
 

  Γεκνηηθά Δπηρεέξεζε Ύδξεπζεο ΑπνρΫηεπζεο ΛΫζβνπ 
Διεπζεξένπ ΒεληδΫινπ 13-17, 81100 ΛΫζβνο 

Σει:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121  
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ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ:      
ΑπνθαηΪζηαζε ηνκψλ νδνζηξσκΪησλ δηθηχσλ ζηηο ΓεκνηηθΫο 
Δλφηεηεο ΠΫηξαο, Καιινλάο, Μάζπκλαο θαη Αγέαο Παξαζθεπάο 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ:  23/2016 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:     Πφξνη ΓΔΤΑΛ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ:  35.000,00 € Υσξέο ηνλ Φ.Π.Α. 

 
                                     ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (ΦΑΤ) 

 
ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ο παξψλ ΦΑΤ ζπληΪρζεθε ζχκθσλα κε ηηο πξνβιΫςεηο ηνπ ΠΓ 3051/1996 «ΔιΪρηζηεο 
πξνδηαγξαθΫο γηα αζθΪιεηα θαη πγεέα πνπ πξΫπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλΪ ά 
θηλεηΪ εξγνηΪμηα ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγέα 92/57/ΔΟΚ.», ΦΔΚ 212Α, 29/8/1996 θαη 
απνζθνπεέ ζηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ θαηΪ ηηο ελδερφκελεο κεηαγελΫζηεξεο εξγαζέεο 
θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα δσάο ηνπ Ϋξγνπ. 
 
Οη πξνβιΫςεηο ηνπ παξφληνο ΦΑΤ ζηεξέδνληαη: 

 ηελ Διιεληθά Ννκνζεζέα (Ννκνζεηάκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Τγηεηλά θαη 

ΑζθΪιεηα ησλ εξγαδνκΫλσλ γεληθΪ, αιιΪ θαη Ννκνζεηάκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ΑζθΪιεηα γηα ηα ηερληθΪ Ϋξγα θαη ηηο εξγαζέεο πνπ εθηεινχληαη ζε απηΪ).  

 ε πξνδηαγξαθΫο εμνπιηζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζεέ ζην εξγν. 

 ε πξνδηαγξαθΫο πιηθψλ πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζην Ϋξγν. 

 ηελ θαιά πξαθηηθά, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ, ηεο 

εκπεηξέαο θαη ηΫρλεο. 

ΗΜΔΙΩΗ 

ΜεηΪ ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ, ν αλαζεσξεκΫλνο ΦΑΤ πξΫπεη λα παξαδνζεέ ζηνλ Κχξην 

ηνπ Ϋξγνπ. εκεηψλεηαη φηη ζε πεξέπησζε δηαρσξηζκνχ ηνπ Ϋξγνπ ζε επηκΫξνπο 

ηδηνθηάηεο, θΪζε ηδηνθηάηεο πξΫπεη λα ιΪβεη αληέγξαθν ηνπ ΦΑΤ. 

Ο ΦΑΤ πεξηΫρεη ρξάζηκα ζηνηρεέα γηα ηελ αζθαιά ζπληάξεζε ηνπ Ϋξγνπ θαζψο θαη 

εξγαζέεο κεηαηξνπάο ηνπ. πλεπψο πξΫπεη λα ιακβΪλεηαη ππφςε θΪζε θνξΪ πνπ 

θξέλεηαη απαξαέηεην απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη λα ελεκεξψλεηαη εθφζνλ πξνθχπηνπλ 

ζηνηρεέα. 

εκεηψλεηαη φηη ε εθαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο γηα ηελ ΑζθΪιεηα θαη Τγεέα ησλ 

εξγαδνκΫλσλ ειΫγρεηαη απφ ην αξκφδην ΚΫληξν Πξφιεςεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ. 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

Ο παξψλ ΦΑΤ ζε θακέα πεξέπησζε δελ ππνθαζηζηΪ ηελ Διιεληθά Ννκνζεζέα. 
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1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΔΡΓΟ :«ΑπνθαηΪζηαζε ηνκψλ νδνζηξσκΪησλ δηθηχσλ ζηηο  
ΓεκνηηθΫο Δλφηεηεο ΠΫηξαο, Καιινλάο, Μάζπκλαο θαη Αγέαο 
Παξαζθεπάο» 

ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΡΓΟΤ : ΓεκνηηθΫο Δλφηεηεο ΠΫηξαο, Καιινλάο, Μάζπκλαο θαη 
Αγέαο Παξαζθεπάο 

ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ : Όιν ην Ϋξγν θαηαζθεπΪδεηαη επέ νδηθνχ δηθηχνπ. 
ΑΡΙΘΜΟ ΑΓΔΙΑ  :  
ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  : Γ.Δ.Τ.Α. ΛΔΒΟΤ 
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ  : Ο ζπληνληζηάο αζθαιεέαο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ 
ΑΡΜΟΓΙΟ ΚΔΠΔΚ  : ΚΔΠΔΚ 
 

2. ΤΝΣΟΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Σν πξνηεηλφκελν Ϋξγν αθνξΪ, απνθαηαζηΪζεηο ηνκψλ νδνζηξσκΪησλ ζηηο ΓεκνηηθΫο 
Δλφηεηεο ΠΫηξαο, Καιινλάο, Μάζπκλαο θαη Αγέαο Παξαζθεπάο. 
Η αλαιπηηθά πεξηγξαθά ησλ παξαπΪλσ Ϋξγσλ δέλεηαη ζηελ Σερληθά Πεξηγξαθά ηεο 
Οξηζηηθάο ΜειΫηεο θαη ηα ινηπΪ Σεχρε ΓεκνπξΪηεζεο. 
ΗΜΔΙΧΗ: ε πεξέπησζε πνπ αθνινπζάζνπλ ηξνπνπνηάζεηο ηεο κειΫηεο θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ν πληνληζηάο ΑζθΪιεηαο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ νθεέιεη λα 

ελεκεξψζεη ηελ παξνχζα ζχληνκε ηερληθά πεξηγξαθά, ψζηε λα αληαπνθξέλεηαη ζηα 

πξαγκαηηθΪ δεδνκΫλα. 

 
3. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

Οη θαλνληζκνέ κε βΪζε ηνπ νπνένπο ζπληΪρζεθε ε κειΫηε αλαθΫξνληαη ζηα επέ κΫξνπο 

ηεχρε ηεο κειΫηεο, άηνη Σεχρνο Έθζεζεο, ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο θιπ. 

ΗΜΔΙΧΗ: ε πεξέπησζε ηξνπνπνηάζεσλ ηεο κειΫηεο ν θαηΪινγνο ησλ Καλνληζκψλ 

πξΫπεη λα ελεκεξψλεηαη, ψζηε λα αληαπνθξέλεηαη ζηα πξαγκαηηθΪ δεδνκΫλα. 

