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Α. ΓΔΝΗΚΑ 

Σν παξψλ ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπληάρηεθε ιακβάλνληαο ππφςηλ ηα παξαθάησ 

δηαηάγκαηα θαη θαλνληζκνχο:  

• Π.∆. 105/95 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθαιείαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία  

• Π.∆. 16/96 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο αζθαιείαο 

• Π.∆. 778/80 Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε Οηθνδνκηθψλ Έξγσλ 

• Π.∆. 17/96 Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ 

εξγαζία  

• Π.∆. 397/94 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο θαηά ηελ ρεηξνλαθηηθή 

δηαθίλεζε θνξηίσλ.  

• Π.∆. 31/90 Πεξί επίβιεςεο ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ 

εθηέιεζεο Σερληθψλ Έξγσλ  

• Π.∆. 396/94 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ηελ ρξήζε απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο  

• Π.∆. 305/96 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη 

ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα  

• Π.∆. 1073/81 Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα 

νηθνδνκηθψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ  

Δπίζεο ζεκεηψλεηαη πσο νη πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο ΑΤ ζηεξίδνληαη:  

Παξάιιεια κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ηα Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Τγηεηλή θαη 

Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γεληθά, θαη ζηα Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Αζθάιεηα γηα 

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

ε πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνχ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

ε πξνδηαγξαθέο πιηθψλ πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν.  

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

ηέρλεο.  

Με βάζε ηελ αξρηθή ζχληαμε ηνπ ΑΤ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ν πληνληζηήο Αζθάιεηαο 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηνπο επηθεθαιήο ησλ ζπλεξγείσλ, ψζηε 

νη ηειεπηαίνη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ΑΤ απφ ηα ζπλεξγεία 

ηνπο, επίζεο έρεη ηελ επζχλε λα ην ζπκπιεξψζεη θαη λα ην αλαζεσξήζεη φπνπ απαηηείηαη.  

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

εξγαδνκέλσλ ειέγρεηαη απφ ην αξκφδην Κέληξν Πξφιεςεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ.  

 

ΠΡΟΟΥΖ 

Σν παξφλ ΑΤ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. 



 

1. ΔΗ∆Ο ΔΡΓΟΤ & ΥΡΖΖ ΑΤΣΟΤ 

 

Σν έξγν «Μεηαηξνπή εγθαηαζηάζεσλ ΑΟ ζε Δθζεζηαθφ Υψξν», αθνξά ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ γηα ηελ κεηαηξνπή θαη δηακφξθσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Α..Ο. ζε πνιπρψξν 

κε δπλαηφηεηα λα θηινμελεί δξαζηεξηφηεηεο ζεαηξηθέο, εθζεζηαθέο, δεμηψζεσλ θαη εζηίαζεο 

 

2. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΓΔΝΗΚΑ  

 

Πξφζεζε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ είλαη ην θηίξην λα δηαξζξσζεί ζε ηξεηο απηνηειείο ιεηηνπξγηθέο 

ελφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 Υψξν ζεαηξηθψλ εθδειψζεσλ 

 Υψξνπο εθζέζεσλ θαη 

 Υψξνπο ςπραγσγίαο 

 Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ έρεη δηακνξθσζεί ην παξαθάησ 

θηηξηνινγηθφ πξφγξακκα. 

 

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ς      

ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΟ ΔΜΒΑΓΟΝ 

ΥΧΡΟΤ 

ς      

Α ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΥΧΡΟ - ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΣΜΖΜΑ 

ς      

Α.1.0.0 ΥΧΡΟΗ KOINOY 1.452,30 κ2 

Α.2.0.0 ΥΧΡΟΗ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 451,70 κ2 

ς      

Β ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΥΧΡΟ - ΒΟΡΔΗΟ ΣΜΖΜΑ (δεν πεπιλαμβάνεηαι 

ζηον πποϋπολογιζμό) 

ς      

Γ ΥΧΡΟ ΜΟΤΗΚΧΝ ΚΑΗ ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 

ς      

Γ.1.0.0 ΥΧΡΟΗ ΘΔΑΣΧΝ 704,00 κ2 

Γ.2.0.0 ΥΧΡΟΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 99,30 κ2 

Γ.3.0.0 ΥΧΡΟΗ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΧΝ 136,90 κ2 

Γ.4.0.0 ΥΧΡΟΗ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 9,80 κ2 

ς      

Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ ΚΑΗ ΥΧΡΟΗ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ 



ς      

Γ.1.0.0 ΥΧΡΟΗ ΓΗΟΗΚΖΖ 214,00 κ2 

Γ.2.0.0 ΥΧΡΟΗ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ 659,40 κ2 

Γ.3.0.0 ΥΧΡΟΗ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ 82,80 κ2 

Γ.4.0.0 ΥΧΡΟΗ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 25,80 κ2 

ς      

Δ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ 

 

Ζ κεηαηξνπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Α..Ο. ζε εθζεζηαθφ θέληξν πξνβιέπεη κηα ήπηα 

επέκβαζε κε ζηφρν ηελ επηηπρή ππνδνρή ησλ λέσλ ρξήζεσλ απφ ην ππάξρνλ ζπγθξφηεκα. 

Οη αιιαγέο πνπ πξνηείλνληαη, ζε επίπεδν θάηνςεο θαη φςεσλ, έρνπλ σο γλψκνλα ην 

ζεβαζκφ ζηηο κνξθνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ θηηξίνπ. Οη 

επεκβάζεηο ζηνρεχνπλ ζηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε έλα 

πνιχ ζθηθηφ πξνυπνινγηζκφ. Ζ απνθαηάζηαζε θαη ε πξνβνιή ηνπ ζα αλεβάζεη ηελ αμία ηνπ 

φρη κφλν ζαλ πνιχηηκν αθίλεην, αιιά θαη ζαλ έλα ειθπζηηθφ θηίξην γηα ηελ πφιε, πνπ 

απνθαιχπηεη κηα ελδηαθέξνπζα πηπρή γηα ηελ νινθιεξσκέλε κνξθή ησλ βηνκεραληθψλ 

θηηξίσλ ηεο επνρήο ηνπ.  Σαπηφρξνλα ζα αλαδεηρζεί σο έλα πνιηηηζηηθφ θέληξν κε ηνπηθφ θαη  

ππεξηνπηθφ ραξαθηήξα κε δπλαηφηεηεο πξνζέιθπζεο ρξεζηψλ απφ ηνλ επξχηεξν αζηηθφ 

ηζηφ θαη ιεηηνπξγίεο ηθαλέο λα δηαζθαιίζνπλ ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

νιφθιεξνπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

Ζ πην “δξαζηηθή” αιιαγή πνπ πξνηείλεηαη γηα ην ζπγθξφηεκα, αθνξά ζηε γεληθφηεξε 

νξγάλσζε ησλ νξηδφληησλ θηλήζεσλ ζην ζχλνιν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.  

Γηα ιφγνπο επηηπρνχο ζπλχπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην 

ππάξρνλ θέιπθνο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ, αιιά θαη γηα ιφγνπο ππξαζθάιεηαο 

πξνηείλεηαη ε ρξήζε δχν εηζφδσλ. 

Ζ πξψηε είζνδνο ηνπνζεηείηαη ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ κεζαίνπ θιίηνπο.  Σν θνηλφ έρεη 

πξφζβαζε ζην ζπγθξφηεκα κέζσ ηνπ βφξεηνπ πξναχιηνπ ρψξνπ πνπ αλνίγεη ζηνλ αζηηθφ 

ηζηφ.  Χο δεχηεξε θχξηα είζνδν πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηεο ππάξρνπζαο εηζφδνπ ζην κέζνλ ηεο 

δπηηθήο πιεπξάο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.  Ζ δηακφξθσζε ησλ εηζφδσλ επηηξέπεη ηελ επρεξή 

πξφζβαζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ελψ πιεζίνλ απηψλ έρνπλ πξνβιεθηεί θαη ζεκεία 

πιεξνθφξεζεο θνηλνχ θαη πψιεζεο εηζηηεξίσλ. 

Ζ ρξήζε ησλ δχν εηζφδσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ ζε επηκέξνπο 

ηκήκαηα επηηξέπνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ εληαηηθφηεξε ρξήζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

Οη επεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο φςεηο, ζηνρεχνπλ ζηελ αλάδεημε ηνπ θηηξίνπ σο 

ηνπφζεκν ηεο πεξηνρήο θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ κε εξγαζίεο εμπγίαλζεο, θαιχηεξεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ ζην ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ρψξσλ 

ζπλαζξνίζεσο θνηλνχ.  



ηε δπηηθή φςε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη ζηελ αλαηνιηθή φςε ηνπ βφξεηνπ θαη λφηηνπ θιίηνπο, 

ζε επαθή κε ηελ ππάξρνπζα ηνηρνπνηία, θαηαζθεπάδεηαη έλα ιηηφ ηνηρίν χςνπο 5,20 κέηξσλ 

απφ άθξε ζε άθξε κε δηαθξηηφ ρξσκαηηζκφ.   

Οη φςεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε θαθή θαηάζηαζε ιφγν εθηεηακέλσλ απνθνιιήζεσλ ηεο 

ηνηρνπνηίαο απφ ην θέξνληα νξγαληζκφ θαη ηεο εθηεηακέλεο δηάβξσζήο ηνπο, θαζαξίδνληαη 

απφ φια ηα κεηαγελέζηεξα μέλα ζηνηρεία θαη πξνζζήθεο. ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο 

φςεηο ηνπ θηηξίνπ νη επεκβάζεηο ζα γίλνπλ ζε δχν ζηάδηα. 

Σν πξψην ζηάδην αθνξά ζηελ απνθαζήισζε ησλ επηρξηζκάησλ, φπνπ απηά έρνπλ ππνζηεί 

δεκηέο, θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ θνπθσκάησλ. ηφρνο ηεο, ε εκθάληζε θαη επηδηφξζσζε φισλ 

ησλ απνθνιιήζεσλ ησλ πιηλζνδνκψλ ή άιισλ δεκηψλ πνπ έρνπλ πξνθιεζεί ζηελ 

ηνηρνπνηία, θαη ε πξφιεςε κειινληηθψλ πξνβιεκάησλ απφ εμσγελείο παξάγνληεο (κεζαίαο 

θιίκαθαο ζεηζκνχο, πγξαζία θ.η.ι.).  ηε ζπλέρεηα πξνβιέπεηαη  ελίζρπζε ηεο ζηαηηθήο 

επάξθεηαο ηεο πιηλζνδνκήο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζηαηηθήο κειέηεο. 

Σν δεχηεξν ζηάδην αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ φςεσλ ηνπ 

θηηξίνπ θαη ηε ζεξκνκφλσζή ηνπο. Όπνπ παξακέλνπλ εμσηεξηθέο ζχξεο θαη παξάζπξα, ηα 

θνπθψκαηά ηνπο αληηθαζίζηαληαη κε θαηλνχξγηα, φκνηαο κνξθήο, αιιά ζχγρξνλσλ 

πξνδηαγξαθψλ ππξαζθάιεηαο θαη ζεξκνκφλσζεο, νχησο ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ε 

αζθάιεηα θαη νη θαιχηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζην εζσηεξηθφ. Οη ηνηρνπνηίεο 

θαηαζθεπάδνληαη κε μεξά δφκεζε, γηα ηαρχηεηα ζηε θαηαζθεπή θαη απμεκέλε επειημία, εθηφο 

απφ ηα ζεκεία φπνπ ππάξρνπλ απαηηήζεηο γηα πςεινχο δείθηεο ππξνπξνζηαζίαο, θαη πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη απφ κπαηηθέο νπηνπιηλζνδνκέο. 

ην εκθαλέο ζθπξφδεκα, ζηε ζηέγε θαη ηα άιια δνκηθά ζηνηρεία, φπνπ ππάξρνπλ μέλα 

ζηνηρεία, απηά απνκαθξχλνληαη. Σα θηηξηαθά κέξε επηδηνξζψλνληαη, ζηνθάξνληαη θαη 

βάθνληαη. 

Ζ θέξνπζα θαηαζθεπή ηεο ζηέγεο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ dexion θαη εληνπίδεηαη ζηε 

βφξεηα θαη λφηηα πξνέθηαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο αθαηξείηαη θαη αληηθαζίζηαηαη απφ θαηλνχξγηα 

κεηαιιηθή.  

Ζ επηθάιπςε ηεο ζηέγεο απφ elenit, αθαηξείηαη ζην ζχλνιφ ηεο θαη αληηθαζίζηαηαη κε 

θαηλνχξηα κεηαιιηθή κε κφλσζε. Ζ κνξθή ηεο θαη ηα πςφκεηξα είλαη ηα ίδηα, εθηφο απφ ην 

βφξεην θαη λφηην ηκήκα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, φπνπ ππεξπςψλεηαη πξνθεηκέλνπ λα θηινμελήζεη 

ηηο πξνηεηλφκελεο ρξήζεηο.   

Οη εξγαζίεο θαζαίξεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηεο ππάξρνπζαο επηθάιπςεο απφ elenit, 

εμαηξείηαη απφ ηελ ππάξρνπζα κειέηε θαη πξνυπνινγηζκφ. 

Σα παηψκαηα ησλ ρψξσλ εθζέζεσλ, ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ παξαζθελίσλ 

δηαζηξψλνληαη κε βηνκεραληθφ δάπεδν, νη ρψξνη ηνπ θνηλνχ ζην ζέαηξν θαη ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν κε κνθέηα, θαη ησλ ρψξσλ πγηεηλήο κε θεξακηθά πιαθίδηα.   

 



ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ  

 

Πξφθεηηαη γηα ζπγθξφηεκα κνλψξνθσλ θηηξίσλ. Σν ζπγθξφηεκα απνηειείηαη απφ 5 Ηζφγεηα 

θηίξηα ζηαηηθά αλεμάξηεηα κε θνηλή ζεκειίσζε (αξίζκεζε Η έσο V). Σα θηίξηα ρσξίδνληαη κε 

αξκνχο κφλν ζηελ αλσδνκή νη νπνίνη δελ ζπλερίδνληαη ζηελ ζεκειίσζε. Σα δχν απφ ηα 

πέληε θηίξηα έρνπλ κεηαιιηθή ζηέγε ε νπνία κνξθψλεηαη απφ δεπθηά ηχπνπ dexion, ελψ ε 

επηθάιπςε φινπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο γίλεηαη απφ θχιια ειιελίη. Οη ζηέγεο ησλ ππνινίπσλ 

θηηξίσλ είλαη θεθιηκέλεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

Ο θέξσλ νξγαληζκφο ησλ θηηξίσλ έρεη σο εμήο: 

 

Αλσδνκή 

Κηίξην Η 

Απνηειείηαη απφ ηξίζηπια ή ηεηξάζηπια πιαίζηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ησλ νπνίσλ ηα 

δπγψκαηα είλαη θεθιηκέλεο δνθνί. Σα δπγψκαηα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε θεθιηκέλα 

δηαθξάγκαηα (πιάθεο) θαη εγθάξζηα δνθάξηα. Σα ππνζηπιψκαηα ζπλδένληαη κε δηακήθε 

δνθάξηα ζε δχν ζηάζκεο ηα κεζαία, ελψ ζε κία ζηάζκε ηα αθξαία. 

Κηίξην ΗΗ 

Απνηειείηαη απφ δίζηπια, ηξίζηπια θαη ηεηξάζηπια πιαίζηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ησλ 

νπνίσλ ηα δπγψκαηα είλαη θεθιηκέλεο δνθνί. Σα δπγψκαηα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε 

θεθιηκέλα δηαθξάγκαηα (πιάθεο) θαη εγθάξζηα δνθάξηα. Σα ππνζηπιψκαηα ζπλδένληαη κε 

δηακήθε δνθάξηα ζε δχν ζηάζκεο ηα κεζαία, ελψ ζε κία ζηάζκε ηα αθξαία. 

Κηίξην ΗΗΗ 

Απνηειείηαη απφ ηεηξάζηπια πιαίζηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ησλ νπνίσλ ηα δπγψκαηα 

είλαη θεθιηκέλεο δνθνί. Σα δπγψκαηα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε θεθιηκέλα δηαθξάγκαηα 

(πιάθεο) θαη εγθάξζηα δνθάξηα. Σα ππνζηπιψκαηα ζπλδένληαη κε δηακήθε δνθάξηα ζε δχν 

ζηάζκεο ηα κεζαία, ελψ ζε κία ζηάζκε ηα αθξαία. 

Κηίξην ΗV θαη V 

Απνηειείηαη απφ ππνζηπιψκαηα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ηα νπνία ζπλδένληαη ζηελ 

θεθαιή ηνπο (πεξηκεηξηθά θαη ζηε κέζε) κε δνθάξηα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζηα νπνία 

εδξάδνληαη ηα κεηαιιηθά δεπθηά ηεο ζηέγεο. Ζ θνηλή πιεπξά ησλ θηηξίσλ απηψλ κε ην θηίξην ΗΗΗ 

δηακνξθψλεηαη κε έκκεζε έδξαζε επί ησλ αθξαίσλ πιαηζίσλ ηνπ θηηξίνπ ΗΗΗ (ζε θνπξνχζηα). 

Θεκειίσζε 

Ζ ζεκειίσζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο γίλεηαη κε εζράξα πεδηινδνθψλ, ζε βάζνο 1,90  2,30 m 

θάησ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ πεδνδξνκίνπ πνπ πεξηβάιιεη ην ζπγθξφηεκα.  

Σν έδαθνο ζεκειίσζεο απνηειείηαη απφ πγξή ηιχ πνπ ελαιιάζζεηαη κε ζηξψζεηο ηχξθεο. 



Ζ ζηάζκε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα είλαη ζην 1,50 m πεξίπνπ θάησ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ.  

Οη επεκβάζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζην θηίξην, ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο 

 

Δπεμβάζειρ απο ηην Αλλαγή Υπήζηρ  

 

χκθσλα κε ηελ Αξρηηεθηνληθή Λχζε, ην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ηνπ Α..Ο. κεηαηξέπεηαη ζε 

Δθζεζηαθφ Υψξν. Δπίζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ θηηξίνπ ΗΗΗ & IV θαηαζθεπάδεηαη ζέαηξν. Απηφ έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα κηα ζεηξά εξγαζηψλ – επεκβάζεσλ ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ησλ 

αληίζηνηρσλ θηηξίσλ. 

Δπηπξφζζεηα απνκαθξχλνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη νη κεηαιιηθέο ζηέγεο ηχπνπ dexion. 

Οη επεκβάζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηελ Αξρηηεθηνληθή Μειέηε ζπλνςίδνληαη ζηα 

παξαθάησ : 

 Απνκάθξπλζε κεηαιιηθψλ ζηεγψλ ζηα θηίξηα IV & V. 

 Καζαίξεζε ζηχισλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ IV ζηελ πεξηνρή ηνπ ζεάηξνπ. 

 Καζαίξεζε ηνπ αληίζηνηρνπ δπγψκαηνο – δνθνχ ζηνλ θεληξηθφ άμνλα ηνπ θηηξίνπ IV. 

 Καζαίξεζε ησλ πεξηκεηξηθψλ δνθψλ ησλ ηκεκάησλ IV θαη V θαη θάπνησλ απφ ηα 

πεξηκεηξηθά ππνζηπιψκαηα θαη ελίζρπζε ησλ πεξηκεηξηθψλ ζηχισλ πνπ 

δηαηεξνχληαη, θαηαζθεπή λέσλ ηνηρσκάησλ θαη θαηαζθεπή λέαο πεξηκεηξηθήο δνθνχ 

γηα ηελ έδξαζε ηεο λέαο κεηαιιηθήο ζηέγεο. 

