
 

  Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ 
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, 81100 Λέζβνο 

Σει:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121  
E-mail:meletes@deyamyt.gr 

 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ:      
Κατασκευή αγωγών ύδρευσης στο στρατιωτικό πρατήριο   

 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ:   82  /2018 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:     Πφξνη ΓΔΤΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 4.096,19 € Υσξίο ηνλ Φ.Π.Α. 

 

                                     9.ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (ΦΑΤ) 

 
ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ο παξψλ ΦΑΤ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 3051/1996 «Διάρηζηεο 
πξνδηαγξαθέο γηα αζθάιεηα θαη πγεία πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή 
θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ.», ΦΔΚ 212Α, 29/8/1996 θαη 
απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο 
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ. 
 
Οη πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο ΦΑΤ ζηεξίδνληαη: 

 ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Τγηεηλή θαη 

Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γεληθά, αιιά θαη Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

Αζθάιεηα γηα ηα ηερληθά έξγα θαη ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζε απηά).  

 ε πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζεί ζην εξγν. 

 ε πξνδηαγξαθέο πιηθψλ πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν. 

 ηελ θαιή πξαθηηθή, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ, ηεο 

εκπεηξίαο θαη ηέρλεο. 

 

ΗΜΔΙΩΗ 

Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν αλαζεσξεκέλνο ΦΑΤ πξέπεη λα παξαδνζεί ζηνλ Κχξην 

ηνπ έξγνπ. εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε δηαρσξηζκνχ ηνπ έξγνπ ζε επηκέξνπο 

ηδηνθηήηεο, θάζε ηδηνθηήηεο πξέπεη λα ιάβεη αληίγξαθν ηνπ ΦΑΤ. 

Ο ΦΑΤ πεξηέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ αζθαιή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαζψο θαη 

εξγαζίεο κεηαηξνπήο ηνπ. πλεπψο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θάζε θνξά πνπ 

θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη λα ελεκεξψλεηαη εθφζνλ πξνθχπηνπλ 

ζηνηρεία. 

εκεηψλεηαη φηη ε εθαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ειέγρεηαη απφ ην αξκφδην Κέληξν Πξφιεςεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ. 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

Ο παξψλ ΦΑΤ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. 
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1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΔΡΓΟ :« Κατασκευή αγωγού ύδρευσης στο στρατιωτικό πρατήριο » 
ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΡΓΟΤ : Γεκνηηθή Δλφηεηα Μπηηιήλεο  
ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ : Όιν ην ηκήκα ηνπ έξγνπ  θαηαζθεπάδεηαη  
                                                 ζε  εληφο ηνπ ρψξνπ φπνπ βξίζθεηαη ην ηξαηησηηθφ             
                                                 Πξαηήξην  θαη ζπγθεθξηκέλα νη ηξαηησηηθέο Καηνηθίεο      
                                                  
ΑΡΙΘΜΟ ΑΓΔΙΑ  :  
ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  : Γ.Δ.Τ.Α. ΛΔΒΟΤ 
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ  : Ο ζπληνληζηήο αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 
ΑΡΜΟΓΙΟ ΚΔΠΔΚ  : ΚΔΠΔΚ 
 

2. ΤΝΣΟΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Η παρούσα μελέτη έργου, υπό τον τίτλο «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης στο τρατιωτικό 

Πρατήριο » αφορά την κατασκευή των απαραίτητων έργων για την επέκταση του αγωγού 

ύδρευσης και παροχών υδροληψίας καθώς  και τη σύνδεση του με το υφιστάμενο δίκτυο. 

 

Σο έργο που προτείνεται: 

 Κατασκευή αγωγού ύδρευσης, συνολικού μήκους 150,00 μμ από σωλήνα 

πολυαιθυλενίου PE 100, ονομ. διαμέτρου DN 63 mm/ονομ. πίεσης PN 16ατμ.  

 

Ο αγωγός κατασκευάζεται σε όρυγμα περίπου 150,00 μ, με πλάτος ορύγματος 0,60 μ & 

μέσο βάθος 1,00 μ. σε χωματόδρομο εντός του παλαιού στρατοπέδου και νυν τρατιωτικό 

Πρατήριο . Παράλληλα θα κατασκευαστούν ιδιωτικές παροχές σύνδεσης από τον κεντρικό 

αγωγό ύδρευσης μέχρι το φρεάτιο ιδιωτικών παροχών ή τον υδρομετρητή. . 
  

Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξαπάλσ έξγσλ δίλεηαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο 
Οξηζηηθήο Μειέηεο θαη ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 
ΗΜΔΙΧΗ: ε πεξίπησζε πνπ αθνινπζήζνπλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο κειέηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ν πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα 

ελεκεξψζεη ηελ παξνχζα ζχληνκε ηερληθή πεξηγξαθή, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

 
3. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

Οη θαλνληζκνί κε βάζε ηνπ νπνίνπο ζπληάρζεθε ε κειέηε αλαθέξνληαη ζηα επί κέξνπο 

ηεχρε ηεο κειέηεο, ήηνη Σεχρνο Έθζεζεο, Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θιπ. 

ΗΜΔΙΧΗ: ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο ν θαηάινγνο ησλ Καλνληζκψλ 

πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

 

4. ΠΑΡΑΓΟΥΔ 

Οη παξαδνρέο πνπ αθνινπζνχλ πξνέξρνληαη απφ ηε κειέηε. Οη παξαδνρέο δελ ππνθα-

ζηζηνχλ θαη δελ ππεξηζρχνπλ ησλ αληίζηνηρσλ ηεο κειέηεο. 

Α.  ΔΓΑΦΟ 

 Δπηηξεπφκελε ηάζε εδάθνπο Mpa   0.25 

 Μέηξν ζπκπίεζεο Mpa    15.000 

Β. ΔΙΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 εηζκηθφηεηα πεξηνρήο    ΙΙΙ 

 εηζκηθή επηηάρπλζε εδάθνπο    α = 0,16 

 πληειεζηέο ζεηζκνχ     qw = 1,00 

Γ. ΦΟΡΣΙΑ 

 Δηδηθφ βάξνο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο  25,00 KN/m3 

 Δηδηθφ βάξνο γαηψλ     20,00 KN/m3 

 Δηδηθφ βάξνο γαηψλ ππφ άλσζε   10,00 KN/m3 

 Δπηζηξψζεηο πιαθψλ     2,00  KN/m2 



 

ΗΜΔΙΧΗ: ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο, ν θαηάινγνο ησλ παξαδνρψλ 

πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

 

 

5. ΤΛΙΚΑ 

Σα πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ ηεο κειέηεο. 

ΗΜΔΙΧΗ: Σν παξφλ θεθάιαην ηνπ ΦΑΤ πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν. 

 

 

 

6.  ΥΡΗΙΜΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

Δγτεηρίδηο επηζεώρεζες θαη ζσληήρεζες ηοσ έργοσ 

Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαζψο θαη κειινληηθέο επεκβάζεηο ζην έξγν θξίλεηαη 

ρξήζηκν λα ιεθζνχλ ππφςε νη επηζεκάλζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

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

Γ.Δ.Τ.Α.Λ. έλα ιεπηνκεξέο θαη πιήξεο ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ηνπ Έξγνπ (ησλ πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εμνπιηζκνχ θηλεηνχ 

θαη κε θιπ). 

Σν Δγρεηξίδην απηφ ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο νδεγίεο θαη ηνπο ηξφπνπο εθηέιεζεο κηαο 

πιήξσο ηθαλνπνηεηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο ελδεηθηηθά θαη 

φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξεηαη ζηα παξαθάησ : 

1. Οδεγίεο ζπληήξεζεο αλαθεξφκελεο ζηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο, πιηθά, εμνπιηζκφ, θιπ. 

γηα θάζε ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο. 

2.  Σεχρνο νδεγηψλ γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηνπ ειέγρνπο, πνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη 

πεξηνδηθά ζην κέιινλ. 

3. Σεχρε νδεγηψλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ θπξίσλ έξγσλ (π.ρ. 

αγσγψλ αθαζάξησλ – νκβξίσλ, θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, δηθιείδσλ, 

αληιηνζηαζίσλ θιπ.) θαη φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, αθηλήηνπ θαη θηλεηνχ. 

4.  Σεχρνο νδεγηψλ γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηηο ζπληεξήζεηο πνπ ζα γίλνληαη ζηα έξγα 

απνρέηεπζεο πνπ ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν, ζηα πιαίζηα ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. 

5. Αλαιπηηθέο Σερληθέο Δθζέζεηο θαη νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν απνθαηάζηαζεο θζνξψλ θαη 

δεκηψλ, πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηαζζνχλ κειινληηθά. 

6. Πξφηαζε νξγάλσζεο ηεο ζπληήξεζεο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ζα αλαιάβεη ε 

Γ.Δ.Τ.Α.Λ. ηελ ιεηηνπξγία – ζπληήξεζε ησλ έξγσλ, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 

έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν. 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα είλαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα επηβνεζεζεί ε Γ.Δ.Τ.Α.Λ. ζηελ 

πεξαηηέξσ νξγάλσζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, είηε κε αλάιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο – 

ζπληήξεζεο απφ ηνλ ίδην, είηε, ελαιιαθηηθά, κε ζχλαςε «χκβαζεο πληήξεζεο» ηνπ 

έξγνπ. 

