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ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) 
(Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 

 

 
ΔΗΑΓΧΓΖ 

χκθσλα κε ην ΑΠΟΦ. ΓΔΔΠΠ/νηθ./85/14.5/1.6.2001 (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 δεκφζην έξγν», αξζξ. 1, «ν αλάδνρνο κειέηεο νθείιεη λα 

επηζεκαίλεη έγθαηξα ζην ΚηΕ ηνπο θηλδύλνπο νη νπνίνη ζπλδένληαη ηόζν κε ηηο βαζηθέο 

παξαδνρέο ηνπ έξγνπ, όζν θαη  κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο. Ο αλάδνρνο 

κειέηεο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ΤΕ, ηηο γεληθέο αξρέο 

πξόιεςεο ηνπ εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ Π.Δ. 17/96, 

πξνζαξκνζκέλεο γηα ηα ηερληθά έξγα θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Τελ εμάιεηςε ησλ θηλδύλσλ ζηελ πεγή ηνπο 

 Τελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ ζηελ πεγή ηνπο. 

 Τελ εθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ πνπ ζα κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ θαη ηα πξνηεηλόκελα 

κέηξα πξόιεςεο ηνπο. 

 Τελ πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ εξγαζίαο θαη ηνπ ηπρόλ, απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ, 

όπνπ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην ιόγσ πςειήο επηθηλδπλόηεηαο θαηά ηελ θαηαζθεπή, 

ζπληήξεζε ή επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 

 Τελ αληηθαηάζηαζε επηθίλδπλσλ πιηθώλ από ιηγόηεξα επηθίλδπλα. 

 Τελ πξνηεξαηόηεηα ζηε ιήςε κέηξσλ νκαδηθήο πξνζηαζίαο ζε ζρέζε κε ηα κέηξα 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

 Τελ πξνζαξκνγή ζηηο ηερληθέο εμειίμεηο. 

 Τηο αξρηηεθηνληθέο, ηερληθέο ή/ θαη νξγαλσηηθέο επηινγέο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνγξακκαηίδνληαη νη δηάθνξεο εξγαζίεο ή θάζεηο εξγαζίαο πνπ δηεμάγνληαη 

ηαπηόρξνλα ή δηαδνρηθά. 

 Τελ πξόβιεςε ηεο δηάξθεηαο εθηέιεζεο ησλ δηαθόξσλ απηώλ εξγαζηώλ ή θάζεσλ 

εξγαζίαο. 

 Τν ζρεδηαζκό ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πξόβιεςεο ηνπ εξγαζηαθνύ 

θηλδύλνπ, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα νη ξόινη θαη αξκνδηόηεηεο ησλ 

ζηειερώλ δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ, θαζώο θαη ησλ εηδηθώλ ζεζκώλ γηα ηελ πξόιεςε ηνπ 

επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ (Τερληθόο Αζθαιείαο, Σπληνληζηήο Αζθαιείαο θαη Υγείαο 

ησλ Εξγαδνκέλσλ) πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ λνκνζεζία. 
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Επίζεο ζα πεξηιακβάλνληαη νη βαζηθέο δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο (π.ρ. 

αλαθνξά εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ, έθηαθηεο αλάγθεο, ρξήζε εθξεθηηθώλ, θαηάξηηζεο 

πξνζσπηθνύ, ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ) θαζώο θαη νδεγίεο αζθαινύο εξγαζίαο, όπνπ απηό 

απαηηείηαη (π.ρ. ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, εξγαζία ζε ύςνο). 

 

Σθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα απνηειέζεη ηελ βάζε γηα ηνλ ζρεδηαζκό ελόο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο από ηνλ αλάδνρν 

θαηαζθεπήο.» 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαζψο θαη κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

Απνθ.ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/14.3.2001 θαη ηα ππνδείγκαηα πνπ εθπφλεζε ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην 

Διιάδαο, θαηαξηίζηεθε ην παξφλ ρέδην θαη ν Φάθεινο Αζθαιείαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ, 

πιεξψληαο ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 Πιεξνθνξίεο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ. 

 Δλαιιαθηηθέο κεζφδνπο εξγαζίαο γηα εξγαζίεο πνπ νη θίλδπλνη δελ κπνξνχλ λα 

απνθεπρζνχλ. 

 Γηα ηνλ ελαπνκείλαληα εξγαζηαθφ θίλδπλν, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα 

κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηνπ.  

 Πιεξνθνξίεο γηα πιηθά θαηαζθεπήο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Μειέηεο γηα θαηαζθεπέο, δηαηάμεηο θαη εμνπιηζκνχο πνπ απαηηνχληαη γηα εξγαζίεο 

πςεινχ θηλδχλνπ θαη πξνθχπηνπλ απφ ηηο κειέηεο (εηδηθνί ηχπνη ηθξησκάησλ, δηαηάμεηο 

γηα πξφζδεζε θαηά ηελ εξγαζία ζε χςνο, κεγάια νξχγκαηα ή επηρψκαηα θ.η.ι.)  

 Γηαδηθαζίεο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ζεκάησλ αζθαιείαο θαη πγείαο γηα κειέηεο πνπ γίλνληαη 

αθνχ έρεη αξρίζεη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

 Πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο. 

 

Ο Αλάδνρνο ζα εθαξκφζεη χζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 
Δξγαζίαο (ΟΓΑΤΔ) ζην έξγν ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν εξγαζηαθφο θίλδπλνο ζην ειάρηζην. Οη 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ΟΓΑΤΔ πνπ ζα ηεξεζνχλ είλαη νη παξαθάησ: 

1. Γήισζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ. 

2. Οξηζκφο ηερληθνχ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ Δξγαζίαο. Δηδηθφηεξα θαη 

ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζεζκψλ απηψλ, ηα πξνζφληα θαη θαζήθνληα ησλ αηφκσλ ηα 

νπνία ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο/ ζπληνληζηή ζεκάησλ αζθάιεηαο 

θαη πγείαο θαζψο θαη ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο (Ν. 1568/85, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 305/96 θαη Π.Γ. 294/88). Ζ αλάζεζε ησλ 
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θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο 

θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ εξγαζίαο ζα γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία θαη ζην αξκφδην ΚΔΠΔΚ ηνπ ΔΠΔ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζε 

ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθάιεηαο ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο, κεηξήζεηο 

αλαπξνζαξκνγή ή θαη εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ΦΑΤ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ 

εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θ.ι.π. ν αλάδνρνο κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη κε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή/θαη κε εηδηθά αδεηνδνηεκέλε (Π.Γ. 95/99, Π.Γ. 17/96) απφ ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο Δμσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ 

Κηλδχλνπ (ΔΞ.Τ.Π.Π.). 

3. Καζνξηζκφο πξνζσπηθνχ αλαδφρνπ γηα ζέκαηα ΑΤΔ. 

4. Οξγάλσζε ππεξεζηψλ ΑΤΔ ππεξγνιάβσλ. 

5. Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο. 

Καη’ ειάρηζηνλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηαδηθαζίεο γηα: 

 Αλαθνξά αηπρήκαηνο 

 Γηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ηήξεζε αξρείσλ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο, 

 Αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο, 

 Υξήζε κέζσλ πξνζσπηθήο πξνζηαζίαο, 

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, 

 Ηαηξηθέο εμεηάζεηο εξγαδνκέλσλ 

6. Καηάξηηζε εηδηθψλ κειεηψλ π.ρ. γηα βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο φπνπ ηέηνηα κειέηε 

πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ή πξνηείλεηαη απφ ην ΑΤ ηεο κειέηεο ή ηεο θαηαζθεπήο. 

7. Γηαδηθαζίεο Δπηζεσξήζεσλ 

Ο αλάδνρνο ζα πξνγξακκαηίδεη ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ ρψξσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ 

κεζφδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εξγαζίαο ζε εβδνκαδηαία βάζε, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηε 

λνκνζεζία ή ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε 

ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επαλφξζσζε ησλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηζεκαίλνληαη. Οη 

επηζεσξήζεηο ζα ηεθκεξηψλνληαη γξαπηά. 

 

8. Άιιεο πξνβιέςεηο. 

 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο εξγαζηψλ ζην έξγν πξνο ην αξκφδην 

ΚΔΠΔΚ ηνπ ΔΠΔ. 

 Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο θαη πινπνίεζεο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα 

ΑΤΔ. 

 Οδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο πξνο εθαξκνγή απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζην 

εξγνηάμην 

 Πξφβιεςε γηα ζχγθιηζε κεληαίσλ ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα ΑΤΔ κε ην ζπληνληζηή ΑΤΔ θαη 
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ηνπο ππεξγνιάβνπο, παξνπζία ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηνπ ηαηξνχ Δξγαζίαο. 

 

Ο πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

ρεδίνπ θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο Μειέηεο, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο 

φζνλ αθνξά ζέκαηα ΑΤΔ θαη λα ζπληάμεη ηνλ ηειηθφ ΦΑΤ. 

 

Σν ΑΤ αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην δε (ΦΑΤ) 

εκπεξηέρνληαη νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. πλεπψο ν Φάθεινο 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

Έξγνπ ζηνλ ΚηΔ ελεκεξσκέλνο ψζηε λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ έηζη 

φπσο θαηαζθεπάζηεθε.  
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ΣΜΖΜΑ Α 

ΓΔΝΗΚΑ 

1. Σίηινο ηνπ έξγνπ 

ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟ Σ.Γ. 
ΡΗΕΧΝ  
 

2. χληνκε Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ 

ην θπζηθφ αληηθείκελν ηεο πξάμεο πεξηιακβάλνληαη: 

 Δξγαζίεο θαζαξηζκψλ θαη θαζαηξέζεσλ 

 Δξγαζίεο επηζηξψζεσλ θαη επελδχζεσλ 

 Δξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο θαη επέθηαζεο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Δξγαζίεο θαηαζθεπήο ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 

 Δξγαζίεο πξαζίλνπ 

 

Σα εμαγφκελα πξντφληα κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ζα απνκαθξχλνληαη ζε λφκηκεο ζέζεηο. 

 

3.  Θέζε έξγνπ 

Ζ επέκβαζε ζα γίλεη ζηελ πιαηεία Σ.Κ. Ρηδψλ Γ.Δ. Σεγέαο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο 

 

4.    ηνηρεία ηνπ ΚηΔ (Κχξηνο ηνπ Έξγνπ) 
Γήκνο Σξίπνιεο 

Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ & Πνιενδνκίαο 

Λαγνπάηε 45 & Αηαιάληεο, 

Σ.Κ. 22132 

ηει. 2713600402 

Fax: 2713-234673 

 

5.    Μειεηεηήο 

 Βνκπίξε Ηνπιία, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο 

 Μαλψιεο Κσλ/λνο, Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

 Βαζηιεηάδνπ Μαξία, Αγξνλφκνο Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 

 

6.    Αλάδνρνο Καηαζθεπήο 

…........................................................................ 

…........................................................................ 

7.   πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 

Θα γίλεη νξηζκφο ηνπ πληνληζηή Αζθάιεηαο θαη Τγείαο απφ ηνλ Αλάδνρν Καηαζθεπήο ηνπ 



8 

 

έξγνπ. Σα ζηνηρεία πνπ ζα ζπκπιεξσζνχλ αθνξνχλ ελδεηθηηθά: 

ΣΗΣΛΟ (π.ρ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο) 

Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο - Οδφο θαη αξηζκφο  

…………………………………………. 

Σ.Κ.: …………….. 

Πφιε: ………………..…………. 

Σει. ……………………………... 

Fax: ……………………………... 

 

8. Πεξηγξαθή θάζεσλ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ησλ εθαξκνδφκελσλ κεζφδσλ 
εξγαζίαο 

Οη θάζεηο ησλ θχξησλ εξγαζηψλ είλαη: 

1.    ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ 

2.    ΔΠΔΝΓΤΔΗ- ΔΠΗΣΡΧΔΗ 

3.    ΓΗΚΣΤΑ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

4.    ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

5.    ΠΡΑΗΝΟ 
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ΣΜΖΜΑ Β 

Τθηζηάκελν πεξηβάιινλ θαη δίθηπα ΟΚΧ 

1. Υξήζεηο γεο πεξηβάιινληνο – Ηδηαηηεξφηεηεο έξγνπ  
Ζ πεξηνρή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ Σ.Κ 

Ρηδψλ Γ.Δ Σεγέαο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο θαη έρεη παξαρσξεζεί πξνο ρξήζε ζην Γήκν 

Σξίπνιεο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 41 /07-12-2019 χζηαζε Υξεζηδαλείνπ επη αθηλήηνπ, 

κεηαμχ «Υξήζηε»: Η.Ν. Αγίνπ Αζαλαζίνπ Ρηδψλ Σεγέαο θαη «Υξεζάκελνπ»: Γήκνο Σξίπνιεο  

 

2. Τθηζηάκελα δίθηπα ΟΚΧ 

Πξνβιέπεηαη θσηηζκφο ησλ θαηαζθεπψλ ζε ζπλέρεηα κε ην πθηζηάκελν δίθηπν 

ειεθηξνδφηεζεο. Όπνπ απαηηείηαη ζα πξνβιεθζνχλ ππνδνκέο γηα δίθηπν θσηηζκνχ.  

 

3. Τθηζηάκελα / πξνγξακκαηηδφκελα νδηθά δίθηπα 

Ζ πξφζβαζε ζην έξγν γίλεηαη απφ δεκνηηθέο νδνχο εληφο ηνπ νηθηζκνχ. Τπάξρεη δίθηπν 

εζσηεξηθήο νδνπνηίαο πνπ εμππεξεηεί ηελ πξφζβαζε ζε φια ηα ζεκεία ηνπ έξγνπ.  

 

4. Δδαθνινγηθέο ζπλζήθεο 

Απφ γεσκνξθνινγηθή άπνςε, ε πεξηνρή επέκβαζεο εληνπίδεηαη εθηφο ηνπ νηθηζκνχ  Σ.Κ. 

Ρηδψλ` 

ΣΜΖΜΑ Γ 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΔΜΦΑΝΗΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ 

Διήθζεζαλ ππφςε νη γεληθέο αξρέο πξφιεςεο εξγαζηαθψλ θηλδχλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 7 ηνπ Π.Γ 17/96 πξνζαξκνζκέλεο ζηα ηερληθά έξγα θαη εηδηθφηεξα: 

 Δμάιεηςε θηλδχλσλ. 

 Αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ζηελ πεγή ηνπο.  

 Δθηίκεζε θηλδχλσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ θαη κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα 

ηελ πξφιεςή ηνπο.  

 Πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ εξγαζίαο θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, φπνπ απηφο 

ζεσξείηαη απαξαίηεηνο ιφγσ πςειήο επηθηλδπλφηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο, 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 Αληηθαηάζηαζε επηθίλδπλσλ πιηθψλ κε άιια, ιηγφηεξν επηθίλδπλα. 

 Πξνηεξαηφηεηα ζηα κέηξα νκαδηθήο πξνζηαζίαο ζε ζρέζε κε ηα κέηξα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο. 

 Πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν. 

 Αξρηηεθηνληθέο, ηερληθέο ή/θαη νξγαλσηηθέο ελαιιαθηηθέο γηα ηελ επίηεπμε 

πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ θαη ζηαδίσλ εξγαζίαο πνπ γίλνληαη 
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ηαπηφρξνλα ή δηαδνρηθά. 

 

Δπηπιένλ ιήθζεθαλ ππφςε νη Πίλαθεο ΑΤ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο (§ 

1.2. ΑΤ & Παξάξηεκα: Πίλαθεο ΑΤ) γηα ηηο ηξεηο αθφινπζεο θάζεηο σο αθνινχζσο: 

1ε Φάζε:  ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ 

2ε Φάζε:   ΔΠΗΣΡΧΔΗ - ΔΠΔΝΓΤΔΗ 

3ε Φάζε:  ΓΗΚΣΤΑ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

4ε Φάζε:    ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

5ε Φάζε:    ΠΡΑΗΝΟ 

 

πκπιεξψλνληαη νη επηζπλαπηφκελνη πίλαθεο, πνπ ζπληίζεληαη απφ πξνθαηαγεγξακκέλεο 

«πεγέο θηλδχλσλ». 

