζθαιίζνπλ όηη ζα 

ζπιιέγνληαη κόλν ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθό λα εμαζθαιηζηεί όηη δελ ζα 

παξαιεθζνύλ ζρεηηθά ζηνηρεία. 

Η ζύληαμε ηνπ ΦΑΤ απνηειεί επζύλε ηνπ πληνληζηή Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ηάδην Μειέηεο). 

Ο πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο κειέηεο ζα εμαζθαιίζεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ΦΑΤ. 



 

 

4 

 

Γηα ηελ αλάιεςε απηνύ ηνπ έξγνπ ζα θαζνξηζηνύλ δηαδηθαζίεο θαηά ηα ζηάδηα κειέηεο θαη 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε θαη ζύγθξηζε ζηνηρείσλ πνπ ζα 

ζπκπεξηιεθζνύλ ζην ΦΑΤ. Οη δηαδηθαζίεο ζα παξαζέηνπλ ιεπηνκεξώο πνηα ζηνηρεία πξέπεη 

λα ζπγθξηζνύλ, ζπκπεξηιεθζνύλ θαη απνζεθεπηνύλ. Σα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ δύλαηαη λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ ζην ΦΑΤ είλαη κεηαμύ άιισλ ηα εμήο: 

> «Ωο θαηαζθεπάζζε» ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηε θάζε 

θαηαζθεπήο 

> Γεληθά θξηηήξηα κειέηεο 

> Λεπηνκέξεηεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ εμνπιηζκνύ θαη ζπληήξεζεο 

> Γηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο 

> Δγρεηξίδηα, θαη όπνπ απαηηνύληαη πηζηνπνηεηηθά, πνπ ζπληάζζνληαη από εηδηθνύο 

αλαδόρνπο θαη πξνκεζεπηέο, ηα νπνία πεξηγξάθνπλ δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο θαη ζρέδηα γηα εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκό πνπ εγθαζίζηαληαη σο κέξνο 

ηνπ ηερληθνύ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα εμαεξηζκό, ειεθηξνινγηθέο πιαηθόξκεο, αγσγνύο 

ειεθηξνκεραλνινγη θώλ εγθαηαζηάζεσλ 

> Λεπηνκέξεηεο ηεο ζέζεο θαη θύζεο ησλ δηθηύσλ θαη ππεξεζηώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο θαη ππξόζβεζεο. 

Ο πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο κειέηεο ζα ζπδεηήζεη ην ΦΑΤ κε ηνλ Κύξην ηνπ 

Έξγνπ. Με ηνλ ηξόπν απηό θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ δεηά ν Κύξηνο ηνπ Έξγνπ θαη ν 

ηξόπνο πνπ επηζπκεί λα γίλεη ε θαηαγξαθή θαη απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ. Δπηπιένλ, 

εάλ ν Κύξηνο ηνπ Έξγνπ έρεη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε κνξθή ηνπ ΦΑΤ, πνπ 

δηαθνξνπνηείηαη από ηε κνξθή ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ, απηέο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνύλ 

από ηελ αξρή. 

Μέξνο ηνπ πιηθνύ ηνπ ΦΑΤ πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νη 

κειεηεηέο θαη ν πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο κειέηεο. Η πξνζθόκηζε ησλ ζηνηρείσλ 

απηώλ ζε κνξθή ζρεδίσλ επηηξέπεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ 

αιιαγέο θαηά ηελ θαηαζθεπή. Κάηη ηέηνην δίλεη επίζεο ηε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ησλ 

ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ίδην έγγξαθν. Οη κειεηεηέο θαη ν πληνληζηήο Αζθάιεηαο 

θαη Τγείαο ηεο κειέηεο ζα εμαζθαιίζνπλ όηη όιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηερληθνύ, θαη πνπ ίζσο λα ρξεηαζηεί λα ιεθζνύλ ππόςε θαηά ηε δηάξθεηα 

επηθείκελσλ εξγαζηώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπληήξεζεο) θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ 

ηερληθνύ, πξνσζνύληαη ζηνλ πληνληζηή Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Αλαδόρνπ. 

Σν παξόλ θείκελν ζπλνςίδεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ΦΑΤ θαη ζα ιεηηνπξγεί σο νδεγόο 

εύξεζεο ησλ ζρεηηθώλ απνζεθεπκέλσλ ζηνηρείσλ.
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1.3 ύντομη Περιγραυή τοσ Έργοσ 

Η παξνχζα εξγνιαβία πεξηιακβάλεη κέηξα ζηαζεξνπνίεζεο ησλ πξαλψλ ηνπ 

Κάζηξνπ ηεο Μνλεκβαζίαο.  

Δηδηθφηεξα νη εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη αθνξνχλ ζε:  

1.Καζαηξέζεηο επηθξεκάκελσλ βξαρσδψλ ηεκαρψλ (δηαζηάζεσλ 1-5m3) φπσο 

αλαθέξεηαη ζηε κειέηε ζπλνιηθνχ φγθνπ 1.500m3: Γηα ηα ηεκάρε πνπ είλαη 

κηθξφηεξα απφ 1 m3, ηα νπνία είλαη απνθνκκέλα πάλσ ζην πξαλέο, ζα γίλεη ε 

θαζαίξεζε άκεζα κε κφλε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ππνζθάπηνπλ ηκήκα ησλ 

ππεξθεηκέλσλ ηεηρψλ ηεο Άλσ Πφιεο, νπφηε ηφηε δελ Θα πξαγκαηνπνηεζεί θακία 

απφζπαζε. Σα ηεκάρε κεγάισλ δηαζηάζεσλ, κεγαιχηεξα απφ 5 m3 δελ είλαη 

δπλαηφ λα θαζαηξεζνχλ, θπξίσο γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη ζα ζηαζεξνπνηεζνχλ κε 

ζπζηεκαηηθή αγθχξσζε.  

2.Καηαζθεπέο Ληζνδνκψλ: ε ζπλέρεηα ησλ εξγαζηψλ θαζαίξεζεο ησλ βξάρσλ 

κπνξεί λα γίλεη, ηνπηθά θαη φπνπ θξίλεηαη απνηειεζκαηηθφ, θαηαζθεπή ιηζφθηηζησλ 

ηνηρίσλ γηα ηελ ζηήξημε κεγάισλ ηεκαρψλ. Η ιηζνδνκή ζα θηηζηεί κε πέηξεο απφ ην 

πξαλέο θαη θνλίακα παξφκνηνπ ρξψκαηνο κε απηφ ηνπ βξάρνπο. Οη ζέζεηο 

θαηαζθεπήο ιηζνδνκήο πιήξσζεο θαη ππνζηήξημεο επηθξεκάκελσλ ηεκαρίσλ 

βξάρνπ, Θα νξηζηηθνπνηεζνχλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θπξίσο κεηά ηηο εξγαζίεο 

θαζαηξέζεσλ εληνπηδφκελεο ζηε βάζε ηνπ πξαλνχο.  