 Καηαζθεπή λέσλ κεηαιιηθψλ ζηεγψλ απφ νιφζσκεο δνθνχο θακπχιεο κνξθήο 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ ζπγθνιιεηά ειάζκαηα (built up). 

 Καηαζθεπή λέσλ δπγσκάησλ (δνθψλ) ζηα εζσηεξηθά πιαίζηα ησλ θηηξίσλ IV θαη V, 

φπνπ εδξάδεηαη ε λέα ζηέγε.  

 Γηάηαμε ηνηρσκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ θηηξίσλ IV & V. 

 Καηαζθεπή θνξέα θεξθίδσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζην ζέαηξν κε ηνπηθή 

ππνβάζκηζε ηνπ δαπέδνπ. 

 

Οη επεκβάζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηε Μειέηε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ζπλνςίδνληαη ζηα 

παξαθάησ: 

 Πιήξεο θαζαίξεζε ηνπ παηαξηνχ ζην θηίξην Η θαη αλαθαηαζθεπή ηνπ ψζηε λα 

ιεηηνπξγεί ν Τπνζηαζκφο θαη ην ιεβεηνζηάζην. 

 

 

 

 



Δπεμβάζειρ Δνίζσςζηρ – Αποκαηάζηαζηρ ηυν θθοπών  

 

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην ηεχρνο Απνηχπσζεο – Παζνινγίαο, απφ ηελ αμηνιφγεζε ηφζν ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ, φζν θαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ 

πξνθχπηεη κηα ζεηξά εξγαζηψλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ. 

 

 Σν ζθπξφδεκα απφ ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην ζπγθξφηεκα είλαη θαιήο 

πνηφηεηαο αιιά αξθεηά αλνκνηφκνξθν. 

 χκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο πξνζβνιήο απφ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη πάρνπο 

επηθάιπςεο δηαπηζηψζεθε φηη ε ελαλζξάθσζε ζε αξθεηέο ζέζεηο έρεη μεπεξάζεη ηηο 

ζέζεηο ησλ νπιηζκψλ. 

 Οη πιάθεο εκθαλίδνπλ ηξηρνεηδείο δηακπεξείο ξσγκέο πνπ επηδεηλψλνληαη ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο πγξνκφλσζεο νπφηε έρνπλ νμεηδσζεί θαη νη νπιηζκνί. 

 Τγξαζίεο εκθαλίδνληαη ζε πνιιά θχξηα δνκηθά ζηνηρεία (πιάθεο, δνθνί). 

 Πνιιά ππνζηπιψκαηα ηδηαίηεξα ζηα θηίξηα IV & V εκθαλίδνπλ δηακπεξείο ηξηρνεηδείο 

ξσγκέο απφ ιεηηνπξγία θνληνχ ζηχινπ. 

 

Όια ηα παξαπάλσ νδεγνχλ ζε κηα ζεηξά εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο : 

- ΄Οιεο νη αθκέο ησλ ππνζηπισκάησλ, δνθψλ θιπ πνπ εκθαλίδνπλ ξσγκέο ή 

«θνπζθψκαηα» ζα απνθαηαζηαζνχλ κε επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα θαη αληηδηαβξσηηθή 

πξνζηαζία. 

- θξάγηζε φισλ ησλ ξσγκψλ κε ξεηηλελέζεηο ή επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα. 

- Δηδηθά γηα ηελ πιάθα ηεο νξνθήο πνπ εκθαλίδεη ζαθή ζηνηρεία δηάβξσζεο ηνπ 

νπιηζκνχ, αθνχ απνμεισζνχλ ηα επηρξίζκαηα, αλάινγα κε ην βαζκφ δηάβξσζεο, ζα 

ηνπνζεηεζνχλ λένη νπιηζκνί θαη ζα εθαξκνζηνχλ επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα θαη 

αλαζηνιείο δηάβξσζεο. Όια ηα παξαπάλσ ζα γίλνπλ αθνχ εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο 

πγξνκφλσζε θαη ζθξάγηζε ησλ αξκψλ θαζψο θαη ε δεκηνπξγία θιίζεσλ κε θνλίακα 

θιίζεσλ κε εηδηθέο αθξπιηθέο ξεηίλεο, ψζηε λα απνκαθξχλνληαη θαη λα απνξξένπλ φια 

ηα επηθαλεηαθά λεξά. 

 

Αλαιπηηθφηεξα νη εξγαζίεο αλά θηίξην έρνπλ σο θάησζη: 

 

1. ΚΣΗΡΗΟ Η 

1.1.1. Καθαιπέζειρ 

 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ζηηο ηνηρνδνκέο πνπ πξφθεηηαη λα εληζρπζνχλ κε ακθίπιεπξν 

καλδχα απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα. 



 

 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ζε φια ηα θαηλψκαηα ηεο πεξηκέηξνπ θαη ζε κηα δψλε 0,50 m 

πεξίπνπ, ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα γίλνπλ εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηεο ζχλδεζεο ησλ 

ηνηρνπνηηψλ κε ην πεξηβάιινλ πιαίην απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

 Πιήξεο θαζαίξεζε ηνπ ππάξρνληνο παηαξηνχ φπνπ γίλεηαη αλαδηάηαμε ηνπ ρψξνπ ησλ 

Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπάδεηαη ν Τπνζηαζκφο. 

 Καζαίξεζε ησλ ηνηρνπνηηψλ ζηηο πεξηνρέο πνπ θαηαζθεπάδνληαη λέα ηνηρψκαηα. 

 Σνπηθέο θαζαηξέζεηο ηνπ δαπέδνπ (εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά) ζηηο πεξηνρέο πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη είηε καλδχεο απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα είηε λέα ηνηρψκαηα, ψζηε 

λα ηνπνζεηεζνχλ νη λένη νπιηζκνί. 

 

1.1.2. Δπεμβάζειρ 

 Όιεο νη αθκέο ησλ ππνζηπισκάησλ, δνθψλ θιπ. πνπ εκθαλίδνπλ ξσγκέο ή 

«θνπζθψκαηα», απνθαζίζηαληαη κε επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα θαη αληηδηαβξσηηθή 

πξνζηαζία. 

 θξαγίδνληαη φιεο νη ξσγκέο κε ξεηηλελέζεηο ή ελέκαηα ή επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα. 

 ηελ πιάθα νξνθήο πνπ εκθαλίδεη ζαθή ζηνηρεία δηάβξσζεο ηνπ νπιηζκνχ, αθνχ 

απνμεισζνχλ ηα επηρξίζκαηα, αλάινγα κε ην βαζκφ δηάβξσζεο, ζα ηνπνζεηεζνχλ λένη 

νπιηζκνί θαη ζα εθαξκνζηνχλ επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα θαη αλαζηνιείο δηάβξσζεο. 

Γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ζε ζεηζκφ γίλνληαη αθφκε νη 

παξαθάησ επεκβάζεηο : 

 ε φιεο ηηο πεξηκεηξηθέο ηνηρνδνκέο απνθαζίζηαηαη ε ζχλδεζε ηεο ηνηρνπνηίαο κε ην 

πεξηβάιινλ πιαίζην απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

 Γηαηάζζνληαη λέα ηνηρψκαηα θαηά ηηο δχν δηεπζχλζεηο ηνπ θηηξίνπ, είηε κε ηε κνξθή 

ελίζρπζεο ηνηρνπιήξσζεο κε ακθίπιεπξν καλδχα απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα, είηε 

κε ηελ θαηαζθεπή λέσλ ηνηρσκάησλ. ηηο ζέζεηο πνπ ππάξρνπλ παξάζπξα πνπ 

δηαηεξνχληαη, ην ηνίρσκα εμνκνηψλεηαη κε κεηαιιηθφ ζχλδεζκν κνξθήο V ψζηε λα κελ 

εκθαληζηνχλ πξνβιήκαηα «θνληνχ ζηχινπ» ζηα ππάξρνληα ππνζηπιψκαηα. 

 Απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ κεηά θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηνηρίσλ, παξνπζηάζηεθαλ 

ππεξβάζεηο ζηνπο θφκβνπο πνπ θαηά θαλφλα ζπληξέρνπλ δνθνί ζε δηαθνξεηηθέο 

ζηάζκεο. ηηο πεξηνρέο απηέο γίλεηαη ελίζρπζε ησλ θφκβσλ κε ιάκεο πνπ αγθπξψλνληαη 

ζηα θέξνληα ζηνηρεία. 

 Καηαζθεπάδεηαη εθ λένπ ππνζηαζκφο. Πξφθεηηαη γηα ζχζηεκα ζηαηηθά αλεμάξηεην απφ 

ην ππφινηπν ην νπνίν ζπλδέεηαη ζηελ ππάξρνπζα ζεκειίσζε κέζσ λέαο πιάθαο πνπ 

θαηαζθεπάδεηαη. Σν ηκήκα ηνπ ππνζηαζκνχ έρεη δηπιή πιάθα θάησ απφ ην δάπεδν γηα 

ηε δηέιεπζε ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ. 



1.2. ΚΣΗΡΗΟ IΗ 

1.2.1. Καθαιπέζειρ 

 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ζηηο ηνηρνδνκέο πνπ πξφθεηηαη λα εληζρπζνχλ κε ακθίπιεπξν 

καλδχα απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα. 

 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ζε φια ηα θαηλψκαηα ηεο πεξηκέηξνπ θαη ζε κηα δψλε 0,50 m 

πεξίπνπ, ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα γίλνπλ εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηεο ζχλδεζεο ησλ 

ηνηρνπνηηψλ κε ην πεξηβάιινλ πιαίην απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

 Καζαίξεζε ησλ ηνηρνπνηηψλ ζηηο πεξηνρέο πνπ θαηαζθεπάδνληαη λέα ηνηρψκαηα. 

 Σνπηθέο θαζαηξέζεηο ηνπ δαπέδνπ (εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά) ζηηο πεξηνρέο πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη είηε καλδχεο απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα είηε λέα ηνηρψκαηα, ψζηε 

λα ηνπνζεηεζνχλ νη λένη νπιηζκνί. 

 

1.2.2. Δπεμβάζειρ 

 Όιεο νη αθκέο ησλ ππνζηπισκάησλ, δνθψλ θιπ. πνπ εκθαλίδνπλ ξσγκέο ή 

«θνπζθψκαηα», απνθαζίζηαληαη κε επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα θαη αληηδηαβξσηηθή 

πξνζηαζία. 

 θξαγίδνληαη φιεο νη ξσγκέο κε ξεηηλελέζεηο ή ελέκαηα ή επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα. 

 ηελ πιάθα νξνθήο πνπ εκθαλίδεη ζαθή ζηνηρεία δηάβξσζεο ηνπ νπιηζκνχ, αθνχ 

απνμεισζνχλ ηα επηρξίζκαηα, αλάινγα κε ην βαζκφ δηάβξσζεο, ζα ηνπνζεηεζνχλ λένη 

νπιηζκνί θαη ζα εθαξκνζηνχλ επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα θαη αλαζηνιείο δηάβξσζεο. 

 

Γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ζε ζεηζκφ γίλνληαη αθφκε νη 

παξαθάησ επεκβάζεηο : 

 ε φιεο ηηο πεξηκεηξηθέο ηνηρνδνκέο απνθαζίζηαηαη ε ζχλδεζε ηεο ηνηρνπνηίαο κε ην 

πεξηβάιινλ πιαίζην απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

 Γηαηάζζνληαη λέα ηνηρψκαηα θαηά ηηο δχν δηεπζχλζεηο ηνπ θηηξίνπ, είηε κε ηε κνξθή 

ελίζρπζεο ηνηρνπιήξσζεο κε ακθίπιεπξν καλδχα απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα, είηε 

κε ηελ θαηαζθεπή λέσλ ηνηρσκάησλ. ηηο ζέζεηο πνπ ππάξρνπλ παξάζπξα πνπ 

δηαηεξνχληαη, ην ηνίρσκα εμνκνηψλεηαη κε κεηαιιηθφ ζχλδεζκν κνξθήο V ψζηε λα κελ 

εκθαληζηνχλ πξνβιήκαηα «θνληνχ ζηχινπ» ζηα ππάξρνληα ππνζηπιψκαηα. 

 Απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ κεηά θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηνηρίσλ, παξνπζηάζηεθαλ 

ππεξβάζεηο ζηνπο θφκβνπο πνπ θαηά θαλφλα ζπληξέρνπλ δνθνί ζε δηαθνξεηηθέο 

ζηάζκεο. ηηο πεξηνρέο απηέο γίλεηαη ελίζρπζε ησλ θφκβσλ κε ιάκεο πνπ αγθπξψλνληαη 

ζηα θέξνληα ζηνηρεία. 

 

 



1.3. ΚΣΗΡΗΟ IIΗ 

1.3.1. Καθαιπέζειρ 

 Καζαίξεζε ησλ ηνηρνπνηηψλ ζηηο πεξηνρέο πνπ θαηαζθεπάδνληαη λέα ηνηρψκαηα. 

 Σνπηθέο θαζαηξέζεηο ηνπ δαπέδνπ (εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά) ζηηο πεξηνρέο πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη είηε καλδχεο απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα είηε λέα ηνηρψκαηα, ψζηε 

λα ηνπνζεηεζνχλ νη λένη νπιηζκνί. 

 

1.3.2. Δπεμβάζειρ 

 Όιεο νη αθκέο ησλ ππνζηπισκάησλ, δνθψλ θιπ. πνπ εκθαλίδνπλ ξσγκέο ή 

«θνπζθψκαηα», απνθαζίζηαληαη κε επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα θαη αληηδηαβξσηηθή 

πξνζηαζία. 

 θξαγίδνληαη φιεο νη ξσγκέο κε ξεηηλελέζεηο ή ελέκαηα ή επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα. 

 ηελ πιάθα νξνθήο πνπ εκθαλίδεη ζαθή ζηνηρεία δηάβξσζεο ηνπ νπιηζκνχ, αθνχ 

απνμεισζνχλ ηα επηρξίζκαηα, αλάινγα κε ην βαζκφ δηάβξσζεο, ζα ηνπνζεηεζνχλ λένη 

νπιηζκνί θαη ζα εθαξκνζηνχλ επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα θαη αλαζηνιείο δηάβξσζεο. 

Γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ζε ζεηζκφ γίλνληαη αθφκε νη 

παξαθάησ επεκβάζεηο : 

 Γηαηάζζνληαη λέα ηνηρψκαηα θαηά ηηο δχν δηεπζχλζεηο ηνπ θηηξίνπ, κε ηελ θαηαζθεπή 

λέσλ ηνηρσκάησλ. ηηο ζέζεηο πνπ ππάξρνπλ παξάζπξα πνπ δηαηεξνχληαη, ην ηνίρσκα 

εμνκνηψλεηαη κε κεηαιιηθφ ζχλδεζκν κνξθήο V ψζηε λα κελ εκθαληζηνχλ πξνβιήκαηα 

«θνληνχ ζηχινπ» ζηα ππάξρνληα ππνζηπιψκαηα. 

 Απφ ηηο αλαιχζεηο πξνέθπςε αλεπάξθεηα θακπηηθνχ νπιηζκνχ ζηελ άλσ ίλα ησλ 

ελδηάκεζσλ θφκβσλ ησλ πιαηζίσλ νπφηε νη θφκβνη εληζρχνληαη κε ιάκεο αγθπξσκέλεο 

ζηηο δνθνχο. 

 

1.4. ΚΣΗΡΗΟ ΗV 

1.4.1. Καθαιπέζειρ 

 Απνμήισζε – απνκάθξπλζε ηεο ππάξρνπζαο κεηαιιηθήο ζηέγεο. 

 Καζαίξεζε ηεο πεξηκεηξηθήο δνθνχ έδξαζεο ηεο κεηαιιηθήο ζηέγεο. 

 Καζαίξεζε θάπνησλ απφ ηνπο πεξηκεηξηθνχο ζηχινπο. 

 Καζαίξεζε ησλ ηνηρνπνηηψλ. 

 Σνπηθέο θαζαηξέζεηο ηνπ δαπέδνπ (εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά) ζηηο πεξηνρέο πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη είηε καλδχεο απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα ζηα ππνζπιψκαηα πνπ 

δηαηεξνχληαη λέα ηνηρψκαηα, ψζηε λα ηνπνζεηεζνχλ νη λένη νπιηζκνί. 

 

 



1.4.2. Δπεμβάζειρ 

 Καηαζθεπή ηεο ελίζρπζεο ηνπ ζεκειίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ αξκνχ φπνπ ζεκειηψλεηαη ην 

λέν πιαίζην. 

 Καηαζθεπή ησλ λέσλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ  - Γίδπκν πιαίζην ζηνλ αξκφ κε ην θηίξην ΗΗΗ 

θαη ελίζρπζε ηεο πεδηινδνθνχ. 

 Καηαζθεπή ησλ επεκβάζεσλ – εληζρχζεσλ ησλ ππαξρφλησλ ζηχισλ. ε πεξίπησζε 

πνπ δελ είλαη δπλαηή ε δηαηήξεζε ησλ ζηχισλ πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε ε 

θαηαζθεπή λέσλ ζηχισλ κε ηελ ίδηα δηαηνκή. 

 Αχμεζε ηνπ χςνπο ησλ πεξηκεηξηθψλ ζηχισλ. 

 Καηαζθεπή ησλ λέσλ δνθψλ ζηελ πεξίκεηξν ηνπ θηηξίνπ. 

 Καηαζθεπή ηεο λέαο κεηαιιηθήο ζηέγεο. 

 

1.5. ΚΣΗΡΗΟ V 

1.5.1. Καθαιπέζειρ 

 Απνμήισζε – απνκάθξπλζε ηεο ππάξρνπζαο κεηαιιηθήο ζηέγεο. 

 Καζαίξεζε ηεο πεξηκεηξηθήο δνθνχ έδξαζεο ηεο κεηαιιηθήο ζηέγεο. 

 Καζαίξεζε θάπνησλ απφ ηνπο πεξηκεηξηθνχο ζηχινπο. 

 Καζαίξεζε ησλ εζσηεξηθψλ ζηχισλ. 

 Σνπηθέο θαζαηξέζεηο ηνπ δαπέδνπ (εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά) ζηηο πεξηνρέο πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη είηε καλδχεο απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα είηε λέα ηνηρψκαηα, ψζηε 

λα ηνπνζεηεζνχλ νη λένη νπιηζκνί. 

 Καζαίξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πιαηζίνπ (δνθνί – θαη ζηχινη). 

 Καζαίξεζε φινπ ηνπ δαπέδνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ππνγείνπ θάησ απφ ην ζέαηξν. 

 

1.5.2. Δπεμβάζειρ 

 Δθζθαθή κέρξη ην θάησ κέξνο ηεο ππάξρνπζαο ζεκειίσζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ζεάηξνπ. 

 Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο θαζαξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο λέαο θαηαζθεπήο. 

 Σνπνζέηεζε βιήηξσλ ζε φιε ηελ πεξίκεηξν γηα ηε ζχλδεζε ηεο λέαο πιάθαο 

θνηηφζηξσζεο κε ηηο ππάξρνπζεο πεδηινδνθνχο. 

 Καηαζθεπή ηεο ζεκειίσζεο ηνπ ζεάηξνπ. 