 

Ζ επηζήκαλζε γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ησλ αξηζκψλ 1 έσο 3 φπνπ αληίζηνηρα εληνπίδεηαη 

πηζαλή πεγή θηλδχλνπ. Ζ ρξήζε ησλ αξηζκψλ είλαη ππνθεηκεληθή, απνδίδεη δε ηελ αληίιεςε 

ηνπ ζπληάθηε γηα ηελ έληαζε ησλ θηλδχλσλ. 

 

 Ο αξηζκφο 3 ραξαθηεξίδεη πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη: 

είηε (i) : ε πεγή θηλδχλνπ είλαη ζπλερώο παξνύζα θαη είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζπκβεί 

αηχρεκα, 

είηε (ii) : νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνχλ απμεκέλε πηζαλόηεηα 

επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ, 

είηε (iii) : ν θίλδπλνο είλαη πνιύ ζνβαξόο, έζησ θαη αλ ε πηζαλφηεηα λα επηζπκβεί 

είλαη πεξηνξηζκέλε. 

 Ο αξηζκφο 1 ραξαθηεξίδεη πεξηπηψζεηο φπνπ : 

είηε (i) : ε πεγή θηλδχλνπ εκθαλίδεηαη ζπαληφηαηα, 

είηε (ii) : δελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αύμεζεο ησλ θηλδύλσλ, 

είηε (iii): ν θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξφο. 

 Ο αξηζκφο 2 ραξαθηεξίδεη ηηο ζεσξνχκελεο σο «ελδηάκεζεο» ησλ 1 θαη 3 . 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

ηνλ παξαθάησ ελδεηθηηθφ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη Φάζεηο εξγαζίαο. 

 

 
 
 
 

Φ 
Α 
 
Δ 
Η 
 
 
 
 
 

Δ 
Ρ 
Γ 
Α 
 
Η 
Α 
 

1.  ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ 
1.1 ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ 

1.2 ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 

 
2.  ΔΠΔΝΓΤΔΗ – ΔΠΗΣΡΧΔΗ  
 

2.1 ΣΡΧΔΗ ΔΞΟΜΑΛΤΝΖ 

2.2 ΔΠΗΣΡΧΔΗ - ΠΛΑΚΟΣΡΧΔΗ 

2.3 ΛΗΘΟΓΟΜΔ ΓΤΟ ΟΦΔΧΝ 

3.  ΓΗΚΣΤΑ Ζ/Μ/ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
3.1 ΔΚΚΑΦΔ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ 

3.2 ΔΠΗΥΧΔΗ ΟΡΤΓΦΜΑΣΧΝ ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ 

 3.3  ΔΡΓΑ ΤΠΟΒΑΖ  
 3.4 ΦΡΔΑΣΗΑ - ΧΛΖΝΧΔΗ 

 3.5 ΦΧΣΗΣΗΚΑ 

 3.6 ΠΗΛΑΡ 

4.  ΔΞΟΠΛΗΜΟ  

4.1 ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ ΜΗΚΡΧΝ ΔΡΓΧΝ 

4.2 ΞΤΛΟΣΤΠΟΗ ΔΜΦΑΝΧΝ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΧΝ 

4.3 ΟΠΛΗΜΟΗ 

4.4 ΞΤΛΗΝΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

4.5 ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ 

4.6 ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

5.  ΠΡΑΗΝΟ 
5.1 ΔΚΚΑΦΔ – ΠΛΖΡΧΖ ΣΑΦΡΧΝ 

5.2 ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΖ ΑΡΓΡΔΤΖ – ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 
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Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ3.6 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ4.4 Φ4.5 Φ4.6 Φ5.1 Φ5.2 

01000.Αζηνρίεο 
εδάθνπο 

      

      
 

                  

 

  
   

01100. Φπζηθά 
πξαλή 1101 

Καηνιίζζεζε. Απνπζία/ 
αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο 

1 1 1   1 1 1 1      
 

    

  1102 
Απνθνιιήζεηο. Απνπζία / 
αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο 

1 1 1   1 1 1 1      
 

    

  1103 
ηαηηθή επηθφξηηζε. 
Δγθαηαζηάζεηο / εμνπιηζκφο 

              
 

    

  1104 
Γπλακηθή επηθφξηηζε. 
Φπζηθή αηηία 

              
 

    

  1105 
Γπλακηθή επηθφξηηζε. 
Αλαηηλάμεηο 

              
 

    

  1106 
Γπλακηθή επηθφξηηζε. 
Κηλεηφο εμνπιηζκφο 

2 2 2   2 2 2 2      
 

    

01200. Σερλεηά 
πξαλή & Δθζθαθέο 1201 

Καηάξξεπζε. Απνπζία / 
αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο 

              
 

    

  1202 
Απνθνιιήζεηο. Απνπζία / 
αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο 

              
 

    

  1203 
ηαηηθή επηθφξηηζε. 
Τπεξχςσζε 

              
 

    

  1204 
ηαηηθή επηθφξηηζε. 
Δγθαηαζηάζεηο/εμνπιηζκφο 

              
 

    

  1205 
Γπλακηθή επηθφξηηζε. 
Φπζηθή αηηία 

              
 

    

  1206 
Γπλακηθή επηθφξηηζε. 
Αλαηηλάμεηο 

              
 

    

  1207 
Γπλακηθή επηθφξηηζε. 
Κηλεηφο εμνπιηζκφο 

              
 

    

01300. Τπφγεηεο 
εθζθαθέο 1301 

Καηαπηψζεηο νξνθήο / 
παξεηψλ. Αλππνζηήισηα 
ηκήκαηα 

              
 

    

  1302 

Καηαπηψζεηο νξνθήο / 
παξεηψλ. Αλεπαξθήο 
ππνζηχι 

              
 

    

  1303 

Καηαπηψζεηο νξνθήο / 
παξεηψλ. Καζπζηεξ. 
Τπνζηχι. 

              
 

    

  1304 
Καηάξξεπζε κεηψπνπ 
πξνζβνιήο 

              
 

    

01400. Καζηδήζεηο 1401 
Αλππνζηήξηθηεο 
παξαθείκελεο εθζθαθέο 

              
 

    

  1402 
Πξνυπάξρνπζα ππφγεηα 
θαηαζθεπή 
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Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ3.6 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ4.4 Φ4.5 Φ4.6 Φ5.1 Φ5.2 

  1403 Γηάλνημε ππνγείνπ έξγνπ 
              

 
    

  1404 Δξππζκφο 
              

 
    

  1405 
Γεσινγηθέο / γεσρεκηθέο 
κεηαβνιέο 

              
 

    

  1406 
Μεηαβνιέο πδξνθφξνπ 
νξίδνληα 

              
 

    

  1407 Τπνζθαθή / απφπιπζε 
              

 
    

  1408 ηαηηθή επηθφξηηζε 
              

 
    

  1409 
Γπλακηθή θαηαπφλεζε - 
θπζηθή αηηία 

              
 

    

  1410 
Γπλακηθή θαηαπφλεζε - 
αλζξσπνγελήο αηηία 

              
 

    

01500. Άιιε πεγή 1501   
              

 
    

  1502   
              

 
    

  1503   
              

 
    

02000. Κίλδπλνη 
απφ θηλεηφ 
/εξγνηαμηαθφ 
εμνπιηζκφ 

    

              

 

    

02100. Κίλεζε 
νρεκάησλ θαη 
κεραλεκάησλ 

2101 πγθξνχζεηο νρήκαηνο - 
νρήκαηνο                    

  2102 πγθξνχζεηο νρήκαηνο - 
πξνζψπσλ 2 2 2   2 2 2   2  2       

  2103 πγθξνχζεηο νρήκαηνο - 
ζηαζεξνχ εκπνδίνπ 2 2 2   2 2 2   2  2       

  2104 πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο - 
νρήκαηνο                    

  2105 πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο - 
ζηαζεξνχ εκπνδίνπ               

 
    

  2106 Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Βιάβεο 
ζπζηεκάησλ               

 
    

  2107 Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Διιηπήο 
αθηλεηνπνίεζε               

 
    

  2108 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. 
Αλεπαξθήο πξνζηαζία               

 
    

  2109 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. 
Δθηξνρηαζκφο               
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Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ3.6 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ4.4 Φ4.5 Φ4.6 Φ5.1 Φ5.2 

02200. Αλαηξνπή 
νρεκάησλ θαη 
κεραλεκάησλ 

2201 Αζηαζήο έδξαζε 

              
 

    

  2202 Τπνρψξεζε εδάθνπο / 
δαπέδνπ               

 
    

  2203 Έθθεληξε θφξησζε 
              

 
    

  2204 Δξγαζία ζε πξαλέο 
              

 
    

  2205 Τπεξθφξησζε 
              

 
    

  2206 Μεγάιεο ηαρχηεηεο 
              

 
    

02300. 
Μεραλήκαηα κε 
θηλεηά κέξε 

2301 ηελφηεηα ρψξνπ 

              
 

    

  2302 Βιάβε ζπζηεκάησλ θίλεζεο 
              

 
    

  2303 Αλεπαξθήο θάιπςε 
θηλνπκέλσλ ηκεκάησλ - 
πηψζεηο 

  1         1  1 
 

    

  2304 Αλεπαξθήο θάιπςε θηλ. 
ηκεκάησλ- παγηδεχζεηο 
κειψλ 

  1         1  1 
 

    

  2305 Σειερεηξηδφκελα κεραλήκαηα 
& ηκήκαηα ηνπο   1         1  1 

 
    

02400. Δξγαιεία 
ρεηξφο 

2401 Αεξνζπκπηεζηήο 
              

 
    

  2402   
              

 
    

  02403 .   
              

 
    

02500. Άιιε πεγή 2501   
              

 
    

  2502   
              

 
    

  2503   
              

 
    

03000. Πηψζεηο 
απφ χςνο 

    
              

 
    

03100. Οηθνδνκέο -
θηίζκαηα 

3101 Καηεδαθίζεηο 
              

 
    

  3102 Κελά ηνίρσλ 
              

 
    

  3103 Κιίκαθα 
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Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ3.6 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ4.4 Φ4.5 Φ4.6 Φ5.1 Φ5.2 

  3104 Δξγαζία ζε ζηέγεο 
              

 
    

03200. Γάπεδα 
εξγαζίαο -
πξνζπειάζεηο 

3201 Κελά δαπέδσλ 

              

 

    

  3202 Πέξαηα δαπέδσλ 
              

 
    

  3203 Δπηθιηλή δάπεδα 
              

 
    

  3204 Οιηζζεξά δάπεδα 
              

 
    

  3205 Αλψκαια δάπεδα 
              

 
    

  3206 Αζηνρία πιηθνχ δαπέδνπ 
   2 2    2      

 
    

  3207 Τπεξπςσκέλεο δίνδνη θαη 
πεδνγέθπξεο               

 
    

  3208 Κηλεηέο ζθάιεο θαη 
αλεκφζθαιεο               

 
    

  3209 Αλαξηεκέλα δάπεδα. Αζηνρία 
αλάξηεζεο               

 
    

  3210 Κηλεηά δάπεδα. Αζηνρία 
κεραληζκνχ               

 
    

  3211 Κηλεηά δάπεδα. Πξφζθξνπζε 
              

 
    

03300. Ηθξηψκαηα 3301 Κελά ηθξησκάησλ 
              

 
    

  3302 Αλαηξνπή. Αζηνρία 
ζπλαξκνιφγεζεο               

 
    

  3303 Αλαηξνπή. Αζηνρία έδξαζεο 
              

 
    

  3304 Καηάξξεπζε. Αζηνρία πιηθνχ 
ηθξηψκαηνο               

 
    

  3305 Καηάξξεπζε. Αλεκνπίεζε 
              

 
    

03400. 
Σάθξνη/θξέαηα 

3401 Καηάπησζε - απνπζία 
ππνζηήξημεο      1  1 1   1   

 
  1  

  3402 Καηάπησζε - απνπζία 
πξνζηαζίαο      1  1 1   1   

 
  1  

03500. Άιιε πεγή 3501   
              

 
    

  3502   
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Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ3.6 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ4.4 Φ4.5 Φ4.6 Φ5.1 Φ5.2 

  3503   
              

 
    

04000. Δθξήμεηο-
Δθηνμεπφκελα 
πιηθά-ζξαπζκαηα 

    

              
 

    

04100. Δθξεθηηθά · 
Αλαηηλάμεηο 

4101 Αλαηηλάμεηο βξάρσλ 
              

 
    

  4102 Αλαηηλάμεηο θαηαζθεπψλ 
              

 
    

  4103 Αηειήο αλαηίλαμε ππνλφκσλ, 
              

 
    

  4104 Απνζήθεο εθξεθηηθψλ 
              

 
    

  4105 Υψξνη απνζήθεπζεο 
ππξνκαρηθψλ               

 
    

  4106 Γηαθπγή - έθιπζε εθξεθηηθψλ 
αεξίσλ & κηγκάησλ               

 
    

04200. Γνρεία θαη 
δίθηπα ππφ πίεζε 

4201 Φηάιεο αζεηηιίλεο / νμπγφλνπ 
              

 
    

  4202 Τγξαέξην 
              

 
    

  4203 Τγξφ άδσην 
              

 
    

  4204 Αέξην πφιεο 
              

 
    

  4205 Πεπηεζκέλνο αέξαο 
              

 
    

  4206 Τπνζαιάζζηνο αγσγφο 
δηάζεζεο ιπκάησλ               

 
    

  4207 Γίθηπα χδξεπζεο 
              

 
    

  4208 Διαηνδνρεία / πδξαπιηθά 
ζπζηήκαηα               

 
    

04300. Αζηνρία 
πιηθψλ ππφ έληαζε 

4301 Βξαρψδε πιηθά ζε ζιίςε 
              

 
    

  4302 Πξνεληάζεηο νπιηζκνχ / 
αγθπξίσλ               

 
    

  4303 Καηεδάθηζε πξνεληεηακέλσλ 
ζηνηρείσλ               

 
    

  4304 πξκαηφζρνηλα 
              

 
    

  4305 Δμνιθεχζεηο 
              

 
    

  4306 Λαμεχζεηο / ηεκαρηζκφο ιίζσλ 
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Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ3.6 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ4.4 Φ4.5 Φ4.6 Φ5.1 Φ5.2 

04400. 
Δθηνμεπφκελα 
πιηθά 

4401 Δθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα 

              
 

    

  4402 Ακκνβνιέο 
              

 
    

  4403 Σξνρίζεηο/ ιεηάλζεηο 
              

 
    

04500. Άιιε πεγή 4501   
              

 
    

  4502   
              

 
    

  4503   
              

 
    

05000. Πηψζεηο 
κεηαηνπίζεηο 
πιηθψλ & 
αληηθεηκέλσλ 

    

              

 

    

05100. Κηίζκαηα - 
θέξσλ νξγαληζκφο 

5101 Αζηνρία. Γήξαλζε 
              

 
    

  5102 Αζηνρία. ηαηηθή επηθφξηηζε 
              

 
    

  5103 Αζηνρία. Φπζηθή δπλακηθή 
θαηαπφλεζε               

 
    

  5104 Αζηνρία. Αλζξσπνγελήο 
δπλακηθή θαηαπφλεζε               

 
    

  5105 Καηεδάθηζε 
              

 
    

  5106 Καηεδάθηζε παξαθεηκέλσλ 
              

 
    

05200. Οηθνδνκηθά 
ζηνηρεία 

5201 Γήξαλζε πιεξσηηθψλ 
ζηνηρείσλ               

 
    

  5202 Γηαζηνιή - ζπζηνιή πιηθψλ 
              

 
    

  5203 Απνμήισζε δνκηθψλ 
ζηνηρείσλ               

 
    

  5204 Αλαξηεκέλα ζηνηρεία & 
εμαξηήκαηα               

 
    

  5205 Φπζηθή δπλακηθή 
θαηαπφλεζε                    

  5206 Αλζξσπνγελήο δπλακηθή 
θαηαπφλεζε                    

  5207 Καηεδάθηζε 
                   

  5208 Αξκνιφγεζε / 
απαξκνιφγεζε πξνθαηαζθ. 
ζηνηρείσλ 
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Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ3.6 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ4.4 Φ4.5 Φ4.6 Φ5.1 Φ5.2 

05300. 
Μεηαθεξφκελα 
πιηθά - 
Δθθνξηψζεηο 

5301 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. 
Αθαηαιιειφηεηα/ αλεπάξθεηα 

                   

  5302 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. 
Βιάβε 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2  2      

  5303 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. 
Τπεξθφξησζε  2 2 2  2 2 2    2      2  