3.Αγθπξψζεηο κεκνλνκέλσλ ηεκαρψλ: Γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε κεγάισλ ηεκαρψλ θαη 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επζηάζεηαο ηνπο ζα γίλεη ρξήζε παζεηηθψλ αγθπξίσλ, 

θαζψο ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θάπνηα αζηνρία απηψλ, νη βξαρνπαγίδεο ζα 

αδπλαηήζνπλ λα ηα ζπγθξαηήζνπλ. Γηα ηα ηεκάρε ησλ νπνίσλ ν φγθνο δελ 

μεπεξλά ηα 5 έσο 10 m3 ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζεκεηαθή αγθχξσζε, ελψ γηα ηα 

ηεκάρε ησλ νπνίσλ ν φγθνο ππεξβαίλεη ηα 10 m3 ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζπζηεκαηηθή 

αyθχξσζή ηνπο ζε θαηάιιειν θάλαβν. πγθεθξηκέλα ζα αγθπξσζνχλ 55 ηεκάρηα 

ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ φγθνπ 1947,5m3 θαη απαηηεζνχλ 190 αγθχξηα.  

4.Σνπνζέηεζε κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο: Θα ηνπνζεηεζεί κεηαιιηθφ πιέγκα πάλσ ζην 

πξαλέο ην νπνίν ζα είλαη θαηάιιεια ζηεξεσκέλν κε ζπζηεκαηηθή αγθχξσζε ζε 

θάλαβν ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α)  ζε ζέζεηο φπνπ ε βξαρφκαδα είλαη έληνλα 

θεξκαηηζκέλε θαη ραιαξσκέλε, β) ζε ζέζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα γίλνπλ 

ζπζηεκαηηθέο θαζαηξέζεηο ηεκαρψλ ιφγσ πηζαλήο ππνζθαθήο ππεξθείκελσλ 

ηεκαρψλ, γ) ζε ζέζεηο ζην αλψηεξν ηκήκα ηνπ πξαλνχο (ζηέςε) φπνπ δελ είλαη 

δπλαηφ λα γίλνπλ θαζαηξέζεηο ηεκαρψλ ιφγσ πηζαλήο ππνζθαθήο ησλ ηεηρψλ ηεο 

Άλσ Πφιεο,  δ) ζε ζέζεηο φπνπ εκθαλίδνληαη ιηζνθνιψλεο ζηε βάζε ηνπ πξαλνχο 

χςνπο αξθεηψλ κέηξσλ, ε) ζε Θέζεηο φπνπ εκθαλίδνληαη επηθξεκάκελνη βξάρνη 

πάλσ απφ θαηνηθίεο ζηε βάζε ηνπ πξαλνχο, φπσο απνηππψλεηαη ζηελ Σερληθή 

Έθζεζε. πλνιηθά ην πιέγκα ζα ηνπνζεηεζεί ζε νθηψ ζέζεηο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 



 

 

 

2.100m2 κε κέζσ πςφκεηξν ηνπνζέηεζεο 80-100m.  

5. Καηαζθεπή θαη Σνπνζέηεζε Βξαρνπαγίδσλ: Θα ηνπνζεηεζνχλ βξαρνπαγίδεο 

(κεηαιιηθνί θξάθηεο) ηφζν ζηνλ πφδα ηνπ πξαλνχο φζν θαη επάλσ ζην πξαλέο ζε 

ελλέα (9) ζεκεία, ησλ νπνίσλ ε αθξηβή ζέζε ηνπνζέηεζεο αλαθέξεηαη ζηε 

κειέηε.  

6.ηαζεξνπνηεηηθά έξγα: Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζην ρακειφ ηκήκα ηνπ 

πξαλνχο, κπνξεί λα γίλεη κε ηελ θαηαζθεπή ηθξησκάησλ θαηά κήθνο ηνπ πξαλνχο 

θαη ζε χςνο πνπ θαηά ζέζεηο κπνξεί λα θηάλεη ηα 15m. Γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

πςειά ζεκεία ηνπ πξαλνχο φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα κεηαιιηθά πιέγκαηα θαη νη 

βξαρνπαγίδεο, ε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζηε βάζε θαη ζηε ζηέςε ηνπ πξαλνχο ζα 

γίλεηαη κε ηε ρξήζε ειηθνπηέξνπ. 

7. Δλφξγαλε παξαθνινχζεζε: Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ξπζκνχ κεηαθίλεζεο 

κεγάισλ ηεκαρψλ ηνπ πξαλνχο θαζψο θαη επηιεγκέλσλ βξαρσδψλ ηεκαρψλ πνπ 

ζα θαζνξηζηνχλ θαηά ηηο εξγαζίεο ζηεξέσζεο, ζα γίλεη ηνπνζέηεζε νξγάλσλ 

παξαθνινχζεζεο. 

 

1.4 Περιγραυή υάσεων εκτέλεσης τοσ Έργοσ 

Οη θάζεηο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ ζπλνςίδνληαη ζηηο εμήο: 

1. Πξνεξγαζίεο - Καζαηξέζεηο 

2. Ληζνδνκέο 

3. Αγθπξψζεηο 

4. Μεηαιιηθά πιέγκαηα 

5. Βξαρνπαγίδεο 

6. ηαζεξνπνηεηηθά έξγα 

7. Δλφξγαλε παξαθνινχζεζε 

 

 

1.1. Γενικέρ πληποθοπίερ ηος Μηηπώος ηος έπγος 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ην 

Μεηξψν ηνπ Έξγνπ, ην νπνίν, ζηελ πιήξε ηνπ κνξθή, ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο : 

 Πιήξε ζεηξά ησλ ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ ηειηθά 

εθαξκφζζεθαλ (ζρέδηα «Ωο θαηαζθεπάζζε»). Σα ζρέδηα απηά θαηαξρήλ 

ζα πεξηιακβάλνπλ ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ πνπ 

ρνξεγήζεθαλ ζηνλ Αλάδνρν ηεο θαηαζθεπήο, ζπκπιεξσκέλσλ απφ ηα 

ζρέδηα ησλ κειεηψλ πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη απφ φζα 



 

 

 

ζρέδηα θαηά ηα ινηπά απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε πεξηγξαθή θαη 

απνζαθήληζε ηεο θαηαζθεπήο. Σα ππ‟ φςε ζρέδηα ζα επηζπλάπηνληαη ζε 

παξάξηεκα ηεο ηειηθήο έθδνζεο ηνπ ΦΑΤ πνπ ζα παξαδψζεη ν 

Αλάδνρνο ζηελ Τπεξεζία. 