 

4. ΠΑΡΑΓΟΥΔ 

Οη παξαδνρΫο πνπ αθνινπζνχλ πξνΫξρνληαη απφ ηε κειΫηε. Οη παξαδνρΫο δελ ππνθα-

ζηζηνχλ θαη δελ ππεξηζρχνπλ ησλ αληέζηνηρσλ ηεο κειΫηεο. 

Α.  ΔΓΑΦΟ 

 Δπηηξεπφκελε ηΪζε εδΪθνπο Mpa   0.25 

 ΜΫηξν ζπκπέεζεο Mpa    15.000 

Β. ΔΙΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 εηζκηθφηεηα πεξηνράο    ΙΙΙ 

 εηζκηθά επηηΪρπλζε εδΪθνπο    α = 0,16 

 πληειεζηΫο ζεηζκνχ     qw = 1,00 

Γ. ΦΟΡΣΙΑ 

 Δηδηθφ βΪξνο νπιηζκΫλνπ ζθπξνδΫκαηνο  25,00 KN/m3 

 Δηδηθφ βΪξνο γαηψλ     20,00 KN/m3 

 Δηδηθφ βΪξνο γαηψλ ππφ Ϊλσζε   10,00 KN/m3 

 Δπηζηξψζεηο πιαθψλ    2,00  KN/m2 

ΗΜΔΙΧΗ: ε πεξέπησζε ηξνπνπνηάζεσλ ηεο κειΫηεο, ν θαηΪινγνο ησλ παξαδνρψλ 

πξΫπεη λα ελεκεξψλεηαη, ψζηε λα αληαπνθξέλνληαη ζηα πξαγκαηηθΪ δεδνκΫλα. 

 

5. ΤΛΙΚΑ 

Σα πιηθΪ πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζην Ϋξγν πξΫπεη λα εέλαη ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηηο ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο Τιηθψλ ηεο κειΫηεο. 

ΗΜΔΙΧΗ:Σν παξφλ θεθΪιαην ηνπ ΦΑΤ πξΫπεη λα ελεκεξψλεηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο Τιηθψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην Ϋξγν. 

 



 

6.  ΥΡΗΙΜΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

Δγτεηρίδηο επηζεώρεζες θαη ζσληήρεζες ηοσ έργοσ 

Γηα ηηο εξγαζέεο ζπληάξεζεο θαζψο θαη κειινληηθΫο επεκβΪζεηο ζην Ϋξγν θξέλεηαη 

ρξάζηκν λα ιεθζνχλ ππφςε νη επηζεκΪλζεηο πνπ αλαθΫξνληαη παξαθΪησ. 

Ο ΑλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο κε κΫξηκλα θαη δαπΪλε ηνπ λα παξαδψζεη ζηε 

Γ.Δ.Τ.Α.Λ. Ϋλα ιεπηνκεξΫο θαη πιάξεο ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ηνπ Έξγνπ (ησλ πΪζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ, πεξηιακβαλνκΫλσλ ηνπ εμνπιηζκνχ θηλεηνχ 

θαη κε θιπ). 

Σν Δγρεηξέδην απηφ ζα πεξηιακβΪλεη φιεο ηηο νδεγέεο θαη ηνπο ηξφπνπο εθηΫιεζεο κηαο 

πιάξσο ηθαλνπνηεηηθάο θαη απνηειεζκαηηθάο ζπληάξεζεο ηνπ Ϋξγνπ, φπσο ελδεηθηηθΪ θαη 

φρη πεξηνξηζηηθΪ, αλαθΫξεηαη ζηα παξαθΪησ : 

1. Οδεγέεο ζπληάξεζεο αλαθεξφκελεο ζηηο ρξνληθΫο πεξηφδνπο, πιηθΪ, εμνπιηζκφ, θιπ. 

γηα θΪζε ζηνηρεέν ηεο θαηαζθεπάο. 

2.  Σεχρνο νδεγηψλ γηα ηηο επηζεσξάζεηο θαη ηνπ ειΫγρνπο, πνπ ζα πξΫπεη λα γέλνληαη 

πεξηνδηθΪ ζην κΫιινλ. 

3. Σεχρε νδεγηψλ γηα ηε ζπληάξεζε θαη ιεηηνπξγέα ησλ δηαθφξσλ θπξέσλ Ϋξγσλ (π.ρ. 

αγσγψλ αθαζΪξησλ – νκβξέσλ, θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ, θξεαηέσλ, δηθιεέδσλ, 

αληιηνζηαζέσλ θιπ.) θαη φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, αθηλάηνπ θαη θηλεηνχ. 

4.  Σεχρνο νδεγηψλ γηα ηηο επηζεσξάζεηο θαη ηηο ζπληεξάζεηο πνπ ζα γέλνληαη ζηα Ϋξγα 

απνρΫηεπζεο πνπ ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ηνλ αλΪδνρν, ζηα πιαέζηα ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη πνπ απνξξΫνπλ απφ ηε χκβαζε. 

5. ΑλαιπηηθΫο ΣερληθΫο ΔθζΫζεηο θαη νδεγέεο γηα ηνλ ηξφπν απνθαηΪζηαζεο θζνξψλ θαη 

δεκηψλ, πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηαζζνχλ κειινληηθΪ. 

6. Πξφηαζε νξγΪλσζεο ηεο ζπληάξεζεο θαηΪ ηελ πεξένδν πνπ ζα αλαιΪβεη ε 

Γ.Δ.Τ.Α.Λ. ηελ ιεηηνπξγέα – ζπληάξεζε ησλ Ϋξγσλ, κεηΪ ηελ νξηζηηθά παξαιαβά ηνπ 

Ϋξγνπ απφ ηνλ ΑλΪδνρν. 

Σα παξαπΪλσ ζηνηρεέα ζα εέλαη θαηΪ ηξφπνλ ψζηε λα επηβνεζεζεέ ε Γ.Δ.Τ.Α.Λ. ζηελ 

πεξαηηΫξσ νξγΪλσζε ηεο ζπληάξεζεο ηνπ Ϋξγνπ, εέηε κε αλΪιεςε ηεο ιεηηνπξγέαο – 

ζπληάξεζεο απφ ηνλ έδην, εέηε, ελαιιαθηηθΪ, κε ζχλαςε «χκβαζεο πληάξεζεο» ηνπ 

Ϋξγνπ. 

Οδεγίες αζθάιεηας γηα ηελ ζσληήρεζε ηοσ έργοσ 

ΚΪζε εξγαζέα ζπληάξεζεο ηνπ Ϋξγνπ επεέγνπζεο απνθαηαζηΪζεηο πθηζηΪκελσλ ηνκψλ 

νδνζηξσκΪησλ ζηηο  ΓεκνηηθΫο Δλφηεηεο ΠΫηξαο, Καιινλάο, Μάζπκλαο θαη Αγέαο 

Παξαζθεπάο, πξΫπεη λα γέλεηαη θΪησ απφ ηελ επνπηεέα ηνπ ηετληθού αζθαιείας ηνπ 

θνξΫα πνπ ζα αλαιΪβεη ηε ζπληάξεζε ηνπ Ϋξγνπ (ΓΔΤΑΛ) Γηα θΪζε επηκΫξνπο εξγαζέα 

ζα ηεξνχληαη : 

 Η ειιεληθά λνκνζεζέα γηα ηελ αζθΪιεηα. 