Οδεγίες αζθάιεηας γηα ηελ ζσληήρεζε ηοσ έργοσ 

Κάζε εξγαζία ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζθεπήο, :ηκήκαηνο  δηθηχνπ χδξεπζεο, ζηα 

ΟΑ Νεαπφιεσο γηα πξέπεη λα γίλεηαη θάησ απφ ηελ επνπηεία ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο 

ηνπ θνξέα πνπ ζα αλαιάβεη ηε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ (ΓΔΤΑΛ) Γηα θάζε επηκέξνπο 

εξγαζία ζα ηεξνχληαη : 

 Η ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα. 



 

 Οη πιένλ ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα πνπ ζα νξηζηνχλ 

απφ ηνλ θνξέα πνπ ζα αλαιάβεη ηε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ. 

 Οη νδεγίεο ησλ πξνκεζεπηψλ εμνπιηζκνχ. 

 Οη νδεγίεο ησλ παξαζθεπαζηψλ πιηθψλ. 
Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ πξέπεη ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα γίλεη 
επηζεψξεζε, σο αθνινχζσο : 

 Έιεγρνο ζσιελψζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ δηαξξνψλ, απνθξάμεσλ θιπ. 

 πληήξεζε ησλ θξεαηίσλ ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο δχν θνξέο ην ρξφλν θαη 
νπσζδήπνηε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ. 

Παξαθάησ δίλνληαη νδεγίεο αζθαιείαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 
εκεηψλεηαη φηη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα θάζε θνξά κπνξεί λα έρνπλ εθαξκνγή 
πεξηζζφηεξεο απφ κηα νδεγίεο αζθαιείαο. Πξέπεη θάζε θνξά λα ιακβάλνληαη ππφςε 
φιεο νη νδεγίεο αζθαιείαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή. 
εκεηψλεηαη επίζεο φηη νη νδεγίεο ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζνχλ απφ ηελ εθηίκεζε ηεο 
επηθηλδπλφηεηαο ηεο θάζε εξγαζίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή 
ζα πινπνηείηαη θάζε θνξά. 
 
Δργαζίες ζσληήρεζες  οδοζηρώκαηος, ζήκαλζες θαη αποθαηάζηαζες δεκηώλ. 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη κεηά απφ έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα (π.ρ. 
ππεξβνιηθέο βξνρνπηψζεηο, ρηφλη θιπ) ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ δεκηέο νη νπνίεο ζα 
απαηηήζνπλ επέκβαζε θαη απνθαηάζηαζε. Γηα θάζε ηέηνηνπ είδνπο εξγαζία πξέπεη λα 
ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ: 
 
Κίλδπλνη 
Οη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ 
είλαη: 

 Σξνραίν αηχρεκα 

 Πηψζε απφ χςνο 

 χγθξνπζε – θαηαπιάθσζε απφ αληηθείκελν 

 Ηιεθηξνπιεμία 

 Ππξθατά 
 
Εθηηζέκελεο νκάδεο  
Οη εθηηζέκελνη ζηνπο παξαπάλσ θηλδχλνπο είλαη : 

 Σν πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο 

 Οη δηεξρφκελνη νδεγνί 
 
Πξνηεηλόκελα κέηξα 
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ πξνηείλνληαη : 

 Δλεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 

 Δλεκέξσζε ησλ νδεγψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 
 Σνπνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ θαη πηλαθίδσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηε ζήκαλζε απηνθηλεηνδξφκσλ θαη 
Γεκνηηθψλ νδψλ. 

 Πεξίθξαμε ησλ έξγσλ θαη θσηηζκφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. 

 Δμαζθάιηζε αζθαινχο δηάβαζεο ησλ νρεκάησλ. 

 Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα θνξνχλ θσζθνξνχρα γηιέθα θαη ηα θαηάιιεια κέζα 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο (θξάλε, παπνχηζηα, γάληηα). 

 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ παξαγφκελνπ ζνξχβνπ. 

 Πξνζνρή ζε ελαέξηα δίθηπα θαη ζηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ. 

 Πξνζνρή ζε ππφγεηα δίθηπα (εθφζνλ ππάξρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε 
εξγαζίαο). 

 Δμαζθάιηζε θαζαξηφηεηαο ζηνλ επξχηεξν ρψξν εξγαζίαο. 



 

 Σήξεζε αζηπλνκηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηηο ψξεο πνπ δηεμάγνληαη νη εξγαζίεο. 

 Δμαζθάιηζε κε πξφζβαζεο ηξίησλ ζην ρψξν ησλ εξγαζηψλ. 
 