  5304 Απφθιηζε κεραλήκαηνο. 
Αλεπαξθήο έδξαζε  2 2 2  2 2 2    2      2  

  5305 Αηειήο/έθθεληξε θφξησζε 
                   

  5306 Αζηνρία ζπζθεπαζίαο 
θνξηίνπ    2      2    2      

  5307 Πξφζθξνπζε θνξηίνπ 
                   

  5308 Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ 
κεγάινπ κήθνπο          2   2 2      

  5309 Υεηξσλαθηηθή κεηαθνξά 
βαξέσλ θνξηίσλ                    

  5310 Απφιπζε ρχδελ πιηθψλ. 
Τπεξθφξησζε                    

  5311 Δξγαζία θάησ απφ ζηιφ 
                   

05400. 
ηνηβαζκέλα πιηθά 

5401 Τπεξζηνίβαζε 
                   

  5402 Αλεπάξθεηα πιεπξηθνχ 
πεξηνξηζκνχ ζσξνχ                    

  5403 Αλνξζνινγηθή απφιεςε 
              

 
    

06000.Ππξθατέο     
              

 
    

06100. Δχθιεθηα 
πιηθά 

6101 Έθιπζε / δηαθπγή εχθιεθησλ 
αεξίσλ               

 
    

  6102 Γεμακελέο / αληιίεο θαπζίκσλ 
              

 
    

  6103 Μνλσηηθά, δηαιχηεο, ΡCV 
θιπ. εχθιεθηα               

 
    

  6104 Αζθαιηνζηξψζεηο / ρξήζε 
πίζζαο               

 
    

  6105 Απηαλάθιεμε - εδαθηθά πιηθά 
              

 
    

  6106 Απηαλάθιεμε - απνξξίκκαηα 
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Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ3.6 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ4.4 Φ4.5 Φ4.6 Φ5.1 Φ5.2 

  6107 Δπέθηαζε εμσγελνχο εζηίαο. 
Αλεπαξθήο πξνζηαζία               

 
    

06200. πηλζήξεο 
& 
βξαρπθπθιψκαηα 

6201 Δλαέξηνη αγσγνί ππφ ηάζε 

              
 

    

  6202 Τπφγεηνη αγσγνί ππφ ηάζε 
              

 
    

  6203 Δληνηρηζκέλνη αγσγνί ππφ 
ηάζε               

 
    

  6204 Δξγαιεία πνπ παξάγνπλ 
εμσηεξηθφ ζπηλζήξα                    

06300. Τςειέο 
ζεξκνθξαζίεο 

6301 Υξήζε θιφγαο - 
νμπγνλνθνιιήζεηο                    

  6302 Υξήζε θιφγαο - 
θαζζηηεξνθνιιήζεηο                    

  6303 Υξήζε θιφγαο - ρπηεχζεηο 
                   

  6304 πγθνιιήζεηο 
                   

  6305 Ππξαθηψζεηο πιηθψλ 
                   

06400. Άιιε πεγή 6401 Πεξηβάιινληεο ζάκλνη 
                   

  6402   
                   

  6403   
                   

07000. 
Ζιεθηξνπιεμία 

    
                   

07100. Γίθηπα -
εγθαηαζηάζεηο 

7101 Πξνυπάξρνληα ελαέξηα 
δίθηπα 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3 

  7102 Πξνυπάξρνληα ππφγεηα 
δίθηπα 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3 

  7103 Πξνυπάξρνληα εληνηρηζκέλα 
δίθηπα                    

  7104 Πξνυπάξρνληα επίηνηρα 
δίθηπα                    

  7105 Γίθηπν ειεθηξνδφηεζεο 
έξγνπ   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3 

  7106 Αλεπαξθήο αληηθεξαπληθή 
πξνζηαζία 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

07200. Δξγαιεία-
κεραλεκαηα 

7201 Ζιεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα 
                   

  7202 Ζιεθηξνθίλεηα εξγαιεία 
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Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ3.6 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ4.4 Φ4.5 Φ4.6 Φ5.1 Φ5.2 

07300. Άιιε πεγή 7301 Θεξκνζπγθνιιεηηθή κεραλή 
πιαζηηθψλ ζσιήλσλ                    

  7302   
                   

08000.Πληγκφο / 
Αζθπμία 

    
                   

08100. Νεξφ 8101 Τπνβξχρηεο εξγαζίεο 
                   

  8102 Δξγαζίεο ελ πισ - πηψζε 
                   

  8103 Βχζηζε / αλαηξνπή πισηνχ 
κέζνπ                    

  8104 Παξφρζηεο / παξάιηεο 
εξγαζίεο. Πηψζε                    

  8105 Παξφρζηεο / παξάιηεο 
εξγαζίεο. Αλαηξνπή 
κεραλήκαηνο 

                   

  8106 Τπαίζξηεο ιεθάλεο 
/Γεμακελέο. Πηψζε                    

  8107 Τπαίζξηεο ιεθάλεο / 
Γεμακελέο. Αλαηξνπή 
κεραλήκαηνο 

                   

  8108 Πιεκκχξα / Καηάθιπζε έξγνπ 
                   

08200. Αζθπθηηθφ 
πεξηβάιινλ 

8201 Βάιηνη, ηιείο, θηλνχκελεο 
άκκνη                    

  8202 Τπφλνκνη, βφζξνη, βηνινγηθνί 
θαζαξηζκνί                    

  8203 Βχζηζε ζε ζθπξφδεκα, 
αζβέζηε , θιπ.                    

  8204 Δξγαζία ζε θιεηζηφ ρψξν - 
αλεπάξθεηα νμπγφλνπ                    

08300. Άιιε πεγή 8301   
                   

  8302   
                   

  8303   
                   

09000. Δγθαχκαηα     
                   

09100. Τςειέο 
ζεξκνθξαζίεο 

9101 πγθνιιήζεηο / ζπληήμεηο 
                   

  9102 Τπέξζεξκα ξεπζηά 
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Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ3.6 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ4.4 Φ4.5 Φ4.6 Φ5.1 Φ5.2 

  9103 Ππξαθησκέλα ζηεξεά 
                   

  9104 Σήγκαηα κεηάιισλ 
                   

  9105 Άζθαιηνο / πίζζα 
                   

  9106 Καπζηήξεο 
                   

  9107 Τπεξζεξκαηλφκελα ηκήκαηα 
κεραλψλ                    

09200. Καπζηηθά 
πιηθά 

09201 . Αζβέζηεο 
                   

  9202 Ομέα 
                   

  9203   
                   

09300. Άιιε πεγή 9301   
                   

  9302   
                   

10000. Έθζεζε ζε 
βιαπηηθνχο 
παξάγνληεο 

    

                   

10100. Φπζηθνί 
παξάγνληεο 

10101 Αθηηλνβνιίεο 
                   

  10102 Θφξπβνο/ δνλήζεηο 
2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2  2 2  

  10103 θφλε 
2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2  2 2 2 

  10104 Τπαίζξηα εξγαζία. Παγεηφο 
   2 2   2 2   2 2 2    2 2 

  10105 Τπαίζξηα εξγαζία. Καχζσλαο 
   1 1   1 1   1 1 1 

 
  1 1 

  10106 Υακειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ 
εξγαζίαο               

 
    

  10107 Τςειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ 
εξγαζίαο               

 
    

  10108 Τγξαζία ρψξνπ εξγαζίαο 
              

 
    

  10109 Τπεξπίεζε / ππνπίεζε 
              

 
    

  10110   
              

 
    

  10111   
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Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ3.6 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ4.4 Φ4.5 Φ4.6 Φ5.1 Φ5.2 

10200. Υεκηθνί 
παξάγνληεο 

10201 Γειεηεξηψδε αέξηα 
              

 
    

  10202 Υξήζε ηνμηθψλ πιηθψλ 
              

 
    

  10203 Ακίαληνο 
              

 
    

  10204 Αηκνί ηεγκάησλ 
              

 
    

  10205 Αλαζπκηάζεηο πγξψλ / 
βεξλίθηα, θφιιεο, κνλσηηθά, 
δηαιχηεο 

              
 

    

  10206 Καπλαέξηα αλαηηλάμεσλ 
              

 
    

  10207 Καπζαέξηα κεραλψλ εζση. 
θαχζεο  3    3 3 3 3      

 
  3  

  10208 πγθνιιήζεηο 
              

 
    

  10209 Καξθηλνγφλνη παξάγνληεο 
              

 
    

  10210   
              

 
    

  10211   
              

 
    

  10212   
              

 
    

10300. Βηνινγηθνί 
παξάγνληεο 

10301 Μνιπζκέλα εδάθε 
              

 
    

  10302 Μνιπζκέλα θηίξηα 
              

 
    

  10303 Δξγαζία ζε ππνλφκνπο, 
βφζξνπο, βηνινγηθνχο 
θαζαξηζκνχο 

              
 

    

  10304 Υψξνη πγηεηλήο 
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ΣΜΖΜΑ Γ 

ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ  
Γηα θάζε "πεγή θηλδχλσλ" πνπ έρεη επηζεκαλζεί ζηνπο πίλαθεο ηνπ Σκήκαηνο Γ (ζηήιε 1), θαηαγξάθνληαη νη θάζεηο/ππνθάζεηο φπνπ ππάξρεη 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο (ζηήιε 2), αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπνπλ ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο 

(ζηήιε 3), θαη ζπκπιεξψλνληαη ηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε αλαγθαία πξφζζεηα ή εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ή απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ (ζηήιε 4). 

 

ΔΠΗΖΜΑΜΔΝΟΗ ΚΟΜΒΟΗ ΣΟΝ 
ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Γ 

ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΖΦΘΟΤΝ 

(1) 
ΠΖΓΔ 

ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

(2) 
ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 

(3) 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*) 

(4) 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 

ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (**) 

01101 
Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1, Φ3.1, 

Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4 
Ν. 15 68/'85, ΣΡ. Ν. 176/'88, Ν. 168/'87, Ν. 2224/94, ΠΓ 

17/'96 
Κ-001, Κ-002 

01102 
Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1, Φ3.1, 

Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4 
Ν. 15 68/'85, ΣΡ. Ν. 176/'88, Ν. 168/'87, Ν. 2224/94, ΠΓ 

17/'96 
Κ-003, Κ-004 

01103  
Ν. 15 68/'85, ΣΡ. Ν. 176/'88, Ν. 168/'87, Ν. 2224/94, ΠΓ 

17/'96 
 

01104  
Ν. 15 68/'85, ΣΡ. Ν. 176/'88, Ν. 168/'87, Ν. 2224/94, ΠΓ 

17/'96 
 

01106 
Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1, Φ3.1, 

Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4 
ΠΓ 1073/81, Σκήκα Η Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα θπθινθνξηαθνχ ειέγρνπ θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ 

νξπγκάησλ θαη ηεο δηελέξγεηαο εθζθαθψλ. 

01201  ΠΓ 1073/81: Σκήκα Η 
Καηά ηελ δηάξθεηα εθζθαθήο εθφζνλ παξαηεξεζεί αζηάζεηα πξαλψλ  σο  κέζνδνο εμάιεηςεο ηνπ 
θηλδχλνπ είλαη νη ειψζεηο εδάθνπο σο κέηξν ζηαζεξνπνίεζεο  Ο ελαπνκείλαληαο θίλδπλνο είλαη 
ρακειφο. Να παξεπξίζθνληαη γεσιφγνη/γεσηερληθνί θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθζθαθψλ 

01207  
ΠΓ 1073/81: άξζξα 7, 10 θαη Π.Γ. 305/96, Παξάξηεκα IV, Β 

II, παξ.10 
Ν' απαγνξεπζεί ε ρσξίο ιφγν παξακνλή πξνζσπηθνχ θνληά ζηα πξαλή ησλ εθζθαθψλ 

01401  ΠΓ 77/93  

01402  ΠΓ 1073/81:@2,3 &ΤΑ 22/5/93 :@2,6 Κ-011, Κ-012, Κ-013 

01404  ΠΓ 77/93  
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ΔΠΗΖΜΑΜΔΝΟΗ ΚΟΜΒΟΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ 
ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Γ 

 

ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΖΦΘΟΤΝ 
 

(1) 
ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

 

(2) 
ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

(3) 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*) 

 

(4) 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 

ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (**) 
 

01407  ΠΓ 77/93  

01409  ΠΓ 77/93  

01410  ΠΓ 77/93  

02100(01-03, 06) 

 

Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1, Φ3.1, 

Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.6, 

Φ4.3 

ΠΓ 1073/81: άξζξν 8, Π.Γ. 305/96, Σκήκα ΗΗ, Π.Γ. 778/80: 

άξζξα 12, 14, 15, Π.Γ. 89/99, Π.Γ. 395/94 

 

Κ-015, Κ-016, Κ-017, Κ-019, Κ-031 

Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα θπθινθνξηαθνχ ειέγρνπ. Καηά ηελ θάζε δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη 

ηεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, ζε θηλδχλνπο απφξξηςεο ζε αθαηάιιειεο ζέζεηο θαη ζε πηζαλφ πξνζσξηλφ 

θιείζηκν ηνπ ΥΑΓΑ 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ ελδερνκέλνπ, πξνβιέπνληαη, εθηαθηε κίζζσζε επηπιένλ 

κεραλεκάησλ 

Δπίζεο ζα εθαξκφδνληαη ηα κέηξα θαηά ηελ είζνδν ζην ρψξν φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 2.2. 

ηνπ ηκήκαηνο Δ ηνπ παξφληνο ΑΤ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ν ελαπνκείλαληαο εξγαηηθφο θίλδπλνο 

είλαη ρακειφο, έσο ακειεηένο. 

02200(01-05) 

 
 

ΠΓ 1073/81: άξζξν 8, Π.Γ. 18/96 

 

Θα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ παξαηίζεληαη γηα ηηο πεγέο 

01201,01202,01204,02100,02200. Δπίζεο θαηά ηελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ζα ιεθζνχλ ηα κέηξα 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 2.3. ηνπ ηκήκαηνο Δ ηνπ παξφληνο ΑΤ. Ο ελαπνκείλαληαο εξγαηηθφο 

θίλδπλνο είλαη ρακειφο 

02302 

 
 

ΠΓ 395/94, Π.Γ. 89/99, Π.Γ.  1073/81: άξζξα 67,76 

 

Κ-021 

Θα πξέπεη λα ζπληεξνχληαη θαη λα ειέγρνληαη φια ηα κεραλήκαηα θαη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ 

απνθπγή ηεο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο απφ βιάβεο κεραλεκάησλ. 

02303 Φ2.1, Φ4.1, Φ4.3 ΠΓ 395/94, Π.Γ. 89/99, Π.Γ.  1073/81: άξζξα 67,76 
Θα πξέπεη λα ζπληεξνχληαη θαη λα ειέγρνληαη φια ηα κεραλήκαηα θαη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ 

απνθπγή ηεο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε θηλδχλνπο. 

02304 Φ2.1, Φ4.1, Φ4.3 ΠΓ 395/94, Π.Γ. 89/99, Π.Γ.  1073/81: άξζξα 67,76 
Θα πξέπεη λα ζπληεξνχληαη θαη λα ειέγρνληαη φια ηα κεραλήκαηα θαη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ 

απνθπγή ηεο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο.. 

03401 

 
Φ2.1, Φ4.1, Φ4.3 

ΠΓ 1073/81: άξζξα 9, 11, 12, 40 ,Π.Γ. 778/80: αξζ. 20 

 
Όιεο νη ηάθξνη θαη ηα επηθίλδπλα ράζκαηα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη απφ πηψζεηο πεξηκεηξηθά. 

03402 

 
Φ2.1, Φ4.1, Φ4.3 

ΠΓ 1073/81: άξζξα 9, 11, 12, 40 ,Π.Γ. 778/80: αξζ. 20 

 
Όιεο νη ηάθξνη θαη ηα επηθίλδπλα ράζκαηα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη απφ πηψζεηο πεξηκεηξηθά. 

