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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ο παξψλ ΦΑΤ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 305/1996 

«Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα αζθάιεηα θαη πγεία πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη 

ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ.», 

ΦΔΚ 212Α, 29/8/1996 θαη απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ θαηά ηηο 

ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ’  φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ. 

Οη πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο ΦΑΤ ζηεξίδνληαη: 

 ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Τγηεηλή θαη 

Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γεληθά, αιιά θαη Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηελ Αζθάιεηα γηα ηα ηερληθά έξγα θαη ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζε 

απηά). 

 ε πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζεί ζην έξγν. 

 ε πξνδηαγξαθέο πιηθψλ πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν. 

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

ηεο εκπεηξίαο θαη ηέρλεο. 

ΖΜΔΗΧΖ:  

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

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

επηκέξνπο ηδηνθηήηεο, θάζε ηδηνθηήηεο πξέπεη λα ιάβεη αληίγξαθν ηνπ ΦΑΤ. 

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

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

πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη λα ελεκεξψλεηαη εθφζνλ 

πξνθχπηνπλ ζηνηρεία. 

εκεηψλεηαη φηη ε εθαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη 

Τγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ειέγρεηαη απφ ην αξκφδην Κέληξν Πξφιεςεο 

Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ. 

ΠΡΟΟΥΖ:  

Ο παξψλ ΦΑΤ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. 

 

1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΔΡΓΟ: ‘’ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΑΟ Δ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΥΧΡΟ’’ 

 

ΔΗΓΟ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ: Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηηο απαηηνχκελεο νηθνδνκηθέο θαη 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπνχλ θαη λα δηακνξθσζνχλ 



νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Α..Ο. ζε πνιπρψξν κε δπλαηφηεηα λα θηινμελεί 

δξαζηεξηφηεηεο ζεαηξηθέο, εθζεζηαθέο, αζιεηηθέο, δεμηψζεσλ θαη εζηίαζεο. 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΡΓΟΤ: Οδφο νπλίνπ, πεξηνρή Ηηεψλ- Λεχθαο, Ο.Σ. Γ26 

 

ΠΡΟΒΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟ: Μέζσ ησλ νδψλ νπλίνπ, Αθηήο Γπκαίσλ θαη 

Παξαγιαχθησλ νδψλ 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΓΔΗΑ: 

 

ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ 

 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ: 

 

ΑΡΜΟΓΗΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ (πξψελ ΚΔΠΔΚ): 

Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία 

Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο Διιάδαο – Ζπείξνπ θαη Ηνλίσλ Νήζσλ / Σκήκα 

Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Αραΐαο.  

 

2. ΤΝΣΟΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ζ ηερληθή πεξηγξαθή πνπ αθνινπζεί είλαη ζχληνκε θαη παξαηίζεηαη γηα ηελ 

επθνιφηεξε  θαηαλλφεζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ αλαγλψζηε ηνπ ΦΑΤ. Ζ ηερληθή 

πεξηγξαθή δελ ππνθαζηζηά θαη δελ ππεξηζρχεη ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θάζε 

επηκέξνπο κειέηεο ηνπ έξγνπ.  

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηηο εξγαζίεο κεηαηξνπήο θαη δηακφξθσζεο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Α..Ο. ζε πνιπρψξν πξνθεηκέλνπ λα θηινμελεί δξαζηεξηφηεηεο 

ζεαηξηθέο, εθζεζηαθέο, αζιεηηθέο, δεμηψζεσλ θαη εζηίαζεο 

Οη επεκβάζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηελ Αξρηηεθηνληθή Μειέηε ζπλνςίδνληαη ζηα 

παξαθάησ : 

 Καζαηξέζεηο – Απνμειψζεηο (ζπκπεξηιακβαλφκελσλ & πιηθψλ κε ακίαλην) 

 Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο – εκηβξαρψδεο 

 Δπηρψκαηα 

 θπξνδέηεζε δαπέδνπ 

 θπξνδέηεζε θξεαηίσλ 

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

κειέηεο 



 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 

 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 

 Ξπινπξγηθά 

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

 Αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ κεηαιιηθψλ θνπθσκάησλ κε λέα αινπκηλίνπ  

 Καηαζθεπή Φεπδνξνθψλ 

 Δπηζθεπή - Αληηθαηάζηαζε πδξνξξνψλ 

 Σνπνζέηεζε Ταινπηλάθσλ 

 Σνπνζεηήζεηο παληφο είδνπο εμνπιηζκνχο 

 

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 

 

ΖΜΔΗΧΖ: ε πεξίπησζε πνπ αθνινπζήζνπλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο κειέηεο θαηά ηε 

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

νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ παξνχζα ζχληνκε ηερληθή πεξηγξαθή, ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

 

3. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ  

Οη Καλνληζκνί κε βάζε ηνπ νπνίνπο ζπληάρζεθε ε κειέηε αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

ΖΜΔΗΧΖ:ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο ν θαηάινγνο ησλ 

Καλνληζκψλ πξέπεη λα  



ελεκεξψλεηαη, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

 

4. ΠΑΡΑΓΟΥΔ  

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

ππνθαζηζηνχλ θαη δελ ππεξηζρχνπλ ησλ αληίζηνηρσλ ηεο κειέηεο. 