 Καηαζθεπή ησλ εληζρχζεσλ ζηα ππνζηπιψκαηα πνπ δηαηεξνχληαη. ε πεξίπησζε πνπ 

δελ είλαη δπλαηή ε δηαηήξεζε ησλ ζηχισλ, πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε ε θαηαζθεπή 

λέσλ ζηχισλ κε ηελ ίδηα δηαηνκή. 

 Αχμεζε ηνπ χςνπο ησλ πεξηκεηξηθψλ ζηχισλ. 

 Καηαζθεπή λένπ πιαηζίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα εθεί πνπ θαζαηξέζεθαλ νη 

εζσηεξηθνί ζηχινη. 



 Καηαζθεπή δίδπκνπ πιαηζίνπ ζηνλ αξκφ κε ην θηίξην ΗΗΗ θαη ελίζρπζε ηεο πεδηινδνθνχ. 

 Καηαζθεπή ηεο αλσδνκήο ηνπ ζεάηξνπ. 

 Καηαζθεπή ηεο λέαο κεηαιιηθήο ζηέγεο. 

 

2. Μεηαλλικέρ ζηέγερ 

 

Καηαζθεπάδνληαη ζηα θηίξηα IV θαη V εθεί φπνπ θαζαηξείηαη θαη απνκαθξχλεηαη ε ππάξρνπζα 

ζηέγε ηχπνπ dexion, θαη αθνχ θαηαζθεπαζηνχλ ηζρπξά πιαίζηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

ζηελ πεξίκεηξν ησλ ηκεκάησλ. 

Οη ζηέγεο θαηαζθεπάδνληαη απφ θακπχιεο ζπγθνιιεηέο δηαηνκέο σο θχξηεο δνθνχο, ηεγίδεο 

δηαηνκήο ΗΡΔ200 θαη αληηαλέκνπο SHS80X5. Γηα ηελ έδξαζε ηεο θπκαηνεηδνχο ιακαξίλαο ε 

νπνία θακππιψλεηαη, ηνπνζεηνχληαη θαη επηηεγίδεο (δχν αλά θάηλσκα) απφ ζηξαληδαξηζηή 

ιάκα 260 Υ 2 mm θαη χςνπο 140 mm. 

Ζ θαηαζθεπή (θνπή, θαηεξγαζία θιπ.) ησλ θχξησλ δνθψλ ζα γίλεη κε ηηο αθφινπζεο 

παξαδνρέο θαη κεζφδνπο: 

 Ο θνξκφο απνθφπηεηαη κε κεράλεκα θνπήο πιάζκαηνο, ζε θπθιηθά ηκήκαηα – 

«δαθηπιίνπο» πιάηνπο 70-2Υ1,5 = 67 εθαη. θαη κήθνπο είηε 6,0 m, είηε ηέηνην πνπ λα 

επλνεί ηελ εξγνηαμηαθή ζχλδεζε φπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. 

 Όιεο νη θακπχιεο είλαη ηφμα θχθινπ. 

 Σα πέικαηα θπιηλδξάξνληαη κε ηηο ίδηεο νκφθεληξεο θακπχιεο απφ επίπεδα ειάζκαηα15 

Υ 350 θαη πξνκνληάξνληαη κε ηνλ θνξκφ δνθηκαζηηθά. Δάλ νη αλνρέο δηαζηάζεσλ, δελ 

μεπεξλνχλ ην 1,5 mm ζηελ επαθή θνξκνχ – πέικαηνο, πξνρσξεί ε δηαδηθαζία 

ζπγθφιιεζεο ηεο δνθνχ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα δνζεί ζηελ νξζνγσληθφηεηα κεηαμχ 

πέικαηνο – θνξκνχ θαη ηελ επαλαθνξά ησλ ζηξεβιψλ πηεξπγίσλ κεηά ηελ ζπγθφιιεζε. 

Βνεζεηηθέο λεπξψζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 Ζ ζπγθφιιεζε ησλ πεικάησλ γίλεηαη κε δχν ζπλερείο ξαθέο (θνξδφληα) βπζηζκέλνπ 

ηφμνπ (δπβ-MERGED ARC), θαη ηα ηεκάρηα πξνκνληάξνληαη δνθηκαζηηθά γηα ηελ 

αθξίβεηα ησλ εξγνηαμηαθψλ ελψζεσλ. Απηέο ζα είλαη ζπγθνιιεηέο κε θξέδα «Κ» θαη ζηνλ 

θνξκφ θαη ζηα πέικαηα (100% απνθαηάζηαζε δηαηνκήο) θαη επηπιένλ ειάζκαηα κε 

πεξηκεηξηθή εμσξξαθή, ζε ηξνρηζκέλε επηθάλεηα. 

 

3. Ζ/Μ επγαζιών 

 

Οη Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ ζηελ 

πξνβιεπφκελε ρξήζε θαη έθηαζε θαη ησλ απαηηήζεηο αζθαιείαο ηφζν ηνπ θνηλνχ φζν θαη ηνπ 

έξγνπ. 



 

Φσηηζκφο – Ζιεθηξνδφηεζε 

Καηά πεξίπησζε ζε ρψξν πιένλ ηνπ γεληθνχ θσηηζκνχ θαη θσηηζκνχ αζθαιείαο θαη 

νδεχζεσλ, πξνβιέπνληαη εηδηθνί θσηηζκνί ρξήζεσλ φπσο: 

ην ρψξν ζεάηξνπ πξνβιέπεηαη θσηηζκφο ζθελήο, ζε θιάζε 60 Dimmer θαη αληίζηνηρν 

θνπζηνχκη πξνβνιέσλ κε πξφβιεςε γηα ρξήζε πξφζζεηνπ εμνπιηζκνχ 

Δπίζεο πξνβιέπνληαη θσηηζκφο εξγαζίαο ζθελήο θαη πιένλ ηνπ θσηηζκνχ αζθαιείαο 

εηδηθφηεξνο θσηηζκφο θίλεζεο θαηά ηελ παξάζηαζε 

ηα θακαξίληα πξνβιέπνληαη νη απαηηνχκελνη εηδηθνί θσηηζκνί ζηελ πεξίκεηξν ησλ 

θαζξεπηψλ 

ηνλ ρψξν εθζέζεσλ πξνβιέπεηαη δηάηαμε ξνεθφξσλ γηα ηνλ θσηηζκφ εθζεκάησλ 

Ζ φιε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ηξνθνδνηείηαη απφ ππνζηαζκφ κε κεηαζρεκαηηζηή 

1000ΚVA θαη πξφβιεςε ρψξνπ γηα δεχηεξν κεηαζρεκαηηζηή γηα κειινληηθέο αλαρσξήζεηο. 

Οη αλάγθεο γξαθείσλ θ.ι.π. ζε αδηάιεηπηε ηξνθνδφηεζε θαιχπηνληαη απφ δίδπκε κνλάδα 

UPS. 

 

Θέξκαλζε – θιηκαηηζκφο – θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ 

Σν θηίξην ζα έρεη θεληξηθφ ιεβεηνζηάζην ηζρχνο 1.000.000kcal/h θαη δχν ςχθηεο, ςπθηηθήο 

ηθαλφηεηαο 330kw έθαζηνο κε δηάηαμε επηηξέπνπζα ηελ επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα 

θάιπςε πξφζζεησλ απαηηήζεσλ. Αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ππάξρνπλ ζηα ζπζηήκαηα 

ζσιελψζεσλ ζεξκνχ θαη ςπρξνχ λεξνχ. Οη βαζηθνί ρψξνη θνηλνχ (ζέαηξν, θνπαγηέ, αίζνπζα 

εθζέζεσλ) έρνπλ ζχζηεκα θιηκαηηζηηθήο κνλάδνο – αεξαγσγψλ (All Air) κεηαβιεηήο 

(ζπλαξηήζεη ησλ αλαγθψλ, παξνπζίαο αηφκσλ θαη εμ. πλζεθψλ) παξνρήο αέξα θαη 

πνζνζηνχ λσπνχ, αθφκε θαη ζε θιίκαθα ιεηηνπξγίαο Free Cooling. Οη ρψξνη γξαθείσλ 

θαιχπηνληαη κε ζχζηεκα VRV γηα αλεμαξηεζία σξαξίνπ απφ ηα θεληξηθά ζπζηήκαηα. Οη 

ρψξνη θακαξηληψλ θαιχπηνληαη απφ δίθηπν fan-coil θαη δίθηπν λσπνχ αέξα. Ζ φιε 

εγθαηάζηαζε ειέγρεηαη απφ ζχζηεκα BMS. 

 

πζηήκαηα αζθαιείαο 

Οη ρψξνη θαιχπηνληαη κε ππξνζβεζηηθέο θσιεέο, θνξεηνχο ππξνζβεζηήξεο θαη ζχζηεκα 

ππξαλίρλεπζεο. Δηδηθφηεξεο απηφκαηεο θαηαζβέζεηο πξνβιέπνληαη ζηνλ ππνζηαζκφ θαη ην 

ιεβεηνζηάζην. ηνλ ρψξν ζεάηξνπ πξνβιέπνληαη ζχζηεκα θαηαθιπζκνχ (deluze) γηα ηελ 

ζθελή ηνπ ζεάηξνπ. Δπίζεο ζηελ ζθελή πξνβιέπεηαη ππξαζθαιέο πέηαζκα απνθνπήο απφ 

ηνλ ρψξν ησλ ζεαηψλ θαη απηφκαηεο ζπξίδεο εθθαπληζκνχ ζηελ νξνθή. ηα ζπζηήκαηα 

αζθαιείαο εληάζζεηαη θαη ζχζηεκα αιεμηθέξαπλνπ ην νπνίν πξνζηαηεχεη ην ζχλνιν ηνπ 

θηηξίνπ. 

 



Ύδξεπζε – απνρέηεπζε 

χζηεκα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο πξνβιέπεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ WC θνηλνχ θαη 

θακαξηληψλ κε ζχλδεζε ζηα αληίζηνηρα δίθηπα πφιεσο. Γίθηπν άξδεπζεο πξνβιέπεηαη γηα 

ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Σα δίθηπα χδξεπζεο έρνπλ δηάηαμε επηηξέπνπζα ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηεο παξνρήο ηνπ πθηζηάκελνπ αξηεζηαλνχ. 

 

Αζζελή ξεχκαηα 

Πιένλ ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο πξνβιέπεηαη ζχζηεκα δνκεκέλεο (& 

ηειεθψλσλ) γηα ηελ θάιπςε ησλ γξαθείσλ θαη ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο παξάζηαζεο 

γηα ηελ πεξηνρή ησλ θακαξηληψλ. Σν ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ έρνπλ πξνβιέςεηο γηα 

επέθηαζε θαη ζηνπο ππφινηπνπο πιελ ησλ σο άλσ ρψξνπο.  

 

4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Κχξηνο ηνπ έξγνπ είλαη ν ∆ήκνο Παηξέσλ θαη ∆ηεπζχλνπζα Τπεξεζία ε ∆ηεχζπλζε 

Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Ζ/Μ.  

 

5. ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ 

 

ηε θάζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ έξγνπ, ζην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο είλαη ν 

Γηεπζπληήο ηνπ έξγνπ πνπ καδί κε ηνλ κεραληθφ αζθαιείαο νξγαλψλνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ην 

ζέκα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Με ην μεθίλεκα ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί ν 

νξηζκφο ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

 

6. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΑΔΧΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Σν έξγν θαηαζθεπάδεηαη ζηηο εμήο θάζεηο: 

 

ΦΑΖ 1 _ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ - ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ – ΑΠΟΞΖΛΧΔΗ 

 

6.1 ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ - ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 

 

1) Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ πεξηθξάζζεηαη ν ρψξνο ηνπ εξγνηαμίνπ 

2) Καζαηξέζεηο – Απνμειψζεηο (ζπκπεξηιακβαλφκελσλ & πιηθψλ κε ακίαλην) 

3) Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο – εκηβξαρψδεο 

4) Δπηρψκαηα 



Ζ εθζθαθή κέρξη ην απαηηνχκελν βάζνο ζα γίλεη κε εθζθαθέα αλεζηξακκέλνπ θάδνπ θαη ε 

κεηαθνξά ησλ κπαδψλ κε θνξηεγά. Πξηλ ηε ρχηεπζε ησλ ζεκειίσλ (ηνίρσλ θαη ηζηψλ) ζα 

γίλεη εμπγίαλζε ηνπ εδάθνπο. 

 

ΦΑΖ 2 _ΤΝΣΖΡΖΖ – ΔΠΗΚΔΤΔ – ΚΗΓΚΛΗΓΧΜΑΣΑ– ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΛΠ 

 

6.2 ΚΤΡΟΓΔΣΖΔΗ 

 

Ζ ζθπξνδέηεζε ησλ ηνίρσλ αληηζηήξημεο ζα γίλεη κε ρξήζε μπινηχπνπ θαη αληιίαο 

ζθπξνδέκαηνο, ηξνθνδνηνχκελεο απφ νρήκαηα κεηαθνξάο (βαξέιεο) έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο. 

1) θπξνδέηεζε δαπέδνπ 

2) θπξνδέηεζε θξεαηίσλ 

3) Δληζρχζεηο πθηζηάκελνπ θηίζκαηνο θαη Φ.Ο. ηνπ ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην κειέηεο 

3) Άιιεο ζθπξνδεηήζεηο ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην κειέηεο 

 

6.3 ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΔ- ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 

 

Δπηζθεπέο ηνηρνπνηίαο (ηνπνζέηεζε βιήηξσλ, ζηδεξνχ νπιηζκνχ, εθηνμεπφκελνπ 

ζθπξνδέκαηνο – καλδχαο) 

Καηαζθεπή ζελάδ & νπηνπιηλζνδνκψλ 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα θαη καξκαξνθνλίακα θιπ ζρεηηθέο 

εξγαζίεο απφ ην ηηκνιφγην ηεο κειέηεο 

 

6.4 ΔΠΔΝΓΤΔΗ- ΔΠΗΣΡΧΔΗ 

 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ, δσκάησλ θιπ 

Δπελδχζεηο θαη δηακφξθσζε φςεσλ εκπιέθησλ ιηζνδνκψλ 

Μνλψζεηο 

Καηαζθεπή λέαο κεηαιιηθήο  ζηέγεο 

Καηαζθεπή πιαγηνθάιπςεο θιπ ζρεηηθέο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην κειέηεο 

 

6.5 ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ ή  ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ 

 

Ξπινπξγηθά 

Μεηαιινπξγηθά θ.ι.π ζρεηηθέο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην κειέηεο 

Αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ κεηαιιηθψλ θνπθσκάησλ κε λέα αινπκηλίνπ  

 



6.6 ΆΛΛΔ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ - ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΤ 

 

Καηαζθεπή Φεπδνξνθψλ 

Δπηζθεπή - Αληηθαηάζηαζε πδξνξξνψλ 

Σνπνζέηεζε Ταινπηλάθσλ 

Σνπνζεηήζεηο παληφο είδνπο εμνπιηζκνχο 

Άιιεο ζρεηηθέο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην κειέηεο 

 

ΦΑΖ 3 _Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ & ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

6.7 Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

Οη Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνπλ: 

Δγθαηάζηαζε χδξεπζε  

Δγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο – νκβξίσλ  

Δγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο – αεξηζκνχ – θιηκαηηζκνχ  

Δγθαηάζηαζε ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο (ππξφζβεζε – ππξαλίρλεπζε)  

Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηζρπξψλ ξεπκάησλ (θσηηζκφο - ξεπκαηνδφηεο - θίλεζε), 

Δγθαηαζηάζεηο αζζελψλ ξεπκάησλ  

 

 

7. ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

Ζ δηνίθεζε ηνπ εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη λα εμνπζηνδνηήζεη ππεπζχλνπο κε πνηθίιεο εμνπζίεο 

θαη θαζήθνληα, πξνο απνθπγή νπνηνπδήπνηε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο. Ο κεραληθφο αζθαιείαο 

ηνπ έξγνπ επζχλεηαη γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα πξνο ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΗΔΗΝΖ 

Σν νξγαλφγξακκα ηνπ ηκήκαηνο Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο ηνπ Δξγνηαμίνπ νξίδεη ζέζεηο θαη 

αξκνδηφηεηεο φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΡΥΖ 

 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

ΗΑΣΡΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 



 

 

 

 

Ο Μεραληθφο Αζθαιείαο ελεκεξψλεη κέζσ ηνπ Γηεπζπληή Δξγνηαμίνπ, ηνλ Γηεπζπληή Έξγνπ 

φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη ηα κέηξα Αζθαιείαο πνπ ζα ιεθζνχλ. Αλ απηά ηα κέηξα 

απαηηνχλ αιιαγέο, ηφηε ν Γηεπζπληήο Έξγνπ ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί θαη λα εγθξίλεη ηελ 

αιιαγή θαη ηα κέηξα. Δληνχηνηο, ε χζηαηε επζχλε θαηαινγίδεηαη ζηνλ Γηεπζπληή Έξγνπ. 

 

8. ΣΟΥΟΗ- ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ (ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ-ΔΛΔΓΥΟΗ ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΚΑΗ ΤΚΔΦΔΗ ΑΦΑΛΔΗΑ) 

 

Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη λα νινθιεξψζεη ην έξγν ρσξίο αηπρήκαηα ή 

επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαλελφο, θαη λα απνηξέςεη νπνηνδήπνηε ζπκβάλ ην νπνίν ζα 

κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη άκεζε ή έκκεζε δεκηά ζε νπνηνδήπνηε αθίλεην, θαζπζηέξεζε ή 

απξφβιεπηε δηαθνπή ζε νπνηνδήπνηε δηαδηθαζία, ππεξεζία ή ιεηηνπξγία. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αλακέλεη παξφκνηα αληηκεηψπηζε απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο. 

Δπίζεο ζα δηαζθαιίζεη φηη ζα γίλνπλ πξνβιέςεηο γηα λα επηζεκαλζνχλ νη πηζαλνί θίλδπλνη, νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ζπγρξφλσο 

ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απαινηθή ή ηελ ειαρηζηνπνίεζε απηψλ ζε έλα απνδεθηφ επίπεδν. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαζηεξψζεη καζήκαηα εθπαίδεπζεο γηα φιν ην πξνζσπηθφ σο 

πξνο ηηο απαηηνχκελεο ξπζκίζεηο αζθαιείαο θαη ηηο κεζφδνπο απνθπγήο αηπρεκάησλ. Σν 

πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεί πξέπεη λα έρεη εθπαηδεπηεί πξηλ αλαιάβεη ηα θαζήθνληά ηνπ 

ψζηε λα απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο πνπ ίζσο ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνπο ίδηνπο ή 

ηξίηνπο. 

Κάζε εξγαδφκελνο πξηλ γίλεη δεθηφο ζην εξγνηάμην, πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη έλα 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, πνπ ζα δνζεί απφ ηνλ Τπεχζπλν Αζθάιεηαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

νπνίνπ γλσζηνπνηνχληαη νη βαζηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο. πγρξφλσο, ππάξρεη δηαζέζηκν 

ην παξφλ έγγξαθν κε ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην. 

Όηαλ πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί κία ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κε εηδηθέο απαηηήζεηο, ν Γηεπζπληήο 

Έξγνπ ζπγθαιεί ζχζθεςε ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη φιν ην θχξην πξνζσπηθφ, ψζηε λα 

ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πεξί αζθάιεηαο. 