Γεληθές παραηερήζεης γηα θάζε είδοσς εργαζία ζσληήρεζες θαη επέκβαζες θαηά 
ηελ ιεηηοσργία ηοσ έργοσ 
ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα πξνιακβάλνληαη νη θίλδπλνη: 

 Σεο εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ηηο αλαιάβεη. 

 Σεο εξγαζίαο γηα ηνπο δηεξρφκελνπο νδεγνχο. 

 Οηηδήπνηε αληηθαζίζηαηαη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηελ θαηαζθεπή. 

 Όηαλ ηνπνζεηείηαη λένο εμνπιηζκφο λα θαηαγξάθεηαη. 

 Όηαλ ελζσκαηψλνληαη λέα πιηθά λα δίλνληαη ηα MSDS ηνπ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο    

  θαη λα πξνζαξηψληαη ζην ΦΑΤ. 

 Κάζε εξγαζία πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηεο απνρεηεχζεσο. 
          Πξηλ απφ κεξηθή ή νιηθή θαηεδάθηζε λα εθηηκηνχληαη πιηθά πνπ κπνξεί : 

 Να επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ 

 Να αλαθπθισζνχλ 

 Να ζξπκκαηηζζνχλ 

 Να παξάγνπλ ζθφλε 
Δπίζεο πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ ηα πιηθά πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε ηε γλψζε πνπ ζα 
ππάξρεη ηφηε πνπ ζα γίλνπλ νη επεκβάζεηο. 
 
Γειηία Πιεροθορηώλ Αζθαιείας (MSDS) 
ην παξάξηεκα ηνπ ΦΑΤ ζα πξνζαξκφδνληαη ηα δειηία πιεξνθνξηψλ αζθαιείαο (MSDS) 
ησλ πιηθψλ πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, κε επζχλε 
ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο, ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
Ο ηετληθός ηοσ θορέα ποσ ζα αλαιάβεη ηε ζσληήρεζε ηοσ έργοσ είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα πξνζαξηήζεη ζην παξάξηεκα ηα δειηία πιεξνθνξηψλ αζθαιείαο 
(MSDS) ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ζε ελδερφκελεο 
επηζθεπέο ηνπ έξγνπ. 
Σεκεηώλεηαη όηη ε πξνζθόκηζε ησλ δειηίσλ πιεξνθνξηώλ αζθαιείαο (MSDS) ησλ πιηθώλ 
είλαη λνκνζεηηθή ππνρξέσζε όισλ ησλ πξνκεζεπηώλ. 
ΗΜΔΙΧΗ:ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο, νη παξαθάησ επηζεκάλζεηο 

πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

 

7. ΟΓΗΓΙΔ ΑΦΑΛΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ αλακέλνληαη, θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ, 
παξαηίζεληαη νη Οδεγίεο Αζθαινχο Δξγαζίαο. 
Κάζε Οδεγία Αζθαινχο Δξγαζίαο πεξηέρεη : 

 Πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ 

 Αλαθνξά ησλ απαξαίηεησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνη-
νχληαη απφ ην πξνζσπηθφ. 

ΗΜΔΙΧΗ: Ο Σερληθφο Αζθάιεηαο ηνπ ζπλεξγείνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίεο νθείιεη λα ζπληάμεη Δθηίκεζε Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ θαη λα ηελ ππνβάιιεη 

ζηνλ εξγνδφηε ηνπ. Ο επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα 

πεξηερφκελα ηφζν ηεο Οδεγίαο Αζθαινχο Δξγαζίαο φζν θαη ηεο Δθηίκεζεο 

Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ. 
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Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί, ζε ζπλεξγαζία κε 
ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ε ηπρφλ χπαξμε θαη ζέζε ππνγείσλ δηθηχσλ. Η 
αθξηβήο ζέζε ησλ δηθηχσλ πξέπεη λα επηβεβαησζεί κε επηηφπνπ εξεπλεηηθέο 
ηνκέο. (ΠΓ 1073/1981,ΠΓ 16/1993) 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα κειεηεζεί ε αλάγθε αληηζηήξημεο 
ησλ πξαλψλ ηεο ηάθξνπ (ππφγεηνο νξίδνληαο, παιαηφηεξεο εθζθαθέο ζην 
ρψξν, ζχζηαζε εδαθηθψλ πιηθψλ) θαζψο θαη νη παξαθείκελεο θαηαζθεπέο. 
Σα απαηηνχκελα κέηξα αληηζηήξημεο πξέπεη λα κειεηνχληαη απφ αξκφδην 
κεραληθφ. (ΠΓ 1073/1981,ΠΓ 16/1996)     