04101  ΠΓ 85/91, ΠΓ42/03 & Α.Π. 7755/160/΄88  
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ΔΠΗΖΜΑΜΔΝΟΗ ΚΟΜΒΟΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ 
ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Γ 

 

ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΖΦΘΟΤΝ 
 

(1) 
ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

 

(2) 
ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

(3) 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*) 

 

(4) 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 

ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (**) 
 

  

04101  ΠΓ 85/91, ΠΓ42/03 & Α.Π. 7755/160/΄88  

04207  

ΠΓ 105/95:@9 & ΠΓ 1073/81:@92,94,95, 96 & ΠΓ 

225/89:@ 11,12 & ΠΓ 305/96:@ Π2 & ΤΑ 22/5/93:@ 3 
Κ-004, Κ-066 

05302/03 

 

Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 

Φ2.3, Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3, 

Φ3.4, Φ4.1, Φ4.3, Φ5.1 

Π.Γ. 305/96 θαη ΠΓ 1073/81 

 

Κ-021, Κ-027, Κ-028, Κ-029 

 

05304 
 Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, Φ3.1, 

Φ3.2, Φ3.3, Φ4.1, Φ5.1 

ΠΓ 395/94, Π.Γ. 89/99, Π.Γ.  1073/81: άξζξα 67,76 

 
 

05305  ΠΓ 395/94, Π.Γ. 89/99, Π.Γ.  1073/81: άξζξα 67,76  

05306 Φ2.2, Φ3.5, Φ4.3   

05308 

 
Φ3.5, Φ4.2, Φ4.3 Π.Γ. 1073/81, άξζξα: 87,91 

Καηά ηε κεηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ κήθνπο πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή 

θαηνιίζζεζεο ή θαηάπησζεο 

05311  Π.Γ. 1073/81  

06101  Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 42/03 Θα πξέπεη λα παξαζρεζεί ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. 

06105  Π.Γ. 42/03 
ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην Σκήκα Δ, παξ. 2.6 θαη ζην Σκήκα Σ, παξ. 7 ηνπ 

παξφληνο ΑΤ. 

06106  Π.Γ. 42/03 
ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην Σκήκα Δ, παξ. 2.6 θαη ζην Σκήκα Σ, παξ. 7 ηνπ 

παξφληνο ΑΤ. 

06202  ΠΓ 105/95:@9 & ΠΓ 1073/81@ 10,2,56 Κ-012, Κ-042, Κ-091, Κ-098 

06304  Π.Γ. 305/96 

Κ-091, Κ-100 

Ζ ζεξκνθξαζία πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο εθαξκνδφκελεο κεζφδνπο εξγαζίαο. 

06401  
ΠΓ 77/93, ΠΓ 186/΄95 

 

ε πεξίπησζε απηαλάθιεμεο ησλ απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί εγθαίξσο ην ζχζηεκα 

ππξνπξνζηαζίαο ηνπ ΥΑΓΑ., ψζηε λα κελ ππάξμεη πηζαλφηεηα αλαδσπχξσζεο ηεο ππξθαγηάο απφ 

ηνπο ζάκλνπο ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ. 
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ΔΠΗΖΜΑΜΔΝΟΗ ΚΟΜΒΟΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ 
ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Γ 

 

ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΖΦΘΟΤΝ 
 

(1) 
ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

 

(2) 
ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

(3) 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*) 

 

(4) 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 

ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (**) 
 

07101 

Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 

Φ2.3, Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3, 

Φ3.4, Φ3.5, Φ3.6, Φ4.1, 

Φ4.2, Φ4.3, Φ5.1 

Π.Γ. 305/96, άξζξν 3 θαη ΠΓ 1073/81: άξζξν  78 

 

Πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα αζθαιείαο φπσο: θαηαβίβαζε ηζηνχ, θαηαζθεπή εηδηθψλ μχιηλσλ 

πιαηζίσλ – πεξηζσξίσλ αζθαιείαο ζε ζεκεία ζπλήζσλ δηειεχζεσλ. 

07102 

Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 

Φ2.3, Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3, 

Φ3.4, Φ3.5, Φ3.6, Φ4.1, 

Φ4.2, Φ4.3, Φ5.1 

Ν 1430/84:@10 & ΠΓ 105/95:@9, & ΠΓ 1073/81:@ 

2,78,79 & ΠΓ 305/96:@ Π2 & ΠΓ 395/94:@ 10,6,7,8 
Κ-012, Κ-042, Κ-046, Κ-099 

07105 

, Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, 

Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, 

Φ3.5, Φ3.6, Φ4.1, Φ4.2, 

Φ4.3, Φ4.6, Φ5.1 

Π.Γ. 305/96 Παξάξηεκα IV, Β II, παξ.2.1 θαη ΠΓ 1073/81: 

άξζξα 75, 76, 77, 78 

 

Σα θάζε είδνπο κεραλήκαηα ηνπ έξγνπ, πξέπεη λ' απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 κ. θαζ' χςνο απφ ην δίθηπν 

ηεο Γ.Δ.Ζ. Ζ ίδηα απφζηαζε πξέπεη λα ηεξείηαη πεξηκεηξηθά ησλ αγσγψλ γηα ηα θηλεηά κέξε ησλ 

κεραλεκάησλ (γεξαλφο, αληιία ζθπξνδεηήκαηνο, θιπ.) 

07106 

Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 

Φ2.3, Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3, 

Φ3.4, Φ3.5, Φ3.6, Φ4.1, 

Φ4.2, Φ4.3, Φ4.4, Φ4.5,  

Φ4.6, Φ5.1, Φ5.2 

Π.Γ. 305/96 Κ-105, Κ-106, Κ-107, Κ-108 

07201  
Ν 1430/84:@10 & Ν 2094/92:@97 & ΠΓ 105/95:@9, & ΠΓ 

1073/81:@ 48,49 & ΠΓ 31/90:@4,5  & ΠΓ 395/94:@ 6,7,9 
Κ-021, Κ-046, Κ-109, Κ-110 

07202  
ΠΓ 105/95:@9, & ΠΓ 1073/81:@ 48,49,80,81  & ΠΓ 

395/94:@ 6,7,9 & ΤΑ 470/85:@16 
Κ-021, Κ-046, Κ-109, Κ-110 

08108  
ΠΓ 77/93 

 

 

 

08202 

 
 

ΠΓ 1073/81: άξζξν 40 παξ. 1 

 

 

 

09101  ΠΓ 1073/81: άξζξα 96, 104 Πξέπεη λα δηαηίζεληαη θαηάιιεια κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

09105  
ΠΓ 1073/81: άξζξα 96, 104 

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ επαθήο κε θαπηή άζθαιην, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη  ε 

άζθαιηνο πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζηηο ΟΜΔΟ θαη ν Αλάδνρνο λα παξάζρεη ηελ θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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ΔΠΗΖΜΑΜΔΝΟΗ ΚΟΜΒΟΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ 
ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Γ 

 

ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΖΦΘΟΤΝ 
 

(1) 
ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

 

(2) 
ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

(3) 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*) 

 

(4) 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 

ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (**) 
 

10102 

Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 

Φ2.3, Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3, 

Φ3.4,  Φ4.1, Φ4.2, Φ4.3, 

Φ4.4,  Φ4.6, Φ5.1, Φ5.2 

ΠΓ 1073/81: άξζξν 51,. ΠΓ 305/96 Παξάξηεκα Π5, Α 

Κ-004, Κ-034, Κ-131 

ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην Σκήκα Δ θαη ζην Σκήκα Σ, παξ. 7 ηνπ παξφληνο 

ΑΤ. 

10103 

Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 

Φ2.3, Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3, 

Φ3.4,  Φ4.2, Φ4.3, Φ4.4,  

Φ4.6, Φ5.1, Φ5.2 

ΠΓ 305/96 Παξάξηεκα Π5, Α 

Κ-004, Κ-034, Κ-132 

 Θα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην Σκήκα Δ θαη ζην Σκήκα Σ, παξ. 7 ηνπ παξφληνο 

ΑΤ. 

10104 

Φ2.2, Φ2.3, Φ3.3, Φ3.4, 

Φ4.1, Φ4.2, Φ4.3, Φ5.1, 

Φ5.2 

ΠΓ 305/96 Παξάξηεκα Π5, Α Κ-034, Κ-133 

10105 

 

Φ2.2, Φ2.3, Φ3.3, Φ3.4, 

Φ4.1, Φ4.2, Φ4.3, Φ5.1, 

Φ5.2 

Π.Γ. 305/96 Παξάξηεκα Π5,Π6,A 

 

Κ-034, Κ-126, Κ-133 

ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην Σκήκα Δ θαη ζην Σκήκα Σ, παξ. 7 ηνπ παξφληνο 

ΑΤ. 

10106  Π.Γ. 305/96 Παξάξηεκα Π7 Κ-034, Κ-133 

10107  Π.Γ. 305/96 Παξάξηεκα Π7 Κ-133 

10201  ΠΓ 307/'86, ΣΡ. 77/·93  

10203   Κ-004, Κ-034, Κ-137, Κ-138 

10207 
Φ1.2, Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3, 

Φ3.4, Φ5.1 

Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, άξζξν 17 

 

 

 

 

10108  Π.Γ. 305/96 Παξάξηεκα Π7 Κ-034, Κ-134 

10208  Π.Γ. 1073/81: άξζξα 96,104 
Κ-004, Κ-034, Κ-142, Κ-143 

Πξέπεη λα δηαηίζεληαη θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο 

10209  ΠΓ396/94:@10,6,7,8  Κ-146 

10301  
Π.Γ. 305/96, Πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη θαλνληζκνί 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηνπ ηκήκαηνο Δ ηνπ παξφληνο ΑΤ 
 

10303  
Π.Γ. 305/96, Πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη θαλνληζκνί 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηνπ ηκήκαηνο Δ ηνπ παξφληνο ΑΤ 
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ΔΠΗΖΜΑΜΔΝΟΗ ΚΟΜΒΟΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ 
ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Γ 

 

ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΖΦΘΟΤΝ 
 

(1) 
ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

 

(2) 
ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

(3) 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*) 

 

(4) 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 

ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (**) 
 

(*) Αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ πεξηέρνπλ ηα απαηηνχκελα θάζε θνξά κέηξα (π.ρ. άξζξν 38 παξ.3 ηνπ Π.Γ.  1073/81) 

(**) Πεξηγξάθνληαη κέηξα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά δελ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ή ε πξφβιεςε 

δελ είλαη επαξθήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δπίζεο εδψ πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ θαη ηα εηδηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ 

εηδηθνχο θηλδχλνπο (βι. άξζξν 3, παξ.5 ηνπ Π.Γ. 305/96 
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ΣΜΖΜΑ Δ  
ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ 

1. Οξγάλσζε Γηνίθεζεο 

Ζ δηνίθεζε ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεη ηερληθφ πγείαο θαη αζθαιείαο φινπ ηνπ έξγνπ ζρεηηθά κε ηα 

κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, πξνο 

απνθπγή νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο. Δίλαη δπλαηφλ, απφ ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ 

έξγνπ, λα νξηζηνχλ θαη βνεζνί ηνπ ηερληθνχ πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

 

1.1. Καζήθνληα θαη Δπζχλεο Τπεπζχλνπ πγείαο θαη Αζθάιεηαο 

 Ο ππεχζπλνο αζθαιείαο θαη πγηεηλήο ηνπ έξγνπ επζχλεηαη γηα ηελ επίβιεςε ηεο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα πξνο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο θαη 

πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Έρεη άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, φπσο Σξνραία-Αζηπλνκία, 

Πξψηεο Βνήζεηεο, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, θνηλσληθνχο θνξείο, θνξείο καδηθήο 

ελεκέξσζεο θαη ηνπο βηνκεραληθνχο ρψξνπο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο εξγαζίεο 

 Πξφγλσζε θαη ιχζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην έξγν, φπσο θπθινθνξηαθφ, 

αλαζθαιείο ζπλζήθεο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηνπηθέο δπζθνιίεο γηα ηελ αζθάιεηα 

ηνπ έξγνπ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ 

 πζθέπηεηαη κε ηνπο κεραληθνχο ηνπ εξγνηαμίνπ πιεξνθνξψληαο ηνπο γηα ην βαζκφ 

ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ εθαξκφδνληαη 

 Οξγαλψλεη ειέγρνπο αζθαιείαο ζην εξγνηάμην, ψζηε λα επηβεβαηψλεηαη ε δηαηήξεζε 

θαη επηβνιή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο 

 Δπηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ εμνπιηζκνχ αζθαιείαο γηα 

θάζε εξγαδφκελν 

 Διέγρεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, επηζθέπηεηαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ εξγνηαμίνπ 

θαη αλαθέξεη ηηο φπνηεο απνθιίζεηο επηζεκαίλνληαη 

 Δξεπλά ηα αηπρήκαηα θαη δηαηεξεί εκεξνιφγην θαηαγξαθήο ηνπο γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ πξνο απνθπγή άιισλ παξφκνησλ πεξηζηαηηθψλ (ζην παξάξηεκα 

δίλεηαη ελδεηθηηθφ δειηίν θαηαγξαθήο πεξηζηαηηθψλ θαη αηπρεκάησλ) 

 Αλαθέξεη ζην Γ/ληή ηνπ εξγνηαμίνπ θάζε παξάβαζε θαη ηηο πξνηεηλφκελεο δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο 

 Δπηβεβαηψλεη φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνηαμίνπ είλαη ελήκεξν ζρεηηθά κε ηηο πξψηεο 

βνήζεηεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη 
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1.2. Έιεγρνη Αζθάιεηαο & πζθέςεηο 

Όηαλ πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί κία εξγαζία, ν εξγνηαμηάξρεο ζπγθαιεί ζχζθεςε ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρεη φιν ην θχξην πξνζσπηθφ, ψζηε λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πεξί 

αζθαιείαο. 

Αληηθείκελν ηεο ζχζθεςεο ζα είλαη ν ζπληνληζκφο ηνπ θπξίσο πξνζσπηθνχ απφ ηνλ 

ππεχζπλν αζθαιείαο θαη πγείαο θαζψο θαη ε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο αλαθνξάο ε νπνία πξέπεη 

λα ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Ο ππεχζπλνο αζθαιείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο εηδηθνχο ζα εθηειεί ειέγρνπο ψζηε 

λα εμαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε γηα ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο. Αλ ν ππεχζπλνο 

αζθαιείαο παξαηεξήζεη νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε, ζα ζπγθιεζεί ζχζθεςε κε ηελ 

παξνπζία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κειψλ. Αληηθείκελν ηεο ζχζθεςεο ζα είλαη ε εμέηαζε ηεο 

κε ζπκκφξθσζεο θαη ε απφθαζε γηα ηε δηνξζσηηθή ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί. Αθνινχζσο αλ ν ππεχζπλνο αζθαιείαο βξίζθεη φηη ζηε δηάξθεηα ηεο 

επηζεψξεζεο νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, πξέπεη λα ην αλαθέξεη 

άκεζα ζηνλ εξγνηαμηάξρε. 
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1.3. Δπζχλεο θαη Καζήθνληα ησλ Δξγαδνκέλσλ 

Όινη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ θαζηεξψλνληαη 

ζην εξγνηάμην, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ίδησλ αιιά θαη ηξίησλ. Σα κέηξα αζθαιείαο είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 Τπνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ αζθαιείαο θαη άιισλ πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ 

πνπ παξέρνληαη 

 Άκεζε αλαθνξά ζηνλ ππεχζπλν αζθαιείαο γηα έιιεηςε εμνπιηζκνχ αζθαιείαο θαη 

επηθίλδπλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ αζθαιείαο θαη ησλ 

πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ ρσξίο ηε ζεηηθή έγθξηζε 

 Γελ επηηξέπεηαη θακία ελέξγεηα κε πξσηνβνπιία ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ δελ 

ζπκβηβάδεηαη σο πξνο ηα κέηξα αζθάιεηαο, δηφηη ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε δηθή ηνπο 

αζθάιεηα θαη ε αζθάιεηα ησλ άιισλ.  

 

2. Τπνρξεψζεηο Φνξέα - Δξγαδνκέλσλ 

2.1. Τπνρξεψζεηο Φνξέα Λεηηνπξγίαο 

Ο Φνξέαο Λεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ, νθείιεη: 

 Να ζέβεηαη θαη λα ηεξεί ηηο ζρεηηθέο κε ηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα δηαηάμεηο θαη ην ζχλνιν 

ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, 

 Να γλσξίδεη θαη λα αμηνινγεί ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε δξαζηεξηφηεηα, 

 Να ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ησλ ηξίησλ πνπ κπνξνχλ λα βιαθηνχλ απφ ηηο Γξαζηεξηφηεηεο απηέο, 

 Να γλσζηνπνηεί ηνπο επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη λα 

δηαβνπιεχεηαη καδί ηνπο, 

 Να ελεκεξψλεη θαη εθπαηδεχεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, 

 Να θαηαξηίδεη πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη λα αλαδεηά ηξφπνπο απνθπγήο ή κείσζεο 

ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ, 

 Να αλαδεηά ηξφπνπο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 

 

2.2. Τπνρξεψζεηο Δξγαδνκέλσλ 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη εξγαδφκελνη νθείινπλ: 

 Να ζέβνληαη θαη λα ηεξνχλ ηηο θείκελεο δηαηάδεηο θαη ηα λνκνζεηήκαηα ηα ζρεηηθά κε ηελ 

πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ 

Καλνληζκψλ Λεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ, 
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 Να εθαξκφδνπλ ηηο νδεγίεο θαη ηνπο θαλφλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, ηφζν γηα ηελ δηθή 

ηνπο πξνζηαζία, φζν θαη γηα ηελ πξνζηαζία άιισλ αηφκσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπο, 

 Να ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηηο κεραλέο, ζπζθεπέο, εξγαιεία, κέζα κεηαθνξάο, 

επηθίλδπλεο νπζίεο, κεραληζκνχο αζθαιείαο. 