 Οη πιΫνλ ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο απαηηάζεηο γηα ηελ αζθΪιεηα πνπ ζα νξηζηνχλ 
απφ ηνλ θνξΫα πνπ ζα αλαιΪβεη ηε ζπληάξεζε ηνπ Ϋξγνπ. 

 Οη νδεγέεο ησλ πξνκεζεπηψλ εμνπιηζκνχ. 

 Οη νδεγέεο ησλ παξαζθεπαζηψλ πιηθψλ. 
Γηα ηελ νκαιά ιεηηνπξγέα ηνπ Ϋξγνπ πξΫπεη ζε ηαθηηθΪ ρξνληθΪ δηαζηάκαηα λα γέλεη 
επηζεψξεζε, σο αθνινχζσο : 

 Έιεγρνο ζσιελψζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ δηαξξνψλ, απνθξΪμεσλ θιπ. 

 πληάξεζε ησλ θξεαηέσλ ησλ δηθηχσλ απνρΫηεπζεο δχν θνξΫο ην ρξφλν θαη 
νπσζδάπνηε πξηλ ηελ Ϋλαξμε ηεο πεξηφδνπ Ϋληνλσλ βξνρνπηψζεσλ. 

ΠαξαθΪησ δέλνληαη νδεγέεο αζθαιεέαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζέεο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 



 

εκεηψλεηαη φηη ζε θΪζε δξαζηεξηφηεηα θΪζε θνξΪ κπνξεέ λα Ϋρνπλ εθαξκνγά 
πεξηζζφηεξεο απφ κηα νδεγέεο αζθαιεέαο. ΠξΫπεη θΪζε θνξΪ λα ιακβΪλνληαη ππφςε 
φιεο νη νδεγέεο αζθαιεέαο πνπ Ϋρνπλ εθαξκνγά. 
εκεηψλεηαη επέζεο φηη νη νδεγέεο ζα πξΫπεη λα επηθαηξνπνηεζνχλ απφ ηελ εθηέκεζε ηεο 
επηθηλδπλφηεηαο ηεο θΪζε εξγαζέαο, ιακβΪλνληαο ππφςε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν απηά 
ζα πινπνηεέηαη θΪζε θνξΪ. 
Δργαζίες ζσληήρεζες δηθηύοσ αποτέηεσζες, θρεαηίωλ, οδοζηρώκαηος, 
ζήκαλζες θαη αποθαηάζηαζες δεκηώλ. 
ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Ϋξγνπ ζα απαηηεζεέ ζπληάξεζε ηνπ δηθηχνπ 
απνρΫηεπζεο αθαζΪξησλ θαη νκβξέσλ, ησλ θξεαηέσλ, ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ηεο 
ζάκαλζεο. Δπέζεο κεηΪ απφ Ϋληνλα θαηξηθΪ θαηλφκελα (π.ρ. ππεξβνιηθΫο 
βξνρνπηψζεηο, ρηφλη θιπ) ελδΫρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ δεκηΫο νη νπνέεο ζα απαηηάζνπλ 
επΫκβαζε θαη απνθαηΪζηαζε. Γηα θΪζε ηΫηνηνπ εέδνπο εξγαζέα πξΫπεη λα ιεθζνχλ 
ππφςε ηα παξαθΪησ: 
 
Κίλδπλνη 
Οη θέλδπλνη πνπ ελδΫρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ θαηΪ ηηο εξγαζέεο ζπληάξεζεο ηνπ Ϋξγνπ 
εέλαη: 

 Σξνραέν αηχρεκα 

 Πηψζε απφ χςνο 

 χγθξνπζε – θαηαπιΪθσζε απφ αληηθεέκελν 

 Ηιεθηξνπιεμέα 

 ΠπξθατΪ 
 
Εθηηζέκελεο νκάδεο  
Οη εθηηζΫκελνη ζηνπο παξαπΪλσ θηλδχλνπο εέλαη : 

 Σν πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγεένπ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειΫζεη ηηο εξγαζέεο 

 Οη δηεξρφκελνη νδεγνέ 
 
Πξνηεηλόκελα κέηξα 
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπΪλσ θηλδχλσλ πξνηεέλνληαη : 

 ΔλεκΫξσζε ησλ αξκνδέσλ αξρψλ πξηλ ηελ Ϋλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 

 ΔλεκΫξσζε ησλ νδεγψλ πξηλ ηελ Ϋλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 
 ΣνπνζΫηεζε ησλ θαηΪιιεισλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκΪησλ θαη πηλαθέδσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα γηα ηε ζάκαλζε απηνθηλεηνδξφκσλ θαη 
Γεκνηηθψλ νδψλ. 

 Πεξέθξαμε ησλ Ϋξγσλ θαη θσηηζκφο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο λχρηαο. 

 ΔμαζθΪιηζε αζθαινχο δηΪβαζεο ησλ νρεκΪησλ. 

 Οη εξγαδφκελνη πξΫπεη λα θνξνχλ θσζθνξνχρα γηιΫθα θαη ηα θαηΪιιεια κΫζα 
αηνκηθάο πξνζηαζέαο (θξΪλε, παπνχηζηα, γΪληηα). 

 Διαρηζηνπνέεζε ηνπ παξαγφκελνπ ζνξχβνπ. 

 Πξνζνρά ζε ελαΫξηα δέθηπα θαη ζηηο ειεθηξηθΫο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ Ϋξγνπ. 

 Πξνζνρά ζε ππφγεηα δέθηπα (εθφζνλ ππΪξρνπλ ζηε ζπγθεθξηκΫλε ζΫζε 
εξγαζέαο). 

 ΔμαζθΪιηζε θαζαξηφηεηαο ζηνλ επξχηεξν ρψξν εξγαζέαο. 

 Σάξεζε αζηπλνκηθψλ δηαηΪμεσλ γηα ηηο ψξεο πνπ δηεμΪγνληαη νη εξγαζέεο. 

 ΔμαζθΪιηζε κε πξφζβαζεο ηξέησλ ζην ρψξν ησλ εξγαζηψλ. 
 
Γεληθές παραηερήζεης γηα θάζε είδοσς εργαζία ζσληήρεζες θαη επέκβαζες θαηά 
ηελ ιεηηοσργία ηοσ έργοσ 
ε θΪζε πεξέπησζε πξΫπεη λα αλαγλσξέδνληαη θαη λα πξνιακβΪλνληαη νη θέλδπλνη: 

 Σεο εξγαζέαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ηηο αλαιΪβεη. 

 Σεο εξγαζέαο γηα ηνπο δηεξρφκελνπο νδεγνχο. 

 Οηηδάπνηε αληηθαζέζηαηαη λα εέλαη ζπκβαηφ κε ηελ θαηαζθεπά. 

 Όηαλ ηνπνζεηεέηαη λΫνο εμνπιηζκφο λα θαηαγξΪθεηαη. 