 Σεχρνο γηα φιεο ηηο δνθηκέο θαη δηαδηθαζίεο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ, κε 

αληίγξαθα φισλ ησλ αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

 Πεξηγξαθηθή έθζεζε ησλ θχξησλ θάζεσλ εξγαζηψλ, ησλ κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληήζεθαλ θιπ. 

 Σα ζηνηρεία ηεο § 2.9.Β΄ ηεο κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/νηθ./889/27-11-2002 

Απφθαζεο Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ (Φ.Δ.Κ. 16Β/2003) πεξί ΑΤ θαη ΦΑΤ. 

Σα ζηνηρεία ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ αξηζκεκέλα θαη ηαμηλνκεκέλα ζε θαθέινπο 

ζα ζπληαρζνχλ ζηα Διιεληθά θαη ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία ζε επηά (7) 

αληίηππα. Σα θείκελα ζα είλαη δαθηπινγξαθεκέλα θαη βηβιηνδεηεκέλα ζε ηεχρε. 

1.2. Υπήζιμερ Οδηγίερ 

ην θεθάιαην απηφ θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε θαη 

απνθπγή θηλδχλσλ θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο (ζπληήξεζεο, 

θαζαξηζκνχ, επηζθεπήο θιπ) θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ, θαη δίλνληαη 

νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

1.2.1. Γενικά πεπί επεμβάζευν ζε έπγα οδοποιίαρ και έπγα ςδπαςλικά επί 

ηος οδοζηπώμαηορ 

 Όιεο νη επεκβάζεηο ζην νδφζηξσκα ηεο νδνχ (ζπληήξεζε, 

αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ηκεκάησλ θιπ) ζα γίλνληαη απφ ζπλεξγεία 

εηδηθά εμνπιηζκέλα κε ηα αληίζηνηρα πιηθά (θψλνπο θαη θηλεηή ζήκαλζε 

εθηξνπήο ηεο θπθινθνξίαο, εηδηθά αλαθιαζηηθά ελδχκαηα θιπ) θαη ην 

αλάινγν πξνζσπηθφ ελεκέξσζεο ησλ δηεξρφκελσλ νρεκάησλ, ψζηε λα 

απνθεπρζεί ην ελδερφκελν εκπινθήο δηεξρφκελνπ νρήκαηνο ζε 

αηχρεκα κε ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο. 

 Οη πξνγξακκαηηζκέλεο (φρη έθηαθηεο) επεκβάζεηο ζπληήξεζεο θιπ ζα 

πξέπεη λα γίλνληαη ζε πεξηφδνπο θαη ψξεο κεησκέλεο θίλεζεο 

νρεκάησλ. 

 Δηδηθφηεξα επηζεκαίλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ζρεηηθά κε πξνζσξηλέο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο (π.ρ. 

πξνζσξηλή ζήκαλζε κείσζεο ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο, πξνζσξηλή 

θαηάξγεζε ισξίδσλ θπθινθνξίαο κε θαηάιιεια ειεγρφκελα κέζα 

ζήκαλζεο θιπ.), θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα κέζα ζήκαλζεο 

ιακβάλνληαο, ππ΄ φςε ηελ αλακελφκελε ηαρχηεηα ησλ νρεκάησλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο επεκβάζεσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ ηελ θίλεζε ή 



 

 

 

/ θαη παξακνλή πξνζσπηθνχ θαη νρεκάησλ ζπληήξεζεο ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ νδνζηξψκαηνο. 

 Θα απαγνξεχεηαη ε ρσξίο ιφγν παξακνλή πξνζψπσλ άζρεησλ κε ηηο 

εξγαζίεο ζηνπο ρψξνπο ησλ επεκβάζεσλ. 

 Σα θάζε είδνπο κεραλήκαηα επέκβαζεο ζα πξέπεη λα απέρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξα θαζ΄ χςνο απφ ηπρφληα ελαέξηα δίθηπα ηεο ΓΔΗ. 

Η ίδηα απφζηαζε πξέπεη λα ηεξείηαη πεξηκεηξηθά ησλ αγσγψλ γηα ηα 

θηλεηά κέξε ησλ κεραλεκάησλ (γεξαλνί θιπ). 

 Μέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ, πξνβιεπφκελα απφ ηελ λνκνζεζία: 

Π.Γ.1073/81, Π.Γ.305/96, Π.Γ.778/80, Π.Γ.396/94, Π.Γ.95/98, 

Π.Γ.89/99, Π.Γ.159/99, Γ13ε/8068/510 2000. 

 Σήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ θαλνληζκψλ: ΚΟΚ – ΣΟΣΔΔ θιπ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

1.2.2. Γενικά πεπί επεμβάζευν ζε ηλεκηπομησανολογικέρ εγκαηαζηάζειρ 

(Ηλεκηποθυηιζμόρ) 

 Όιεο νη επεκβάζεηο ζε Η/Μ εγθαηαζηάζεηο  (εθηφο ησλ πξνβιεπφκελσλ 

απιψλ ρεηξηζκψλ) ζα γίλνληαη απνθιεηζηηθά απφ εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ, πνπ δηαζέηεη ηελ αλάινγε εμνπζηνδφηεζε γηα ηηο 

αληίζηνηρεο εξγαζίεο. 

 Η ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο, ζηελ νπνία γίλεηαη ε επέκβαζε, ζα 

δηαθφπηεηαη θαηά κφληκν ηξφπν, ψζηε λα απνθιείεηαη ε απφ ιάζνο ζέζε 

ηεο ζε ιεηηνπξγία, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο. 

 Με ην πέξαο ηεο επέκβαζεο, πξηλ ηελ επαλαιεηηνπξγία, ζα ειέγρεηαη 

θαηά πφζν φια ηα ζεκεία ηεο εγθαηάζηαζεο έρνπλ πεξηέιζεη ζε 

θαηάζηαζε, θαηά ηελ νπνία είλαη δπλαηή ε αζθαιήο θαη απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηεο ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη θαλέλαο θίλδπλνο γηα άηνκα, 

πιηθά θαη ην πεξηβάιινλ. 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξνβιεπφκελα γηα ην είδνο ηεο εξγαζίαο ΜΑΠ. 