Ο ρψξνο εξγαζίαο πξέπεη λα πεξηθξαρζεί, ψζηε λα απνηξαπεί ε πξφζβαζε 
ζε δηεξρφκελνπο πεδνχο θαη νρήκαηα θαη λα ηνπνζεηεζεί ζήκαλζε γηα 
ελεκέξσζε ησλ δηεξρφκελσλ νδεγψλ θαη πξνζσξηλή εθηξνπή ηεο 
θπθινθνξίαο, (ΤΑ 503/2003, ΠΓ1073/1981,ΠΓ 16/1996) 

Καηά ηηο εθζθαθέο πξέπεη λα αληινχληαη ζπλερψο. Σα λεξά πξέπεη λα 
δηνρεηεχνληαη ζε ζηφκηα ππνλφκσλ, εθφζνλ είλαη εθηθηφ. (ΠΓ 1073/1981) 

Σα ππφγεηα χδαηα πξέπεη λα αληινχληαη ζπλερψο. Σα λεξά πξέπεη λα 
δηνρεηεχνληαη ζε ζηφκηα ππνλφκσλ, εθφζνλ είλαη εθηθηφ. (ΠΓ 1073/1981) 

Πξνζσξηλή απνζήθεπζε πξντφλησλ εθζθαθήο πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζέζεηο 
εθηφο ηνπ εχξνπο θαηάθιηζεο ηνπ πηζαλνχ πξίζκαηνο νιίζζεζεο. Σα 
πξντφληα εθζθαθήο δελ πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο. Δπίζεο θνληά ζηα πξαλή δελ πξέπεη λα απνζεθεχνληαη πιηθά θαη 
εξγαιεία. (ΠΓ 1073/1981) 

Οη ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα θξαηνχλ απνζηάζεηο αζθαιείαο 
απφ πξάλε θαη πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο – εμνπιηζκφ, δίθηπα. Ο ρεηξηζκφο 
ησλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. (ΠΓ 1073/1981) 

Οη εξγαζίεο εληφο ηεο εθζθαθήο πξέπεη λα μεθηλνχλ κεηά ηε βεβαίσζε ηνπ 
αξκφδηνπ εξγνιάβνπ φηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο. (ΠΓ 1073/1981) 

Η πξφζβαζε ζηελ ηάθξν πξέπεη λα γίλεηαη απφ ζθάιεο, νη νπνίεο 
πξνζδέλνληαη θαη ζηα δπν άθξα ηνπο. (ΠΓ 1073/1981)  

ε πεξίπησζε πνπ ν θπζηθφο θσηηζκφο ζηελ ηάθξν δελ επαξθεί, πξέπεη λα 
εγθαζίζηαληαη πξνβνιείο. (ΠΓ 1073/1981)  

Οη νδεγνί ησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ πνπ κεηαθέξνπλ πξντφληα εθζθαθήο 
πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΟΚ. Σα θνξηεγά δελ πξέπεη λα 
ππεξθνξηψλνληαη πέξαλ ηνπ σθέιηκνπ βάξνπο. Δπίζεο ηα αδξαλή δελ 
πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηα ρείιε ηεο θαξφηζαο. Σέινο πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη ην πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα ηεο θαξφηζαο. (ΠΓ 1073/1981)   

Οη νδεγνί ησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ πξέπεη λα θξαηνχλ απνζηάζεηο 
αζθαιείαο απφ ελαέξηα δίθηπα ειεθηξνδφηεζεο. Γηα ιφγνπο επζηάζεηαο ησλ 
θνξηεγψλ δελ πξέπεη λα θπθινθνξνχλ κε ππεξπςσκέλεο ηηο θαξφηζεο ηνπο. 
(ΠΓ 1073/1981) 

Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα ηεξνχλ απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ θηλνχκελα 
κεραλήκαηα θαη νρήκαηα. Δπίζεο δελ πξέπεη λα αλαπαχνληαη ζε 
επηθίλδπλνπο ρψξνπο. (ΠΓ 1073/1981)  

Σα πξαλή ηεο ηάθξνπ θαη νη αληηζηεξίμεηο πξέπεη λα επηζεσξνχληαη απφ 
αξκφδην πξφζσπν ζε θαζεκεξηλή βάζε, εθφζνλ ην βάζνο ηεο ηάθξνπ 
ππεξβαίλεη ην 1,50 κ. (ΠΓ 1073/1981)  

Σα πξαλή ηεο ηάθξνπ θαη νη αληηζηεξίμεηο πξέπεη λα επηζεσξνχληαη απφ 
αξκφδην πξφζσπν, εθφζνλ ην άθξν ηεο δηαλνηγφκελεο ηάθξνπ είλαη βάζνπο 
κεγαιχηεξνπ ησλ 3,00 κ. (ΠΓ 1073/1981)  