 

 Όηαλ ελζσκαηψλνληαη λΫα πιηθΪ λα δέλνληαη ηα MSDS ηνπ απφ ηνπο πξνκεζεπηΫο 
θαη λα πξνζαξηψληαη ζην ΦΑΤ. 

 ΚΪζε εξγαζέα πξΫπεη λα ζρεδηΪδεηαη ιακβΪλνληαο ππφςε ηεο απνρεηεχζεσο. 
Πξηλ απφ κεξηθά ά νιηθά θαηεδΪθηζε λα εθηηκηνχληαη πιηθΪ πνπ κπνξεέ : 

 Να επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ 

 Να αλαθπθισζνχλ 

 Να ζξπκκαηηζζνχλ 

 Να παξΪγνπλ ζθφλε 
Δπέζεο πξΫπεη λα αμηνινγεζνχλ ηα πιηθΪ πνπ Ϋρνπλ ρξεζηκνπνηεζεέ κε ηε γλψζε πνπ ζα 
ππΪξρεη ηφηε πνπ ζα γέλνπλ νη επεκβΪζεηο. 
 
Γειηία Πιεροθορηώλ Αζθαιείας (MSDS) 
ην παξΪξηεκα ηνπ ΦΑΤ ζα πξνζαξκφδνληαη ηα δειηέα πιεξνθνξηψλ αζθαιεέαο (MSDS) 
ησλ πιηθψλ πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην Ϋξγν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο θαηαζθεπάο, κε επζχλε 
ηνπ ηερληθνχ αζθαιεέαο, ηνπ θαηαζθεπαζηά θαη ηνπ ζπληνληζηά αζθαιεέαο θαηΪ ηελ 
εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ. 
Ο ηετληθός ηοσ θορέα ποσ ζα αλαιάβεη ηε ζσληήρεζε ηοσ έργοσ εέλαη 
ππνρξεσκΫλνο λα πξνζαξηάζεη ζην παξΪξηεκα ηα δειηέα πιεξνθνξηψλ αζθαιεέαο 
(MSDS) ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπληάξεζε θαη ζε ελδερφκελεο 
επηζθεπΫο ηνπ Ϋξγνπ. 
Σεκεηώλεηαη όηη ε πξνζθόκηζε ησλ δειηίσλ πιεξνθνξηώλ αζθαιείαο (MSDS) ησλ πιηθώλ 
είλαη λνκνζεηηθή ππνρξέσζε όισλ ησλ πξνκεζεπηώλ. 
ΗΜΔΙΧΗ:ε πεξέπησζε ηξνπνπνηάζεσλ ηεο κειΫηεο, νη παξαθΪησ επηζεκΪλζεηο 

πξΫπεη λα ελεκεξψλνληαη, ψζηε λα αληαπνθξέλνληαη ζηα πξαγκαηηθΪ δεδνκΫλα. 

 

7. ΟΓΗΓΙΔ ΑΦΑΛΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Γηα ηηο εξγαζέεο ζπληάξεζεο πνπ αλακΫλνληαη, θαηΪ ηε δηΪξθεηα δσάο ηνπ Ϋξγνπ, 
παξαηέζεληαη νη Οδεγέεο Αζθαινχο Δξγαζέαο. 
ΚΪζε Οδεγέα Αζθαινχο Δξγαζέαο πεξηΫρεη : 

 Πεξηγξαθά ησλ πξνηεηλφκελσλ κΫηξσλ πξνζηαζέαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ 

 ΑλαθνξΪ ησλ απαξαέηεησλ ΜΫζσλ Αηνκηθάο Πξνζηαζέαο πνπ πξΫπεη λα ρξεζηκνπνη-
νχληαη απφ ην πξνζσπηθφ. 

ΗΜΔΙΧΗ: Ο Σερληθφο ΑζθΪιεηαο ηνπ ζπλεξγεένπ πνπ ζα εθηειΫζεη ηηο ζπγθεθξηκΫλεο 

εξγαζέεο νθεέιεη λα ζπληΪμεη Δθηέκεζε Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ θαη λα ηελ ππνβΪιιεη 

ζηνλ εξγνδφηε ηνπ. Ο επηθεθαιάο ηνπ ζπλεξγεένπ πξΫπεη λα ιΪβεη ππφςε ηνπ ηα 

πεξηερφκελα ηφζν ηεο Οδεγέαο Αζθαινχο Δξγαζέαο φζν θαη ηεο Δθηέκεζεο 

Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ. 
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Πξηλ ηελ Ϋλαξμε ησλ εξγαζηψλ πξΫπεη λα δηεξεπλεζεέ, ζε ζπλεξγαζέα κε 
ηνπο αξκφδηνπο θνξεέο, ε ηπρφλ χπαξμε θαη ζΫζε ππνγεέσλ δηθηχσλ. Η 
αθξηβάο ζΫζε ησλ δηθηχσλ πξΫπεη λα επηβεβαησζεέ κε επηηφπνπ εξεπλεηηθΫο 
ηνκΫο. (ΠΓ 1073/1981,ΠΓ 16/1993) 

Πξηλ ηελ Ϋλαξμε ησλ εξγαζηψλ πξΫπεη λα κειεηεζεέ ε αλΪγθε αληηζηάξημεο 
ησλ πξαλψλ ηεο ηΪθξνπ (ππφγεηνο νξέδνληαο, παιαηφηεξεο εθζθαθΫο ζην 
ρψξν, ζχζηαζε εδαθηθψλ πιηθψλ) θαζψο θαη νη παξαθεέκελεο θαηαζθεπΫο. 
Σα απαηηνχκελα κΫηξα αληηζηάξημεο πξΫπεη λα κειεηνχληαη απφ αξκφδην 
κεραληθφ. (ΠΓ 1073/1981,ΠΓ 16/1996)     

Ο ρψξνο εξγαζέαο πξΫπεη λα πεξηθξαρζεέ, ψζηε λα απνηξαπεέ ε πξφζβαζε 
ζε δηεξρφκελνπο πεδνχο θαη νράκαηα θαη λα ηνπνζεηεζεέ ζάκαλζε γηα 
ελεκΫξσζε ησλ δηεξρφκελσλ νδεγψλ θαη πξνζσξηλά εθηξνπά ηεο 
θπθινθνξέαο, (ΤΑ 503/2003, ΠΓ1073/1981,ΠΓ 16/1996) 

ΚαηΪ ηηο εθζθαθΫο πξΫπεη λα αληινχληαη ζπλερψο. Σα λεξΪ πξΫπεη λα 
δηνρεηεχνληαη ζε ζηφκηα ππνλφκσλ, εθφζνλ εέλαη εθηθηφ. (ΠΓ 1073/1981) 

Σα ππφγεηα χδαηα πξΫπεη λα αληινχληαη ζπλερψο. Σα λεξΪ πξΫπεη λα 
δηνρεηεχνληαη ζε ζηφκηα ππνλφκσλ, εθφζνλ εέλαη εθηθηφ. (ΠΓ 1073/1981) 