Ο Μεραληθφο Αζθαιείαο ζα εθηειεί πεξηνδηθνχο ειέγρνπο ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο ξπζκίζεηο πεξί αζθαιείαο. Αλ ν Μεραληθφο Αζθαιείαο παξαηεξήζεη 

νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε, ζα ζπγθιεζεί ζχζθεςε κε ηελ παξνπζία φισλ ησλ κειψλ 

πνπ εκπιέθνληαη. Σν αληηθείκελν ηεο ζχζθεςεο ζα είλαη ε εμέηαζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο θαη 

ε απφθαζε γηα ηε δηνξζσηηθή ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί. Αθνινχζσο, αλ ν 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ 

 



Μεραληθφο Αζθαιείαο βξίζθεη φηη ζηε δηάξθεηα ηεο Δπηζεψξεζεο νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, πξέπεη λα ην αλαθέξεη άκεζα ζηε Γηνίθεζε. 

ε κεληαία βάζε ζα θαζνξίδνληαη ζπζθέςεηο αζθαιείαο ζχκθσλα κε ην Π.Γ.17/96 άξζξν ΗΗ, 

ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ φινη νη εξγαδφκελνη θαηά ηνκείο, θαη ελππφγξαθα ζα θάλνπλ φπνηεο 

παξαηεξήζεηο ζε ζέκαηα αζθαιείαο έρνπλ. Με ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ν κεραληθφο 

αζθαιείαο κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δξγνηαμηάξρε ζα θαζνξίζνπλ ηα ζέκαηα ησλ 

ζπζθέςεσλ απηψλ. 

 

9. ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

 

Όηαλ δηαπηζηψλεηαη κηα κε ζπκκφξθσζε σο πξνο ηελ αζθάιεηα, ν Μεραληθφο Αζθαιείαο 

πεξηγξάθεη ηε δηαπηζησκέλε θαηάζηαζε θαη δίλεη ηηο απαηηνχκελεο εληνιέο ζρεηηθά κε ηηο 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη εθηειεζζνχλ. 

Ο παξαιήπηεο ηεο πξναλαθεξφκελεο εληνιήο πξέπεη λα πινπνηήζεη εληφο ηνπ 

θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ ηηο ππνδεηθλπφκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Αθνινχζσο ν Μεραληθφο 

Αζθαιείαο ή έλαο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζα επηζεσξήζεη θαη ζα επηβεβαηψζεη φηη έρεη 

γίλεη ε δηνξζσηηθή ελέξγεηα. 

Σπρφλ κε ζπκκφξθσζε ηνπ ππεχζπλνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ άκεζε ζχληαμε αλαθνξάο 

κε-ζπκκφξθσζεο απφ ηνλ Μεραληθφ Αζθαιείαο θαη ζα αθνινπζείηαη ε πξναλαθεξφκελε 

ζρεηηθή δηαδηθαζία. 

Κάζε αηχρεκα, πξέπεη λα αλαθεξζεί ακέζσο ζηνλ Μεραληθφ Αζθαιείαο. Ζ θνηλνπνίεζε 

πξέπεη λα γίλεη ηελ ίδηα κέξα πνπ ζπλέβε ην αηχρεκα, ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο. 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ν Μεραληθφο Αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο ζρεηηθά κε 

ηε ζπλνιηθή εξγαζία πνπ έρεη εθηειεζηεί θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αηπρεκάησλ πνπ 

ζπλέβεζαλ θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο πνπ ράζεθαλ. 

Θα ζπληάμεη δειαδή κία ζηαηηζηηθή εηήζηα αλαθνξά ζρεηηθά κε ηα αηπρήκαηα πνπ ζπλέβεζαλ 

ζηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Ζ Γηνίθεζε θαη νη ππεχζπλνη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζα 

ιακβάλνπλ έλα αληίγξαθν ηεο πξναλαθεξφκελεο αλαθνξάο, ψζηε λα βειηηψλεηαη ε 

κεζνδνινγία εξγαζίαο πξφιεςεο αηπρεκάησλ. 

Όια ηα έγγξαθα ζρεηηθά κε ζέκαηα αζθαιείαο αξρεηνζεηνχληαη, φια ηα αηπρήκαηα 

εμεηάδνληαη θαη αλαιχνληαη θαη ε αλαθνξά ππνβάιιεηαη ζηε Γηνίθεζε γηα πεξαηηέξσ κειέηε 

θαη ιήςε απνθάζεσλ. 

 

 

 

 



10. ΠΡΟΠΔΛΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ ΚΑΗ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Ζ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην γίλεηαη απφ ην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν κέζσ εξγνηαμηαθψλ 

νδψλ. ηε ζπκβνιή ησλ αλσηέξσλ νδψλ ζα αλαξηεζνχλ πηλαθίδεο πξνεηδνπνηεηηθέο 

«ΠΡΟΟΥΖ ΚΗΝΓΤΝΟ! ΔΗΟΓΟ – ΔΞΟΓΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ». 

 

Β. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΠΑΡΟΤΗΑΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ 

Καηά ηελ θάζε ηεο εκζκαθήρ οπςγμάηυν - αποξηλώζευν απαγνξεχεηαη ε ρξήζε 

εθξεθηηθψλ. Δπίζεο, νη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ είλαη νη εμήο: 

 Ο θίλδπλνο πηψζεο πιηθψλ απφ χςνο. 

 Ο θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ ζηνηρείσλ ππνζηήξημεο. 

 Ο θίλδπλνο πηψζεο εμαηηίαο κε πξνζπειάζηκνπ ρψξνπ. 

 Ο θίλδπλνο πηψζεο ζην θελφ. 

 Ο θίλδπλνο δεκίαο γεηηνληθψλ θηεξίσλ. 

 Ο θίλδπλνο εκπινθήο κε κεράλεκα. 

 Ο θίλδπλνο επαθήο κε επηθίλδπλα πιηθά (ακίαληνο) 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αποκομιδήρ ηυν ςλικών νη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ 

είλαη νη εμήο: 

 Ο θίλδπλνο εκπινθήο εξγαδφκελνπ κε κεραλήκαηα. 

 Ο θίλδπλνο εηζπλνήο ζθφλεο, 

 Ο θίλδπλνο εηζπλνήο ηνμηθψλ αεξίσλ. 

 Ο θίλδπλνο επαθήο κε επηθίλδπλα πιηθά (ακίαληνο) 

 Ο θίλδπλνο αηπρήκαηνο απφ πηψζε πιηθψλ. 

 Ο θίλδπλνο εκπινθήο κεραλεκάησλ κεηαμχ ηνπο. 

 Ο θίλδπλνο αλαηξνπήο κεραλήκαηνο 

 Ο θίλδπλνο ππξθαγηάο. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπνζέηεζεο ησλ αγκςπίυν : 

 Οη θίλδπλνη πνπ ελδέρνληαη λα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηάηξεζεο ησλ 

νπψλ, φπσο αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

 Ο θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ ρξήζε ειεθηξηθήο αληιίαο ηζηκεληελέκαηνο. 

 Ο θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ απφ πηψζε πιηθψλ απφ χςνο. 

 Ο θίλδπλνο επαθήο ηζηκέληνπ κε ην ζψκα. 

 Ο θίλδπλνο επαθήο ηζηκέληνπ κε ηα κάηηα. 

 Ο θίλδπλνο αζηνρίαο ειαζηηθνχ ππφ πίεζε κε ηζηκεληέλεκα. 



 

Καηά ηε θάζε ηεο ηνπνζέηεζεο ζιδηπού οπλιζμού νη θίλδπλνη πνπ ελδέρνληαη λα 

παξνπζηαζηνχλ είλαη νη εμήο: 

 Ο θίλδπλνο εκπινθήο κε κεράλεκα. 

 Ο θίλδπλνο πηψζεο πιηθψλ απφ χςνο. 

 Ο θίλδπλνο απφ ειεθηξνπιεμίαο κε ηελ ρξήζε ειεθηξνζπγθφιιεζεο. 

 Ο θίλδπλνο πηψζεο εξγαδνκέλσλ απφ χςνο. 

 Ο θίλδπλνο άζηνρεο ηνπνζέηεζεο πιηθψλ επί ηεο ζθαισζηάο. 

 Ο θίλδπλνο άζηνρεο νιίζζεζεο ηεο ζθαισζηάο. 

 Ο θίλδπλνο ππεξθφξησζεο ηεο ζθαισζηάο. 

 Ο θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ απφ αθχιαθηεο αλακνλέο ηνπ νπιηζκνχ. 

 

Καηά ηε θάζε ηεο ζκςποδέηηζηρ νη θίλδπλνη πνπ ελδέρνληαη λα παξνπζηαζηνχλ είλαη νη 

εμήο: 

 Ο θίλδπλνο εκπινθήο κε θηλνχκελν κέξνο κεραλήκαηνο. 

 Ο θίλδπλνο πηψζεο πιηθψλ απφ χςνο. 

 Ο θίλδπλνο πηψζεο εξγαδνκέλσλ απφ χςνο. 

 Ο θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ απφ αθχιαθηεο αλακνλέο ηνπ νπιηζκνχ. 

 Ο θίλδπλνο απψιεηαο αθνήο. 

 Ο θίλδπλνο επαθήο ηζηκέληνπ κε ηα κάηηα. 

 Ο θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ ζηνηρείσλ ππνζηήξημεο. 

 Ο θίλδπλνο πηψζεο εμαηηίαο κε πξνζπειάζηκνπ ρψξνπ. 

 Ο θίλδπλνο απφ απνθφιιεζε ηζηκέληνπ απφ χςνο. 

Καηά ηελ θάζε ησλ Ζ/Μ εξγαζηψλ νη θίλδπλνη πνπ ελδέρνληαη λα παξνπζηαζηνχλ είλαη νη 

εμήο: 

 Ο θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο. 

 Ο θίλδπλνο πηψζεο πιηθψλ απφ χςνο. 

 Ο θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ ζηνηρείσλ ππνζηήξημεο. 

 Ο θίλδπλνο πηψζεο εμαηηίαο κε πξνζπειάζηκνπ ρψξνπ. 

 Ο θίλδπλνο πηψζεο ζην θελφ. 

 

Οη εξγαζίεο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ζθπξνδέκαηνο εκπεξηέρνπλ ηνπο εμήο θηλδχλνπο: 

 Ο θίλδπλνο εκπινθήο εξγαδφκελνπ κε θηλνχκελα κέξε κεραλήκαηνο. 

 Ο θίλδπλνο πηψζεο εμαηηίαο κε πξνζπειάζηκνπ ρψξνπ. 

 Ο θίλδπλνο εκπινθήο κεραλεκάησλ κεηαμχ ηνπο. 

 Ο θίλδπλνο αλαηξνπήο κεραλήκαηνο. 

 Ο θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο. 



 Ο θίλδπλνο ππξθαγηάο. 

 

Σα αζθαιηνκίγκαηα ζα πξνκεζεχνληαη απφ ηα εκπνξηθά παξαζθεπαζηήξηα ηεο πεξηνρήο. 

 
 

Γ. ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

Κάζε εξγαδφκελνο έρεη ππνρξέσζε λα γλσξίδεη: 

 Πνχ βξίζθνληαη θαη πσο ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπζθεπέο ππξφζβεζεο ηνπ ηνκέα ηνπ. 

 Πνπ βξίζθεηαη, ηη πεξηέρεη θαη γηα θάζε πεξίπησζε ην θηβψηην (θαξκαθείν) πξψησλ 

βνεζεηψλ ηνπ ηκήκαηφο ηνπ. 

 

2. ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

Απαγοπεύεηαι ε θπθινθνξία ζηα κέησπα εξγαζίαο ρσξίο θξάλνο, άξβπια (παπνχηζηα 

αζθαιείαο) θαη θφξκα. 

Απαγοπεύεηαι ην θάπληζκα ζηα κέησπα εξγαζίαο θαη ηηο απνζήθεο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

Απαγοπεύεηαι ζην πξνζσπηθφ λα αγγίμεη νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ή κεράλεκα, εάλ δελ ηνπ 

έρεη αλαηεζεί νπνηαδήπνηε αξκνδηφηεηα απφ ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ. 

Απαγοπεύεηαι ε ρξήζε εξγαιείσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θαθή θαηάζηαζε. 

Απαγοπεύεηαι ε εθθίλεζε νπνηαζδήπνηε ζπζθεπήο ή κεραλήκαηνο εάλ δελ έρεη ηνπνζεηεζεί 

φινο ν πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο (αζθαιείαο) θαη εάλ δελ έρεη απνκαθξπλζεί φιν ην 

αλαξκφδην πξνζσπηθφ. 

Απαγοπεύεηαι ε ρξεζηκνπνίεζε πεπηεζκέλνπ αέξα ρσξίο αθξνθχζην γηα θαζαξηζκνχο 

εδάθνπο, πάγθνπ εξγαζίαο θ.ι.π. 

Απαγοπεύεηαι ε ελαπφζεζε πιηθψλ, εξγαιείσλ θ.ι.π. ζε δξφκνπο δηαθπγήο γηαηί πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη θαζαξνί θαη ειεχζεξνη γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. 

Απαγοπεύεηαι ε παξακνλή πξνζσπηθνχ θάησ απφ αησξνχκελα θνξηία. 

Απαγοπεύεηαι ε επίζθεςε αηφκσλ ζηα κέησπα εξγαζίαο εάλ δελ πξνεγεζεί ζπλελλφεζε κε 

ηνλ αξκφδην πξντζηάκελν ή εξγνδεγφ παξαγσγήο. 

Απαγοπεύεηαι ζην αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ λα πιεζηάζεη ζε κέξε πνπ απνμειψλνληαη 

επηθίλδπλα πιηθά φπσο ακίαληνο. 

Απαγοπεύεηαι ζ’ νπνηνδήπνηε άηνκν λα πεξλάεη ζην εζσηεξηθφ κέξνο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ 

δηαηάμεσλ θαη πεξηθξάμεσλ ησλ κεραλεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Απαγοπεύεηαι ζε νπνηνδήπνηε άηνκν λα ζέζεη ζε θίλεζε κηα κεραλή πξηλ βεβαησζεί φηη 

θαλέλα άιιν άηνκν δελ θάλεη επηζθεπή, θαζαξηζκφ ή ιίπαλζε, ξχζκηζε ζηε κεραλή ή 

εξγάδεηαη θνληά ζ’ απηή θαη ζε επηθίλδπλε απφζηαζε. 



Καηά ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ ή θαηαζθεπψλ, ζα παξέρνληαη αζθαιείο ρψξνη εξγαζίαο νη νπνίνη 

κπνξεί λα είλαη δάπεδα (ηα νπνία ζα πξνζηαηεχνληαη κε θηγθιηδψκαηα), θαηαζηξψκαηα ή 

μπιφηππνη. 

Όια ηα εμσηεξηθά ζπλεξγεία θαη νη εξγνιάβνη νθείινπλ λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο. 

Καηά ηε δηάξθεηα επηθίλδπλσλ εξγαζηψλ ην πξνζσπηθφ απηφ πξνεηδνπνηείηαη γηα θάζε 

ελδερφκελν θίλδπλν θαη λα έρεη πάξεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο ζπζηάζεηο θαη νδεγίεο αζθαιείαο 

απφ ηνπο αξκφδηνπο ηνπ εξγνηαμίνπ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ επίβιεςε. 

Δάλ νπνηνδήπνηε εμσηεξηθφ ζπλεξγείν ή εξγνιάβνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ κέζα 

ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν παξαβαίλεη ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο αζθαιείαο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο, ζα γίλεηαη παξέκβαζε ακέζσο απφ 

ηνλ αξκφδην επηβιέπνληα ηνπ εξγνηαμίνπ κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ζπλεξγείνπ ή ηνπ 

εξγνιάβνπ κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο αζθαιείαο. 

 

3. ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ (ΜΑΠ) 

 

Γηα ηελ αζθάιεηα φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 396/94 επηβάιιεηαη ε πηζηή 

εθαξκνγή ησλ παξαθάησ νδεγηψλ: 

α) Να θνξάηε πάληα παπνχηζηα αζθαιείαο ή κπφηεο, θφξκα θαη θξάλνο, φηαλ θπθινθνξείηε 

ζηνπο δξφκνπο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

β) Να θνξάηε πάληα φια ηα απαηηνχκελα είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 

γ) Γηαηεξείηε θαζαξά θαη ζε θαιή θαηάζηαζε ηα αηνκηθά ζαο κέζα πξνζηαζίαο, θξνληίδεηε λα 

ηα αιιάδεηε φηαλ παξνπζηάδνπλ θζνξά θαη λα ηα απνζεθεχεηε ζε θαηάιιειν κέξνο 

(ηκαηηνζήθεο) γηα λα κελ θαηαζηξέθνληαη. 

δ) Ζ απνμήισζε θαη δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ πιηθψλ (φπσο ν ακίαληνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

κφλν απφ εμεηδηθεπκέλν & πηζηνπνηεκέλν ζπλεξγείν, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη ην 

εγθεθξηκέλν ζρέδην. 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ γεληθά, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη φια ηα 

απαξαίηεηα είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ηθαλνπνηεηηθά απνζέκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

θεληξηθή Απνζήθε. 

 

1. Γςαλιά αζθαλείαρ 

Γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ζηα κάηηα, επηβάιιεηαη νη εξγαδφκελνη λα θνξνχλ γπαιηά 

αζθαιείαο. Οη δηάθνξνη ηχπνη γπαιηψλ είλαη νη εμήο: 

α) Γπαιηά εηδηθά γηα εξγαζίεο θνπήο κε ζπζθεπή νμπγφλν-αζεηηιίλεο. 

β) Γπαιηά ή κάζθα κε εηδηθφ γπαιί γηα εξγαζίεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο. 

 



2. Γάνηια 

ηε δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ βξίζθνληαη γάληηα δηαθφξσλ ηχπσλ: 

α) Γεξκάηηλα γάληηα ησλ νπνίσλ ε ρξήζε είλαη ππνρξεσηηθή ζε εξγαζίεο ρεηξηζκνχ 

θνθηεξψλ θαη κπηεξψλ αληηθεηκέλσλ γηα λα πξνζηαηεχνληαη ηα δάθηπια θαη ηα ρέξηα απφ 

θνςίκαηα, ηξππήκαηα θαη ηξαπκαηηζκνχο γεληθά. 

β) Λαζηηρέληα γάληηα ειεθηξνιφγσλ (ηχπνπ ΓΔΖ) ησλ νπνίσλ ε ρξήζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα 

ειεθηξνηερλίηεο πνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα εξγάδνληαη ζε θπθιψκαηα ππφ ηάζε. 

 

3. Παπούηζια αζθαλείαρ 

α) Σα άξβπια είλαη ππνρξεσηηθά γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ δηαθηλνχληαη ζηνπο 

δξφκνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

β) Οη κπφηεο είλαη ππνρξεσηηθέο ζε ρψξνπο κε λεξά, ιάζπεο θαη νπζίεο θαη γεληθά 

νπνπδήπνηε ε ρξήζε άξβπινπ ζα έθαλε πξνβιεκαηηθή θαη αλαζθαιή ηελ εξγαζία ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

 

4. ηολή επγαζίαρ 

Δίλαη ππνρξεσηηθή γηα φιν ην πξνζσπηθφ, ην νπνίν αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ 

επηθηλδπλφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ εθηειεί, θνξά ηνλ θαηάιιειν ηχπν θφξκαο. 

Οη ηχπνη απηνί είλαη νη εμήο: 

α) Κνηλέο θφξκεο εξγαζίαο δηκεξείο. 

β) Αδηάβξνρεο έλαληη βξνρήο θηι. 

5. Κπάνη 

Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ή ε θπθινθνξία κέζα ζην εξγνηάμην ρσξίο θξάλνο αζθαιείαο. 