Οη παξαηεξήζεηο ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ πξαλψλ απφ ην αξκφδην 
πξφζσπν πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζην Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο ηνπ 
έξγνπ (ΠΓ 1073/1981, Ν 1396/1983) 

Λεπηνκεξήο εμέηαζε ηεο ηάθξνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ 
κεηά απφ δεκηέο ε θαηαπηψζεηο πξαλψλ. (ΠΓ 1073/1981) 
 
Λεπηνκεξήο εμέηαζε ηεο ηάθξνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ 
κεηά ηε δηαθνπή εξγαζηψλ ιφγσ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ (πρ 
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Η ζηάζκεπζε νρήκαηνο κεηαθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο ησλ 
νρεηψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε αζθαιέο ζεκείν. (ΠΓ 16/1996) 

Η εξγαζία πξέπεη λα εθηειείηαη παξνπζία ηνπιάρηζηνλ δπν αηφκσλ (έλα 
εληφο ηνπ νρεηνχ θαη έλα εθηφο).(ΠΓ 16/1996) 

πληζηάηαη ε ρξήζε ζπζηήκαηνο ελδνεπηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 
εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο 
κε κνλάδα παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ. 

πληζηάηαη λα γίλεηαη νπηηθφο έιεγρνο ησλ εμφδσλ ηνπ νρεηνχ πξηλ ηελ 
έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 

πληζηάηαη λα απνθεχγεηαη ην θάπληζκα θαη ε ρξήζε θιφγαο εληφο ηνπ 
νρεηνχ 

πληζηάηαη λα απνθεχγνληαη νη εξγαζίεο ζε νρεηνχο φηαλ επηθξαηνχλ 
δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο (βξνρή, άλεκνο, ρηφλη, παγεηφο). 

Πξέπεη λα ηεξείηαη θαιή πγηεηλή απφ ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο ησλ 
νρεηψλ (πιχζηκν ρεξηψλ, αιιαγή ξνχρσλ κεηά ηελ εξγαζία). 

Μ.Α.Π.           
1 

2 

3 

4 

5
 

Μάζθα πιήξνπο πξνζψπνπ κε θίιηξα ΔΝ 136 class 2 

Παπνχηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ  345 (S3) 

Γάληηα ΔΝ 388 

Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 345 (S3) 

Φφξκα εξγαζίαο ΔΝ 465 
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                20 
 

ζενκελία, παγεηφο). (ΠΓ 1073/1981) 

Λεπηνκεξήο εμέηαζε ηεο ηάθξνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ, 
αλεμαξηήησο ησλ παξαπάλσ, κηα θνξά εβδνκαδηαίσο. (ΠΓ 1073/1981)  

Οη παξαηεξήζεηο ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ πξαλψλ απφ ην κεραληθφ πξέπεη 
λα θαηαγξάθνληαη ζην Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο ηνπ έξγνπ. (ΠΓ 
1073/1981, Ν 1396/1983) 

Μ.Α.Π 1 

                     2 
                     3 
                     4 

Παπνχηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 345 (S3) 

Γάληηα ΔΝ 388 

Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 

Αλαθιαζηηθφ γηιέθν ΔΝ 471 (class 2) 
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Οη ππεχζπλνη ησλ ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο θξεαηίσλ πξέπεη λα είλαη 
ελεκεξσκέλνη γηα φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία (κεζνδνινγία, είδνο 
θξεαηίνπ, είδνο εξγαζίαο, ζπλζήθεο θπθινθνξίαο). 

Ο ρψξνο εξγαζίαο επί ηεο νδνχ πξέπεη λα πεξηθξαρζεί, ψζηε λα 
απνηξαπεί ή πξφζβαζε ζε δηεξρφκελνπο πεδνχο θαη νρήκαηα θαη λα 
ηνπνζεηεζεί ζήκαλζε γηα ελεκέξσζε ησλ δηεξρφκελσλ νδεγψλ θαη 
πξνζσξηλή εθηξνπή ηεο θπθινθνξίαο, (ΠΓ 16/1996) 

Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα εξγαζηεί εληφο ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα 
εμαζθαιηζηεί ε επάξθεηα νμπγφλνπ (ΠΓ 16/1996) 

Δληφο ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη κεηξήζεηο παξαγφλησλ γηα 
αλίρλεπζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ. (ΠΓ 16/1996) 

Πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί κέζνδνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ζπλεξγείσλ 
εληφο θαη εθηφο ησλ θξεαηίσλ. (ΠΓ 16/1996) 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα ππάξρεη 
εξγαδφκελνπο πάλσ απφ ην θξεάηην γηα παξαθνινχζεζε θαη παξνρή 
βνήζεηαο, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν. (ΠΓ 16/1996) 