Πξνζσξηλά απνζάθεπζε πξντφλησλ εθζθαθάο πξΫπεη λα γέλεηαη ζε ζΫζεηο 
εθηφο ηνπ εχξνπο θαηΪθιηζεο ηνπ πηζαλνχ πξέζκαηνο νιέζζεζεο. Σα 
πξντφληα εθζθαθάο δελ πξΫπεη λα απνζεθεχνληαη ζε θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο. Δπέζεο θνληΪ ζηα πξαλά δελ πξΫπεη λα απνζεθεχνληαη πιηθΪ θαη 
εξγαιεέα. (ΠΓ 1073/1981) 

Οη ρεηξηζηΫο ησλ κεραλεκΪησλ πξΫπεη λα θξαηνχλ απνζηΪζεηο αζθαιεέαο 
απφ πξΪλε θαη πθηζηΪκελεο θαηαζθεπΫο – εμνπιηζκφ, δέθηπα. Ο ρεηξηζκφο 
ησλ κεραλεκΪησλ πξΫπεη λα γέλεηαη κε ηδηαέηεξε πξνζνρά. (ΠΓ 1073/1981) 

Οη εξγαζέεο εληφο ηεο εθζθαθάο πξΫπεη λα μεθηλνχλ κεηΪ ηε βεβαέσζε ηνπ 
αξκφδηνπ εξγνιΪβνπ φηη δελ ππΪξρεη θέλδπλνο. (ΠΓ 1073/1981) 

Η πξφζβαζε ζηελ ηΪθξν πξΫπεη λα γέλεηαη απφ ζθΪιεο, νη νπνέεο 
πξνζδΫλνληαη θαη ζηα δπν Ϊθξα ηνπο. (ΠΓ 1073/1981)  

ε πεξέπησζε πνπ ν θπζηθφο θσηηζκφο ζηελ ηΪθξν δελ επαξθεέ, πξΫπεη λα 
εγθαζέζηαληαη πξνβνιεέο. (ΠΓ 1073/1981)  

Οη νδεγνέ ησλ θνξηεγψλ απηνθηλάησλ πνπ κεηαθΫξνπλ πξντφληα εθζθαθάο 
πξΫπεη λα ηεξνχλ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ ΚΟΚ. Σα θνξηεγΪ δελ πξΫπεη λα 
ππεξθνξηψλνληαη πΫξαλ ηνπ σθΫιηκνπ βΪξνπο. Δπέζεο ηα αδξαλά δελ 
πξΫπεη λα μεπεξλνχλ ηα ρεέιε ηεο θαξφηζαο. ΣΫινο πξΫπεη λα 
ρξεζηκνπνηεέηαη ην πξνζηαηεπηηθφ θΪιπκκα ηεο θαξφηζαο. (ΠΓ 1073/1981)   

Οη νδεγνέ ησλ θνξηεγψλ απηνθηλάησλ πξΫπεη λα θξαηνχλ απνζηΪζεηο 
αζθαιεέαο απφ ελαΫξηα δέθηπα ειεθηξνδφηεζεο. Γηα ιφγνπο επζηΪζεηαο ησλ 
θνξηεγψλ δελ πξΫπεη λα θπθινθνξνχλ κε ππεξπςσκΫλεο ηηο θαξφηζεο ηνπο. 
(ΠΓ 1073/1981) 

Οη εξγαδφκελνη πξΫπεη λα ηεξνχλ απνζηΪζεηο αζθαιεέαο απφ θηλνχκελα 
κεραλάκαηα θαη νράκαηα. Δπέζεο δελ πξΫπεη λα αλαπαχνληαη ζε 
επηθέλδπλνπο ρψξνπο. (ΠΓ 1073/1981)  

Σα πξαλά ηεο ηΪθξνπ θαη νη αληηζηεξέμεηο πξΫπεη λα επηζεσξνχληαη απφ 
αξκφδην πξφζσπν ζε θαζεκεξηλά βΪζε, εθφζνλ ην βΪζνο ηεο ηΪθξνπ 
ππεξβαέλεη ην 1,50 κ. (ΠΓ 1073/1981)  

Σα πξαλά ηεο ηΪθξνπ θαη νη αληηζηεξέμεηο πξΫπεη λα επηζεσξνχληαη απφ 
αξκφδην πξφζσπν, εθφζνλ ην Ϊθξν ηεο δηαλνηγφκελεο ηΪθξνπ εέλαη βΪζνπο 
κεγαιχηεξνπ ησλ 3,00 κ. (ΠΓ 1073/1981)  

Οη παξαηεξάζεηο ησλ παξαπΪλσ ειΫγρσλ πξαλψλ απφ ην αξκφδην 
πξφζσπν πξΫπεη λα θαηαγξΪθνληαη ζην Ηκεξνιφγην ΜΫηξσλ ΑζθΪιεηαο ηνπ 
Ϋξγνπ (ΠΓ 1073/1981, Ν 1396/1983) 

Λεπηνκεξάο εμΫηαζε ηεο ηΪθξνπ δηελεξγεέηαη απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ 
κεηΪ απφ δεκηΫο ε θαηαπηψζεηο πξαλψλ. (ΠΓ 1073/1981) 
 
Λεπηνκεξάο εμΫηαζε ηεο ηΪθξνπ δηελεξγεέηαη απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ 
κεηΪ ηε δηαθνπά εξγαζηψλ ιφγσ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ (πρ 
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Η ζηΪζκεπζε νράκαηνο κεηαθνξΪο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληάξεζεο ησλ 
νρεηψλ πξΫπεη λα γέλεηαη ζε αζθαιΫο ζεκεέν. (ΠΓ 16/1996) 

Η εξγαζέα πξΫπεη λα εθηειεέηαη παξνπζέα ηνπιΪρηζηνλ δπν αηφκσλ (Ϋλα 
εληφο ηνπ νρεηνχ θαη Ϋλα εθηφο).(ΠΓ 16/1996) 

πληζηΪηαη ε ρξάζε ζπζηάκαηνο ελδνεπηθνηλσλέαο κεηαμχ ησλ 
εξγαδνκΫλσλ. Δπέζεο πξΫπεη λα εμεηΪδεηαη θαη δπλαηφηεηα επηθνηλσλέαο 
κε κνλΪδα παξνράο πξψησλ βνεζεηψλ. 

πληζηΪηαη λα γέλεηαη νπηηθφο Ϋιεγρνο ησλ εμφδσλ ηνπ νρεηνχ πξηλ ηελ 
Ϋλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 

πληζηΪηαη λα απνθεχγεηαη ην θΪπληζκα θαη ε ρξάζε θιφγαο εληφο ηνπ 
νρεηνχ 

πληζηΪηαη λα απνθεχγνληαη νη εξγαζέεο ζε νρεηνχο φηαλ επηθξαηνχλ 
δπζκελεέο θαηξηθΫο ζπλζάθεο (βξνρά, Ϊλεκνο, ρηφλη, παγεηφο). 