 Δηδηθφηεξα επηζεκαίλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ζρεηηθά κε πξνζσξηλέο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο (π.ρ. 

πξνζσξηλή ζήκαλζε κείσζεο ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο, πξνζσξηλή 

θαηάξγεζε ισξίδσλ θπθινθνξίαο κε θαηάιιεια ειεγρφκελα κέζα 

ζήκαλζεο θιπ.), θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα κέζα ζήκαλζεο, 

ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ηελ αλακελφκελε ηαρχηεηα ησλ νρεκάησλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο επεκβάζεσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ ηελ θίλεζε ή 



 

 

 

/ θαη παξακνλή πξνζσπηθνχ θαη νρεκάησλ ζπληήξεζεο ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ νδνζηξψκαηνο. 

 Θα απαγνξεχεηαη ε ρσξίο ιφγν παξακνλή πξνζψπσλ άζρεησλ κε ηηο 

εξγαζίεο ζηνπο ρψξνπο ησλ επεκβάζεσλ. 

 Σα θάζε είδνπο κεραλήκαηα επέκβαζεο ζα πξέπεη λα απέρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξα θαζ‟  χςνο απφ ηπρφληα ελαέξηα δίθηπα ηεο ΓΔΗ. 

Η ίδηα απφζηαζε πξέπεη λα ηεξείηαη πεξηκεηξηθά ησλ αγσγψλ γηα ηα 

θηλεηά κέξε ησλ κεραλεκάησλ (γεξαλνί θιπ). 

 Μέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ πξνβιεπφκελα απφ ηελ Ννκνζεζία: 

Π.Γ.1073/81, Π.Γ.305/96, Π.Γ.778/80, Π.Γ.396/94, Π.Γ.95/98, 

Π.Γ.89/99, Π.Γ.159/99, Γ13ε/8068/510 2000. 

 Σήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ θαλνληζκψλ:  ΚΟΚ,  ΚΔΗΔ, ΣΟΣΔΔ θαηά ηελ 

εθηέιεζε Η/Μ εξγαζηψλ. 

 Όια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά ζε επεκβάζεηο ζηηο Η/Μ εγθαηαζηάζεηο 

ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε θαη λα 

έρνπλ, απφ αξκφδην φξγαλν ηεο ΔΔ, ηελ αλάινγε άδεηα/πηζηνπνίεζε 

ηχπνπ πνπ απαηηείηαη θαηά πεξίζηαζε. 

 Δάλ δελ πξνβιέπνληαη ηδηαίηεξεο δηαηάμεηο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 

γηα ηελ πξνβιεπφκελε εγθαηάζηαζε, επηβάιιεηαη φιεο νη εξγαζίεο 

ππαίζξνπ λα κελ εθηεινχληαη ή/θαη λα δηαθφπηνληαη έγθαηξα ζε 

πεξίπησζε θαηαηγίδαο. 

 πληζηάηαη λα θαζνξηζηεί κφληκνο ππεχζπλνο Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

έξγνπ, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη επαξθή πξνπαίδεηα ηερληθνχ θαη ζα 

εθπαηδεπηεί ψζηε : 

 Να είλαη ζε ζέζε λα ρεηξίδεηαη ηηο Η/Μ εγθαηαζηάζεηο 

 Να δηελεξγεί κηθξέο επεκβάζεηο ζπληήξεζεο 

 Να ζπληνλίδεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ 

 Να είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ έγθαηξε δηελέξγεηα 

ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο απφ εηδηθεπκέλα 

ζπλεξγεία, θαζψο θαη γηα ηελ ιήςε κέηξσλ αζθάιεηαο ζε ζρέζε κε ηηο 

Η/Μ εγθαηαζηάζεηο. 

 

1.2.3. Γενικά πεπί επγαζιών ζε ύτορ 

 Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή 

πηψζεσλ απφ χςνο θαη γηα ηελ απνθπγή πηψζεο αληηθεηκέλσλ απφ 

χςνο. Οη ζρεηηθέο εξγαζίεο λα κελ δηελεξγνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα 



 

 

 

θαηαηγίδαο ή άιισλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ είλαη πηζαλή ε πηψζε 

θεξαπλνχ. 

 Οη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα νξγαλψλνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

κελ εθηεινχληαη ηαπηφρξνλα ζηελ πεξίπησζε πνπ απηέο πξνβιέπνληαη 

ζηελ ίδηα νξηδνληηνγξαθηθή ζέζε αιιά ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηάο 

πςνκεηξηθέο ζηάζκεο. 

 Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ ζε εξγαζίεο πνπ 

εθηεινχληαη ζε χςνο θαη νη νπνίεο απαηηνχλ θάπνηα πξνπαίδεπζε 

(κνληάξηζκα – μεκνληάξηζκα γεξαλψλ θιπ.). 

 Να ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θαηάιιεια αζθαιή κέζα θαη ΜΑΠ θαηά ηε 

δηελέξγεηα ησλ εξγαζηψλ. 

1.2.4. Γενικά πεπί επγαζιών ζε πεπιβάλλον με κίνδςνο έκπηξηρ ή 

πςπκαγιάρ 

 ε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο επηθίλδπλνη κε βάζε ηηο 

ηζρχνπζεο ππξνζβεζηηθέο δηαηάμεηο, λα ιακβάλνληαη φια ηα 

απαηηνχκελα κέηξα πξφιεςεο θαηά ηελ δηάξθεηα εξγαζηψλ θαη γεληθά 

λα απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα, θαζψο θαη ε είζνδνο ζηνπο ρψξνπο 

απηνχο ζε κε αξκφδηα άηνκα. 

1.2.5. Γενικά πεπί πποζηαζίαρ από ζκόνη / θόπςβο 

 Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηε ζθφλε θαη ηνλ ζφξπβν. Δθ‟ φζνλ είλαη, κε 

βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο απαξαίηεην, νη εξγαζίεο λα δηελεξγνχληαη 

κε κάζθεο, σηναζπίδεο θιπ. 