 Να αμηνπνηνχλ, θαηά ηελ εξγαζία ηνπο, φια ηα πξνβιεπφκελα Μέζα Αηνκηθήο 

Πξνζηαζίαο, ηνλ αηνκηθφ δει. πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ (θφξκεο, γάληηα, κάζθεο, θηι) 

 Να κελ ζέηνπλ εθηφο ιεηηνπξγίαο, κεηαβάιινπλ ή κεηαηνπίδνπλ απζαίξεηα ηνπο 

κεραληζκνχο αζθαιείαο ησλ κεραλψλ, εξγαιείσλ, ζπζθεπψλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 

θηηξίσλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά απηνχο ηνπο κεραληζκνχο 

 Να αλαθέξνπλ ακέζσο ζηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο, θάζε αλσκαιία ή θαηάζηαζε πνπ, 

θαηά ηελ θξίζε ηνπο, ζα κπνξνχζε λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ αζθάιεηα ηνπο θαη ηελ πγεία 

ηνπο, 

 

3. Καλνληζκνί Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο 

3.1. Μέηξα πξφιεςεο - Δπηινγή πξνζσπηθνχ, ηαηξηθέο εμεηάζεηο 

Απαγνξεχεηαη ε απαζρφιεζε αηφκσλ ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ ΥΑΓΑ 

 

Άηνκα ηα νπνία πξφθεηηαη λα απαζρνιεζνχλ ζηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε 

θαιή θπζηθή θαηάζηαζε, πξηλ επηηξαπεί ε απαζρφιεζε ζηνλ παξαπάλσ ρψξν, πξέπεη λα 

θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη εκβνιηαζκνχο (επαηίηηδα α'/β', ηέηαλν), 

ιακβαλνκέλσλ ππ' φςε ησλ εηδηθψλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ 

θαηά ηελ εξγαζία ηνπο.  

 

 3.2. Μέηξα θαηά ηηο εξγαζίεο  
Σα κέηξα αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηά ηελ εξγαζία δηαθξίλνληαη ζε απηά πνπ 

αθνξνχλ ζηηο εξγαζίεο ησλ νδεγψλ θαη ζε απηά ησλ ρεηξηζηψλ ησλ κεραλεκάησλ θαη ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο ξπζκίζεηο: 

α) Μέηξα πνπ ζα ιακβάλνληαη απφ ηνπο νδεγνχο 

 Θα θαηεπζχλνπλ ην φρεκα ζην ρψξν κε ηαρχηεηα 20km/h ή θαη κηθξφηεξε αλ νη ζπλζήθεο 

ηνπ νδνζηξψκαηνο ην επηβάιινπλ 

 Θα αλακέλνπλ νδεγίεο απφ ηνλ θνπκαληαδφξν πξηλ ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζηελ πεξηνρή 

απφζεζεο 
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3.3. Μέηξα πξνζηαζίαο απφ ειεθηξηθφ ξεχκα 

Όινη νη εξγαδφκελνη πνπ έξρνληαη ζε επαθή ή ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ή 

εξγάδνληαη θνληά ζηα δίθηπα κεηαθνξάο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζα ιακβάλνπλ ηα παξαθάησ 

κέηξα πξνζηαζίαο:  

 

 Καλείο δελ ζα επεκβαίλεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο ζηα δίθηπα θσηηζκνχ ή 

κεηαθνξάο ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ ππεχζπλνπ ειεθηξνιφγνπ 

 Καηά ηε δηάξθεηα επηζθεπψλ ζηα δίθηπα ή ζηηο ζπζθεπέο, πξψηα ζα δηαθφπηεηαη ε 

θεληξηθή παξνρή ξεχκαηνο  

 Κάζε ειεθηξηθή ζπζθεπή ζα δηαηεξείηαη κνλσκέλε θαη γεησκέλε 

 Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο κφλσζεο δελ ζα πξέπεη λα αθνπκπνχλ βαξηά ή θνθηεξά 

αληηθείκελα πάλσ ζε θαιψδηα  

 Οη κπαιαληέδεο δελ ζα πξέπεη λα πεξλνχλ, νχηε πξνζσξηλά κέζα απφ πφξηεο, 

παξάζπξα ή άιια αλνίγκαηα  

 Θα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη φινη νη εξγαδφκελνη πξνο ηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο 

αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο απφ ειεθηξνπιεμία πνπ ζα είλαη αλαξηεκέλνη ζε δηάθνξα 

επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ ρψξνπ 

 

3.4. Μέηξα αληηκεηψπηζεο εθπνκπψλ 

α) Αέξηα Απφβιεηα  

θφλε 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ είλαη αλαπφθεπθηε ε δεκηνπξγία ζθφλεο 

θαη ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ ε εθπνκπή θαπζαεξίσλ απφ ηα νρήκαηα πνπ δηέξρνληαη θαη 

εξγάδνληαη ζην ρψξν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ησλ θαπζαεξίσλ ζα γίλεηαη ηαθηηθή ζπληήξεζε 

θαη έιεγρνο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, φπσο άιισζηε επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα 

πξναλαθεξζέληα, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο θαχζεο ηνπ θαπζίκνπ θαη 

αξα θαιχηεξε πνηφηεηα θαπζαεξίσλ.  

 

Σν πξφβιεκα ηεο δεκηνπξγίαο ζθφλεο είλαη αλαπφθεπθην ζε ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο. Με 

ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ αλακέλεηαη λα πξνθιεζνχλ ζα 

ιεθζνχλ κία ζεηξά απφ κέηξα ηα νπνία είλαη:  

 Πξνζεθηηθή ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ (θίλεζε κε κηθξέο ηαρχηεηεο θ.ιπ.)  
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 Σαθηηθή δηαβξνρή ησλ πεξηνρψλ εθρσκαηψζεσλ θαη επηρσκαηψζεσλ θαηά ηνπο μεξνχο 

θπξίσο κήλεο  

 πρλή επηθαλεηαθή δηαβξνρή, θαηά ηνπο μεξνχο θπξίσο κήλεο, ησλ απνζεθεπκέλσλ 

αδξαλψλ, θνθθσδψλ πξψησλ πιψλ θ.ιπ. 

 

Γηα πξνζηαζία απφ αηπρήκαηα ζηηο πεξηνρέο απηέο, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηα αθφινπζα ζεκεία:  

1. Τπνρξεσηηθφο αεξηζκφο πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα παξνπζίαο αηφκσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο  

2. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ιακβάλνληαο ζπγθεθξηκέλα κέηξα πξνζηαζίαο  

3. Ύπαξμε θαηάιιεισλ κέζσλ δηάζσζεο  

 

Γηα ηελ πξσηνγελή πξνζηαζία απφ ην ελδερφκελν εθξήμεσλ ζε πεξηνρέο απμεκέλεο 

ζπγθέληξσζεο βηναεξίνπ, ππάξρεη κηα ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κε ηνλ επαξθή αεξηζκφ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαο 

αηφκσλ ζε ηέηνηεο πεξηνρέο (ρψξνπο).  

 

β) Τγξά απφβιεηα  

Αζηηθά Λχκαηα  

Σα παξαγφκελα ιχκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο δελ ζα 

δηαηίζεληαη αλεμέιεγθηα αιιά ζα θαηαιήγνπλ ζε απνξξνθεηηθφ βφζξν.  

 

Δπηθαλεηαθέο Απνξξνέο  

Οη επηθαλεηαθέο απνξξνέο νθείινληαη ζηελ παξάζπξζε ζσκαηηδίσλ ή ξππαληψλ απφ ηα 

φκβξηα χδαηα. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε πςειή θφξηηζε ζε αησξνχκελα ζσκαηίδηα 

κε θάπνηνπο πξνζξνθνχκελνπο ξππαληέο, νη νπνίνη ζπλήζσο είλαη ηνμηθέο ή επηθίλδπλεο 

νπζίεο (ιάδηα, γξάζα, θαχζηκα θ.ιπ.). Πξνο απνθπγή ηέηνησλ θαηλνκέλσλ ιακβάλεηαη 

κέξηκλα κε θαηάιιειε δηάηαμε ζπιιεθηήξησλ ηάθξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ψζηε λα 

απνθεπρζεί ε φδεπζε ησλ απνξξνψλ -εκπινπηηζκέλσλ κε ζηεξεά - πξνο ηεο επξχηεξε 

πεξηνρή ηνπ έξγνπ.  

 

3.5. Μέηξα πγηεηλήο 

Δίλαη επλφεην φηη πξέπεη λα απνθεπρζεί θάζε άκεζε επαθή κε επηθίλδπλα αληηθείκελα ή 

κνιπζκέλα λεξά. Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην λα ηεξνχληαη ηα αθφινπζα: 

 Πξνζεθηηθφ πιχζηκν ησλ ρεξηψλ θαη βνχξηζηζκα ησλ λπρηψλ πξηλ απφ θάζε γεχκα, πξηλ 

ην θάπληζκα θιπ. 

 Πιχζηκν θαη πξνζεθηηθή απνιχκαλζε θάζε ηπρφλ πιεγήο ηνπ δέξκαηνο (θφςηκν). 
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 Μεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο, ζρνιαζηηθφ πιχζηκν ηνπ ζψκαηνο (ληνπο). 

 Οη ζηνιέο εξγαζίαο λα αθαηξνχληαη πξηλ ηελ αλαρψξεζε απφ ην εξγνηάμην. 

 

Τπελζπκίδεηαη φηη απαγνξεχεηαη ην θαγεηφ θαη ην θάπληζκα ζε ζέζεηο εξγαζίαο, ε 

θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ απαγνξεχεηαη παληειψο, αθφκα θαη ζηα δηαιείκκαηα. 

 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ρψξνο απνδπηεξίσλ, ληνπιάπηα απνζήθεπζεο ησλ πξνζσπηθψλ 

εηδψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνπαιέηεο, ληπηήξεο θαη αλεμάξηεην ρψξν μεθνχξαζεο γηα ην 

πξνζσπηθφ.  

 

ηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ νκαδηθή πγηεηλή είλαη ε θαζαξηφηεηα θαη πεξηνδηθή απνιχκαλζε 

ησλ ρψξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζην πξνζσπηθφ, φπσο επίζεο ησλ νρεκάησλ, ησλ κεραλεκάησλ 

θαη φισλ ησλ εξγαιείσλ. 

 

4. Δπηζεψξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο 

Δπηβάιιεηαη λα γίλνληαη ηαθηηθέο επηζεσξήζεηο φισλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, γηα λα 

εληνπίδνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη έγθαηξα ηπρφλ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή 

πξέπεη λα δίδεηαη γεληθά ζηελ ηάμε θαη θαζαξηφηεηα: 

 Δμνπιηζκφο θαη εξγαιεία δελ επηηξέπεηαη λα εγθαηαιείπνληαη ηπραία. 

 Οη νδνί πξνζπέιαζεο, δηαθπγήο θιπ., πξέπεη λα είλαη πάληα ειεχζεξεο, θαζαξέο θαη 

ρσξίο θηλδχλνπο νιίζζεζεο. 

 ε ζέζεηο εξγαζίαο απνκνλσκέλεο, πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα εξγάδνληαη 

καδί ηνπιάρηζηνλ δχν άηνκα, ψζηε ζε πεξίπησζε αλάγθεο ε βνήζεηα λα είλαη άκεζα 

δηαζέζηκε. 

 ε θάζε πεξίπησζε είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο ε εμαζθάιηζε κέζσλ ελδνεπηθνηλσλίαο, 

ηειεθσληθήο ή άιιεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θιήζε βνήζεηαο ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

 

5. Λνηπά πξνιεπηηθά κέηξα – θαξκαθείν 

Σα κέξε ζηα νπνία ζα ππάξρνπλ θαξκαθεία ζα είλαη θαη' ειάρηζηνλ ηα εμήο: 

 Σα γξαθεία ηνπ αλαδφρνπ 

 Ζ πεξηνρή θχιαμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 

 ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζε απνκαθξπζκέλε πεξηνρή εληφο ηνπ 

εξγνηαμίνπ, πξέπεη λα ππάξρεη δηαζέζηκν κηθξφ θαξκαθείν επί ηφπνπ. 

 

Δπίζεο ζα ππάξρεη θαη θπιιάδην νδεγηψλ ρξήζεσο θαη πξψησλ βνεζεηψλ, φπσο αλαιπηηθά 
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ζα εθηεζεί θαησηέξσ.  

 

6. Αλπςσηηθά Μέζα θαη Μεραληζκνί  
Γεληθέο δηαηάμεηο 

Οη εξγνδφηεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ έλα θαιά ζρεδηαζκέλν πξφγξακκα αζθάιεηαο πνπ λα 

εμαζθαιίδεη φηη φια ηα αλπςσηηθά κέζα θαη κεραληζκνί επηιέγνληαη, εγθαζίζηαληαη, 

εμεηάδνληαη, δνθηκάδνληαη, ζπληεξνχληαη, ιεηηνπξγνχλ θαη απνζπλαξκνινγνχληαη: 

  κε ζθνπφ ηελ απνθπγή πηζαλνχ αηπρήκαηνο 

 ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εζληθψλ λφκσλ, θαλνληζκψλ θαη πξνδηαγξαθψλ 

 

Κάζε αλπςσηηθφ κέζν καδί κε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ, πξνζαξηήζεηο αγθπξψζεηο θαη 

ππνζηεξίγκαηα ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη ζσζηά, λα είλαη απφ 

ζηαζεξφ πιηθφ θαη λα έρεη επαξθή αληνρή γηα ην ζθνπφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

 

Κάζε αλπςσηηθφ κέζν θαη κεραληζκφο φηαλ αγνξάδεηαη ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

νδεγίεο ρξήζεο θαη πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ απφ αξκφδην πξφζσπν ή εγγχεζε ζπκθσλίαο κε 

ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ: 

 ην κέγηζην θνξηίν αζθαινχο εξγαζίαο 

 ηα αζθαιή θνξηία εξγαζίαο γηα δηάθνξεο αθηίλεο εάλ ε αλπςσηηθή κεραλή έρεη 

κεηαβιεηή αθηίλα 

 ηηο ζπλζήθεο ρξήζεο ζηηο νπνίεο ην κέγηζην ή δηάθνξα θνξηία αζθαινχο εξγαζίαο 

κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη 

 

Κάζε αλπςσηηθφ κέζν θαη κεραληζκφο πνπ έρεη έλα κνλαδηθφ θνξηίν αζθαινχο εξγαζίαο 

πξέπεη λα ην αλαγξάθεη θαζαξφ ζε εκθαλέο ζεκείν ζύκθσλα κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη 

θαλνληζκνχο. 

 

Κάζε αλπςσηηθφ κέζν θαη κεραληζκφο πνπ έρεη κεηαβιεηφ αζθαιέο θνξηίν εξγαζίαο πξέπεη 

λα εθνδηάδεηαη κε δείθηε θνξηίνπ θαη άιια κέζα, πνπ λα δείρλνπλ θαζαξά ζην ρεηξηζηή θάζε 

κέγηζην αζθαιέο θνξηίν εξγαζίαο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ απηφ εθαξκφδεηαη. 