ΠξΫπεη λα ηεξεέηαη θαιά πγηεηλά απφ ην πξνζσπηθφ ζπληάξεζεο ησλ 
νρεηψλ (πιχζηκν ρεξηψλ, αιιαγά ξνχρσλ κεηΪ ηελ εξγαζέα). 

Μ.Α.Π.           
1 

2 

3 

4 

5
 

ΜΪζθα πιάξνπο πξνζψπνπ κε θέιηξα ΔΝ 136 class 2 

Παπνχηζηα (απαξαέηεηα γηα θΪζε εξγαζέα ζην εξγνηΪμην) ΔΝ  345 (S3) 

ΓΪληηα ΔΝ 388 

ΚξΪλνο (απαξαέηεην γηα θΪζε εξγαζέα ζην εξγνηΪμην) ΔΝ 345 (S3) 

Φφξκα εξγαζέαο ΔΝ 465 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                19 
 
                20 
 

ζενκελέα, παγεηφο). (ΠΓ 1073/1981) 

Λεπηνκεξάο εμΫηαζε ηεο ηΪθξνπ δηελεξγεέηαη απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ, 
αλεμαξηάησο ησλ παξαπΪλσ, κηα θνξΪ εβδνκαδηαέσο. (ΠΓ 1073/1981)  

Οη παξαηεξάζεηο ησλ παξαπΪλσ ειΫγρσλ πξαλψλ απφ ην κεραληθφ πξΫπεη 
λα θαηαγξΪθνληαη ζην Ηκεξνιφγην ΜΫηξσλ ΑζθΪιεηαο ηνπ Ϋξγνπ. (ΠΓ 
1073/1981, Ν 1396/1983) 

Μ.Α.Π 1 

                     2 
                     3 
                     4 

Παπνχηζηα (απαξαέηεηα γηα θΪζε εξγαζέα ζην εξγνηΪμην) ΔΝ 345 (S3) 

ΓΪληηα ΔΝ 388 

ΚξΪλνο (απαξαέηεην γηα θΪζε εξγαζέα ζην εξγνηΪμην) ΔΝ 397 

Αλαθιαζηηθφ γηιΫθν ΔΝ 471 (class 2) 
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Οη ππεχζπλνη ησλ ζπλεξγεέσλ ζπληάξεζεο θξεαηέσλ πξΫπεη λα εέλαη 
ελεκεξσκΫλνη γηα φια ηα δηαζΫζηκα ζηνηρεέα (κεζνδνινγέα, εέδνο 
θξεαηένπ, εέδνο εξγαζέαο, ζπλζάθεο θπθινθνξέαο). 

Ο ρψξνο εξγαζέαο επέ ηεο νδνχ πξΫπεη λα πεξηθξαρζεέ, ψζηε λα 
απνηξαπεέ ά πξφζβαζε ζε δηεξρφκελνπο πεδνχο θαη νράκαηα θαη λα 
ηνπνζεηεζεέ ζάκαλζε γηα ελεκΫξσζε ησλ δηεξρφκελσλ νδεγψλ θαη 
πξνζσξηλά εθηξνπά ηεο θπθινθνξέαο, (ΠΓ 16/1996) 

Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα εξγαζηεέ εληφο ησλ θξεαηέσλ πξΫπεη λα 
εμαζθαιηζηεέ ε επΪξθεηα νμπγφλνπ (ΠΓ 16/1996) 

Δληφο ησλ θξεαηέσλ πξΫπεη λα δηελεξγνχληαη κεηξάζεηο παξαγφλησλ γηα 
αλέρλεπζε επηθέλδπλσλ νπζηψλ. (ΠΓ 16/1996) 

ΠξΫπεη λα εμαζθαιηζηεέ κΫζνδνο επηθνηλσλέαο κεηαμχ ησλ ζπλεξγεέσλ 
εληφο θαη εθηφο ησλ θξεαηέσλ. (ΠΓ 16/1996) 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε Ϋθηαθησλ θαηαζηΪζεσλ πξΫπεη λα ππΪξρεη 
εξγαδφκελνπο πΪλσ απφ ην θξεΪηην γηα παξαθνινχζεζε θαη παξνρά 
βνάζεηαο, εθφζνλ θξηζεέ αλαγθαέν. (ΠΓ 16/1996) 

Η πξφζβαζε θαη Ϋμνδνο απφ ην θξεΪηην πξΫπεη λα γέλεηαη κΫζσ ησλ 
ζθαιψλ ά κε ηε βνάζεηα αλπςσηηθάο δηΪηαμεο ζε ηξέπνδα. (ΠΓ 16/1996) 

Δληφο ησλ θξεαηέσλ πξΫπεη λα εμαζθαιηζηεέ θσηηζκφο. (ΠΓ 16/1996) 

Δμνπιηζκφο, εξγαιεέα θαη θαιψδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εληφο ησλ 
θξεαηέσλ πξΫπεη λα εέλαη θαηΪιιεια γηα πγξφ πεξηβΪιινλ. (ΠΓ 16/1996) 

Σν πξνζσπηθφ πνπ εξγΪδεηαη εληφο ησλ θξεαηέσλ πξΫπεη λα εμεηΪδεηαη 
πεξηνδηθΪ απφ ηνλ ηαηξφ εξγαζέαο ηεο επηρεέξεζεο. (ΠΓ 16/1996, ΠΓ 
17/1996, Ν 1568/1985) 

Σα θξεΪηηα πξΫπεη λα θιεέλνληαη κεηΪ ηε ιάμε ησλ εξγαζηψλ (βΪξδηα, 
εκΫξα).(ΠΓ 16/1996) 

Η πινπνέεζε ζπζηάκαηνο Άδεηαο Δξγαζέαο απνηειεέ κΫηξν πνπ 
ζπκβΪιιεη νπζηαζηηθΪ ζηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκΪησλ θαη ζπλεπψο 
πξΫπεη λα ιεθζεέ ππφςε. 

Σν ζχζηεκα Ϊδεηαο εξγαζέαο πξΫπεη λα πξνβιΫπεη πνηνο εθδέδεη ηελ 
Ϊδεηα. 

Σν ζχζηεκα Ϊδεηαο εξγαζέαο πξΫπεη λα πξνβιΫπεη γηα πνηφλ εθδέδεηαη ε 
Ϊδεηα. 

Σν ζχζηεκα Ϊδεηαο εξγαζέαο πξΫπεη λα πξνβιΫπεη γηα πνηα εξγαζέα 
εθδέδεηαη ε Ϊδεηα. 

Σν ζχζηεκα Ϊδεηαο εξγαζέαο πξΫπεη λα πξνβιΫπεη ηελ εκεξνκελέα 
Ϋθδνζεο θαη ηζρχνο ηεο Ϊδεηαο. 

Σν ζχζηεκα Ϊδεηαο εξγαζέαο πξΫπεη λα πξνβιΫπεη πνηα ε δηΪξθεηα ηεο 
Ϊδεηαο (φρη κεγαιχηεξε ηεο κηαο βΪξδηαο). 