 

ΖΜΔΗΧΖ: ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο, ν θαηάινγνο ησλ 

παξαδνρψλ πξέπεη  λα ελεκεξψλεηαη, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά 

δεδνκέλα. 

 

5. ΤΛΗΚΑ  

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

αλαθεξφκελα ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ. 

 

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

Σερληθέο  Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν. Ηδηαίηεξα ρξήζηκε 

θξίλεηαη ε απεπζείαο παξαπνκπή ζην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ). 

 

6. ΥΡΖΗΜΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ  

Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαζψο θαη κειινληηθέο επεκβάζεηο ζην έξγν θξίλεηαη 

ρξήζηκν λα  ιεθζνχλ ππφςε νη επηζεκάλζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

 

ΖΜΔΗΧΖ: ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο, νη παξαθάησ επηζεκάλζεηο 

πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

 

7. ΟΓΖΓΗΔ ΑΦΑΛΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ αλακέλνληαη, θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ, 

παξαηίζεληαη νη  Οδεγίεο Αζθαινχο Δξγαζίαο. 

Κάζε Οδεγία Αζθαινχο Δξγαζίαο πεξηέρεη: 

 Πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θηλδχλσλ 

 Αλαθνξά ησλ απαξαίηεησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ  

 

ΖΜΔΗΧΖ: Ο Σερληθφο Αζθάιεηαο ηνπ ζπλεξγείνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο νθείιεη λα ζπληάμεη Δθηίκεζε Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ θαη 

λα ηελ ππνβάιιεη ζηνλ εξγνδφηε ηνπ.  



Ο επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα πεξηερφκελα ηφζν ηεο 

Οδεγίαο Αζθαινχο Δξγαζίαο φζν θαη ηεο Δθηίκεζεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΡΓΑΗΑ: ΔΡΓΑΗΔ Δ ΤΦΟ ΣΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Μέηξα 1 Οη εξγνεμέδξεο πξέπεη λα ειεγρζνχλ θαηά ηελ παξάδνζε ηνπο. (ΠΓ 

395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 2 Οη εξγνεμέδξεο πξέπεη λα θέξνπλ φια ηα πξνβιεπφκελα ζπζηήκαηα 

αζθαιείαο (ρεηξηζηήξην, κπνπηφλ emergency, κπνπηφλ γηα θαηαβίβαζε 

εμέδξαο απφ θάησ, πξνθπιαθηήξεο, ερεηηθφ ζήκα φπηζζελ (reverse alarm), 

ζήκαηα αζθαιείαο, νδεγίεο ρξήζεο, πηζηνπνηεηηθφ θαιήο ιεηηνπξγίαο). (ΠΓ 

395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 3 Οη εξγνεμέδξεο πνπ θέξνπλ πηλαθίδα ΜΔ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε άδεηα 

θπθινθνξίαο θαη αζθαιηζηήξην. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 31/1990) 

 4 Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θηλεζνχλ νη εξγνεμέδξεο πξέπεη λα είλαη 

θαζαξφο θαη επίπεδνο (νξηδφληηνο). (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 5 Οη ρεηξηζηέο ησλ εξγνεμέδξσλ πνπ θέξνπλ πηλαθίδα ΜΔ πξέπεη λα είλαη 

αδεηνχρνη. (ΠΓ 31/1990, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 6 Ο ρεηξηζκφο ησλ εξγνεμέδξσλ πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ρξήζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 7 Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά θνξηίσλ κεγαιπηέξσλ απφ ηα πξνβιεπφκελα ηεο 

εξγνεμέδξαο. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 8 Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ζε χςνο εθηφο ηνπ θαιαζηνχ ηεο εμέδξαο. (ΠΓ 

395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 9 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ησλ θνππαζηψλ ηεο εξγνεμέδξαο σο ζθάιεο. (ΠΓ 

395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 10 Γελ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζθάιεο ή ζθαισζηέο ζηελ εμέδξα. (ΠΓ 

395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 11 Πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη θαηά ηελ θίλεζε ησλ εξγνεμέδξσλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη γεληθά θάζε είδνπο εκπφδην. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 12 Απαγνξεχεηαη ε θάζνδνο απφ ην θαιάζη φηαλ βξίζθεηαη ζε χςνο. ε 

πεξίπησζε αλάγθεο πξέπεη λα δεηείηαη ην θαηέβαζκα ηνπ απφ θάησ. (ΠΓ 

395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 13 Κάζε εξγνεμέδξα πξέπεη λα θαηέξρεηαη κεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο. (ΠΓ 