Γηα ηελ πξνζηαζία απφ πςεινχο ζνξχβνπο, νη εξγαδφκελνη ζα ρξεζηκνπνηνχλ σηαζπίδεο. 

 

4. ΑΓΔΗΔ ΔΗΟΓΟΤ – ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΚΔΠΣΧΝ 

 

Απαγοπεύεηαι ζε αλαξκφδηα πξφζσπα λα εηζέξρνληαη ζην εξγνηάμην. 

Απαγοπεύεηαι απζηεξά ε εηζαγσγή θαη ρξήζε ζην εξγνηάμην νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, 

φπσο επίζεο θαη ε είζνδν αηφκσλ κεζπζκέλσλ. 

Όηαλ ζην θπιάθην παξνπζηάδεηαη έλαο επηζθέπηεο, ν θχιαθαο ηεο βάξδηαο έρεη θαζήθνλ λα 

ηειεθσλήζεη ζην πξφζσπν πνπ ζα δερζεί ηελ επίζθεςε γηα λα έρεη ηελ επηβεβαίσζε. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ , ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ηεο Δπίβιεςεο πνπ πεξηκέλεη 

επίζθεςε ηξίησλ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εηδνπνηεί ην θπιάθην απφ πξηλ, ψζηε κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν λα θεξδίδεηαη ρξφλνο απφ ηνπο ειέγρνπο θαη ηνπο λεθξνχο ρξφλνπο. Ο θχιαθαο έρεη 

ηελ ππνρξέσζε λα ζεκεηψζεη ζην βηβιίν επηζθεπηψλ ηελ ψξα ηεο εμφδνπ θαη ηελ ππνγξαθή. 



Ο Αλάδνρνο ζα δηαηεξήζεη απνηειεζκαηηθφ ην θπιάθην ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζα εθνδηάζεη ην θπιάθην κε βηβιίν επηζθεπηψλ θαη 

10 θξάλε, ηνπιάρηζηνλ, αλ απαηηείηαη. 

 

5. ΠΗΝΑΚΗΓΔ ΚΑΗ ΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

Πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθά θαη ν Αλάδνρνο κεξηκλά ψζηε ηέηνηα θαηάιιεια 

ζήκαηα λα αλεγείξνληαη ζε νιφθιεξν ην ρψξν εξγαζίαο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 105/95. 

ηελ είζνδν ηνπ δξφκνπ πξνζπέιαζεο ζα αλαξηεζνχλ πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο 

ΠΡΟΟΥΖ ΔΗΟΓΟ –ΔΞΟΓΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 

ε απφζηαζε 150 m απφ ηνλ δξφκν πξνζπέιαζεο, θαη πεξηνξηζηηθέο πηλαθίδεο ηαρχηεηαο. 

ην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ ζα αλαξηεζεί πηλαθίδα κεγίζηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο 20 Km. 

ην εξγνηάμην ζα αλαξηεζεί πηλαθίδα ππνρξεσηηθήο ρξήζεο άξβπισλ βαξένπ ηχπνπ, 

απαγφξεπζε θαπλίζκαηνο θαη ππνρξεσηηθή πξνζηαζία ησλ καηηψλ γηα ηνπο 

ειεθξνζπγθνιιεηέο. Δπίζεο, ζα αλαξηεζεί πηλαθίδα ππνρξεσηηθήο ρξήζεο θξάλνπο 

αζθαιείαο, πηλαθίδα κεγίζηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο 20 Km, ππνρξεσηηθή πξνζηαζία απηηψλ θαη 

καηηψλ φπνπ απαηηείηαη, πηλαθίδα έλδεημεο πξψησλ βνεζεηψλ θαη ρξήζεο ηειεθψλνπ θαη 

πηλαθίδα πξνεηδνπνίεζεο αλαηίλαμεο. Σέινο ζηε θαηαζθεπή ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 

κέησπα εξγαζηψλ θαηά πεξίπησζε ειαζηηθνί θψλνη, θαλνί κε αλαιακπέο, θσζθνξνχρα 

γηιέθα θαη ηαηλίεο αζθαιείαο. 

 

6. ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ – ΠΤΡΟΒΔΖ 

Α. Ππόλητη Πςπκαγιάρ 

 Απαγνξεχεηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ην θάπληζκα θαη ην άλακκα θσηηάο ή ε εθηέιεζε 

εξγαζίαο πνπ πξνθαιεί ππεξζέξκαλζε ή ζπηλζήξα κέζα ζε πεξηνρέο ηνπ εξγνηαμίνπ 

ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζρεηηθέο νδεγίεο θαη γεληθά ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ 

εχθιεθηα πιηθά. 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε γπκλήο θιφγαο ή νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ πξνθαιεί 

ζπηλζήξα, θιφγα ή ζεξκφηεηα, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ ππεχζπλνπ εξγνδεγνχ. 

 Οη ρψξνη εξγαζίαο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί (απνκαθξχλνληαο ακέζσο φια 

ηα ζθνππίδηα θαη ηα εχθιεθηα πιηθά φπσο ιάδηα, ζηνππηά, ραξηηά, πθάζκαηα, μχια 

θιπ). 

 Πξέπεη λα ππάξρεη πάληνηε έμνδνο ειεχζεξε θαη ρσξίο εκπφδηα, γηα άκεζε 

απνκάθξπλζε, ζε πεξίπησζε πνπ θηλδπλεχεη ε δσή θάπνηνπ απφ ππξθαγηά. 

 

 

 



Β. Καηαπολέμηζη θυηιάρ. 

Γενικά 

 

 Σν πιηθφ θαηαπνιέκεζεο θσηηάο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλά πάζα ζηηγκή. 

 Πξέπεη ινηπφλ λα παξακέλεη πάληνηε ειεχζεξν θαη λα είλαη πξνζηηφ. 

 Σν πιηθφ απηφ πξννξίδεηαη απζηεξά γηα ρξήζε κφλν ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. 

 Απαγνξεχεηαη «απζηεξά» ε ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ δηαηεζεηκέλσλ κέζσλ 

 αληηκεηψπηζεο ππξθαγηάο γηα άιινπο ζθνπνχο εθηφο εθείλσλ γηα ηνπο νπνίνπο 

πξννξίδνληαη. 

 

Γιαηεθειμένα μέζα καηάζβεζηρ πςπκαγιάρ. 

 Ππξνζβεζηήξεο CO2 γηα ζηεξεά, πγξά, αέξηα θαχζηκα θαη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 Ππξνζβεζηήξεο ζθφλεο γηα ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα θαχζηκα θαηά θαλφλα. 

 Άκκνο γηα θαηάζβεζε ζηεξεψλ ή πγξψλ θαπζίκσλ. 

 θαπάλεο θαη θηπάξηα. 

 

Ανηιμεηώπιζη πςπκαγιάρ 

 Πξέπεη λα είλαη γλσζηά ηα ππξνζβεζηηθά κέζα πνπ ππάξρνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο, 

πνπ βξίζθνληαη, γηα πνηεο ππξθαγηέο είλαη θαηάιιεια θαη πσο ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 Απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ππξνζβεζηήξεο λεξνχ θαη γεληθά λεξφ ζε 

ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ππφ ηάζε θαη πγξά θαχζηκα. 

 Γηαηεξνχκε ηνλ ρψξν θαζαξφ απφ ραξηηά θαη εχθιεθηα πιηθά θαη πεξηνδηθά θάλνπκε 

απνςίισζε ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Σν λεξφ λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα: 

α) θαηάζβεζε θσηηάο ζε ζηεξεά 

β) Γηα ειαθξά ζηεξεά πιηθά φπσο ραξηηά, ρφξηα, ζηνππηά θιπ λα απνθεχγεηαη ε 

ρξήζε ππξνζβεζηήξσλ ζθφλεο ή CO2. Ζ θαιχηεξε ιχζε είλαη ην λεξφ. 

 

Γ. Οδηγίερ επέμβαζηρ ζε πεπίπηυζη πςπκαγιάρ. 

 

Δάλ αληηιεθζείηε θσηηά ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν εληφο θαη εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη ακέζσο λα εηδνπνηήζεηε: 

 Σν ηκήκα πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζην ζεκείν θσηηάο. ηε ζπλέρεηα πξνζπαζήζηε 

λα ζβήζεηε ή λα πεξηνξίζεηε φζν είλαη δπλαηφλ ηε θσηηά ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα 

θαηάιιεια γηα ηελ πεξίπησζε κέζα ππξνζβεζηηθά. 

 Σν πξνζσπηθφ ππξαζθάιεηαο θαη ην θχιαθα. 



 Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ απαληά ην ηειέθσλν ηνπ θχιαθα, θαιέζηε ακέζσο 

ηελ ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία (199). 

 

ΠΡΟΟΥΖ: 

Όιεο νη ελέξγεηεο επέκβαζεο πξέπεη λα θαηεπζχλνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν βάξδηαο ή ηνλ 

Δξγνηαμηάξρε. 

 

7. ΥΔΓΗΟ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ 

Ο επηθεθαιήο θάζε βάξδηαο (επηζηάηεο θαη εξγνδεγφο) ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γεληθφ 

Δξγνδεγφ, ηνλ ππεχζπλν Μεραληθφ, ηνλ Μεραληθφ Αζθαιείαο, πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ, φπσο απηά αλαθέξνληαη 

παξαθάησ. 

Α) Δπγαηικό Αηύσημα 

ε θάζε εξγαηηθφ αηχρεκα ακέζσο εηδνπνηείηαη ε νκάδα αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο 

πξνζθέξεη ηηο πξψηεο βνήζεηεο. Δάλ ν ηξαπκαηηζκφο είλαη ζνβαξήο κνξθήο πξέπεη λα 

θξνληίζεη γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ ζην πιεζηέζηεξν Δθεκεξεχνλ Ννζνθνκείν. 

Κάζε ηκήκα είλαη ππνρξεσκέλν λα έρεη θαξκαθείν εμνπιηζκέλν θαηάιιεια κε φια ηα 

απαξαίηεηα θάξκαθα θαη πιηθά γεληθά γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο. ε πεξίπησζε ειαθξνχ αηπρήκαηνο: 

 Μεηά απφ θάζε ειαθξχ ηξαχκα ν ηξαπκαηίαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη βαζηθά κέηξα 

ζεξαπείαο θαη θπξίσο θαζάξηζκα θαιφ (αληηζεπηηθφ) θαη ελδερνκέλσο επίδεζκν. 

 Δάλ ε θαηάζηαζε ηνπ ηξαχκαηνο απαηηεί ηελ άκεζε επηκέιεηα λνζνθφκνπ, ν 

εξγνδεγφο βάξδηαο ζα ελεξγήζεη γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ ηξαπκαηίαο ζην πιεζηέζηεξν 

λνζνθνκείν. 

ε πεξίπησζε ζνβαξνχ αηπρήκαηνο : 

 Δίλαη απαξαίηεην λα δνζνχλ ζηνλ ηξαπκαηία φιεο νη ζηνηρεηψδεηο πξψηεο βνήζεηεο 

ζηνλ ηφπν ηνπ αηπρήκαηνο πξνηνχ κεηαθεξζεί ζην Ννζνθνκείν. 

 

Β) Γιαδικαζία εκκένωζηρ ηος επγοηαξίος 

Ζ δηαδηθαζία θέξεηαη εηο πέξαο απφ θνηλνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππάξρνπζα δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζεί ε ππεξεζία. 

 

Αναθοπά εκηάκηος ανάγκηρ ζηο Δπγοηάξιο 

Οη άλζξσπνη πνπ ζα εληνπίζνπλ πξψηνη ηελ αλάγθε ζα ελεκεξψζνπλ ηνλ Δξγνηαμηάξρε ην 

ηαρχηεξν δπλαηφ (νλνκαηεπψλπκν θαη ζέζε ηνπ ζπκβάληνο) ή αλ απηφο λα απνπζηάδεη, ηνλ 

αληηθαηαζηάηε ηνπ. 



Όινη νη εξγαδφκελνη ζπγθεληξψλνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία γηα πεξαηηέξσ νδεγίεο. Οη 

επηβιέπνληεο εθηηκνχλ πσο νη εξγάηεο ζα δνπιεχνπλ θάησ απφ ηελ επίβιεςή ηνπο θαη φηη 

είλαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ εθθέλσζε εθηάθηνπ αλάγθεο. 

Ο Αλάδνρνο εμνπζηνδνηεί πξνο απνθπγή νπνηνπδήπνηε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο: 

 ηνλ ζπληνληζηή ζε ζέκαηα αζθαιείαο, ηνλ κεραληθφ αζθαιείαο, ηνλ ηαηξφ εξγαζίαο, 

απφ ηνπο νπνίνπο νξγαλψλεηαη κηα Οκάδα Έθηαθηεο Αλάγθεο κε επηθεθαιήο ην 

κεραληθφ αζθαιείαο θαη κέιε άηνκα πνπ ζα είλαη θαηάιιεια νξγαλσκέλα, ψζηε 

επαξθήο αξηζκφο κειψλ ηεο νκάδαο λα είλαη δηαζέζηκνο γηα δξάζε θαη βνήζεηα 

νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. 

Ζ ππ’ φςε νκάδα ζα εθπαηδεπηεί απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Κάζε κέινο ηεο νκάδαο ζα 

είλαη ηθαλφ λα δψζεη πξψηεο βνήζεηεο, λα ιεηηνπξγήζεη ηνπο εμνπιηζκνχο ησλ 

αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ππξφζβεζεο θαη λα έρεη δπλαηφηεηα άκεζεο 

πξνζπέιαζεο ησλ κεηψπσλ εξγαζίαο. 

Ο κεραληθφο αζθαιείαο ηνπ έξγνπ επζχλεηαη γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

ζχκθσλα πξνο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πειάηε. 

 

Σα καθήκονηα ηηρ Ομάδαρ Έκηακηηρ Ανάγκηρ είναι: 

 Παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ. 

 Παξνρή θαη δηαλνκή Μ.Α.Π. 

 Δλεκέξσζε πξνζσπηθνχ. 

 Δμαζθάιηζε θαη ζπληήξεζε ησλ παξαθάησ πιηθψλ. 

α) Έλα (1) θνξείν ηξαπκαηηψλ 

β) Μία (1) κάιιηλε θνπβέξηα 

γ) Μία (1) θηάιε νμπγφλνπ 

δ) Τιηθά γηα επίδεζε ηξαπκάησλ, απνιχκαλζε θ.ι.π 

ε) Δλέζεηο αλαιγεηηθέο. 

ζη) Αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο γηα ηελ παξαθξάηεζε ζθφλεο. 

δ) Σξεηο (3) ιακπηήξεο αλζεθηηθνί ζε έθξεμε. 

ε) ζπληήξεζε ελφο ζεη θαξκαθείνπ ζηα θχξηα κέησπα εξγαζηψλ. 

 Ο ηαηξφο εξγαζίαο πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ην έξγν κε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζα ειέγρεη ηνλ παξαπάλσ εμνπιηζκφ θαη καδί κε ηνλ κεραληθφ αζθαιείαο, ηνλ ζπληνληζηή ζε 

ζέκαηα αζθαιείαο θαη ηνλ εξγνηαμηάξρε ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ έξγνπ θαη 

ησλ εξγαδφκελσλ. 

 ζ)πληήξεζε θαη επηζεψξεζε ησλ κέζσλ ππξφζβεζεο, ηελ θαηαιιειφηεηα απηψλ θαη 

ηελ δηαλνκή ηνπο φηαλ ρξεηαζηνχλ. 

 

 



Σα καθήκονηα και οι εξοςζίερ ηος Μησανικού Αζθαλείαρ είναι: 

 καδί κε ηελ νκάδα αζθαιείαο ηνπ Έξγνπ, λα έρεη άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο, φπσο ηξνραία-αζηπλνκία, πξψηεο βνήζεηεο, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, 

θνηλσληθνχο θνξείο, θνξείο καδηθήο ελεκέξσζεο . 

 πξφγλσζε θαη ιχζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην έξγν, φπσο επηθνηλσλίεο, 

αλαζθαιείο ζπλζήθεο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηνπηθέο δπζθνιίεο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ έξγνπ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 λα ζπζθέπηεηαη κε ηνλ δηεπζπληή θαη κεραληθνχο πιεξνθνξψληαο ηνπο γηα ην βαζκφ 

ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ εθαξκφδνληαη. 

 λα νξγαλψλεη ειέγρνπο αζθαιείαο ζην ηκήκα γηα ην νπνίν είλαη ππεχζπλνο, ψζηε λα 

επηβεβαηψλεηαη ε δηαηήξεζε θαη επηβνιή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο. 

 λα επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ εμνπιηζκνχ αζθαιείαο γηα 

θάζε εξγαδφκελν θαη λα επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε απηψλ. 

 λα ειέγρεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, λα επηζθέπηεηαη ηαθηηθά ην εξγνηάμην θαη λα 

αλαθέξεη ηηο φπνηεο απνθιίζεηο επηζεκαίλνληαη. 

 λα εξεπλά ηα αηπρήκαηα θαη λα δηαηεξεί έλα εκεξνιφγην θαηαγξαθήο ηνπο γηα ηελ 

απνθπγή άιισλ παξνκνίσλ. 

 λα επηβεβαηψλεη φηη ην πξνζσπηθφ είλαη ελήκεξν ζρεηηθά κε ηηο πξψηεο βνήζεηεο πνπ 

 πξέπεη λα παξέρνληαη. 

 λα θξνληίδεη γηα ηε δηεμαγσγή ελεκεξσηηθψλ καζεκάησλ ζηνπο εξγαδφκελνπο θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

Γ) Αναγγελία Αηςσήμαηορ 

1) Αλ κε ηελ αξρηθή αληηκεηψπηζε ελφο αηπρήκαηνο δηαπηζησζεί πσο ν ηξαπκαηίαο πξέπεη λα 

κεηαθεξζεί ζε πιεζίνλ Ννζνθνκείν ή Κιηληθή, ε κεηαθνξά γίλεηαη ακέζσο κε απηνθίλεην ηνπ 

Δξγνηαμίνπ. 

2) Μεηά ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αηπρήκαηνο εηδνπνηείηαη: 

α. Ο ηερληθφο αζθαιείαο. 

β. Ο Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο φπνπ αλήθεη ν αηπρεκαηίαο. 

 

3) Οη ηερληθνί αζθαιείαο ηνπ Δξγνηαμίνπ πξνβαίλνπλ ζε έξεπλα θαη αλάιπζε ηνπ Αηπρήκαηνο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ ηα αίηηα. 

 

4) Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο ζην νπνίν αλήθεη ν αηπρεκαηίαο, πξνβαίλεη θαηά πεξίπησζε 

ζηηο εμήο ελέξγεηεο: 

 Δάλ πξφθεηηαη γηα ειαθξχ αηχρεκα πνπ ζα ζπλεπάγεηαη νιηγφσξε απνπζία ηνπ 

ηξαπκαηία - κηθξφηεξε απφ 8 ψξεο - απφ ηελ εξγαζία, ζπκβνπιεχεηαη ηελ Έθζεζε 



Σερληθψλ Αζθαιείαο θαη πξνηείλεη ιχζεηο ή θάλεη ζπζηάζεηο (αλάινγα κε ηα αίηηα) έηζη 

ψζηε λα κελ επαλαιεθζεί παξφκνην αηχρεκα. 