 

Όια ηα αλπςσηηθά κέζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη επαξθψο θαη αζθαιψο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά αληνρήο βάξνπο ηνπ εδάθνπο, πάλσ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε αλπςσηηθή 

ζπζθεπή, πξέπεη λα εμεηάδνληαη πξηλ ηε ρξήζε. 
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Δγθαηάζηαζε 

ηαζεξά αλπςσηηθά κέζα πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη: 

 απφ αξκφδηα πξφζσπα 

 έηζη, ψζηε λα κελ κπνξεί λα κεηαθηλεζνχλ απφ θνξηίν, δφλεζε ή άιιεο επηδξάζεηο 

 έηζη ψζηε ν ρεηξηζηήο λα κελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν απφ θνξηία, ζπξκαηφζρνηλα ή 

ηχκπαλα 

 έηζη, ψζηε ν ρεηξηζηήο λα κπνξεί λα έρεη νξαηφηεηα ηεο δψλεο ησλ εξγαζηψλ ή λα 

επηθνηλσλεί κέζσ ηειεθψλνπ, ζεκάησλ ή άιισλ θαηάιιεισλ κέζσλ κε φια ηα 

ζεκεία θφξησζεο θαη εθθφξησζεο 

 

Αλάινγα κε ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ζα ππάξρεη απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 60cm ή 

πεξηζζφηεξν κεηαμχ ησλ θηλνπκέλσλ ηκεκάησλ ή ησλ θνξηίσλ ησλ αλπςσηηθψλ κέζσλ θαη 

ζηαζεξψλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, φπσο ηνίρσλ θαη ζηχισλ ειεθηξηθψλ 

αγσγψλ. 

 

Ζ απφζηαζε απφ ειεθηξηθνχο αγσγνχο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ζε πςειέο ηάζεηο 

ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο.  

 

Ζ αληνρή θαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ αλπςσηηθψλ κέζσλ πξέπεη λα πξνβιέπεη θαη ηελ 

επίδξαζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ αλέκνπ, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εθηεζνχλ.  

 

Κακία κεηαβνιή ζηελ θαηαζθεπή ή επηζθεπή δελ κπνξεί λα γίλεη ζε ηκήκα ηνπ αλπςσηηθνχ 

κέζνπ, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ, ρσξίο ηελ άδεηα θαη επίβιεςε 

αξκφδηνπ πξνζψπνπ.  

 

'Διεγρνη θαη δνθηκέο 

Σα αλπςσηηθά κέζα θαη ηκήκαηα αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ, φπσο νξίδεηαη ζηηο λνκνζεηηθέο 

δηαηάμεηο, πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαη λα δνθηκάδνληαη απφ αξκφδην πξφζσπν:  

 πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πξψηε θνξά  

  κεηά ηελ αλέγεξζε ζε εξγνηάμην 

 ζε δηαζηήκαηα θαζνξηζκέλα απφ εζληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο 

 κεηά απφ θάζε ζεκαληηθή κεηαηξνπή ή επηζθεπή 

 

0 ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα δηεμάγνληαη νη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο απφ ην αξκφδην 

πξφζσπν θαη ηα θνξηία δνθηκήο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη γηα ηα δηάθνξα είδε 
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αλπςσηηθψλ κέζσλ θαη κεραληζκψλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη 

θαλνληζκνχο. 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ ζηα αλπςσηηθά κέζα θαη κεραληζκνχο πξέπεη 

λα θαηαγξάθνληαη ζε θαζνξηζκέλε κνξθή θαη ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη 

θαλνληζκνχο, λα είλαη δηαζέζηκα ζηελ αξκφδηα αξρή, ζηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο. 

 

Υεηξηζκφο 

Καλέλα αλπςσηηθφ κέζν δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ εξγαδφκελν πνπ: 

 είλαη θάησ απφ 18 εηψλ 

 δελ ζεσξείηαη θαηάιιεινο απφ ηαηξηθήο άπνςεο 

 δελ έρεη εθπαηδεπηεί επαξθψο ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ή 

δελ έρεη ηα θαηάιιεια πξνζφληα. 

 

Σν αλπςσηηθφ κέζν ή κεραληζκφο δελ πξέπεη λα επηβαξχλεηαη πάλσ απφ ην αζθαιέο θνξηίν 

εξγαζίαο ηνπ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ειέγρνπ, φπσο νξίδεηαη απφ αξκφδην πξφζσπν ή 

θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζή ηνπ. 

 

Όπνπ απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα πηζαλφ θίλδπλν, ηα αλπςσηηθά κέζα δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξίο ηελ πξφβιεςε θαηάιιειεο ζεκαηνδφηεζεο. 

 

Καλέλα άηνκν δελ πξέπεη λα κεηαθέξεηαη κε ηα αλπςσηηθά κέζα, εθηφο αλ έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί, εγθαηαζηαζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γη' απηφ ην ζθνπφ, ζχκθσλα κε ηνπο 

εζληθνχο λφκνπο θαη θαλφλεο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο ζηελ νπνία 

κπνξεί αλ ζπκβεί ζνβαξφο ή ζαλάζηκνο ηξαπκαηηζκφο ην αλπςσηηθφ κέζν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κε αζθάιεηα. 

 

Κάζε ηκήκα ηνπ θνξηίνπ γηα λα αλπςσζεί ή λα θαηέβα ζσζηά ζα πξέπεη λα αλαξηάηαη ή λα 

ππνζηεξίδεηαη θαηάιιεια, γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ. 

 

Οη πιαηθφξκεο ή νη ππνδνρείο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλχςσζε πιίλζσλ, πιαθηδίσλ, 

πιαθψλ ή άιισλ ειεχζεξσλ πιηθψλ πξέπεη λα θαιχπηνληαη έηζη, ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε 

πηψζε πιηθψλ. 
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Φνξησκέλα θαξφηζηα ηνπνζεηεκέλα απ' επζείαο ζε πιαηθφξκα γηα αλχςσζε ή θάζνδν 

πξέπεη λα αζθαιίδνληαη, ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ θαη ε πιαηθφξκα πξέπεη 

λα θαιχπηεηαη θαηάιιεια, γηα λα απνθεχγεηαη ε πηψζε ησλ πεξηερφκελσλ πιηθψλ. 

 

Αλπςψλνληαο θαξφηζη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν ηξνρφο ζαλ κέζν αλχςσζεο εθηφο 

εάλ ιεθζνχλ κέηξα πνπ λα εκπνδίδνπλ ηνλ άμνλα λα νιηζζήζεη έμσ απφ ην έδξαλν. 

 

Γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ, καθξηά αληηθείκελα, φπσο δνθάξηα, πξέπεη λα 

θαζνδεγνχληαη κε ζπξκαηφζρνηλν θαηά ηελ αλχςσζε θαη ηελ θάζνδν. 

 

Οη ρψξνη επί ηνπ εδάθνπο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα ξπζκίδνληαη έηζη, ψζηε νη 

εξγαδφκελνη λα κελ ππνρξενχληαη λα ζθχβνπλ ζε θελφ ρψξν γηα θφξησκα ή μεθφξησκα. 

 

Ζ αλχςσζε θνξηίσλ ζε κέξε θαλνληθήο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, πξέπεη λα γίλεηαη ζε 

πεξηθξαγκέλν ρψξν, ή φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ (π.ρ νγθψδε αληηθείκελα), λα ιακβάλνληαη 

κέηξα πξνζσξηλήο δηαθνπήο ή εθηξνπήο ηεο θπθινθνξίαο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ρξεηαζηεί. 

 

7. πζηήκαηα Ομπγφλνπ 

Απαγνξεχεηαη νη εξγαδφκελνη: 

 Να επηηξέπνπλ ιάδη ή πεηξέιαην λα έξζεη ζε επαθή κε θηάιεο νμπγφλνπ, βάλεο, 

ξπζκηζηέο ή άιια εμαξηήκαηα ή 

 Να ρεηξίδνληαη θηάιεο ή εμαξηήκαηα νμπγφλνπ κε ιαδσκέλα ρέξηα ή γάληηα. 

 

Ομπγφλν δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη:  

 ε αεξνθίλεηα εξγαιεία 

 Γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο  

 Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ξνπρηζκνχ ή εμνπιηζκνχ  

 Γηα ηε δεκηνπξγία πίεζεο  

 Γηα ηνλ εμαεξηζκφ ησλ ρψξσλ εξγαζίαο 

 

8. Μεηαθνξά Τιηθψλ  
Όπνπ κεηαθέξνληαη πιηθά θαη εμνπιηζκφο, ζα θνξηψλνληαη θαη αζθαιίδνληαη θαηά ηξφπν 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ε νπνηαδήπνηε θίλεζε ηνπ θνξηίνπ, δεκηνπξγψληαο θίλδπλν γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο. 
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Σα κέζα πξφζδεζεο ηνπ θνξηίνπ ζα είλαη ηθαλά λα απνηξέπνπλ ηε κεηαηφπηζε ηνπ -θνξηίνπ 

ζε ζρέζε κε ην κεηαθνξέα ππφ ζπλζήθεο θξελαξίζκαηνο ή έθηαθηεο αλάγθεο. 

Όπνπ έλα θνξηίν κεηαθέξεηαη κε ηε βνήζεηα αλπςσηηθνχ νρήκαηνο ην θνξηίν δελ ζα εμέρεη 

απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ ην κηζφ χςνο ηνπ απφ ηε βάζε ηνπ νρήκαηνο θαη ηελ πίζσ 

έδξαζή ηνπ. 

Κάζε θνξηίν ην νπνίν ππφθεηηαη ζε κεηαηφπηζε θαηά ηε κεηαθνξά ζα πξνζδέλεηαη αλ ε 

νπνηαδήπνηε κεηαηφπηζή ηνπ ζα ζπληεινχζε ζηελ αζηάζεηα ηνπ. 

 

9. Δθζθαθέο Φξέαηα, Υσκαηνπξγηθά  
Γεληθέο δηαηάμεηο 

Πξέπεη λα ιακβάλνληαη επαξθείο πξνθπιάμεηο ζε θάζε εξγαζία εθζθαθήο, θξέαηνο, 

ρσκαηνπξγηθψλ φπσο: 

 θαηάιιειε αληηζηήξημε ή άιινο ηξφπνο, γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ ηεο πηψζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ή κεηαθίλεζεο εδάθνπο βξάρσλ ή άιινπ πιηθνχ. 

 απνθπγή θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηψζε αηφκσλ, πιηθψλ ή αληηθεηκέλσλ 

ή ηελ εηζξνή λεξνχ ζηελ εθζθαθή, ην θξέαξ, ηα ρσκαηνπξγηθά. 

 

Ζ αληηζηήξημε ή άιιε ζηήξημε γηα θάζε ηκήκα εθζθαθήο θξέαηνο ή ρσκαηνπξγηθψλ, δελ 

πξέπεη λα αλεγείξεηαη, λα κεηαηξέπεηαη ή λα απνζπλαξκνινγείηαη, παξά κφλν θάησ απφ ηελ 

επίβιεςε αξκφδηνπ πξνζψπνπ.  

 

Οη εξγαζίεο δελ πξέπεη λα μεθηλνχλ, αλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί επηζεψξεζε ηνπ ρψξνπ 

ηεο εξγαζίαο απφ αξκφδην άηνκν, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη 

θαλνληζκνχο θαη αλ δελ έρεη ζεσξεζεί αζθαιέο γηα εξγαζία ην ηκήκα ηεο εθζθαθήο, ηνπ 

θξέαηνο θαη ησλ ρσκαηνπξγηθψλ. 

 

Δθζθαθέο 

Πξηλ αξρίζεη ε εθζθαθή ζην εξγνηάμην πξέπεη: 

 φιε ε εξγαζία εθζθαθήο λα έρεη ζρεδηαζζεί θαη λα έρεη απνθαζηζζεί ε κέζνδνο ηεο 

εθζθαθήο θαη ην είδνο ηεο απαηηνχκελεο εξγαζίαο ππνζηήξημεο. 

  λα έρεη επαιεζεπζεί ε ζηαζεξφηεηα ηνπ εδάθνπο απφ αξκφδην πξφζσπν. 

 λα έρεi ειεγρζεί απφ αξκφδην πξφζσπν φηη ηα εθαπηφκελα θηίξηα, νη θαηαζθεπέο ή νη 

δξφκνη δελ ζα επεξεαζζνχλ απφ ηελ εθζθαθή. 

 ν εξγνδφηεο ζα επαιεζεχζεη ηε ζέζε φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο σθέιεηαο, 

φπσο ππφγεηνη απνρεηεπηηθνχ αγσγνί, αγσγνί αεξίνπ, λεξνχ θαη ειεθηξηθνί αγσγνί, 
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πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο. 

 εθ' φζνλ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ, λα δηαθνπεί ή λα απνζπλδεζεί 

ε παξνρή αεξίνπ, λεξνχ, ειεθηξηζκνχ. 

 αλ νη ππφγεηνη αγσγνί, νη θαισδηψζεηο δελ είλαη δπλαηφλ λα αθαηξεζνχλ ή λα 

απνζπλδεζνχλ, λα πεξηθξαρζνχλ, λα απνκνλσζνχλ θαη λα ζεκεησζνχλ θαηάιιεια ή 

λα πξνζηαηεπζνχλ κε άιιν ηξφπν. 

 λα θαζνξηζζεί ε ζέζε ησλ γεθπξψλ, πξνζσξηλψλ δξφκσλ θαη ησλ ζσξψλ πνπ έρνπλ 

εθζθαθζεί. 

 αλ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ απνθπγή θηλδχλνπ, ην έδαθνο λα θαζαξίδεηαη απφ δέληξα, 

νγθφιηζνπο θαη άιια εκπφδηα. 

 ν εξγνδφηεο λα δηαπηζηψζεη φηη ε γε πνπ ζα εθζθαθζεί δελ είλαη κνιπζκέλε απφ 

βιαβεξά ρεκηθά ή αέξηα ή θάπνηα άιιε επηθίλδπλε ρεκηθή νπζία, φπσο ν ακίαληνο. 

 Όιεο νη εξγαζίεο εθζθαθψλ πξέπεη λα επηβιέπνληαη απφ αξκφδην πξφζσπν θαη 

πξέπεη λα δίλνληαη ζαθείο νδεγίεο ζηνπο ρεηξηζηέο πνπ εθηεινχλ ηελ εξγαζία. 

 

Οη πιεπξέο ηεο εθζθαθήο πξέπεη λα επηζεσξνχληαη πξνζεθηηθά: 

 θαζεκεξηλά, πξηλ απφ θάζε βάξδηα θαη κεηά απφ δηαθνπή εξγαζίαο γηα δηάζηεκα 

κεγαιχηεξν ηεο κηαο εκέξαο. 

 κεηά απφ θάζε αλαηίλαμε. 

 κεηά απφ απξνζδφθεηε θαηαθξήκληζε εδάθνπο. 

 κεηά απφ ζεκαληηθή βιάβε ησλ ππνζηεξηγκάησλ. 

 κεηά απφ δπλαηή βξνρφπησζε, παγεηφ ή ρηφλη. 

 φηαλ απαληψληαη ζρεκαηηζκνί βξάρσλ. 

 

Γελ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ή λα κεηαθηλνχληαη θνξηία, εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφο θνληά 

ζηα άθξα ηεο εθζθαθήο, φπνπ είλαη πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ θαηάξξεπζή ηεο ζέηνληαο 

έηζη ζε θίλδπλν θάπνηα άηνκα, εθηφο εάλ έρνπλ ιεθζεί κέηξα, φπσο αληηζηήξημε ή 

παζζάισζε, γηα λα κελ ππνρσξνχλ νη πιεπξέο. 

 

Οη πιεπξέο ηεο εθζθαθήο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε αγθπξσκέλνπο πξνζθξνπζηήξεο 

θαη θξάγκαηα γηα λα εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν ησλ νρεκάησλ ζηελ εθζθαθή. Γελ επηηξέπνληαη 

βαξηά νρήκαηα θνληά ζηελ εθζθαθή εθηφο θαη αλ νη εξγαζίεο ζηήξημεο ην επηηξέπνπλ. 
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Δάλ κηα εθζθαθή είλαη πηζαλφλ λα επεξεάδεη ηελ αζθάιεηα κηαο θαηαζθεπήο ζηελ νπνία 

βξίζθνληαη εξγαδφκελνη, πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θαηαζθεπήο 

απφ θαηάξξεπζε. 

Οη πιεπξέο εθζθαθψλ, φπνπ νη εξγαδφκελνη είλαη εθηεζεηκέλνη ζε θίλδπλν απφ θηλνχκελν 

έδαθνο πξέπεη λα αζθαιίδνληαη κέζσ θιίζεο αληηζηήξημεο θνξεηήο πεξίθξαμεο ή άιισλ 

απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ. 

Όιε ε εξγαζία ππνζηήξημεο πξέπεη λα ειέγρεηαη ηαθηηθά, γηα λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα 

ππνζηεξίγκαηα, ζθήλεο θ.ι.π. είλαη ζηαζεξά θαη δελ παξαηεξείηαη ππεξβνιηθή θάκςε ή 

παξακφξθσζε. 