Η πξφζβαζε θαη έμνδνο απφ ην θξεάηην πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ ησλ 
ζθαιψλ ή κε ηε βνήζεηα αλπςσηηθήο δηάηαμεο ζε ηξίπνδα. (ΠΓ 16/1996) 

Δληφο ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί θσηηζκφο. (ΠΓ 16/1996) 

Δμνπιηζκφο, εξγαιεία θαη θαιψδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εληφο ησλ 
θξεαηίσλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα πγξφ πεξηβάιινλ. (ΠΓ 16/1996) 

Σν πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη εληφο ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα εμεηάδεηαη 
πεξηνδηθά απφ ηνλ ηαηξφ εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο. (ΠΓ 16/1996, ΠΓ 
17/1996, Ν 1568/1985) 

Σα θξεάηηα πξέπεη λα θιείλνληαη κεηά ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ (βάξδηα, 
εκέξα).(ΠΓ 16/1996) 

Η πινπνίεζε ζπζηήκαηνο Άδεηαο Δξγαζίαο απνηειεί κέηξν πνπ 
ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ θαη ζπλεπψο 
πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε. 

Σν ζχζηεκα άδεηαο εξγαζίαο πξέπεη λα πξνβιέπεη πνηνο εθδίδεη ηελ 
άδεηα. 

Σν ζχζηεκα άδεηαο εξγαζίαο πξέπεη λα πξνβιέπεη γηα πνηφλ εθδίδεηαη ε 
άδεηα. 

Σν ζχζηεκα άδεηαο εξγαζίαο πξέπεη λα πξνβιέπεη γηα πνηα εξγαζία 
εθδίδεηαη ε άδεηα. 

Σν ζχζηεκα άδεηαο εξγαζίαο πξέπεη λα πξνβιέπεη ηελ εκεξνκελία 
έθδνζεο θαη ηζρχνο ηεο άδεηαο. 

Σν ζχζηεκα άδεηαο εξγαζίαο πξέπεη λα πξνβιέπεη πνηα ε δηάξθεηα ηεο 
άδεηαο (φρη κεγαιχηεξε ηεο κηαο βάξδηαο). 

Σν ζχζηεκα άδεηαο εξγαζίαο πξέπεη λα πξνβιέπεη πνηα είλαη ηα 
απαξαίηεηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ θαηά ηελ είζνδν θαη εξγαζία 
ζε θιεηζηφ ρψξν. 

Μ.Α.Π.          1 

                         2 
                         3 
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                         5 
                         6 

Μάζθα πιήξνπο πξνζψπνπ κε θίιηξα ΔΝ 136 class 2 

Παπνχηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 345 (S3) 

Γάληηα ΔΝ 388 

Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε  εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 

Φφξκα εξγαζίαο ΔΝ 465 

Αλαθιαζηηθφ γηιέθν ΔΝ 471 (class 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΔΡΓΑΙΑ ΔΡΓΑΙΔ Δ ΟΓΟΤ ΤΠΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ (ζσλέτεηα)  

Μέηρα          1 
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Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζε νδφ ππφ θπθινθνξία πξέπεη λα 
ελεκεξσζνχλ νη αξκφδηεο αξρέο θαη νη άκεζα ελδηαθεξφκελνη. (ΤΑ 
503/2003) 

Η ηξνραία ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηηο 
θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, ψζηε λα δηεπζεηεζεί ην ζέκα ησλ αδεηψλ. 
Δπίζεο πξέπεη λα θαζνξηζηεί αλ απαηηείηαη ε ζπλδξνκή ηεο ηξνραίαο γηα 
ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο. (ΤΑ 503/2003) 

Η πξνζσξηλή ζήκαλζε ηεο νδνχ πξέπεη λα γίλεηαη φπσο πξνβιέπεηαη 
απφ ηα ζθαξηθήκαηα ηεο ΤΑ 502/2003 ή ηε ζρεηηθή κειέηε (εθφζνλ ε 
πεξίπησζε δελ αληηζηνηρεί ζε θάπνην απφ ηα ζθαξηθήκαηα). (ΤΑ 
503/2003) 

Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη πιήξεο θαη ηθαλνπνηεηηθή πεξίθξαμε ηνπ ρψξνπ 
ησλ εξγαζηψλ, απνηξέπνληαο ηνπο κε έρνληεο εξγαζία λα εηζέιζνπλ ζε 
απηφλ. Δπίζεο πξέπεη λα απνηξέπεηαη ε είζνδνο νρεκάησλ, πνπ έρνπλ 
παξεθθιίλεη απφ ηελ πνξεία ηνπο, ζην ρψξν. (ΤΑ 503/2003) 