 Δάλ πξφθεηηαη γηα ζνβαξφ αηχρεκα πνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηα δηαθνπή 

εξγαζίαο - απφ πιεπξάο ηξαπκαηία - κεγαιχηεξε απφ 8 ψξεο, ν Πξντζηάκελνο ηνπ 

ηξαπκαηία: 

- Δλεκεξψλεη ηνλ Δξγνηαμηάξρε κέζα ζε 24 ψξεο ην αξγφηεξν απφ ηε ζηηγκή ηνπ 

αηπρήκαηνο, αθνχ εξεπλήζεη ηα αίηηα θαη ζπκβνπιεπζεί ηε ζρεηηθή έθζεζε ησλ 

Σερληθψλ Αζθαιείαο. 

• Πξνηείλεη ιχζεηο ή θάλεη ζπζηάζεηο (αλάινγα κε ηα αίηηα) ψζηε λα κελ 

επαλαιεθζνχλ παξφκνηα αηπρήκαηα. 

• πκπιεξψλεη ηε Γήισζε αηπρήκαηνο ζε φζα ζεκεία ηνλ αθνξνχλ θαη ηελ 

κνλνγξάθεη. 

5) Σν γξαθείν πξνζσπηθνχ κεηά ηελ αλαγγειία αηπρήκαηνο απφ ηνλ Πξντζηάκελν Σκήκαηνο, 

ελεκεξψλεη ΑΜΔΧ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεη ηε δήισζε αηπρήκαηνο 

ζηα ζεκεία πνπ ηνλ αθνξνχλ. 

 

8. ΣΖΡΖΖ ΔΝΣΤΠΧΝ ΔΠΗ ΣΟΠΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

χκθσλα κε ηνλ Νφκν 1396/83, άξζξν 8, ηεξνχληαη: 

 Δπί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηεξείηαη εκεξνιφγην κέηξσλ αζθαιείαο, ην νπνίν είλαη 

ζεσξεκέλν απφ ηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε εξγαζίαο θαη ζην νπνίν αλαγξάθνληαη απφ 

ηνλ Μεραληθφ Αζθαιείαο πεξηζηαηηθά παξάβαζεο ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο, θαζψο θαη ππνδείμεηο γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη απφ ηνλ Δξγνηαμηάξρε. 

 Δπίζεο ηεξείηαη Βηβιίν Αηπρεκάησλ φπνπ ζεκεηψλνληαη φια ηα αηπρήκαηα πνπ 

ζπκβαίλνπλ απφ ηα πνην ζνβαξά έσο ηα ιηγφηεξα ζνβαξά. 

 Έληππα πξνο αλαθνίλσζε δηα ηνηρνθνιιήζεσο: 

ην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ αλαξηνχληαη έληππα πνπ θαζνδεγνχλ θαη ελεκεξψλνπλ 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

 

9. ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Χο πεξηβάιινλ λνείηαη ηφζν ην Φπζηθφ Πεξηβάιινλ φζν θαη ην Αλζξσπνγελέο. Ζ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο γηα ηνλ Αλάδνρν. Ο ζρεδηαζκφο ησλ 

έξγσλ γίλεηαη πάληα θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλνληαη: 

(1) Ζ κέγηζηε δπλαηή ελαξκφληζε ηνπ Έξγνπ ζην πεξηβάιινλ. 

(2) Ζ ειάρηζηε δπλαηή δηαηάξαμε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Οη παξαπάλσ ζηφρνη ηθαλνπνηνχληαη: 

 Σφζν θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ. 

 Όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ. 



 

10. ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ & ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

 

Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο ελφο εξγνηαμίνπ πεξηιακβάλεη κεραλήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ 

δηάθνξεο εξγαζίεο. Δδψ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εθζθαθείο, νη θνξησηέο, νη κπεηνληέξεο 

θ.α. Όζνλ αθνξά ηα ρσκαηνπξγηθά έξγα ρξεζηκνπνηνχληαη νη θνξησηέο, νη εθζθαθείο, νη 

πξνσζεηέο, νη νδνζηξσηήξεο, νη ηζνπεδσηέο θαη ηα θνξηεγά αλαηξεπφκελα. ην ρψξν ηνπ 

εξγνηαμίνπ γεληθά ρξεζηκνπνηνχληαη: γεξαλνί, γελλήηξηεο θαη ιεσθνξεία ή επηβαηηθά. 

Όινο ν ηδηφθηεηνο θηλεηφο εμνπιηζκφο ηεο εηαηξείαο, φπσο θνξηεγά, γεξαλνί, 

ειεθηξνζπγθνιιήζεηο θαη άιια παξφκνηα φπσο επίζεο πιηθά θαη εξγαιεία, πξέπεη λα είλαη 

θαηαρσξεκέλα, εθνδηαζκέλα κε άδεηα, αζθαιηζκέλα θαη δηαηεξεκέλα ζε θαιή θαηάζηαζε. 

 

Α) Αςηοκίνηηα 

 Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη Άδεηα θπθινθνξίαο θαη λα είλαη αζθαιηζκέλν. 

 Σν φρεκα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν ηνπ ΚΣΔΟ. 

 Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη θηβψηην Α’ Βνεζεηψλ. 

 Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη ππξνζβεζηήξα. 

 Σν φρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε θακπίλα πξνζηαζίαο, κε ερεηηθή θφξλα θαη 

θσηεηλφ ζήκα θαηά ηελ φπηζζελ. 

 Τπάξρεη ην δειηίν θαηαιιειφηεηαο θάζε κεραλήκαηνο ην νπνίν ειέγρεηαη θαη 

αλαζεσξείηαη θαη ην δειηίν ζπληήξεζεο ην νπνίν ελεκεξψλεηαη απ ηνλ ζπληεξεηή ηνπ 

εξγνηαμίνπ. 

 Ο νδεγφο ηνπ απηνθηλήηνπ θέξεη θαη ηελ επζχλε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο 

θαη ελεκεξψλεη ππεχζπλα άηνκα ηνπ ζπλεξγείνπ γηα ηπρφλ επηζθεπέο. 

 Πξέπεη λα γίλεηαη ηαθηηθφο έιεγρνο ζηα θξέλα, ηελ θφξλα, ηα θψηα ηνπο 

παινθαζαξηζηήξεο θαη ηα ινηπά ζπζηήκαηα αζθαιείαο. 

 Πξέπεη λα δέλνληαη κε αζθάιεηα ηα θνξηία πξηλ μεθηλήζεη ην φρεκα. 

 Απαγνξεχεηαη λα πεδάηε απφ νρήκαηα ή λα αλεβαίλεηε φηαλ απηά δελ έρνπλ 

ζηακαηήζεη ηειείσο. 

 Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα φηαλ γίλεηαη αλεθνδηαζκφο ζε θαχζηκα θαη ε κεραλή 

πξέπεη λα είλαη ζβεζηή. 

 Απαγνξεχεηαη ε θφξησζε ησλ νρεκάησλ πεξηζζφηεξν απφ ην κέγηζην επηηξεπφκελν. 

 Πξέπεη λα γίλεη ηδηαίηεξνο έιεγρνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ θξέλσλ θαη ηεο 

θφξλαο. 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ησλ νρεκάησλ γηα άιιεο εξγαζίεο απ’ απηέο γηα ηηο νπνίεο 

έρνπλ θαηαζθεπαζζεί. 

 



Β)Φοπηωηέρ 

 Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη Άδεηα θπθινθνξίαο θαη λα είλαη αζθαιηζκέλν. 

 Σν φρεκα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν ηνπ ΚΣΔΟ. 

 Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη θηβψηην Α’ Βνεζεηψλ. 

 Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη ππξνζβεζηήξα. 

 Σν φρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε θακπίλα πξνζηαζίαο, κε ερεηηθή θφξλα θαη 

θσηεηλφ ζήκα θαηά ηελ φπηζζελ. 

 Τπάξρεη ην δειηίν θαηαιιειφηεηαο θάζε κεραλήκαηνο ην νπνίν ειέγρεηαη θαη 

αλαζεσξείηαη θαη ην δειηίν ζπληήξεζεο ην νπνίν ελεκεξψλεηαη απ ηνλ ζπληεξεηή ηνπ 

εξγνηαμίνπ. 

 Οη θνξησηέο απηνί γηα ηελ κείσζε ησλ θαπζαεξίσλ έρνπλ θαηαιχηε θαη θέξνπλ θίιηξν 

λεξνχ. 

 Έρεη αλαξηεκέλνπο πξνβνιείο πνπ θαη ρξεζηκνπνηεί. 

 Ζ ρξήζε ησλ θνξησηψλ απηψλ είλαη κφλν γηα ηελ εξγαζία πνπ πξνβιέπεηαη 

(κεηαθνξά θαη θφξησζε πξντφλησλ) θαη γίλεηαη κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα 

(ρεηξηζηήο). 

 Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ κέζα ζηνλ θάδν, παξά κφλν εάλ ν 

θνξησηήο είλαη εθνδηαζκέλνο κε εηδηθφ θαιάζη ην νπνίν πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο 

(θνππαζηή, θαιή θαηαζθεπή, ζσζηφ ζηεξέσκα επάλσ ζηνλ θνξησηή). 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θάδνπ γηα θξελάξηζκα παξά κφλν ζε κεγάιε 

αλάγθε. 

 Δπηζεσξείηαη θαζεκεξηλά ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ θαη ζπκπιεξψλεηαη. 

 

 

Γ) Γεπανοί 

 Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη Άδεηα θπθινθνξίαο θαη λα είλαη αζθαιηζκέλν. 

 Σν φρεκα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν ηνπ ΚΣΔΟ. 

 Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη θηβψηην Α’ Βνεζεηψλ. 

 Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη ππξνζβεζηήξα. 

 Σν φρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε θακπίλα πξνζηαζίαο, κε ερεηηθή θφξλα θαη 

 θσηεηλφ ζήκα θαηά ηελ φπηζζελ. 

 Τπάξρεη ην δειηίν θαηαιιειφηεηαο θάζε κεραλήκαηνο ην νπνίν ειέγρεηαη θαη 

αλαζεσξείηαη θαη ην δειηίν ζπληήξεζεο ην νπνίν ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ ζπληεξεηή 

ηνπ εξγνηαμίνπ. 

Ζ ζσζηή ρξήζε ησλ γεξαλψλ εμαζθαιίδεηαη φηαλ ειέγρνληαη θαηάιιεια ηα αθφινπζα 

ζεκεία: 

 Γηαγξάκκαηα αζθαινχο θνξηίνπ. 



 Ηθαλφηεηα ησλ κεραληθψλ βαξνχιθσλ. 

 Φχζε ηνπ εδάθνπο. 

 Καηξηθέο ζπλζήθεο: άπλνηα, θιπ 

 Να δηαηεξνχληαη πάληα ζε επάξθεηα φια ηα κεραληθά θαη ειεθηξηθά βαξνχιθα ησλ 

γεξαλψλ θαη ζπληεξεί ζπζηεκαηηθά ηα κεραλήκαηα. 

 Να ειέγρεηαη θαζεκεξηλά ε θαηάζηαζε ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ θαη λα αληηθαζηζηνχληαη 

κε ηελ πξψηε έλδεημε θζνξάο. 

 Όηαλ ην αησξνχκελν κπξάηζν είλαη έηνηκν, λα ππνινγίδεηαη ην λεθξφ ζεκείν θαη λα 

γίλεηαη αθξηβήο εθηίκεζε γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή έδξαζε ηνπ γεξαλνχ. 

 Όινη νη γάληδνη πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ κεραληζκνχο αζθάιεηαο έλαληη 

επηθηλδχλσλ ραιαξψζεσλ ησλ αλαξηήζεσλ. 

 

Γ) Σκαλωζιέρ 

 Οη θάζεηεο βάζεηο ησλ ζθαισζηψλ ζα βξίζθνληαη ζε ζηαζεξή βάζε. 

 Όιεο νη ζθαισζηέο 3m ή πεξηζζφηεξν πάλσ απφ ην έδαθνο ζα είλαη εθνδηαζκέλεο κε 

θηγθιηδψκαηα αζθαιείαο ζηηο αλνηρηέο πιεπξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο. 

 Αζθαιή κέζα πξφζβαζεο ζα παξέρνληαη ζε φια ηα επίπεδα εξγαζίαο ηεο 

ζθαισζηάο. 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηα Π.Γ. 447/75 θαη 778/80 νη ζαλίδεο ησλ ζθαισζηψλ πξέπεη λα 

επηζεσξνχληαη θαη λα δνθηκάδνληαη πξηλ απφ θάζε εγθαηάζηαζε. 

 Θα εγθαζίζηαληαη πξνζηαηεπηηθά γείζα ζηηο αλνηρηέο πιεπξέο ησλ ζθαισζηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε πηψζε ησλ εξγαιείσλ, πιηθψλ ή ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Γελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζθαισζηά πνπ έρεη ππνζηεί δεκηέο κέρξηο φηνπ επηζθεπαζηεί 

θαη εληζρπζεί. 

 Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη ψζηε φιεο νη ζθαισζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα βξίζθνληαη ζε αζθαιή θαηάζηαζε. 

 ηε ζθαισζηά ζα ππάξρεη πάληα κφλν ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηε ζηηγκή εθείλε 

θαη πνηέ δελ ζα ππεξθνξηψλεηαη. 

 

Δ) Αζθαληοκόθηερ 

 Ο ρεηξηζηήο ηνπ αζθαιηνθφπηε πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ αθφινπζν πξνζσπηθφ 

εμνπιηζκφ αζθαιείαο: 

1. Πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο. 

2. Γάληηα εξγαζίαο 

3. Παπνχηζηα αζθαιείαο 

4. Αλαθιαζηηθφ γηιέθν, θφθθηλνπ - άζπξνπ ρξψκαηνο 



5. Χηαζπίδεο γηα πξνζηαζία απφ ηνλ ζφξπβν. 

 Οη ηκάληεο θηλήζεσο ηνπ ηξνρνχ θνπήο πξέπεη λα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθφ θαπάθη. 

 Ο θηλεηήξαο ηνπ αζθαιηνθφπηε πξέπεη λα θέξεη εμάηκηζε γηα ηελ κείσζε ηνπ 

ζνξχβνπ. 

 Ο δίζθνο ηνπ αζθαιηνθφπηε πξέπεη λα θέξεη πξνθπιαθηήξα ζε φιε ηελ πεξίκεηξφ 

ηνπ, εθηφο ηνπ ζεκείνπ θνπήο ηεο αζθάιηνπ. 

 Πξέπεη λα ππάξρνπλ θψλνη γηα ηελ παξάθακςε ηεο θπθινθνξίαο θαη γηα φιν ην κήθνο 

ηεο αζθαιηνθνπήο. 

 Πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαηάιιειεο πηλαθίδεο αλαγγειίαο θηλδχλνπ θαη χπαξμεο 

εξγαζηψλ, κπξνζηά απφ ην κέησπν ηεο αζθαιηνθνπήο. 

 

ΣΤ) Ζλεκηποζςγκολλήζειρ 

 Όιν ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα θέξεη παπνχηζηα αζθαιείαο, πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο 

θαη γάληηα εξγαζίαο. Δπηπιένλ νη ζπγθνιιεηέο πξέπεη λα θέξνπλ δεξκάηηλα γάληηα θαη 

πνδηά, γηα πξνζηαζία απφ θαςίκαηα θαη αθηηλνβνιία, θαζψο θαη εηδηθή κάζθα 

ζπγθφιιεζεο. 

 Σν Ζ/Ε πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε. Ο πίλαθαο δηαλνκήο ηζρχνο 

ηνπ Ζ/Ε πξέπεη λα είλαη πιήξεο κε ηηο αζθάιεηεο ηνπ, ρσξίο ζπαζκέλνπο δηαθφπηεο, 

γπκλά ή θνκκέλα θαιψδηα κέζα ζηνλ πίλαθα. Ο πίλαθαο πξέπεη λα θέξεη 

ειεθηξνλφκν δηαλνκήο θαη πξέπεη λα είλαη γεησκέλνο. 

 Ο ππεχζπλνο εξγνδεγφο ππνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά ακέζσο ειεθηξηθά θαιψδηα κε 

θζνξά ζηελ κφλσζή ηνπο. Δπίζεο απαγοπεύεηαι ε ρξήζε ζπαζκέλσλ θαη πξφρεηξα 

επηζθεπαζκέλσλ θηο. 

 Οη κεραλέο ζπγθφιιεζεο πξέπεη λα είλαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε, ρσξίο θζαξκέλεο 

κνλψζεηο θαισδίσλ θαη αθξνδεθηψλ. Φζαξκέλα θαιψδηα, ζπαζκέλνη αθξνδέθηεο ή 

ζπαζκέλεο ηζηκπίδεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη ακέζσο απφ 

θαηλνχξγηα. 

 Σα ειεθηξηθά εξγαιεία ρεηξφο (π.ρ. ηξνρνί) πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε 

πξνθπιαθηήξεο γηα απνθπγή επαθήο ρεηξψλ κε ηνπο δίζθνπο θνπήο. Απαγοπεύεηαι 

ε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ απηψλ ρσξίο ηνπο πξνθπιαθηήξεο. 

 Σα ειεθηξηθά θαιψδηα παξνρήο ηζρχνο ζε ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, ειεθηξηθά εξγαιεία, 

κπαιαληέδεο, θιπ. Πξέπεη λα κελ είλαη κπεξδεκέλα, πεηακέλα ζηελ άζθαιην γηαηί 

απμάλεηαη ν θίλδπλνο θζνξάο. 

 Δηδηθά θνπβνχθιηα, κε κνπζακάδεο πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην ρψξν ησλ 

ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ. Μέζα εθεί πξέπεη λα βξίζθνληαη κφλν νη ειεθηξνζπγθνιιεηέο 

πνπ εθηεινχλ ηελ ζπγθφιιεζε, δεκηνπξγψληαο έηζη έλαλ ρψξν απνκφλσζεο, απφ ην 

ππφινηπν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. 



 Βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο φπσο γάβξηεο , θξηθνπάιαγθα , ηκάληεο θηι. πξέπεη λα 

ειέγρνληαη πξηλ ηελ ρξήζε ηνπο , σο πξνο ηελ αλπςσηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ηελ 

θαηάζηαζε ηνπο. 

 Απαγνξεχεηαη κε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ λα εθηειεί ζπγθνιιήζεηο. Όινη νη 

ζπγθνιιεηέο πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ θαηάιιειν γξαθείν. 

 Κάζε ζπλεξγείν ζπγθνιιεηψλ πξέπεη λα θέξεη θαηάιιειν ππξνζβεζηήξα. 

 

Ε) Καηαβιβαζμόρ αγωγού ζε σανηάκι 

Όιν ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα θέξεη παπνχηζηα αζθαιείαο, πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο θαη γάληηα 

εξγαζίαο. Ο ππεχζπλνο ηνπ ζπλεξγείνπ ππνρξενχηαη, λα ειέγμεη ηελ αλπςσηηθή ηθαλφηεηα 

ηνπ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ (π.ρ. ηκάληεο , θξηθνπάιαγθα , γάβξηεο θηι.) θαη λα αληηθαζηζηά 

εμνπιηζκφ κε θζνξέο. Απαγνξεχεηαη ην θαηέβαζκα ηνπ αγσγνχ εθφζνλ ππάξρεη πξνζσπηθφ 

κέζα ζην ραληάθη. Γηάδξνκνο θπθινθνξίαο πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κε θψλνπο, γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη κεραλεκάησλ, γηα ην θαηέβαζκα ηνπ αγσγνχ. 