Όιε ε μπιεία πνπ ππφθεηηαη ζε κεηαβαιιφκελεο θαηξηθέο ζπλζήθεο πξέπεη λα ειέγρεηαη 

ηαθηηθά γηα μεξαζία, ζπξξίθλσζε θαη ζάπηζκα. 

 

10. Γνκηθνί θειεηνί, Ξπιφηππνη θαη Δξγαζίεο θπξνδέκαηνο  
Γεληθέο δηαηάμεηο 

Ζ αλέγεξζε, ε θαηεδάθηζε ή απνζπλαξκνιφγεζε θηηξίσλ, θαηαζθεπψλ, έξγσλ πνιηηηθνχ 

κεραληθνχ, μπινηχπσλ, ςεπδνθαηαζθεπψλ, ππνζηεξίμεσλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο εξγαδφκελνπο θαη κφλν θάησ απφ ηελ επίβιεςε αξκφδηνπ πξνζψπνπ. 

Πξέπεη λα ιακβάλνληαη επαξθείο πξνθπιάμεηο έλαληη ηνπ θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη 

γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο απφ θάζε πξνζσξηλή θαηάζηαζε εμαζζέληζεο ή αζηάζεηαο κηαο 

θαηαζθεπήο. 

Ξπιφηππνη, ςεπδνθαηαζθεπέο θαη ππνζηεξίμεηο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, λα θαηαζθεπάδνληαη 

θαη λα ζπληεξνχληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ κε αζθάιεηα φια ηα θνξηία πνπ 

κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ζ' απηά. 

Οη μπιφηππνη πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλνη θαη θαηαζθεπαζκέλνη, ψζηε νη πιαηθφξκεο 

εξγαζίαο, ηα κέζα πξφζβαζεο, νη εληζρχζεηο θαη ηα κέζα ρεηξηζκνχ θαη ζηαζεξνπνίεζεο λα 

εθαξκφδνληαη εχθνια ζηελ θαηαζθεπή μπινηχπσλ. 

 

Καηαζθεπέο κε Δπί Σφπνπ Ρίςε Υπηνχ θπξνδέκαηνο 

Ζ θαηαζθεπή θαηαζθεπψλ κε επί ηφπνπ ξίςε ρπηνχ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε 

κειέηεο ή θαη ζρέδηα ηα νπνία: 

 πεξηιακβάλνπλ πξνδηαγξαθέο γηα ην ράιπβα, ην ζθπξφδεκα θαη ηα άιια 

ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά, φπσο θαη γηα ηερληθέο κεζφδνπο γηα ηελ αζθαιή 

ηνπνζέηεζε θαη ρεηξηζκφ 

 δείρλνπλ θαζαξά ηε ζέζε θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νπιηζκψλ ζηα ζηνηρεία ηεο 

θαηαζθεπήο 
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 παξέρνπλ, αλ είλαη αλαγθαίν, ηνπο ππνινγηζκνχο γηα ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο 

θαηαζθεπήο 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο κεγάισλ θαηαζθεπψλ κε επί ηφπνπ ξίςε ρπηνχ 

ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη θαζεκεξηλή αλαθνξά ηεο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ, 

πεξηιακβάλνληαο ηηο ελδείμεηο φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε 

ζθιήξπλζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλεο αθξηβείο δηαδηθαζίεο γηα φια ηα ζηάδηα ηεο αλέγεξζεο θαη 

λα νξηζζεί αξκφδην άηνκν γηα λα ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία θαη λα ειέγρεη ηηο δηαδηθαζίεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο νη μπιφηππνη θαη ηα ππνζηεξίγκαηα ηνπο πξέπεη ζπλερψο λα 

παξαθνινπζνχληαη γηα ηπρφλ αηέιεηαο. 

Σα θνξηία δελ πξέπεη λα μεθνξηψλνληαη κε αλαηξνπή ή λα ηνπνζεηνχληαη ζε ζθπξφδεκα 

ππφ πήμε.  

 

Ξπιφηππνη 
  Όινη νη μπιφηππνη πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηάιιεια.  

 Πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηαλνεηέο θαη ζχληνκεο δηαδηθαζίεο πνπ λα θαιχπηνπλ φια 

ηα ζηάδηα εξγαζίαο.  

 Πξέπεη λα νξηζζεί έλα αξκφδην πξφζσπν γηα ην ζπληνληζκφ ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ 

έιεγρν εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ.  

 Γελ πξέπεη λα γίλεηαη θακηά αιιαγή ρσξίο ζπλλελφεζε κε ην ζπληνληζηή 

 Όια ηα πιηθά θαη νη ζθαισζηέο πξέπεη λα εμεηάδνληαη πξνζεθηηθά θαη λα ειέγρνληαη κε 

βάζε ηα ζρέδηα πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ.  

 Σα ζεκέιηα πξέπεη λα ειέγρνληαη, γηα λα δηαπηζησζεί φηη ε θαηάζηαζε ηνπ 

εθζθακκέλνπ εδάθνπο ζπκθσλεί κε ηελ αξρηθή αλαθνξά εδάθνπο. 

 Ο μπιφηππνο πξέπεη λα εμεηάδεηαη, λα αλεγείξεηαη θαη λα απνζπλαξκνινγείηαη θάησ 

απφ ηελ επίβιεςε ηθαλψλ θαη έκπεηξσλ αηφκσλ θαη εθ' φζνλ είλαη δπλαηφ, απφ 

εξγαδνκέλνπο, πνπ γλσξίδνπλ ηελ εξγαζία. 

 Οη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ μπινηχπνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ θιηκαθνθφξσλ θαη 

ησλ ππνζηεξηγκάησλ ηνπο, πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ππφ κνξθή 

ζθίηζσλ ή ζρεδίσλ ππφ θιίκαθα.  

 Ζ μπιεία θαη ηα ζηεξίγκαηα γηα ηνλ μπιφηππν πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα θέξνληα θνξηία, ηα αλνίγκαηα, ηε ζεξκνθξαζία ηνπνζέηεζεο θαη ηελ 

ηαρχηεηα έγρπζεο. Όπνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ, πξέπεη λα παξέρεηαη 
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επαξθήο αληηζηήξημε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πιαθψλ θαη δνθψλ ζαλ πξνζηαζία απφ 

ηα ππεξθείκελα θνξηία. 

  Ζ αληηζηήξημε πξέπεη λα αζθαιίδεηαη ζηε ζέζε ηεο κεηά ηε ξχζκηζε. 

  Ζ αληηζηήξημε πξέπεη λα είλαη έηζη ηνπνζεηεκέλε, ψζηε φηαλ αθαηξεζεί, λα κπνξνχλ 

λα παξακείλνπλ επαξθή ππνζηεξίγκαηα ζηε ζέζε ηνπο γηα λα παξέρνπλ ηελ αλαγθαία 

ζηήξημε γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ. 

 Ζ αληηζηήξημε πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη επαξθψο απφ θηλνχκελα νρήκαηα, 

αησξνχκελα θνξηία θ.ι.π 

 Ζ αληηζηήξημε πξέπεη λα παξακέλεη ζηε ζέζε ηεο κέρξη λα απνθηήζεη ην ζθπξφδεκα 

αξθεηή αληνρή γηα λα ζηεξίδεη κε αζθάιεηα φρη κφλν ην δηθφ ηνπ βάξνο, αιιά θαη θάζε 

εθαξκνδφκελν θνξηίν. Γελ πξέπεη λα αθαηξείηαη παξά κφλν φηαλ δνζεί έγθξηζε απφ 

αξκφδην πξφζσπν. 

 Ζ αληηζηήξημε πξέπεη λα είλαη επαξθψο ζηεξηγκέλε ή δεκέλε γηα ηελ απνθπγή 

παξακφξθσζεο ή κεηαηφπηζεο. 

 Γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ ιφγσ πηψζεο ηεκαρίσλ θαηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 

μπινηχπνπ, πξέπεη εθ' φζνλ είλαη εθηθηφ, απηφο λα αθαηξείηαη ζπλνιηθά ή αιιηψο ηα 

παξακέλνληα ηκήκαηα λα ζηεξίδνληαη. 

 Μεραληθέο, πδξαπιηθέο ή ζπζθεπέο αλχςσζεο πεπηεζκέλνπ αέξα γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ μπινηχπσλ, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε απηφκαηεοζπζθεπέο ζπγθξάηεζεο 

γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ, εάλ δηαθνπεί ε παξνρή ηζρχνο ηνπ αλπςσηηθνχ 

κεραληζκνχ. 

 Οη αλπςσηηθέο ζπζθεπέο θελνχ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε ιείεο, θαζαξέο 

επηθάλεηεο. 

 Οη αλπςσηήξεο θελνχ πξέπεη λα εθνδηάδνληαη κε απηφκαην δηαθφπηε γηα ηελ 

απνθπγή απψιεηαο ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ηεο ηζρχνο ή ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

11. Δπηρξίζκαηα θαη Δπηθαιχςεηο 

Όπνπ πιηθά ζπγθφιιεζεο, επηθάιπςεο, επηρξίζκαηα, δηαιπηηθά θαη παξφκνηεο νπζίεο 

πεξηέρνπλ εχθιεθηα ζπζηαηηθά ή ζπζηαηηθά ηα νπνία πηζαλψο λα απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηελ 

πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ζα εμαζθαιίδεηαη αζθαιή ηξφπνο ρεηξηζκνχ θαη ρξήζεο ησλ πιηθψλ 

απηψλ, θαζψο θαη πιεξνθφξεζε πξνο φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζρεηηθά κε ηε βιαβεξή 

θχζε ησλ πιηθψλ. 

Οη εξγαδφκελνη ζα θέξνπλ θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ γηα κάηηα θαη δέξκα. 

Βιαβεξά ή εχθιεθηα πξνσζεηηθά δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επηθάιπςε κε ςεθαζκφ. 
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12. Ζιεθηξνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο 

ε ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ ζα απαζρνινχληαη κφλν εηδηθεπκέλνη 

εξγαδφκελνη. 

 

Οη επηδηνξζψζεηο γελλεηξηψλ ξεχκαηνο θαη θάζε κεραληζκνχ κε ειεθηξηθά πξνβιήκαηα, ζα 

γίλνληαη κφλν απφ ππεχζπλνπο ειεθηξνιφγνπο ηνπ έξγνπ. 

Πξηλ ηελ εξγαζία ζε απελεξγνπνηεκέλν ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο ν ππεχζπλνο εξγαδφκελνο 

ζα θξνληίζεη ψζηε φινη νη εξγαδφκελνη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ επαλελεξγνπνίεζε. 

Γελ ζα απνζεθεχνληαη ή ηνπνζεηνχληαη εχθιεθηα πιηθά θνληά ζε ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ. 

Σα θνξεηά εξγαιεία ζα θνξηίδνληαη κε ειεθηξηθή ελέξγεηα ηάζεο 48 Volts.  
 

13. Φχιαμε ηνπ Δξγνηαμίνπ 

Μεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ν ρψξνο εξγαζηψλ ζα πεξηθξάζζεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

εξγνδεγφ κε αλαθιαζηηθφ θφθθηλν πιέγκα θαη ζα ηνπνζεηνχληαη νη θαηάιιειεο ζεκάλζεηο γηα 

ηελ θπθινθνξία ζηελ πεξηνρή, αλ απαηηείηαη. Θα εμαζθαιίδεηαη ν πεξηνξηζκφο ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ θαη γεληθφηεξα ησλ πιηθψλ ηνπ έξγνπ ζε αζθαιείαο 

ρψξνπο εληφο ηνπ θφθθηλνπ πιέγκαηνο.  
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ΣΜΖΜΑ Ζ 

ΠΗΝΑΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑ 

Μαδί κε ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) ππνβάιινπκε θαη δείγκα πηλάθσλ ειέγρνπ 

(απφ κειέηε εξγαζίαο ηνπ Σ.Δ.Δ., 1997) πνπ ν Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο ηνπ έξγνπ 

νθείιεη λα ζπκπιεξψλεη, ψζηε λα δηαζθαιίδεη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο φηη ηεξνχληαη ηα κέζα 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη φηη νη εξγαζίεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ εθηεινχληαη 

ιακβάλνληαο ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία. 

 

Ο ρξήζηεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ζα επηιέμεη εθείλνπο ηνπο πίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ θάζε θνξά 

ηηο αλάγθεο ειέγρνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ή εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. 

 

Οη πίλαθεο ειέγρνπ πνπ αθνινπζνχλ πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ ελφηεηεο : 

 Οξγάλσζε Πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ ζηα εξγνηάμηα 

 Δθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ 

 Μέηξα πξνζηαζίαο ζε εξγαζίεο ηθξησκάησλ 

 Μέηξα πξνζηαζίαο έλαληη πηψζεσλ αηφκσλ θαη αληηθεηκέλσλ ζε εξγνηάμηα  

 Μέηξα πξνζηαζίαο θαηά ηελ δηάξθεηα εξγαζηψλ θφξησζεο - εθθφξησζεο - 

απνζήθεπζεο – ζηνηβαζίαο. 

 Πξφιεςε ειεθηξηθψλ αηπρεκάησλ ζε εξγνηάμηα – νηθνδνκέο. 

 Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ). 

 Πξψηεο βνήζεηεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΔΗΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ  

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ: ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΧΝ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

ΔΗΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ  
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ΖΜΑΝΖ - ΤΜΒΟΛΑ 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ζε φιεο ηηο ζέζεηο θαη ηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο. Σα ζήκαηα αζθαιείαο θαη πγείαο παίδνπλ ζπνπδαίν ξφιν γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, αθνχ κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηνπο πξνζειθχνπλ ηελ 

πξνζνρή ησλ εξγαδνκέλσλ πξνεηδνπνηψληαο ηνπο έηζη γηα ηνπο ππάξρνληεο θηλδχλνπο ή 

ππελζπκίδνληαο ηνπο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο. 

 

ήκαηα απαγφξεπζεο 

 

Σα ζήκαηα ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ απαγνξεχνπλ λα θάλνπκε θάπνηα ελέξγεηα. Ζ ελέξγεηα πνπ 

απαγνξεχνπλ παξηζηάλεηαη κε έλα καχξν ζχκβνιν ζε ιεπθφ θφλην πνπ πεξηβάιιεηαη απφ 

θφθθηλε γξακκή. 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

ήκαηα πξνεηδνπνίεζεο 

 

Σα ζήκαηα ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ πξνεηδνπνηνχλ γηα έλαλ ππαξθηφ ή πηζαλφ θίλδπλν. Ο 

θίλδπλνο γηα ηνλ νπνίν πξνεηδνπνηνχλ παξηζηάλεηαη κε καχξν ζχκβνιν ζε θίηξηλν θφλην. 
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ήκαηα Τπνρξέσζεο 

 

Σα ζήκαηα ΤΠΟΥΡΔΧΖ ππνδεηθλχνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. Ζ ελέξγεηα πνπ 

καο ππνρξεψλνπλ λα θάλνπκε παξηζηάλεηαη κε άζπξν ζχκβνιν ζε κπιε θφλην. 
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ήκαηα Ππξνζβεζηηθνχ Δμνπιηζκνχ 

 

Σα ζήκαηα ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ δείρλνπλ ηε ζέζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ 

κέζσλ θαη ζεκείσλ. Ζ έλδεημε ηνπ πιηθνχ ή ε θαηεχζπλζε παξηζηάλεηαη κε ιεπθφ ζχκβνιν 

ζε θφθθηλν θφλην. 
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ήκαηα Βνεζείαο 

 

Σα ζήκαηα ΒΟΖΘΔΗΑ (ή ΓΗΑΧΖ) ππνδεηθλχνπλ ηηο νδνχο δηαθπγήο, ηηο εμφδνπο 

θηλδχλνπ θαη ηα κέζα βνεζείαο ή δηάζσζεο. Ζ έλδεημε ηνπο παξηζηάλεηαη κε άζπξν 

ζχκβνιν ζε πξάζηλν θφλην. 
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Οδηθή ήκαλζε 

 

Ζ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ζην εζσηεξηθφ νδηθφ δίθηπν ησλ κνλάδσλ, απαηηεί ηδηαίηεξε 

πξνζνρή θαη απφιπην ζεβαζκφ ζηηο ππνδείμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα ζρεηηθά ζήκαηα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ:  

ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 
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ΠΗΝΑΚΔ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΝΟΜΟ 
Α. ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ Φ.Δ.Κ. 
1. ΠΔΡΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΔΧ ΣΧΝ ΠΔΡΗ 
ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ 
ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ 

Ν,2273/'20 45/Α/'20 

2. ΠΔΡΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ 
ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΗ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΧΝ ΠΑΖ 
ΦΤΔΧ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΧΝ 
ΔΡΓΟΣΑΗΧΝ, ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ θηι. 