Όιεο νη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινχληαη εληφο ηεο πεξίθξαμεο ηνπ έξγνπ. 
(ΤΑ 503/2003) 

Όινη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα θνξνχλ θσζθνξίδνληα γηιέθα ζπλερψο. 
(ΤΑ 503/2003, ΠΓ 396/1994) 

Να δηαηεξείηαη θαζαξφο ν ρψξνο εξγαζίαο άιια θαη ν επξχηεξνο ρψξνο 
πεξί απηφλ (νδφζηξσκα). (ΤΑ 503/2003)  

Μεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο φια ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα πξέπεη λα 
αζθαιίδνληαη. (ΤΑ 503/2003) 

Η αλάξηεζε ησλ πηλαθίδσλ, θαηά ηηο αλπςσηηθέο εξγαζίεο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο, πξέπεη λα γίλεηαη μερσξηζηά γηα 
θαζεκία θαη κε «πληρηφ» δέζηκν. (ΤΑ 503/2003) 

Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ηνπνζέηεζεο 
ησλ πηλαθίδσλ κέρξη λα πιεζηάζνπλ ζην έδαθνο. (ΤΑ 503/2003) 

Οη εξγαδφκελνη πνπ ηνπνζεηνχλ πηλαθίδεο θαη ζηεζαία πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχλ γάληηα. (ΤΑ 503/2003, ΠΓ 396/1994) 

Οη πηλαθίδεο πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη, ψζηε λα κελ αλαηξαπνχλ (βαξηέο 
βάζεηο, πξφζδεζε).(ΤΑ 503/2003) 

πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο εξγαδφκελνο γηα ηελ 
πξνζσξηλή ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο αλ θξηζεί απαξαίηεην. Ο 
εξγαδφκελνο πξέπεη λα θνξάεη θσζθνξίδνλ γηιέθν, θξάλνο, παπνχηζηα 
θαη λα θξαηάεη θφθθηλε ζεκαία. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνο γηα 
ηνπο ηξφπνπο ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ελεκέξσζεο ησλ 
δηεξρφκελσλ νδεγψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη θψλνη, γηα ην δηαρσξηζκφ ηνπ εξγνηαμίνπ απφ ηελ νδφ 
(ΤΑ 503/2003) 

Να ρξεζηκνπνηείηαη, αλ απαηηείηαη, φρεκα πξνεηδνπνίεζεο ησλ 
δηεξρφκελσλ νδεγψλ. (ΤΑ 503/2003) 

Πξέπεη λα ειέγρεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε φηη δελ κεηαθηλήζεθαλ ή 
αθαηξέζεθαλ πιηθά ζήκαλζεο ή αζθάιηζεο. ε πεξίπησζε πνπ έρεη 
ζπκβεί θάηη ηέηνην, πξέπεη λα απνθαζίζηαληαη άκεζα ηα κέηξα αζθάιεηαο. 
(ΤΑ 503/2003) 

Μ.Α.Π          1  Αλαθιαζηηθφ γηιέθν ΔΝ 471 (class 2) 
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ΥΙΝΔΑΝΗ ΠΑΡΑΚΕΤΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ Σ.Ε          

 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΜΔΛΔΣΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΥΔΓΙΑ «AS BUILT» 
 
Μειέηε πνπ εθαξκφδνληαη είλαη: 

 
Η δηάξζξσζε ηεο κειέηεο είλαη ε παξαθάησ: 

 
ΣΔΤΥΗ 

1. Σερληθή Έθζεζε 
2. Σηκνιφγην Μειέηεο 
3. Αλάιπζε Σηκψλ 
4. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ   
5. Πξνυπνινγηζκφο  
6. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
7. Πξνκέηξεζε  
8. Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) 

9. ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) 
 
ΗΜΔΙΧΗ 
Ο πληνληζηήο Αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζην 
παξφλ θεθάιαην ηνπ ΦΑΤ θαηάινγν ησλ κειεηψλ εθαξκνγήο θαη ησλ “ass built” ζρεδίσλ 
ηνπ έξγνπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: ΜΗΣΡΩΟ ΔΠΔΜΒΑΔΩN ΣΟ ΔΡΓΟ 
 
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην κεηξψν επεκβάζεσλ ζην έξγν. Σν κεηξψν επεκβάζεσλ 
ζην έξγν πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη κεηά απφ θάζε λέα επέκβαζε ζε απηφ, κε ηα ζηνηρεία 
πνπ ζα πξνθχπηνπλ θάζε θνξά.  
 

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 ζεκάησλ εξγαζίαο, ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ, 
Τγηεηλήο – Αζθάιεηαο 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 
ηξνπνπνηήζεθε 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 ηξνπνπνηήζεθε 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 ηξνπνπνηήζεθε 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 
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