Σν ζχζηεκα Ϊδεηαο εξγαζέαο πξΫπεη λα πξνβιΫπεη πνηα εέλαη ηα 
απαξαέηεηα κΫηξα πνπ πξΫπεη λα ιεθζνχλ θαηΪ ηελ εέζνδν θαη εξγαζέα 
ζε θιεηζηφ ρψξν. 

Μ.Α.Π.          1 
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ΜΪζθα πιάξνπο πξνζψπνπ κε θέιηξα ΔΝ 136 class 2 

Παπνχηζηα (απαξαέηεηα γηα θΪζε εξγαζέα ζην εξγνηΪμην) ΔΝ 345 (S3) 

ΓΪληηα ΔΝ 388 

ΚξΪλνο (απαξαέηεην γηα θΪζε  εξγαζέα ζην εξγνηΪμην) ΔΝ 397 

Φφξκα εξγαζέαο ΔΝ 465 

Αλαθιαζηηθφ γηιΫθν ΔΝ 471 (class 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΔΡΓΑΙΑ ΔΡΓΑΙΔ Δ ΟΓΟΤ ΤΠΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ (ζσλέτεηα)  

Μέηρα          1 
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Πξηλ ηελ Ϋλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζε νδφ ππφ θπθινθνξέα πξΫπεη λα 
ελεκεξσζνχλ νη αξκφδηεο αξρΫο θαη νη Ϊκεζα ελδηαθεξφκελνη. (ΤΑ 
503/2003) 

Η ηξνραέα ηεο πεξηνράο πξΫπεη λα ελεκεξσζεέ γηα ηηο εξγαζέεο θαη ηηο 
θπθινθνξηαθΫο ξπζκέζεηο, ψζηε λα δηεπζεηεζεέ ην ζΫκα ησλ αδεηψλ. 
Δπέζεο πξΫπεη λα θαζνξηζηεέ αλ απαηηεέηαη ε ζπλδξνκά ηεο ηξνραέαο γηα 
ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξέαο. (ΤΑ 503/2003) 

Η πξνζσξηλά ζάκαλζε ηεο νδνχ πξΫπεη λα γέλεηαη φπσο πξνβιΫπεηαη 
απφ ηα ζθαξηθάκαηα ηεο ΤΑ 502/2003 ά ηε ζρεηηθά κειΫηε (εθφζνλ ε 
πεξέπησζε δελ αληηζηνηρεέ ζε θΪπνην απφ ηα ζθαξηθάκαηα). (ΤΑ 
503/2003) 

ΠξΫπεη λα εμαζθαιέδεηαη πιάξεο θαη ηθαλνπνηεηηθά πεξέθξαμε ηνπ ρψξνπ 
ησλ εξγαζηψλ, απνηξΫπνληαο ηνπο κε Ϋρνληεο εξγαζέα λα εηζΫιζνπλ ζε 
απηφλ. Δπέζεο πξΫπεη λα απνηξΫπεηαη ε εέζνδνο νρεκΪησλ, πνπ Ϋρνπλ 
παξεθθιέλεη απφ ηελ πνξεέα ηνπο, ζην ρψξν. (ΤΑ 503/2003) 

Όιεο νη εξγαζέεο πξΫπεη λα εθηεινχληαη εληφο ηεο πεξέθξαμεο ηνπ Ϋξγνπ. 
(ΤΑ 503/2003) 

Όινη νη εξγαδφκελνη πξΫπεη λα θνξνχλ θσζθνξέδνληα γηιΫθα ζπλερψο. 
(ΤΑ 503/2003, ΠΓ 396/1994) 

Να δηαηεξεέηαη θαζαξφο ν ρψξνο εξγαζέαο Ϊιια θαη ν επξχηεξνο ρψξνο 
πεξέ απηφλ (νδφζηξσκα). (ΤΑ 503/2003)  

ΜεηΪ ην ηΫινο ηεο εξγαζέαο φια ηα νράκαηα θαη κεραλάκαηα πξΫπεη λα 
αζθαιέδνληαη. (ΤΑ 503/2003) 

Η αλΪξηεζε ησλ πηλαθέδσλ, θαηΪ ηηο αλπςσηηθΫο εξγαζέεο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζΫηεζε ηνπο, πξΫπεη λα γέλεηαη μερσξηζηΪ γηα 
θαζεκέα θαη κε «πληρηφ» δΫζηκν. (ΤΑ 503/2003) 

Οη εξγαδφκελνη πξΫπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ηνπνζΫηεζεο 
ησλ πηλαθέδσλ κΫρξη λα πιεζηΪζνπλ ζην Ϋδαθνο. (ΤΑ 503/2003) 

Οη εξγαδφκελνη πνπ ηνπνζεηνχλ πηλαθέδεο θαη ζηεζαέα πξΫπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχλ γΪληηα. (ΤΑ 503/2003, ΠΓ 396/1994) 

Οη πηλαθέδεο πξΫπεη λα ζηεξεψλνληαη, ψζηε λα κελ αλαηξαπνχλ (βαξηΫο 
βΪζεηο, πξφζδεζε).(ΤΑ 503/2003) 

πληζηΪηαη λα ρξεζηκνπνηεέηαη ηνπιΪρηζηνλ Ϋλαο εξγαδφκελνο γηα ηελ 
πξνζσξηλά ξχζκηζε ηεο θπθινθνξέαο αλ θξηζεέ απαξαέηεην. Ο 
εξγαδφκελνο πξΫπεη λα θνξΪεη θσζθνξέδνλ γηιΫθν, θξΪλνο, παπνχηζηα 
θαη λα θξαηΪεη θφθθηλε ζεκαέα. Δπέζεο πξΫπεη λα εέλαη ελεκεξσκΫλνο γηα 
ηνπο ηξφπνπο ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξέαο θαη ελεκΫξσζεο ησλ 
δηεξρφκελσλ νδεγψλ. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ εξγαζηψλ πξΫπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη θψλνη, γηα ην δηαρσξηζκφ ηνπ εξγνηαμένπ απφ ηελ νδφ 
(ΤΑ 503/2003) 

Να ρξεζηκνπνηεέηαη, αλ απαηηεέηαη, φρεκα πξνεηδνπνέεζεο ησλ 
δηεξρφκελσλ νδεγψλ. (ΤΑ 503/2003) 

ΠξΫπεη λα ειΫγρεηαη ζε θαζεκεξηλά βΪζε φηη δελ κεηαθηλάζεθαλ ά 
αθαηξΫζεθαλ πιηθΪ ζάκαλζεο ά αζθΪιηζεο. ε πεξέπησζε πνπ Ϋρεη 
ζπκβεέ θΪηη ηΫηνην, πξΫπεη λα απνθαζέζηαληαη Ϊκεζα ηα κΫηξα αζθΪιεηαο. 
(ΤΑ 503/2003) 

Μ.Α.Π          1  Αλαθιαζηηθφ γηιΫθν ΔΝ 471 (class 2) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΜΔΛΔΣΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΥΔΓΙΑ «AS BUILT» 
 