ΠΓ 143/'34 
ΣΡ.Ν. 141/'84 
ΣΡ.Π.Γ. 16/'96 

12/Α/'34 
 

3. ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

Ν. 15 68/'85 
ΣΡ. Ν. 176/'88 

Ν. 168/'87 
Ν. 2224/94 
ΠΓ 17/'96 

117/Α/'85 

4. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΠΟΤ ΔΚΣΗΘΔΝΣΑΗ Δ 
ΟΡΗΜΈΝΟΤ ΥΖΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 
ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ 

ΠΓ 307/'86 
ΣΡ. 77/·93 

135/Α/'86 

5. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΠΟΤ 
ΔΚΣΗΘΔΝΣΑΗ ΣΟΝ ΜΔΣ. ΜΟΛΤΒΓΟ ΚΑΗ ΣΗ 
ΔΝΧΔΗ ΗΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ 

ΠΓ 94/'87 54/Α/'87 

6. ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ, ΣΧΝ Ν.ΠΛΓ. 
ΚΑΗ ΣΧΝ Ο.ΣΑ 

ΑΠ. 88555/3293/'88 
ΚΤΡ.Ν.1836/'89 

721/Β/'89 

7. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ 
ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΠΟΤ ΓΗΑΣΡΔΥΟΤΝ ΛΟΓΧ 
ΣΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΣΟ ΘΟΡΤΒΟ ΚΑΣΑ 
ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ, Δ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΠΡΟ ΣΖΝ 
ΟΓΖΓΗΑ 86/188 ΔΟΚ 

ΠΓ 85/'91 38/Α/·91 

8. ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΣΧΝ 
ΠΡΟΔΓΡΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 
ΤΠΟΤΡΓΗΚΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΠΟΤ 
ΔΚΓΟΘΖΚΑΝ ΜΔ ΣΗ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΔΗ 
ΣΟΤ Ν. 1568/85 ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ 
ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ, ΝΠΓΛ ΚΑΗ ΟΣΑ. 

ΠΓ 157/'92 74/Α/'92 

9. ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 
ΑΠΟ ΦΤΗΚΟΤ, ΥΖΜΗΚΟΤ ΚΑΗ 
ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΑΗ 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΟΤ ΠΛ 
307/86 (135α) Δ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΠΡΟ ΣΖΝ 
ΟΓΖΓΗΑ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 88/642 ΔΟΚ 

ΠΓ 77/·93 4/Α/·93 

10. ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΗΑ 
ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ, ΤΓΗΔΗΝΖ 
ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ 
ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ 
ΣΧΝ ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΑΤΣΟ 
ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΔ 
ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Ν. 2224/'94 112/Α/'93 

11. ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΗΑ 
ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟ ΣΟΤ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ Δ 
ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ 89/655 ΔΟΚ 
 

ΠΓ 395/'94 220/Α/'94 

12. ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΗΑ 
ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ ΣΟΤ 

ΠΓ396/'94 220/Α/'94 
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Α. ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ Φ.Δ.Κ. 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΧΝ ΑΣΟΜΗΚΖ 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ Δ 
ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ 89/656 ΔΟΚ 

13. ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΗΑ 
ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ Δ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΜΔ ΟΘΟΝΖ ΟΠΣΗΚΖ 
ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ Δ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΖΝ 
ΟΓΖΓΗΑ 90/270 ΔΟΚ 

ΠΓ398/·94 221/Α/'94 

14. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ 
ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΠΟΤ ΤΝΓΔΟΝΣΑΗ ΜΔ 
ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ Δ ΚΑΡΚΗΝΟΓΟΝΟΤ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΑΣΑΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ Δ 
ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ 90/394 ΔΟΚ 

ΠΓ 399/'94 221/Α/'94 

15. ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖ 
ΖΜΑΝΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ 
ΔΡΓΑΗΑ Δ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ 
92/58 ΔΟΚ 

ΠΓ 105/'95 67/Α/'95 

16. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ 
ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΠΟΤ ΓΗΑΣΡΔΥΟΤΝ ΛΟΓΧ ΣΖ 
ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ Δ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ Δ 
ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ 90/679 ΔΟΚ 
ΚΑΗ 93/88 ΔΟΚ 

ΠΓ 186/'95 97/Α/'95 

17. ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 
ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ 
ΔΡΓΑΗΑ Δ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΖΝ 
ΟΓΖΓΗΑ 89/654 ΔΟΚ 

ΠΓ 16/'96 10/Α/'96 

18. ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 
ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ Δ 
ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ 89/391 ΔΟΚ 
& 91/383 ΔΟΚ 

ΠΓ 17/·96 11/Α/'96 

19. ΠΔΡΗ ΜΖΣΡΧΟΤ ΜΔΛΔΣΖΣΧΝ ΚΑΗ 
ΑΝΑΘΔΔΧ ΚΑΗ ΔΚΠΟΝΖΔΧ ΜΔΛΔΣΧΝ 

Ν.716/77 295 Α’ 

20. ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΓΗΑΛΟΓΟ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ 
ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Ν.3144/03 Α 111/8-5-03 

21. ΠΔΡΗ ΜΔΣΡΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 
ΔΚΣΔΛΔΗΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΔΗ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑ 
ΟΗΚΟΓΟΜΧΝ ΚΑΗ ΠΑΖ ΦΤΔΧ ΔΡΓΧΝ 
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ.   

Π.Γ. 1073/81 260 Α' 
(Γηφξζ.θαικ. ζην 

ΦΔΚ 320 Α'/81) 

22. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ Π.Γ. 395/94 
“EΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΗΑ 
ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟ ΣΟΤ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ 
Δ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ 
89/655/EOK” (ΦEK 220/A/19-12-94) ΟΠΧ 
ΑΤΣΟ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΜΔ ΣΟ Π.Γ. 89/99 
“TΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ Π.Γ. 395/94 Δ 
ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ 95/63/ΔΚ 
ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ” (ΦΔΚ 94/Α/13-5-1999) 

Π.Γ. 304/3-11-00 241 Α΄ 

23. ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΗΑ 
ΚΑΗ 
ΤΓΔΗΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ  ΝΑ ΔΦΑΡΜΟΕΟΝΣΑΗ  
Ζ ΚΗΝΖΣΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑ Δ 

Π.Γ. 305/96 212 Α 
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Α. ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ Φ.Δ.Κ. 
ΤΜΜΟΡΦΧΖ  ΠΡΟ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ 
92/57/ΔΟΚ 

24. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ 
ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΗ ΟΠΟΗΟΗ ΔΗΝΑΗ ΓΤΝΑΣΟΝ 
ΝΑ ΔΚΣΔΘΟΤΝ Δ ΚΗΝΓΤΝΟ ΑΠΟ 
ΔΚΡΖΚΣΗΚΔ ΑΣΜΟΦΑΗΡΔ Δ 
ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ 1999/92/ΔΚ 
ΣΖ 16Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 1999 ΣΟΤ 
ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Δ.Δ. L 23/57/28.01.2000). 

Π.Γ. 42/03 Α 44/21-2-03 

25. ΠΔΡΗ ΣΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑ 
ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΗΝ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ. 

Π.Γ.778/80 193 Α' 

26. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ Π.Γ. 395/94 
"ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΗΑ 
ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟ ΣΟΤ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ 
Δ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ 
89/655/ΔΟΚ" (220/Α) Δ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ 
ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ 95/63/ΔΚ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

Π.Γ. 89/13-5-99 94 Α' 

 
Β. ΚΟΗΝΟΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ Φ.Δ.Κ. 
1. ΑΡ.ΟΓΖΓ. 80/ΔΟΚ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 
ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΝΣΑΗ ΤΝΔΠΔΗΑ 
ΔΚΘΔΔΧ ΣΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ 
ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΝ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΜΟΛΤΒΓΟ ΚΑΗ 
ΣΗ ΔΝΧΔΗ ΗΟΝΣΧΝ ΣΟΤ. 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ Ν. 
1568/·85 

77/Α/·85 

2. 86/188/ΔΟΚ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 
ΠΟΤ ΓΗΑΣΡΔΥΟΤΝ ΛΟΓΧ ΣΖ ΔΚΘΔΔΧ 
ΣΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 
ΣΟΝ ΘΟΡΤΒΟ. 

ΠΓ 85/'91 38/Α/'91 

3. 8Β/642/ΔΟΚ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΣΗΚΖ ΣΖ 
80/1107/ΔΟΚ 
 

ΠΓ 77/·93 4/Α/'93 
 

4. 89/391/ΔΟΚ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
ΣΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΏΘΖΖ ΣΖ 
ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖ 
ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 
ΔΡΓΑΗΑ ΠΓ 

17/'96 11/Α/96 

5. 89/654/ΔΟΚ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΔΛΑΥΗΣΔ 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΠΓ.1φ/'96 10/Α/'96 

6. 89/655/ΔΟΚ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΔΛΑΥΗΣΔ 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑ 
ΣΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 
ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ 

ΠΓ. 395/'94 220/Α/'94 

7. 89/656/ΔΟΚ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΔΛΑΥΗΣΔ 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΠΑ 
ΣΖ ΥΡΖΖ ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 
ΔΞΟΠΛΗΜΧΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ 

ΠΓ. 396/'94 220/Α/'94 
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8. 90/394/ΔΟΚ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 
ΠΟΤ ΤΝΓΔΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ Δ 
ΚΑΡΚΗΝΟΓΟΝΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 
ΔΡΓΑΗΑ 

ΠΓ. 399/'94 221/Α/'94 

9. 90/270/ΔΟΚ  ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΔΛΑΥΗΣΔ 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ 
ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΜΔ 
ΟΘΟΝΖ ΟΠΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΠΛ. 

398/·94 221/Α/'94 

10. 90/679/ΔΟΚ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ 
ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΠΟΤ ΓΗΑΣΡΔΥΟΤΝ ΛΟΓΧ ΣΖ 
ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ Δ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ 

ΠΓ. 186/'95 97/Α/'95 

11.Π. 91/322/ΔΠΗΣΡ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ 
ΟΡΗΑΚΔ ΣΗΜΔ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ 
80/1107/ΔΟΚ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΟΝ ΚΗΝΓΤΝΟ ΔΚΘΔΖ 
Δ ΥΖΜΗΚΟΤ, ΦΤΗΚΟΤ ΚΑΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΠΓ. 186/'95 97/Α/'95 

12. 91/383/ΔΟΚ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΧΝ ΜΔΣΡΧΝ 
ΠΟΤ ΑΠΟΚΟΠΟΤΝ ΣΟ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΤΝ ΣΖ 
ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 
ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΜΔ 
ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΈΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ 
ΜΔ ΥΔΖ ΠΡΟΚΑΗΡΖ ΔΡΓΑΗΑ 

ΠΓ. 17/'96 11/Α/'96 

13. 92/58/ΔΟΚ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΔΛΑΥΗΣΔ 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΝΖ 
ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ 

ΠΓ 105/'95 67/Α/'96 

14. 93/88/ΔΟΚ ΣΡΟΠ. ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ 
90/679/ΔΟΚ (ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ) 

ΠΓ. 186/'95  

15. 95/63/ΔΟΚ ΣΡΟΠ. ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ 
89/655/ΔΟΚ (ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΡΓΑΗΑ) 

  

16. ΟΓΖΓΗΑ 92/57/ΔΟΚ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  
ΣΖ 24Ζ ΗΟΤΝΗΟΤ 1992 ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ 
ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ 
ΤΓΔΗΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΦΑΡΜΟΕΟΝΣΑΗ 
ΣΑ ΠΡΟΧΡΗΝΑ Ζ ΚΗΝΖΣΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑ 
(ΟΓΓΟΖ ΔΗΓΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΝΝΟΗΑ 
ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 16 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΣΖ 
ΟΓΖΓΗΑ 89/391/ΔΟΚ) 

  

 

 
Γ. Γ. ΆΛΛΑ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ Φ.Δ.Κ. 
1. ΠΔΡΗ ΚΤΡΏΔΧ ΣΖ ΦΖΦΗΘΔΗΖ ΔΗ 
ΓΔΝΔΤΖ ΣΟ ΔΣΟ 1960 ΤΠ ΑΡ. 115 
ΤΜΒΑΔΧ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΣΑ ΗΟΝΣΗΕΟΤΑ 
ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 

Ν. 1181/'81 195/Α/'81 

2. ΒΑΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ 
ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 
ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΗΟΝΣΗΕΟΤΔ 
ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΔ 

ΑΠ. Α2 
Σ/1539/'85 

280/Β/'85 

3. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ΚΣΗΡΗΧΝ ΠΓ 71/'88 32/Α/'88 

4. ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΗ ΑΠ.7755/160/'88 241/Β/-88 
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ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ- ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΔ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔ ΑΤΣΧΝ, 
ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔ ΔΤΦΛΔΚΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΚΡΖΚΣΗΚΧΝ ΤΛΧΝ 

5. ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΧΝ ΝΟΜΟΘΔΗΧΝ 
ΣΧΝ ΚΡΑΣΧΝ ΜΔΛΧΝ, ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ 
ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Δ 
ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ 89/686/ΔΟΚ 

ΑΠ. Β4373/ 
1205/'93 

187/Β/'93 

6. ΚΑΘΗΔΡΧΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 
ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

231/'86 87/Α/'86 

7. ΣΟΞΗΚΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ 
ΔΞΑΛΔΗΦΖ ΠΟΛΤΥΛΧΡΟΦΑΗΝΤΛΗΧΝ ΚΑΗ 
ΠΟΛΤΥΛΧΡΟΣΡΗΦΑΗΝΤΛΗΧΝ Δ 
ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΠΡΟ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ 
78/319/ΔΟΚ ΚΑΗ 76/403/ΔΟΚ 

ΑΠ.72751/ 
3054/-85 

665/Β/Ό5 

8. ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ, ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΑΗ 
ΔΠΗΖΜΑΝΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ 
ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ 

ΚΤΑ1197/89 567/Β/'90 

9. ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ, ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ, 
ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΖΜΑΝΖ ΑΠΧΝ Δ 
ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ 67/548/ΔΟΚ 

ΑΠ.88740/ 
1883/95 

1008/Β/95 

 

10. ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ 
ΔΡΓΑΗΑ 

ΑΡΘ. 662 Α.Κ.  

11. ΔΠΗΜΟΡΦΖΖ ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ 
ΑΚΖΖ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ 
ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΟΤ 
ΔΦΟΟΝ ΑΤΣΔ ΤΠΑΓΟΝΣΑΗ ΣΖΝ Γ΄ 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ Π.Γ. 294/88 
ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝ ΛΗΓΟΣΔΡΟΤ ΑΠΟ 50 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 2003. 

ΑΡΗΘ. 130272/03  Β 432/11-4-03 

12. ΚΑΘΗΔΡΧΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ 
ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) ΚΑΗ ΣΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ 
ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) Χ 
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΓΚΡΗΖ 
ΜΔΛΔΣΖ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΟΡΗΣΗΚΖ 
ΜΔΛΔΣΖ Ζ/ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΚΑΘΔ ΓΖΜΟΗΟ ΈΡΓΟ 

ΑΡΗΘ. 
ΓΔΔΠΠ/ΟΗΚ./85/01 

686 Β΄ 

13. ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ  -  ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 
ΓΖΜΟΗΔΤΖ Π.Γ. 304/2000 - 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ Π.Γ. 395/94 - ΔΛΑΥΗΣΔ 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑ 
ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 
ΑΠΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ 
ΣΟΤ, Δ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΟΓΖΓΗΑ 
89/655/ΔΟΚ. ΦΔΚ 220/Α/19.12.94 ΟΠΧ 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΜΔ ΣΟ Π.Γ. 89/99. 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ Π.Γ. 395/94 Δ 
ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΟΓΖΓΗΑ 95/63/ΔΚ ΣΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ - ΦΔΚ 94/Α/13.5.99. 

ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΠ. 
ΔΡΓΑΗΑ 
130327/5.11.2000 

 

14. ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ 
ΑΚΖΖ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ 
ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΟΤ 

ΤΠ.ΔΡΓ.ΚΟΗΝ.ΑΦ.  
130381 / ΑΘΖΝΑ, 17 

ΗΟΤΛΗΟΤ 2001 

 

15. ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ 
ΑΚΖΖ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ 
ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΟΤ - 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 2002 
 

ΤΠ.ΔΡΓ.ΚΟΗΝ.ΑΦ. 
130553/ΑΘΖΝΑ, 

23.08.2002 
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