 Να ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο θαη ελδπκαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 

2. ΔΚΣΙΜΗΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΤΝΣΗΡΗΗ – 

ΚΑΘΑΡΙΜΟ – ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Η εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη απνθπγή θηλδχλσλ θαηά 

ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο (ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνχ, επηζθεπήο 

θηι), θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή 

ηξφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

Η εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο, φζνλ αθνξά ζηηο επεκβάζεηο ζε πδξαπιηθά έξγα 

εθηφο ηνπ νδνζηξψκαηνο, είλαη ζεκαληηθή, δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη θίλδπλνο 



 

 

 

αζθπμίαο, πληγκνχ θαη έθζεζεο ζε ρεκηθνχο, θπζηθνχο θαη βηνινγηθνχο 

παξάγνληεο. 

Δπίζεο ζεκαληηθφο είλαη θαη ν θίλδπλνο επί ηνπ νδνζηξψκαηνο, ηφζν γηα ηηο 

επεκβάζεηο ζε έξγα νδνπνηίαο φζν θαη γηα ηα πδξαπιηθά (ζπληήξεζε, 

αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ηκεκάησλ, θιπ). 

Γηα ηελ απνθπγή εκπινθήο δηεξρφκελνπ νρήκαηνο ζε αηχρεκα κε ην πξνζσπηθφ 

ζπληήξεζεο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, φπσο 

πξνζσξηλή ζήκαλζε εθηξνπήο ηεο θπθινθνξίαο, ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ 

ζπλεξγείσλ εμνπιηζκέλσλ κε ηα αληίζηνηρα πιηθά (θψλνπο, εηδηθά αλαθιαζηηθά 

ελδχκαηα θιπ) θιπ. 

Οη επεκβάζεηο ζπληήξεζεο πξέπεη λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο θαη λα γίλνληαη ζε 

πεξηφδνπο θαη ψξεο κεησκέλεο θίλεζεο νρεκάησλ. 

 

3. ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ – ΟΓΗΓΙΔ 

3.1. Διδικέρ επιζημάνζειρ 

ην θεθάιαην απηφ αλαθέξνληαη θάπνηεο επηζεκάλζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππ‟ φςε θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζχλνληαη 

ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ζπληεξεηέο / επηζθεπαζηέο ηνπ. 

 

1. Όιεο νη επεκβάζεηο ζην νδφζηξσκα (ζπληήξεζε) ζα πξέπεη λα γίλνληαη απφ 

ζπλεξγεία κε εμνπιηζκφ (ζήκαλζε, θψλνη, αλαιάκπνληεο θαλνί, πιαζηηθά 

πιέγκαηα), γηα ηελ απνθπγή αηπρήκαηνο κεηαμχ δηεξρφκελνπ ζρήκαηνο θαη 

πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη ζπκκφξθσζε 

κε ην ηεχρνο  ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ ζε Οδνχο (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ) ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

2. Οη επεκβάζεηο ζην έξγν ζα πξέπεη λα γίλνληαη πεξηφδνπο θαη ψξεο 

κεησκέλεο θίλεζεο νρεκάησλ θαη ζε επνρέο φπνπ δελ αλακέλνληαη αθξαία 

θαηξηθά θαηλφκελα. 

3. Όια ηα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν ζα πξέπεη λα απέρνπλ 

απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ 5κ. απφ ελαέξηα δίθηπα ΓΔΗ. εκεηψλεηαη φηη ζε 

πεξηπηψζεηο εληνπηζκνχ θαη χπαξμεο ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ν Αλάδνρνο πληήξεζεο ή ν ππεχζπλνο ηνπ ζπλεξγείνπ 

ζπληήξεζεο ησλ Γήκσλ ή Κνηλνηήησλ ππνρξενχηαη λα έξρεηαη ζε 

ζπλελλφεζε κε ην ππεχζπλν γξαθείν ηεο Γ.Δ.Η. 



 

 

 

4. Σν δίθηπν αλακνλήο ειεθηξνθσηηζκνχ θαηά κήθνο ηεο νδνχ ζα πξέπεη λα 

πξνζηαηεχεηαη απφ θάζε είδνπο επέκβαζε. 

5. Οη εξγαδφκελνη ζηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ ηνλ αλάινγν εμνπιηζκφ θαη λα είλαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα 

ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο. 

6. Σέινο επηζεκαίλεηαη φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζπληήξεζεο ηεο νδνχ 

απαηηνχληαη ζπλελλνήζεηο ηφζν κε ηελ ηνπηθή ηξνραία φζν θαη κε ηνπο 

ππεχζπλνπο ησλ ηνπηθψλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ηερληθή ππεξεζία Γήκνπ αλαιακβάλεη ηελ ζπληήξεζε ηεο νδνχ νη 

ζπλελλνήζεηο κε ηελ ηξνραία ζε θάζε πεξίπησζε είλαη απαξαίηεηεο. 

ην παξφλ ηκήκα θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε θαη 

απνθπγή θηλδχλσλ θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο (ζπληήξεζεο, 

θαζαξηζκνχ, επηζθεπήο θιπ) θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη δίλνληαη 

νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

 

3.2. Ππόζβαζη ζηην πεπιοσή ηος έπγος καηά ηη θάζη ζςνηήπηζηρ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε πεξηνρή πνπ ζα εθηειεζηνχλ νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

γεηηληάδεη κε ελεξγφ δίθηπν θπθινθνξίαο νρεκάησλ, πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα 

πξφζβαζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, εκπινθή κε ηελ θπθινθνξία, έιιεηςε 

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θ.ι.π. θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε ηα 

παξαθάησ κέηξα : 

 Δλεκέξσζε Σξνραίαο 

 Κπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο 

 Καηάιιειε πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε θαη δηαρείξηζε ηεο ελεξγνχο 

θπθινθνξίαο. 

 Οξηνζέηεζε ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ησλ κεραλεκάησλ ηνπ έξγνπ. 

 Δπαξθήο πξνεηδνπνηεηηθέο ζεκάλζεηο. 