 

Ζ) Σςνηήπηζη Μησανημάηων και Δξοπλιζμού 

 Γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ζπληήξεζεο ηζρχνπλ : 

 Τπάξρεη ην δειηίν θαηαιιειφηεηαο θάζε κεραλήκαηνο ην νπνίν ειέγρεηαη θαη 

αλαζεσξείηαη, θαη ην δειηίν ζπληήξεζεο ην νπνίν ελεκεξψλεηαη απ’ ηνλ ζπληεξεηή 

ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Οη νδεγίεο θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ. 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε εξγαιεηνκεραλψλ (ηφξλνο, θξέδεο, πξηνλνθνξδέιεο, πιάλα, 

θιπ) απφ πξφζσπα κε εμαζθεκέλα θαη αθαηάιιεια γηα ην ρεηξηζκφ ηνπο. 

 Απαγνξεχεηαη ε νμπγνλνθφιιεζε θαη ειεθηξνθφιιεζε αλ απηφο πνπ ηελ εθηειεί δελ 

έρεη πξνεγνπκέλσο εθνδηαζηεί κε φια ηα αηνκηθά πξνζηαηεπηηθά κέζα (γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ καηηψλ, ηνπ πξνζψπνπ, ησλ ρεξηψλ, ησλ πνδηψλ θαη ηνπ ζψκαηνο), 

θαηά ηεο θσηηάο, ηεο αθηηλνβνιίαο θαη ησλ ππξαθησκέλσλ ηεκαρίσλ εθπαηδεπκέλα, 

αξκφδηα θαη εμνπζηνδνηεκέλα. 

 Απαγοπεύεηαι απζηεξά ε εθηέιεζε ειεθηξνινγηθήο εξγαζίαο ζε ειεθηξηθά δίθηπα, 

εγθαηαζηάζεηο, ζπζθεπέο θιπ, αλ δελ βεβαησζεί απφιπηα ε αζθαιήο δηαθνπή ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 πληήξεζε κεραληζκνχ ή εμνπιηζκνχ ζε θίλεζε απαγνξεχεηαη φπνπ ε επαθή κε ηα 

θηλνχκελα κέξε κπνξεί λα ηξαπκαηίζεη ηνπο εξγαδφκελνπο. 

 Αθφινπζεο πξνθπιάμεηο επηβάιινληαη, φπνπ απαηηείηαη απφ ηε δηαδηθαζία 

ζπληήξεζεο λα παξακέλεη ζε ιεηηνπξγία ν εμνπιηζκφο : 

(Η) Οη εξγαδφκελνη πνπ αζρνινχληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ζα είλαη πιήξσο  

εθπαηδεπκέλνη θαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα εθηειέζνπλ ηελ δηαδηθαζία απηή. 



(ΗΗ) Θα θαζνξηζηεί κηα αζθαιήο δηαδηθαζία γηα θάζε πεξίπησζε θαη ε δηαδηθαζία ζα 

είλαη δηαζέζηκε θαη αλ είλαη πξαθηηθφ, ζα ππάξρεη δίπια ζηνλ κεραληζκφ. 

 

Γ. ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΝΑ ΔΡΓΑΗΑ 

 

1. ΟΡΤΓΜΑΣΑ 

Σα νξχγκαηα γίλνληαη κε θαη εθζθαθείο θαη θνξηεγά κεηαθνξάο. Οη ρεηξηζηέο ζα θξνληίδνπλ 

ψζηε ηα κεραλήκαηα θαη ηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ λα έρνπλ επηζεσξεζεί θαη λα 

είλαη ζσζηά ζπληεξεκέλα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ππάξρεη ην βηβιίν ζπληήξεζεο ην νπνίν 

ελεκεξψλεηαη θαη ειέγρεηαη απφ ηνλ Μεραληθφ Αζθαιείαο. 

Όηαλ εγθαζίζηαηαη ππνζηήξηγκα ή αθαηξείηαη ζηε θάζε ησλ εθζθαθψλ, ε εξγαζία ζα γίλεηαη 

θαηά ηξφπν ψζηε λα κελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν νη εξγαδφκελνη. 

Οη θιίζεηο ησλ πξαλψλ είλαη ηέηνηεο πνπ απαγνξεχνπλ ηελ θαηνιίζζεζε εδάθνπο. Παξ’ φια 

απηά φπνπ αλαθαιχπηεηαη ραιαξή δψλε ζα ζηακαηνχλ νη εξγαζίεο εθζθαθήο έσο φηνπ 

ζηαζεξνπνηεζεί ην έδαθνο. 

Ο ρψξνο εξγαζίαο ζα δηακνξθσζεί έηζη ψζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθφο, αζθαιήο, 

πξνζπειάζηκνο, θαη ε επηινγή ησλ κεραλεκάησλ ζα γίλεηαη πάληα κε ηερληθά θξηηήξηα απ’ 

ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ θαηαζθεπήο. Σα κεραλήκαηα (ηζάπεο, θνξηεγά κεηαθνξάο, 

πξνσζεηήξεο, δηαηξεηηθά ππαίζξσλ, θνξησηέο θιπ) ζα είλαη εθνδηαζκέλα κε θακπίλα ηχπνπ 

ROBS θαη κε ερεηηθφ θαη θσηεηλφ ζήκα θαηά ηελ νπηζζνδξφκεζε. Θα έρνπλ εθνδηαζηεί 

αζθαιψο κε ππξνζβεζηήξα , θαη ε ρξήζε ηνπο ζα γίλεηαη κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 

Καηά ηελ θάζε ηεο εξγαζίαο απηήο επηζεσξνχληαη θαζεκεξηλά ηα ζηνηρεία ηεο έηζη ψζηε λα 

πινπνηείηαη ε ζσζηή θαη αζθαιή θαηαζθεπή. 

Όπνπ ηα πξαλή εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο θαηνιίζζεζεο , ζα ιακβάλνληαη κέηξα πξνθχιαμεο 

(πξνζηαηεπηηθά γείζα θηι). 

Όπνπ απαηηείηαη ζα θαηαζθεπάδεηαη θνππαζηή αζθαιείαο, ελψ φπνπ δελ εθηεινχληαη 

εξγαζίεο, ζα ηνπνζεηείηαη ηαηλία αζθαιείαο. 

 

2. ΗΓΖΡΟ ΟΠΛΗΜΟ 

Οη εξγαζίεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ αθνξνχλ επί ην πιείζηνλ εξγαζίεο 

ζε χςνο. 

Χο επίπεδν εξγαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη θηλεηέο πιαηθφξκεο (ζθαισζηέο). 

Οη θάζεηεο βάζεηο ησλ ζθαισζηψλ βξίζθνληαη ζε ζηαζεξή βάζε, πάλσ ζε άμνλα, ν νπνίνο 

επηηξέπεη ειεγρφκελε νιίζζεζε επάλσ ζε ξάγεο. 

Όιεο νη ζθαισζηέο 3m ή πεξηζζφηεξν πάλσ απφ ην έδαθνο είλαη εθνδηαζκέλεο κε 

θηγθιηδψκαηα αζθαιείαο ζηηο αλνηρηέο πιεπξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 



Δγθαζίζηαληαη πξνζηαηεπηηθά γείζα ζηηο αλνηρηέο πιεπξέο ησλ ζθαισζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεχγεηαη ε πηψζε ησλ εξγαιείσλ, πιηθψλ ή ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη ψζηε φιεο νη ζθαισζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηεο λα βξίζθνληαη ζε αζθαιή θαηάζηαζε. Απηφ ηζρχεη είηε έρνπλ αλεγεξζεί 

απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο, είηε φρη. 

ηε ζθαισζηά ζα ππάξρεη πάληα κφλν ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηε ζηηγκή εθείλε θαη 

πνηέ δελ ζα ππεξθνξηψλεηαη. 

Αζθαιή κέζα πξφζβαζεο ζα παξέρνληαη ζε φια ηα επίπεδα εξγαζίαο ηεο ζθαισζηάο. 

Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ βαζηθφ ξφιν παίδεη ε θαζαξηφηεηα θαη ε ηαθηνπνίεζε ηνπ 

ρψξνπ γηα ηα νπνία ζα γίλεηαη θαη απζηεξφο έιεγρνο απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ. 

 

3. ΚΤΡΟΓΔΣΖΖ 

Σα ζρέδηα θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ μπινηχπσλ ζα θξαηνχληαη ζην εξγνηάμην ελφζσ 

θαηαζθεπάδνληαη ή ρξεζηκνπνηνχληαη νη μπιφηππνη. Οη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζα 

εμνπζηνδνηνχληαη απφ ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ. 

Οη μπιφηππνη ζα θαηαζθεπάδνληαη θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε λα είλαη εγγπεκέλε ε αληνρή ηνπο 

ζηε θφξηηζε ηνπ λσπνχ ζθπξνδέκαηνο, ηφζν ζηνλ ππζκέλα φζν θαη ζηνπο ηνίρνπο. 

Σελ ψξα ηεο ζθπξνδέηεζεο, φινη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη θάησ απφ ηνπο 

μπιφηππνπο, ζε ζέζεηο φπνπ δελ έρεη ηνπνζεηεζεί ζθπξφδεκα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζθπξνδέηεζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη δνλεηέο ζθπξνδέκαηνο απνθιεηζηηθά 

ηχπνπ πεπηεζκέλνπ αέξα ή ειεθηξηθνχ. 

Δπίπεδν εξγαζίαο απνηειεί θηλεηή πιαηθφξκα παξφκνηα απηήο ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο 

ζηδεξνχ νπιηζκνχ. 

Γελ ζα εθαξκφδνληαη θνξηία ζε ζθπξφδεκα πνπ δελ έρεη ζθιεξχλεη, εθηφο εάλ επηηξέπεηαη 

απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ μπινηχπσλ. 

Όπνπ παξαηεξείηαη αδπλακία, θαζίδεζε ή παξακφξθσζε ησλ μπινηχπσλ, ζα ζηακαηήζεη 

ακέζσο ε θφξησζε θαη δελ ζα μαλαξρίζεη κέρξηο φηνπ επηζθεπαζηεί ή εληζρπζεί ν μπιφηππνο. 

Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζα εθηεινχληαη ππφ ηελ άκεζε επίβιεςε ηνπ ππεχζπλνπ κεραληθνχ, ν 

νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη φηη νη εξγαζίεο λα εθηεινχληαη ρσξίο θίλδπλν γηα νπνηνλδήπνηε. 

Οη άθξεο ηνπ νπιηζκνχ πνπ πξνεμέρνπλ θαη απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζα 

θπιάζζνληαη θαηάιιεια. 

 

4. ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

Οη Ζ/Μ εξγαζίεο ζα γίλνληαη κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Οη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζε 

χςνο ζα επηηξέπνληαη κφλν εθφζνλ ε ζθαισζηά εξγαζίαο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πεξί 

ζθαισζηψλ, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. Ο ρψξνο πξνζπέιαζεο ζα επηκειείηαη έηζη ψζηε 



λα παξέρεηαη αζθαιή πξφζβαζε θαη ν ρψξνο εξγαζίαο ζα θαζαξίδεηαη κε ην πέξαο ησλ 

εξγαζηψλ. 

Πξηλ απφ θάζε εξγαζία ζα δηαθφπηεηαη ε παξνρή ξεχκαηνο ψζηε νη εξγαζίεο λα γίλνληαη κε 

αζθάιεηα. 

Γελ ζα εθηίζεληαη θαιψδηα θαη αγσγνί ππφ ηάζε. 

Γηαλνκή 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζχζηεκα πξνζσξηλήο ειεθηξηθήο δηαλνκήο ζην έξγν 

θαζψο θαη γηα ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ. 

Σα θαιψδηα πνπ βξίζθνληαη επί ηφπνπ ππνβάιινληαη ζρεδφλ αλαπφθεπθηα ζε ζθιεξή 

κεηαρείξηζε. Πξηλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε νπνηνπδήπνηε κέξνπο ελφο λενεγθαηεζηεκέλνπ 

ειεθηξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ή ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, απηφ πξέπεη λα ειέγρεηαη δηεμνδηθά. Ζ 

αζθάιεηα εμαζθαιίδεηαη απφ ηαθηηθή επηζεψξεζε θαη δηαηήξεζε. 

Θα ηνπνζεηνχληαη πηλαθίδεο πνπ ζα αλαγξάθνπλ «ΚΗΝΓΤΝΟ – ΤΦΖΛΖ ΣΑΖ» θνληά ζηνλ 

ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ είλαη πξνζηηφο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ιεηηνπξγνχλ κε πςειή 

θαη κέζε ηάζε. 

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

Όινη νη δηαθφπηεο δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ζα ζεκεηψλνληαη θαζαξά ψζηε λα θαίλνληαη ηα 

κεραλήκαηα ή ν εμνπιηζκφο πνπ εμππεξεηνχλ. 

ε φια ηα επηθίλδπλα κεραλήκαηα ζα ππάξρνπλ πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο πνπ ζα 

θαηαγξάθνπλ «ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΔΗΟΓΟ» , «ΚΗΝΓΤΝΟ – ΤΦΖΛΖ ΣΑΖ». 

Όια ηα ειεθηξηθά κεραλήκαηα δελ ζα εγθαηαιείπνληαη πξηλ ηελ απνζχλδεζή ηνπο απφ ην 

ειεθηξηθφ δίθηπν. 

ηα κεραλήκαηα πνπ ηξνθνδνηνχληαη κε κέζε ηάζε ε δεχμε θαη ε απφδεπμε γίλεηαη απφ άλεπ 

θνξηίνπ θαη πάληα απφ εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν. 

Ζ εξγαζία κε ειεθηξνθφξν εμνπιηζκφ, κπνξεί λα είλαη αζθαιήο ζαλ εξγαζία ζε 

απνκνλσκέλν εμνπιηζκφ, αλ ηα παξαθάησ ηεξνχληαη : 

α) Πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε γλψζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο δνπιεηάο πνπ πξέπεη λα 

γίλεη. 

β) Αλ ππάξρεη θάπνηα ακθηβνιία, πξέπεη λα δεηεζεί ε γλψκε ελφο αλσηέξνπ ή ππεπζχλνπ 

αηφκνπ. 

γ) Ζ εξγαζία πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη πξνζεθηηθά πξηλ ηελ έλαξμε. 

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

γίλνληαη κφλν απφ ππεχζπλνπο ηνπ έξγνπ ειεθηξνιφγνπο. 

Οη αγσγνί ζα αλαξηνχληαη καθξηά απφ δίθηπα λεξνχ θαη αέξα, πξνθπιαγκέλα απφ επαθή κε 

κεραλήκαηα θαη αλζξψπνπο. Καιψδηα θαη ζχλδεζκνη νη νπνίνη έρνπλ θζαξεί ζα 

επηζθεπάδνληαη ακέζσο. 



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

ππνζηαζκφο) πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο. 

 

5. ΔΡΓΑΗΔ ΟΓΟΠΟΗΗΑ – ΑΦΑΛΣΗΚΑ 

Ζ εξγαζία απηή απαηηεί ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία πνιιψλ κερ/ησλ. Σα κέηξα πξνζηαζίαο εηδηθά 

γηα ηνλ εμνπιηζκφ αλαθέξεηαη ζε άιιε παξάγξαθν. 

Ζ εξγαζία απηή ζπληνλίδεηαη απφ έκπεηξν εξγνδεγφ. Χο πξνο ηε θχζε ηεο δελ απνηειεί 

ηδηαίηεξα επηθίλδπλε εξγαζία, εθφζνλ ηεξνχληαη ηα ειάρηζηα κέηξα αζθαιείαο ησλ 

κεραλεκάησλ. 

Ο ρψξνο εξγαζίαο δηαηεξείηαη θαζαξφο, πξνζπειάζηκνο θαη ιεηηνπξγηθφο. 

 

6. ΤΝΔΡΓΔΗΟ 

Όιν ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα δηαζέηεη παπνχηζηα αζθαιείαο, γάληηα εξγαζίαο θαη 

πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο. Δπηπιένλ, νη ζπγθνιιεηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ δεξκάηηλα γάληηα θαη 

πνδηά, γηα πξνζηαζία απφ θαςίκαηα θαη αθηηλνβνιία, θαζψο θαη ηελ εηδηθή κάζθα 

ζπγθφιιεζεο. 

Οη πίλαθεο δηαλνκήο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, πιήξεο, κε ηηο αζθάιεηεο 

ηνπο, ρσξίο ζπαζκέλνπο δηαθφπηεο, ρσξίο γπκλά θαιψδηα, ρσξίο ζπαζκέλνπο αθξνδέθηεο 

θαη γεησκέλνη. Σα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ππνπηλάθσλ, ειεθηξηθψλ εξγαιείσλ, ειεθηξηθνχ 

θνχξλνπ πξνζέξκαλζεο ειεθηξνδίσλ θαη ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ πξέπεη λα κελ έρνπλ 

θζνξέο ζηε κφλσζε ηνπο θαη λα κελ έρνπλ ζπαζκέλνπο αθξνδέθηεο. Ο ππεχζπλνο ηνπ 

ζπλεξγείνπ ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ακέζσο θζαξκέλα θαιψδηα θαη αθξνδέθηεο, κε 

άιια ρσξίο θζνξέο. 

Οη κεραλέο ζπγθφιιεζεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ρσξίο θζαξκέλεο 

κνλψζεηο θαισδίσλ θαη αθξνδεθηψλ. Φζαξκέλα θαιψδηα, ζπαζκέλνη αθξνδέθηεο ή 

ζπαζκέλεο ηζηκπίδεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη ακέζσο κε 

θαηλνχξγηα. 

Μπνπθάιεο νμπγφλνπ θαη αζεηηιίλεο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξά δεκέλεο ζηα εηδηθά θαξφηζηα 

κεηαθνξάο ή ζε κεηαιιηθά δνθάξηα. Απαγνξεχεηαη νη κπνπθάιεο λα ηνπνζεηνχληαη θνληά ζε 

πεγέο αλάθιεμεο. Σα θαιψδηα αεξίνπ δελ πξέπεη λα έρνπλ θζνξέο ή δηαξξνέο. ην ηέινο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο πξέπεη λα θιείλνληαη νη βαιβίδεο παξνρήο αεξίνπ, πνπ βξίζθνληαη πάλσ 

ζηηο κπνπθάιεο, θαη ηα θαιψδηα αεξίσλ πξέπεη λα ηπιίγνληαη πξνζεθηηθά θαη φρη λα 

παξακέλνπλ πεηακέλα ζην πάησκα. Οη κπνπθάιεο πξέπεη λα βξίζθνληαη πάληα ζε φξζηα 

ζέζε. Μπνπθάιεο νμπγφλνπ θαη αζεηηιίλεο δελ πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζηνλ ίδην ρψξν. 

Ο ρψξνο ηνπ ζπλεξγείνπ πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιεινπο ππξνζβεζηήξεο. 

 

 



7.ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΗΑΝΣΟΤ 

ην εξγνηάμην ζα ππάξρεη πιήξεο ζπκκφξθσζε κε φιεο ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ ηνλ 

ηξφπν απνμειψζεσλ – θαηεδαθίζεσλ πξντφλησλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην θαη ηε δηαρείξηζε 

ησλ πξντφλησλ απηψλ κεηά ηελ θαζαίξεζή ηνπο (βι. λνκνζεζία θαησηέξσ). Γελ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί θακία ζρεηηθή εξγαζία πξηλ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο εγθξίζεσο ηνπ 

ζρεδίνπ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απνμειψζεσλ – θαζαηξέζεσλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ 

ακίαλην πνπ ζα εγθξηζεί αξκνδίσο, θαη ην νπνίν ζα θαζνξίζεη επαθξηβψο πσο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζρεηηθέο εξγαζίεο, κε φια ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ζα 

πεξηγξαθνχλ, κέρξη ην ηειηθφ ζηάδην ηνπο. (ηελ Έθδνζε επηζήκσο κεηαθξαζκέλνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ, φηη ν ακίαληνο έθζαζε ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπ, ζε εγθεθξηκέλν ρψξν 

πξνο ηειηθή δηάζεζε). 