ΜειΫηε πνπ εθαξκφδνληαη εέλαη: 

 
Η δηΪξζξσζε ηεο κειΫηεο εέλαη ε παξαθΪησ: 

 
ΣΔΤΥΗ 
1. Σερληθά Έθζεζε 
2. Σηκνιφγην ΜειΫηεο 
3. ΑλΪιπζε Σηκψλ 
4. Πξνυπνινγηζκφο ΜειΫηεο 
5. ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο 
6. Σερληθά Πεξηγξαθά 
7. πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ 
8. ΦΪθεινο ΑζθΪιεηαο θαη Τγεέαο (ΦΑΤ) 

9. ρΫδην ΑζθΪιεηαο θαη Τγεέαο (ΑΤ) 
 
ΗΜΔΙΧΗ 
Ο πληνληζηάο Αζθαιεέαο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ νθεέιεη λα ζπκπεξηιακβΪλεη ζην 
παξφλ θεθΪιαην ηνπ ΦΑΤ θαηΪινγν ησλ κειεηψλ εθαξκνγάο θαη ησλ “ass built” ζρεδέσλ 
ηνπ Ϋξγνπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: ΜΗΣΡΩΟ ΔΠΔΜΒΑΔΩN ΣΟ ΔΡΓΟ 
 
ΠαξαθΪησ παξνπζηΪδεηαη ην κεηξψν επεκβΪζεσλ ζην Ϋξγν. Σν κεηξψν επεκβΪζεσλ 
ζην Ϋξγν πξΫπεη λα ελεκεξψλεηαη κεηΪ απφ θΪζε λΫα επΫκβαζε ζε απηφ, κε ηα ζηνηρεέα 
πνπ ζα πξνθχπηνπλ θΪζε θνξΪ.  
 

ΔΠΔΜΒΑΗ 
(ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ) 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΔΝΑΡΞΗ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ 
ΠΡΟΔΚΤΦΑΝ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 

 
 

    

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ  
 

 Ν1568/1985 «Υγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», ΦΔΚ 117Α/85 

 Ν2224/1994 «Ρχζκηζε ζεκΪησλ εξγαζέαο, ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκΪησλ, 
Τγηεηλάο – ΑζθΪιεηαο θιπ», ΦΔΚ 112Α/94 

 Ν1396/1983 «Υπνρξεώζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο 
νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα», ΦΔΚ 126Α/83 

 Ν1430/1984 «Κύξσζε ηεο αξηζκ. 62 Δηεζλνύο Σπκβάζεηο Εξγαζίαο, πνπ αθνξά 
ηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ πνπ 
έρνπλ ζρέζε κε απηή», ΦΔΚ 49Α/84  

 ΠΓ17/1996 «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΕΟΚ», ΦΔΚ 11Α96, φπσο 
ηξνπνπνηάζεθε κε ην ΠΓ 159/1999 (ΦΔΚ 157Α/99) 

 ΠΓ305/1996 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα 
εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ 
νδεγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΔΚ 212Α/96 

 ΠΓ1073/1981 «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηώλ εηο 
εξγνηάμηα νηθνδνκώλ θαη πάζεο θύζεσο έξγσλ αξκνδηόηεηνο Πνιηηηθνύ 
Μεραληθνύ», ΦΔΚ 260Α/81 

 ΠΓ395/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε 
ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο εξγαδόκελνπο θαηά ηελ εξγαζία 
ηνπο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ Σπκβνπιίνπ 89/655/ΕΟΚ», ΦΔΚ 220Α94, 
φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηα ΠΓ89/1999 (ΦΔΚ 94Α/99) ΚΑΙ ΠΓ304/2000 (ΦΔΚ 
241Α/00) 

 ΠΓ396/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε από 
ηνπο εξγαδόκελνπο εμνπιηζκώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε 
ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ Σπκβνπιίνπ 89/656/ΕΟΚ», ΦΔΚ 220Α/94 

 ΠΓ397/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηε 
ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη 
ηελ νζθπτθή ρώξα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ 
Σπκβνπιίνπ 90/269/ΕΟΚ», ΦΔΚ 221Α/94 

 ΠΓ225/1989 «Υγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηα ππόγεηα ηερληθά έξγα» ΦΔΚ 106Α/89 

 ΠΓ778/1989 «Πεξί ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθώλ 
εξγαζηώλ», ΦΔΚ 193Α/80 

 ΠΓ31/1990 «Επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκόο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ 
εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ» ΦΔΚ 11Α/90, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην ΠΓ49/1991 
(ΦΔΚ 180Α/91) 

 ΠΓ95/1978 «Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο 
εξγαζίαο ζπγθνιιήζεσλ» ΦΔΚ 20Α/78 

 ΠΓ95/1978 «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από θπζηθνύο, ρεκηθνύο θαη 
βηνινγηθνύο παξάγνληεο. Τξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ 
ζπκβνπιίνπ 88/642/ΕΟΚ», ΦΔΚ 34Α/93 

 ΠΓ176/2005 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο όζνλ αθνξά ζηελ 
έθζεζε εξγαδνκέλσλ ζε θηλδύλνπο πξνεξρόκελνπο από θπζηθνύο παξάγνληεο 
(θξαδαζκνύο), ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ Οδεγία 2002/44/ΕΚ», ΦΔΚ 227Α/05 

 ΠΓ105/1995 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο 
ζηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΔΚ 67Α/95 

 ΤΑ502/2003 «Έγθξηζε Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο Σήκαλζεο Εθηεινύκελσλ 
Οδηθώλ Έξγσλ εληόο θαη εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ σο ειάρηζηα όξηα», ΦΔΚ 
946/03 

 ΤΑ130646/1984 «Ηκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο», ΦΔΚ 154Β/84 

 ΚΤΑ16440/1993 «Καλνληζκόο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά 
ζπλαξκνινγνύκελσλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε 
κεηαιιηθώλ ζθαισζηώλ», ΦΔΚ 756Β/93 



 

 ΑΠ. νηθ 433/2000 «Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Υγείαο (ΦΑΥ) σο 
απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ γηα ηε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Δεκόζηνπ 
Έξγνπ», ΦΔΚ 1176Β/00 

 ΑΠ. ΓΙΠΑΓ/νηθ 177/2001 «Πξόιεςε εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηε κειέηε ηνπ 
έξγνπ», ΦΔΚ 226Β/01 

 ΑΠ.ΓΔΔΠΠ/νηθ 85/2001 «Καζηέξσζε ηνπ Σρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Υγείαο (ΣΑΥ) 
θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Υγείαο (ΦΑΥ) σο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 
έγθξηζε κειέηεο ζην ζηάδην ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ή/θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε 
θάζε Δεκόζην Έξγν», ΦΔΚ 686Β/01 

 ΑΠ. ΓΙΠΑΓ/νηθ 889/2002 «Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ 
θαηά ηελ θαηαζθεπή Δεκνζίσλ Έξγσλ», ΦΔΚ 16Β/03 

 

 