 

3.3. Δπγαζίερ  ζε  θπεάηια  και  ηάθποςρ 

ηηο εθζθαθέο, ηα θξεάηηα, ηηο ηάθξνπο θαη ηηο ππφγεηεο εξγαζίεο πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη  νη  απαξαίηεηεο  πξνθπιάμεηο : 

 

1. Γηα ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε θαη δηακφξθσζε ησλ πξαλψλ 

2. Γηα ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ πηψζε αλζξψπσλ, εμνπιηζκνχ ή 

αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη απφ ηελ εηζξνή χδαηνο 



 

 

 

3. Γηα λα ππάξρεη επαξθήο εμαεξηζκφο ζε φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ λα 

δηαηεξεί ηελ αηκφζθαηξα θαηάιιειε γηα ηελ αλαπλνή, ρσξίο λα 

παξνπζηάδεη θηλδχλνπο  γηα  ηελ  πγεία 

4. Γηα λα κπνξνχλ νη εξγαδφκελνη λα πξνθπιάζζνληαη ζε ρψξν αζθαιή ζε 

πεξίπησζε  ππξθαγηάο, εηζξνήο  χδαηνο  ή  πιηθψλ 

 Πξηλ  απφ ηελ έλαξμε ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε κείσζε ζην ειάρηζην 

ησλ θηλδχλσλ απφ ππφγεηα θαιψδηα  θαη  άιια  ζπζηήκαηα  

εγθαηαζηάζεσλ  δηαλνκήο. 

 Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη αζθαιείο νδνί εηζφδνπ θαη  εμφδνπ  ζην ρψξν 

εθζθαθήο. 

 Σα πξντφληα εθζθαθήο, ν εμνπιηζκφο θαη ηα θηλνχκελα νρήκαηα πξέπεη 

λα ηεξνχληαη ζε απφζηαζε απφ ηηο εθζθαθέο. Δθφζνλ είλαη απαξαίηεην, 

πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη  θαηάιιειεο  πεξηθξάμεηο. 

 Η πξφζβαζε γηα ηελ επηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε ησλ ζηξαγγηζηεξίσλ 

πίζσ απφ ηα ηνηρψκαηα επηηπγράλεηαη κε ηε δηακφξθσζε θξεαηίσλ 

επίζθεςεο παξαπιεχξσο ησλ βάζξσλ ηνπ ηερληθνχ. 

 ε πεξίπησζε εθηέιεζεο αλπςσηηθψλ εξγαζηψλ (Πηψζεηο πιηθψλ, 

αλεπάξθεηα ζπξκαηφζρνηλσλ, αλαηξνπή αλπςσηηθνχ θ.ι.π.) πξέπεη λα 

γίλεηαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ αλάινγα 

κε ηελ εξγαζία πνπ πξέπεη λα εθηειεζηεί. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο 

θαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ παξαπάλσ 

κεραλεκάησλ. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο κεηαηξνπήο ζπζηεκάησλ 

απνρέηεπζεο – απνζηξάγγηζεο ππάξρεη θίλδπλνο θαηάξξεπζεο παξεηψλ 

εθζθαθήο. Γηα ηελ απνθπγή απηνχ ηνπ θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα 

θαηαζθεπάδεηαη επαξθήο αληηζηήξημε θαη ηα πξντφληα εθζθαθήο λα 

ζπγθεληξψλνληαη ζε απφζηαζε αζθαιείαο απφ ηα πξαλή. Ο Αλάδνρνο 

ζα πξέπεη λα θαηαξηίζεη κεζνδνινγία εξγαζίαο θαη λα ζπκβνπιεπηεί ηηο 

Γεσηερληθέο κειέηεο. 
 

3.4. Δπγαζίερ  ζε  πεπιβάλλον  με  κίνδςνο  έκπηξηρ  ή  πςπκαγιάρ 

 Πξέπεη  λα  ιακβάλνληαη  απφ  ηνλ  Δξγνδφηε  φια  ηα  θαηάιιεια  
κέηξα  ψζηε: 

- να αποθεύγεηαι ο κίνδςνορ πςπκαγιάρ 

- να ελέγσεηαι γπήγοπα και αποηελεζμαηικά κάθε ξέζπαζμα  πςπκαγιάρ 
- να ππαγμαηοποιείηαι γπήγοπη και αζθαλήρ εκκένωζη ηος σώπος 

 Πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιεινη ρψξνη απνζήθεπζεο γηα εχθιεθηα 

πιηθά πγξά, ζηεξεά  θαη  αέξηα. 

 Πξέπεη λα ππάξρνπλ αζθαιηζκέλνη απνζεθεπηηθνί ρψξνη γηα εχθιεθηα 

πγξά, ζηεξεά θαη αέξηα, φπσο θηάιεο πγξνπνηεκέλσλ αεξίσλ θαπζίκσλ, 

κπνγηέο θαη άιια ηέηνηα πιηθά γηα ηελ απνθπγή  θαηαπάηεζεο. 

 Σν θάπληζκα πξέπεη λα απαγνξεχεηαη θαη πηλαθίδεο κε ηελ έλδεημε “Μελ 

θαπλίδεηε” λα  είλαη άκεζα επδηάθξηηεο θαη επαλάγλσζηεο ζε θάζε ρψξν 

πνπ πεξηέρεη θαχζηκα ή εχθιεθηα  πιηθά. 

 ε πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ εχθιεθηα αέξηα, αηκνί ή 

ζθφλεο πνπ  κπνξεί  λα είλαη επηθίλδπλα, πξέπεη: 

- να σπηζιμοποιούνηαι καηάλληλα πποζηαηεςμένερ ηλεκηπικέρ 

εγκαηαζηάζειρ και  εξοπλιζμόρ, καθώρ  και  θοπηηέρ  λάμπερ 

- να  μην  ςπάπσει  γςμνή  θλόγα  ή  παπόμοια  μέζα  ανάθλεξηρ 

- να  ςπάπσοςν  πινακίδερ  πος  απαγοπεύεηαι  ηο  κάπνιζμα 

- να απομακπύνονηαι σωπίρ καθςζηέπηζη ζε αζθαλέρ μέπορ, λαδωμένα, 

άσπηζηα ζηοςπιά, αποππίμμαηα, ποςσιζμόρ ή άλλερ οςζίερ επικίνδςνερ 

για ζηιγμιαία  ανάθλεξη 



 

 

 

- να  παπέσεηαι  επαπκήρ  εξαεπιζμόρ 

 Καχζηκα πιηθά, φπσο πιηθά ζπζθεπαζίαο, πξηνλίδη, ιαδσκέλα / κε 

γξάζα ζηνππηά, άρξεζηα μχια ή πιαζηηθά, δελ πξέπεη λα 

ζπζζσξεχνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο, αιιά λα  θπιάζζνληαη  ζε  θιεηζηά  

κεηαιιηθά θνπηηά  ζε  αζθαιέο  κέξνο. 

 Πξέπεη λα γίλνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη ζε κέξε κε θίλδπλν ππξθαγηάο. 

Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ζπζθεπέο ζέξκαλζεο, 

ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη αγσγνχο, απνζήθεο εχθιεθησλ θαη 

θαπζίκσλ πιηθψλ, εξγαζίεο ζπγθφιιεζεο  θαη  θνπήο  κεηάιισλ. 

 πγθφιιεζε, θνπή  κε  θιφγα θαη άιιεο ζεξκέο εξγαζίεο, πξέπεη λα 

γίλνληαη κφλν ππφ ηελ επίβιεςε Αξκνδίνπ κεηά ηε ιήςε ησλ 

θαηάιιεισλ πξνθπιάμεσλ πνπ  απαηηνχληαη  γηα  ηε  κείσζε  θηλδχλσλ  

ππξθαγηάο. 

 Οη ρψξνη εξγαζίαο ζα πξέπεη, εάλ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πξφιεςε 

ππξθαγηάο, λα  εθνδηάδνληαη, ζην  βαζκφ  πνπ  απηφ  είλαη  εθηθηφ, κε: 

- καηάλληλα και επαπκή μέζα πςπόζβεζηρ ηα οποία είναι εύκολα οπαηά 

και πποζπελάζιμα 
- επαπκή  παποσή  νεπού  με  απκεηή  πίεζη 

 Ο εμνπιηζκφο ππξφζβεζεο πξέπεη λα ζπληεξείηαη θαηάιιεια θαη λα 

επηζεσξείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ Αξκφδην πξφζσπν. Η 

πξφζβαζε ζε εμνπιηζκφ ππξφζβεζεο, φπσο θξνπλνί, θνξεηνί 

ππξνζβεζηήξεο θαη ζπλδέζεηο γηα κάληθα πξέπεη λα κελ παξεκπνδίδεηαη. 

 Όινη νη επηβιέπνληεο θαη επαξθήο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα 

εθπαηδεχνληαη ζηε ρξήζε εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο έηζη, ψζηε λα 

ππάξρεη δηαζέζηκν, επαξθψο  εθπαηδεπκέλν  πξνζσπηθφ  ζε  φιεο  ηηο  

πεξηφδνπο  εξγαζίαο. 

 Όπνπ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηνλ θίλδπλν ππξθαγηάο, πξέπεη 

λα εθπαηδεχνληαη θαηάιιεια γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη ζε 

κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο  ηεο  ρξήζεο  ησλ  κέζσλ  

δηαθπγήο. 

 Όπνπ είλαη αλαγθαίν, θαηάιιεια νξαηά ζήκαηα πξέπεη λα δείρλνπλ 

θαζαξά ηελ θαηεχζπλζε  δηαθπγήο  ζε  πεξίπησζε  ππξθαγηάο. 

 Σα κέζα δηαθπγήο πξέπεη λα είλαη πάληα πξνζπειάζηκα. Γίνδνη 

δηαθπγήο πξέπεη  λα επηζεσξνχληαη ζπρλά, εηδηθά ζε ςειέο θαηαζθεπέο 

θαη φπνπ ε πξφζβαζε  είλαη  πεξηνξηζκέλε. 

 Πξέπεη λα δίλνληαη επαξθή θαη θαηάιιεια πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα ζε 

πεξίπησζε ππξθαγηάο, φπνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ απνθπγή θηλδχλνπ. 

Σέηνηα ζήκαηα πξέπεη λα αθνχγνληαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

Πξέπεη λα ππάξρεη έλα απνηειεζκαηηθφ ζρέδην εθθέλσζεο φισλ ησλ 

ρψξσλ εξγαζίαο γξήγνξα θαη ρσξίο  παληθφ. Όιεο νη εξγαζίεο  πξέπεη  

λα  ζηακαηήζνπλ  ακέζσο  κφιηο  αθνπζζεί  ην  ζήκα  θηλδχλνπ. 
 Πηλαθίδεο  πξέπεη  λα  ηνπνζεηνχληαη  ζε  εκθαλή  ζεκεία  δείρλνληαο: 

- ηον πληζιέζηεπο ζςναγεπμό πςπκαγιάρ 

- ηο νούμεπο ηηλεθώνος και ηη διεύθςνζη ηηρ πληζιέζηεπηρ 

Πςποζβεζηικήρ Υπηπεζίαρ 
 

3.5. Δπγαζίερ  καηά ηη ζςνηήπηζη αζθαληοηάπηηα 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαπηή άζθαιηνο / ζπγθνιιεηηθφ 

ζηεγαλσηηθψλ επηζηξψζεσλ ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ νη γεληθνί ηχπνη 

πιηθψλ (αζθαιηηθή ζηξψζε), ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ν βαζκφο 

έθζεζεο ζε ρεκηθφ θίλδπλν. 

 Γηα ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ εκθάληζεο ππξθαγηάο, ζα πξέπεη ε 

ζέξκαλζε ησλ αζθαιηηθψλ λα γίλεηαη καθξηά απφ ζθνππίδηα θαζψο ε 



 

 

 

ζέζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ λα βξίζθεηαη θνληά ζηε ζέζε ησλ 

εξγαζηψλ. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο πξαγκαηνπνηνχληαη θνληά 

ζε νδηθφ δίθηπν πνπ θπθινθνξνχλ νρήκαηα, ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα 

ηνπνζεηήζεη ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε γηα κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ 

νρεκάησλ, ψζηε λα κεησζνχλ νη θίλδπλνη ιφγσ κεηαθνξάο θαη πηψζεο 

πιηθψλ.  
 

3.6. Γενικέρ οδηγίερ καηά ηη ζςνηήπηζη 

 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη νη ζεκεηαθέο θνξηίζεηο απφ ηα κεραλήκαηα ηνπ έξγνπ 

ζηα φξηα ησλ ζέζεσλ πνπ εθηεινχληαη επηρψζεηο, ψζηε λα κεησζεί ν 

θίλδπλνο ησλ θαζηδήζεσλ. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηελεξγεί ειέγρνπο 

θαζεκεξηλά θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ αιιά θαη κεηά απφ θάζε 

αιιαγή βάξδηαο θαζψο επίζεο θαη κεηά απφ έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα. 

 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζεη ηα πξαλή ηεο νδνχ κε ηελ 

θαηάιιειε θιίζε φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε κειέηε νδνπνηίαο θαη ηηο 

γεσηερληθέο κειέηεο ψζηε λα κεησζεί ν θίλδπλνο ηεο πηψζεο ησλ 

πξαλψλ. Θα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη έιεγρνη θαζεκεξηλά θαη πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ εξγαζηψλ αιιά θαη κεηά απφ θάζε αιιαγή βάξδηαο θαζψο 

επίζεο θαη κεηά απφ έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα. 

 Πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηελ θαιή επηζεψξεζε / ζπληήξεζε 

ησλ πδξαπιηθψλ – απνζηξαγγηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ψζηε λα 

εμαιεηθζεί ν θίλδπλνο πιεκκπξηζκνχ ηνπ έξγνπ απφ φρη θαιή 

ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

θαηαξηίζεη θαη λα πεξηιάβεη πξφγξακκα επηζεσξήζεσλ θαη κεζνδνινγία 

ζπληήξεζεο ησλ πδξαπιηθψλ θαη απνζηξαγγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ 

έξγνπ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπο 

 

3.7. Ππόγπαμμα αναγκαίων επιθεωπήζεων και  ζςνηηπήζεων ηος έπγος 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ λα παξαδψζεη ζηνλ 

Κχξην ηνπ Έξγνπ έλα ιεπηνκεξέο θαη πιήξεο εγρεηξίδην επηζεψξεζεο θαη 

ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο νδεγίεο θαη ηνπο 

ηξφπνπο εθηέιεζεο κηαο πιήξσο ηθαλνπνηεηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο ζπληήξεζεο 

ηνπ. Σν εγρεηξίδην επηζεψξεζεο θαη ζπληήξεζεο ζα πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά ηα αθφινπζα: 

 Οδεγίεο ζπληήξεζεο αλαθεξφκελεο ζηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο, πιηθά, 

εμνπιηζκφ θιπ. γηα θάζε θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ. 

 Οδεγίεο γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηνπο ειέγρνπο πνπ ζα πξέπεη λα 

γίλνληαη πεξηνδηθά ζην κέιινλ, φζνλ αθνξά ζηα έξγα νδνπνηίαο, 

απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ, ειεθηξνθσηηζκνχ θαη ζήκαλζεο-

αζθάιηζεο, πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 Οδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν απνθαηάζηαζεο θζνξψλ θαη δεκηψλ πνπ ηπρφλ 

παξνπζηαζηνχλ ζην κέιινλ  

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλσηέξσ νδεγίεο ζα ζπληαρζνχλ ιακβάλνληαο θαη‟αξρήλ 

ππφςε φηη νη εξγαζίεο επηζεψξεζεο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζα εθηεινχληαη κε 

θαηάιιειεο κεζφδνπο θαη εμνπιηζκφ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηφζν ησλ 
εξγαδνκέλσλ φζν θαη ησλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ.   

 

 

 



 

 

 

4. ΥΔΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

4.1. Νομοθεζία Πλαίζιο 

1. Νόμορ 1568/1985 

«Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» 

(ΦΔΚ 177 Α/18-10-1985) 

1.  Π.Γ. 294/1988 

«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) 

2.  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) 

3. ΠΓ 16/1996  

«Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/EOK» (ΦΔΚ10/A/96) 

4. 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) 

5. 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). 

 

4.2. ΔΙΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

4.2.1. Πποεδπικά Διαηάγμαηα 

1. Π.Γ. ηηρ 22-12-33 

«Πεξί αζθαιείαο εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηψλ 

θιηκάθσλ» (ΦΔΚ 406/Α/33). 

6. 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). 

7. Π.Γ. 95/1978 

«Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ απαζρνινχκελσλ ζε εξγαζία 

ζπγθνιιήζεσο». 

(ΦΔΚ 20 Β/1978) 

8. ΠΓ 216/1978 

«Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ εηο ηελ κεηαθνξάλ 

ξεπζηψλ-ππξαθησκέλσλ πιψλ, δηα πεξνλνθφξσλ νρεκάησλ». (ΦΔΚ 

47/Α/78) 

9. Π.Γ. 778/1980 

«Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ». 



 

 

 

(ΦΔΚ 193 Α/26-8-1980) 

10. 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) 

11. 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». 

 (ΦΔΚ 49/Α/18-4-1984). 

12. 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) 

13. Π.Γ. 94/1987 

«Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζηνλ κεηαιιηθφ κφιπβδν θαη 

ηηο ελψζεηο ηφλησλ ηνπ θαηά ηελ εξγαζία». (ΦΔΚ 54/Α/87) 

14. Π.Γ. 70α/1988 

«Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ 

εξγαζία». 

 (ΦΔΚ 31/Α/88) 

15. Π.Γ. 225/1989 

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

16. Π.Γ.31/1990 

Δπίβιεςε ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 

Σερληθψλ Έξγσλ (ΦΔΚ 31/Α/90) 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. Π.Γ. 399/1994 

«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) 

25. 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) 

26. 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) 

27. 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) 

28. 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) 

29. 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) 

30. 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) 

31. 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) 

32. Π.Γ. 88/1999 

«Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 93/104/ΔΚ». (ΦΔΚ 94/Α/99) 

33. 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) 

34. 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 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) 

35. 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) 

36. 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) 

37. 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)  

38. 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)  

39. 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) 

40. 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)  

41. 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) 

4.2.2. Υποςπγικέρ αποθάζειρ 

1. Υ.Α. ΒΜ5/30058 

«Έγθξηζε Πξφηππεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο εκάλζεσο Δθηεινχκελσλ 

Έξγσλ ζε νδνχο εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ». 

(ΦΔΚ 121 Β/23-03-1980) 

42. 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 

«Ηκεξνιφγην κέηξσλ αζθαιείαο» (ΦΔΚ 154/Β/84) 

43. 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) 

44. Υ.Α. οικ. 31245/1993 

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

45. 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) 

46. 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) 

47. 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) 

48. Υ.Α. ΓΙΠΑΓ/οικ/177/2001  

«Πξφιεςε εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ».  (ΦΔΚ 

266/01). 

49. ΚΥΑ απ. οικ. 15085/593/2003  

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

50. 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) 

51. 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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ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

ΑΝΣΩΝΙΟ 

ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

Γεσιφγνο κε Α΄ β. 

Η Αλ. Πξντζηακέλε  

Σκήκαηνο Γνκψλ Πεξηβάιινληνο  

Γ.Σ.Δ. Πεξηθέξεηαο Πει/ζνπ 

 

 

 

ΔΤΑΝΘΙΑ ΙΓΔΡΗ 

Πνι. Μερ. κε Α‟ β. 

Ο Πξντζηάκελνο Γ.Σ.Δ. 

Πεξηθέξεηαο Πει/ζνπ 
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Αγξ. Σνπ. Μερ. κε Α‟ β. 
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