 

ΤΝΖΜΜΔΝΟΗ ΠΗΝΑΚΔ 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη κηα θαηαγξαθή ησλ θηλδχλσλ πνπ ελδέρεηαη 

λα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Οη πίλαθεο ζπληίζεληαη νξηδφληηα απφ 

πξνθαηαγεγξακκέλεο «πεγέο θηλδχλσλ» θαη θαηαθφξπθα απφ κε πξνθαζνξηζκέλεο «θάζεηο 

θαη ππνθάζεηο εξγαζίαο. 

Έηζη γηα θάζε θάζε / ππνθάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο απηέο έρνπλ θαηαγξαθεί, 

επηζεκαίλνληαη νη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ. Ζ επηζήκαλζε γίλεηαη κε ηελ 

αλαγξαθή ησλ αξηζκψλ 1, 2 ή 3 ζηνπο θφκβνπο ηνπ πίλαθα, φπνπ αληίζηνηρα εληνπίδεηαη 

πηζαλή πεγή θηλδχλνπ. Σνλίδεηαη φηη ε ρξήζε ησλ αξηζκψλ είλαη ππνθεηκεληθή θαη απνδίδεη 

ηελ αληίιεςε ηνπ ζπληάθηε γηα ηελ έληαζε ησλ θηλδχλσλ. 

ε γεληθέο γξακκέο νη βαζηθέο αξρέο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ αξηζκψλ απηψλ είλαη νη εμήο: 

Ο αξηζκφο 3 ραξαθηεξίδεη πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη: 

είηε (i) ε πεγή ηνπ θηλδχλνπ είλαη ζπλερψο παξνχζα θαηά ηελ εμεηαδφκελε θάζε /ππνθάζε 

εξγαζίαο (π.ρ. θίλδπλνο θαηάξξεπζεο θαηά ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ δίπια ζε παιαηά 

νηθνδνκή) 

είηε (ii) νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνχλ απμεκέλε πηζαλφηεηα επηθίλδπλσλ 

θαηαζηάζεσλ, (π.ρ. θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ πξαλψλ εθζθαθήο, φηαλ ην έδαθνο είλαη κηθξήο 

ζπλεθηηθφηεηαο, ή πδξνθνξεί θιπ) 

είηε (iii) ν θίλδπλνο είλαη πνιχ ζνβαξφο, έζησ θαη αλ ε πηζαλφηεηα λα επηζπκβεί είλαη 

πεξηνξηζκέλε (π.ρ. θίλδπλνο έθξεμεο ιφγσ απξφζεθηεο ρξήζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή 

γπκλήο θιφγαο ζε ρψξν απνζήθεπζεο εθξεθηηθψλ ή ζε δεμακελή θαπζίκσλ) 

Ο αξηζκφο 1 ραξαθηεξίδεη πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη: 

είηε (i) ε πεγή θηλδχλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ηξφπν (π.ρ. θίλδπλνη 

ηξαπκαηηζκψλ απφ αλαηξνπέο πιηθψλ ζε νηθνδνκηθφ εξγνηάμην θιπ) 



είηε (ii) δελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αχμεζεο ησλ θηλδχλσλ (π.ρ. θίλδπλνη απφ ηελ θίλεζε 

νρεκάησλ ζε έλα επξχρσξν ππαίζξην εξγνηάμην) 

είηε (iii) ν θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξφο, έζησ θαη αλ ε πηζαλφηεηα λα επηζπκβεί είλαη κεγάιε 

(π.ρ. θίλδπλνη απφ ηελ εθηέιεζε ππαίζξησλ εξγαζηψλ ζε ζπλζήθεο θαχζσλα) 

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

Σα παξαπάλσ ζπκπιεξψλνληαη κε ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην 27/2012 / ΤΠΑΝ θαη  

ΤΠΟΜΔΓΗ «Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην Δξγνηάμην» 

1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, 

ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ.7-9), Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.7), Ν. 3850/10** (αξ. 

42). 

2. ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο 

έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.3669/08 (αξζ. 37 παξ.7). 

β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ : 

ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα 

ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο 

αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : 

Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ.182). 

γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ 

κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81 (αξ. 111), ΠΓ 305/96 (αξ.10,11), 

Ν.3850/10 (αξ. 42- 49). 

Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε 

γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα 

θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο 

(εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε 

εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 

3. χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα 

αθφινπζα : 

 

3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο 

Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα : 



α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, 

ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα 

εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη 

ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα 

ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε 

θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 

β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο 

ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 

παξ.8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην 

Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ.182). 

γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ 

παξαιήςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), 

ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή 

ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε 

θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ). 

δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ 

ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 

(αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ.182). 

ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 

παξ.10) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΧΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε 

ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν 

Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ). 

Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

θαη γηα ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο 

κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 

1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο 

ΤΑ : ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ νη 

νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 θαη 182). 

2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), 

φηαλ : 

α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα 

ηνπ ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 



β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο: Π.Γ.305/96 

(αξζ.12 παξάξηεκα ΗΗ). 

γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ 

έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ, 

ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 

εδάθην α΄ ηνπ Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 

εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ. 

3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ: ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ, ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 αξ. (73 θαη 75). 

4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ 

θαη ην ζπλνδεχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ: ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ 

ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ.  

5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) 

ΤΠΔΥΧΓΔ. 

 

3.2 Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο – ηήξεζε ζηνηρείσλ 

αζθάιεηαο θαη πγείαο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 

εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4). 

β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην 

έξγν 50 θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25). 

γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε 

άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο 

Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. 

Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν 

θαη αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε 

απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Ν.3850/10 (αξ.9). 

δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ: ηερληθνχ αζθαιείαο θαη 

ηαηξνχ εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ 

ζηνηρείσλ : 

1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ 

πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, 



ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε 

ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8). 

2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο 

ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη 

αξ.17 παξ.1). 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. 

Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη 

απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ 

εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί 

θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ 

ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ 

Ν.3850/10. 

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 

3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη 

λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). 

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, 

θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο 

αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν 

ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη 

πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα 

ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α). 

4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν 

αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ). 

5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9). 

3.3 Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ), 

φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ 

ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 

Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα 

ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ 

αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ 

ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ 

ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), 



Ν.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-

2003. 

 

3.4 πζρεηηζκφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ζκεξνιφγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο 

(ΖΜΑ) 

Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε 

ην ΖΜΑ. 

ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη 

εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ 

αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο. 

 

4. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην 

εξγνηάμην. 

 

4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα 

παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : 

α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ 

κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 

305//96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1). 

β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ 

ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ 

αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ 

θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, 

ηκήκα II, παξ.2). 

γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή 

αεξίσλ θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : Π Γ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο 

Α, παξ.6). 

δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο: θαηάξηηζε ζρεδίνπ 

δηαθπγήο - δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή 

αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ.: ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ.12, 

παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45). 

ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ 

εμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, 



θιπ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.109,110), Ν.1430/84 (αξ.17,18), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξάξη. IV κέξνο 

Α, παξ.13, 14). 

ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο 

εξγαδφκελνπο φπσο: πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, 

νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά 

κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη 

ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ : Π.Γ. 1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84 (αξ.16-18), ΚΤΑ 

Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, 

Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ). 

 

4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε - εθθφξησζε – 

ελαπφζεζε πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θ.ι.π. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε 

ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε : 

- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ 

Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 

- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα 

ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ » 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9 – 11 θαη αξ.52 ) θαη ηελ 

ηξνπ. απηνχ : Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). 

β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο 

νδνχο, θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 47, 48) θαη ε ηξνπ. 

απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ.43,44). 

γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί 

ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη 

αξ.12,παξαξη.IVκέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 31,35). 

δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, 

εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : 

ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) 

θαη αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε 

ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30). 

ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ : 



α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο 

ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ: ΠΓ397/94, δ) πξνζηαζία απφ 

θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο: Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10. 

4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ. 

Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 

304/00 (αξ.2). 

α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ 

(ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο 

κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 

1073/81 (αξ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη 

ηξνπ. απηνχ: ΠΓ89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 

(αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, 

ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35). 

β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β’, ηκήκα ΗΗ, 

παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία : 

1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 

2. Άδεηα θπθινθνξίαο 

3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 

4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 

5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄, 

ηκήκα ΗΗ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). 

εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 

 

6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - 

εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη 

ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6). 

7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη 

αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 

θαη αξ.4. παξ.7 ). 

5. Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην 

εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

εθηεινχκελνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα 

απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 

Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα : 



5.1 Καηεδαθίζεηο : 

Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ 31245/93, 

Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), Τ.Α. 3009/2/21-γ/94, Τ.Α. 

2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΤΑ 3329/89 

θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 

212/06,ΤΑ 21017/84/09. 

5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο : 

Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8- αζθάιεηα 

θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 

2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη 

νη ηξνπ. απηήο: ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. 

απηνχ: ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ). 

5.3 Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, 

Δξγαζίεο ζε ζηέγεο. 

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 

396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Α παξ.1, 

10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4-6,14 ). 

5.4 Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο 

ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,.104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ.15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 

παξαξη. ΗΗΗ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99 

5.5 Καηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.) 

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 

παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12). 

5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλ έξγσλ. 

(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο 

ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή 

άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο 

γεο.) 

Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, 

Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : 

ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε 

ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10). 

5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα 

(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε 

ρξήζε πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) 



ΠΓ 1073/81 (αξ.100), Ν 1430/84 (αξ.17), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), ΤΑ 

3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.8.3 θαη παξ.13). 

6. Ζ ζρεηηθή Ννκνζεζία αλαθεξφκελε ζηελ εξγαζία ηεο απνμήισζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ 

ακηάληνπ είλαη: 

Ν. 1338/83, δηαηάμεηο παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 

6 ηνπ Ν. 1440/84. 

Ν. 1568/85, (ΦΔΚ 177/Α/18-10-1985) «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 29 θαη 36 θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 14. Ν. 

1558/85. 

Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 19εο επηεκβξίνπ 1983 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο νθεηιφκελνπο ζηελ έθζεζε ζηνλ ακίαλην θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο. 

Σν Π.Γ. 212/2006: Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία, 

ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 83/477/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ νδεγία 91/382/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ νδεγία 2003/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ.(ΦΔΚ Α΄212/2006) 

ΚΤΑ 13588/725/06 (ΦΔΚ 383/Β/28-03-2006) : «Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ», ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 

91/689/ΔΟΚ, «γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991. 

Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξ. 19396/1546/1997 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο : «Μέηξα θαη 

φξνη γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ». 

Σελ εγθχθιην αξ. πξση. 130115/6-6-2007 (εγθχθιηνο εθαξκνγήο Π.Γ. 212/2006) 

Σελ αξηζκ. Τ 1321/25, 9, 1987 απφθαζε Πξσζππνπξγνχ. 

Σελ αξηζκ. Α 9211/ΓΗΟΝΟΔ 1737/3-11-87 θνηλή απφθαζε Πξσζππνπξγνχ θαη 

Τπνπξγνχ Δζληθήο Οηθνλνκίαο. 

Σελ κε αξηζκ. 10/4-5-87 γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Δξγαζίαο. 

Σελ κε αξηζκ. 522/1987 γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο. 

Σελ κε αξηζκ. 6972Β/1996 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε. 

Σν Ν.1650/86 άξζξνπ 12 (παξαγξ. 2,3 θαη 4) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο αξηζκ. 72751/3054/1985 «Σνμηθά θαη επηθίλδπλα απφβιεηα  θ.ι.π.». 

Σελ απφθαζε 94/904/Δ.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 1994 ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (EEL 356/14/31-12-94). 

Σελ αξηζκ. 49541/1424/86 θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «ηεξεά απφβιεηα ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηελ νδεγία 75/442/ΔΟΚ». 

Σελ Τ.Α. 8243/1113 (Δζσηεξηθψλ–Δζληθήο Οηθνλνκίαο-Κνηλ. Αζθαιίζεσλ-ΠΔΥΧΓΔ, 

Βηνκεραλίαο) ηεο 26.2/8-3-91 «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη κεζφδσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη 

κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ εθπνκπέο ακηάληνπ-(Β 138). 



Σν άξζξν 35 ηνπ Ν. 3762/2009 «Αλαδηνξγάλσζε ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

(.ΔΠ.Δ.), ξχζκηζε ζεκάησλ Οξγαληζκψλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο 

θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ Α΄75/2009). 

Σε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (Πξαθηηθφ 5/10-6-2009) 

Απφθαζε 21017/84 /30-6-2009 (φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηηο εξγαζίεο θαηεδάθηζεο θαη αθαίξεζεο ακηάληνπ ή θαη πιηθψλ πνπ 

πεξηέρνπλ ακίαλην απφ θηίξηα, θαηαζθεπέο, ζπζθεπέο, εγθαηαζηάζεηο θαη πινία, θαζψο 

επίζεο θαη κε ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, επηθάιπςεο θαη εγθιεηζκνχ ακηάληνπ ή θαη πιηθψλ 

πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην) (ΦΔΚ 1287/30-6-2009). 

Σελ ΚΤA κε Αξηζκ. 4229/395/13 (ΦΔΚ 318 Β/15-2-2013): Πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ηελ εθηέιεζε θαηεδαθηζηηθψλ 

έξγσλ θαη εξγαζηψλ αθαίξεζεο ακηάληνπ ή/θαη πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην απφ θηίξηα, 

θαηαζθεπέο, ζπζθεπέο, εγθαηαζηάζεηο θαη πινία, θαζψο επίζεο θαη κε εξγαζίεο ζπληήξεζεο, 

επηθάιπςεο θαη εγθιεηζκνχ ακηάληνπ ή/θαη πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην. 

7. Αθνινπζεί πξφζζεηνο θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην. 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ: 

«ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ» 

 

A. ΝΟΜΟΗ    

Ν. 495/76 ΦΔΚ 337/Α/76 Π.Γ. 395/94 ΦΔΚ 220/Α/94 

Ν. 1396/83 ΦΔΚ 126/Α/83 Π.Γ. 396/94 ΦΔΚ 220/Α/94 

Ν. 1430/84 ΦΔΚ 49/Α/84 Π.Γ. 397/94 ΦΔΚ 221/Α/94 

Ν. 2168/93 ΦΔΚ 147/Α/93 Π.Γ. 105/95 ΦΔΚ 67/Α/95 

Ν. 2696/99 ΦΔΚ 57/Α/99 Π.Γ. 455/95 ΦΔΚ 268/Α/95 

Ν. 3542/07 ΦΔΚ 50/Α/07 Π.Γ. 305/96 ΦΔΚ 212/Α/96 

Ν. 3669/08 ΦΔΚ 116/Α/08 Π.Γ. 89/99 ΦΔΚ 94/Α/99 

Ν. 3850/10 ΦΔΚ 84/Α/10 Π.Γ. 304/00 ΦΔΚ 241/Α/00 

Ν. 4030/12 ΦΔΚ 249/Α/12 Π.Γ. 155/04 ΦΔΚ 121/Α/04 

Ν.4412/16 ΦΔΚ 147/Α/16 Π.Γ. 176/05 ΦΔΚ 227/Α/05 

  Π.Γ. 149/06 ΦΔΚ 159/Α/06 

    

Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ Π.Γ. 2/06 ΦΔΚ. 268/Α/06 

Π.Γ. 413/77 ΦΔΚ 128/Α/77 Π.Γ. 212/06 ΦΔΚ 212/Α/06 

Π.Γ. 95/78 ΦΔΚ 20/Α/78 Π.Γ. 82/10 ΦΔΚ 145/Α/10 

Π.Γ. 216/78 ΦΔΚ 47/Α/80 Π.Γ. 57/10 ΦΔΚ 97/Α/10 



Π.Γ. 778/80 ΦΔΚ 193/Α/80   

Π.Γ. 1073/81 ΦΔΚ 260/Α/81   

Π.Γ. 225/89 ΦΔΚ 106/Α/89   

Π.Γ. 31/90 ΦΔΚ 31/Α/90   

Π.Γ. 70/90 ΦΔΚ 31/Α/90   

Π.Γ. 85/91 ΦΔΚ 38/Α/91   

Π.Γ. 499/91 ΦΔΚ 180/Α/91   

 

Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ Γ. ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ  

ΚΤΑ αξ. 8881/94 ΦΔΚ 450/Β/94 ΔΓΚΤΚΛΗΟ 27/03 ΑΡ. ΠΡΧΣ. ΓΔΔΠ 

Π/208/12-9-03 

ΤΑ αξ. νηθ. 31245/93 ΦΔΚ 451/Β/93 ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6/08 ΑΡ. ΠΡΧΣ. 

ΓΗΠΑΓ/νηθ./215/31-

3-08 

ΤΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΔΚ 301/Β/94 ΔΓΚΤΚΛΗΟ 

.ΔΠ.Δ 

ΑΡ. ΠΡΧΣ. 

10201/12 

ΑΓΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΕ 

ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΔΚ 73/Β/94 ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΤΠ. 

ΑΠΑΥ. & ΚΟΗΝ. 

ΠΡΟΣ. 

ΑΡ. ΠΡΧΣ. 

130115/6-7-07 

ΤΑ 3131.1/20/95/95 ΦΔΚ 978/Β/95   

ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΔΚ 677/Β/95   

ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΔΚ 1035/Β/96   

ΤΑ αξ. νηθ.Β.5261/190/97 ΦΔΚ 113/Β/97   

ΚΤΑ αξ. νηθ.16289/330/99 ΦΔΚ 987/Β/99   

ΚΤΑ αξ. νηθ. 15085/593/03 ΦΔΚ 1186/Β/03   

ΚΤΑ αξ. Γ13ε/4800/03 ΦΔΚ 708/Β/03   

ΚΤΑ αξ.6952/11 ΦΔΚ 420/Β/11   

ΤΑ 3046/304/89 ΦΔΚ 59/Γ/89   

ΤΑ Φ.28/17887/1032/00 ΦΔΚ 1035/Β/00   

ΤΑ αξ. νηθ. 433/2000 ΦΔΚ 1176/Β/00   

ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 ΦΔΚ 686/Β/01   

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01 ΦΔΚ 266/Β/01   

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02 ΦΔΚ 16/Β/03   

ΤΑ ΓΜΔΟ/Ο/613/11 ΦΔΚ 905/Β/11   



ΤΑ 21017/84/09 ΦΔΚ 1287/Β/09   

Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7, 

απνθ. 7568.Φ.400.1/96 

ΦΔΚ 155/Β/96   

ΚΤΑ 13588/725/06 ΦΔΚ 383/Β/06   

ΚΤΑ 4229/395/13 ΦΔΚ 318/Β/13   

 

Πάτρα,  30/04/2018 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο υντάξασ Πάτρα, 30/04/2018 Πάτρα, 30/04/2018 

 Ο Προϊςτάμενοσ του Σμήματοσ  Η Προϊςταμένη τησ Δ/νςησ  
 Κτιριακών Ζργων Αρχιτεκτονικοφ Ζργου – Η/Μ 
   

   

Δημοςθένησ Παυλόπουλοσ  
Πολιτικόσ Μηχανικόσ Σ.Ε. με Α΄β 

Δημήτρησ Νικολάου                        
Πολιτικόσ Μηχανικόσ με Α΄β 

Ελένη Αλεξοποφλου                                   
Αγρ. Σοπ. Μηχανικόσ με Α΄β 
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