395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 14 πληζηάηαη ε ρξήζε δσλψλ αζθαιείαο δεκέλσλ ζην θαιάζη ηεο εμέδξαο 

(εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο ή ηε γξαπηή εθηίκεζε 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο ηεο επηρείξεζεο). (ΠΓ 

396/1994, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985) 

 15 πληζηάηαη ε απνθπγή εξγαζηψλ κε εξγνεμέδξεο, εθφζνλ επηθξαηνχλ 

δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 16 Οη εξγαδφκελνη λα κελ παξακέλνπλ θάησ απφ εμέδξεο. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 

89/1999) 



 17 Οη εξγαδφκελνη λα κελ ρεηξίδνληαη εμέδξεο απφ θάησ, αλ δελ ηνπο δεηεζεί ή 

δελ γλσξίδνπλ. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 18 Οη εξγαδφκελνη λα κελ παξακέλνπλ ζε ηξνρηέο θίλεζεο εμέδξσλ. (ΠΓ 

395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 19 Οη εξγαδφκελνη λα κελ πιεζηάδνπλ εμέδξεο πνπ αλαπηχζζνληαη ή 

θαηέξρνληαη. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 20 Οη εξγαδφκελνη λα κελ πιεζηάδνπλ κεραληθά κέξε θαη ηξνρνχο ησλ εμέδξσλ. 

(ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 21 Οη ζθάιεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ζχληνκεο θαη «ειαθξηέο» 

εξγαζίεο. (ΠΓ 17/1978) 

 22 Οη ζθάιεο πξέπεη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά. (ΠΓ 17/1978) 

 23 Σν έδαθνο ζηήξημεο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφ θαη ζπκπαγέο. (ΠΓ 17/1978) 

 24 Οη ζθάιεο δελ πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο ζηνπο ρψξνπο φπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη (πρ ηνπνζέηεζε θνληά ζε ειεθηξνθφξνπο αγσγνχο ή ζε 

ρψξνπο θπθινθνξίαο εξγαδνκέλσλ θαη δηαθίλεζεο εμνπιηζκνχ). (ΠΓ 

17/1978) 

 25 Οη μχιηλεο ζθάιεο πξέπεη λα έρνπλ ρσλεπηά ζθαινπάηηα. (ΠΓ 17/1978) 

 26 Οη ζθάιεο ζπληζηάηαη λα εμαζθαιίδνληαη θαη ζηα δπν άθξα ηνπο.  

 27 Οη ζθάιεο ζπληζηάηαη λα πξνεμέρνπλ θαηά 1 κ απφ ην επηζπκεηφ δάπεδν 

εξγαζίαο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε θάζνδνο απφ απηέο.  

 28 Πξηλ ηελ αλέγεξζε ηεο ζθαισζηάο πξέπεη λα δηελεξγείηαη κειέηε θαηαζθεπήο 

θαη αληνρήο απηήο απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ, εθηφο αλ θαηαζθεπάδεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο. (ΚΤΑ 16440/1994) 

 29 Μφλν έκπεηξνη θαη εμεηδηθεπκέλνη εξγαδφκελνη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε ηεο ζθαισζηάο. (ΚΤΑ 16440/1994) 

 30 Οη εξγαδφκελνη πάλσ ζηηο ζθαισζηέο πξέπεη λα θνξνχλ ππνρξεσηηθά 

θξάλνο, πξνζηαηεπηηθά παπνχηζηα θαη δψλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ εθφζνλ 

δελ ππάξρνπλ δηαηάμεηο πξνζηαζίαο έλαληη πηψζε απφ χςνο. (ΠΓ 

396/1994) 

 31 Πξέπεη λα ηεξνχληαη φινη νη θαλφλεο θαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο 

ζθαισζηάο γηα ηελ αζθαιή θαη ζηαζεξή αλέγεξζε ηεο. (ΚΤΑ 16440/1994) 

 32 Πξέπεη λα ειέγρνληαη φια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά πξηλ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο. (ΚΤΑ 16440/1994) 

 33 Ο ρψξνο θάησ απφ ηε ζθαισζηά πξέπεη λα πεξηθξάζζεηαη θαη 

απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζε απηφλ. (ΚΤΑ 16440/1994) 

 34 Οη ζθαισζηέο ζε θάζε επίπεδν εξγαζίαο πξέπεη λα έρνπλ δάπεδα πιάηνπο 

60 cm θαη δηαηάμεηο πιεπξηθήο πξνζηαζίαο (θνππαζηή θαη ζαλίδα 

κεζνδηαζηήκαηνο) θαη πξνζηαηεπηηθά έλαληη πηψζεο αληηθεηκέλσλ 

(ζνβαηεπί) ζε φιν ην κήθνο ηνπο. (ΚΤΑ 16440/1994, ΠΓ 16/1996) 



 35 Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο πξφζβαζε θαη έμνδνο απφ ηε 

ζθαισζηά. (ΚΤΑ 16440/1994, ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 36 Πξέπεη λα δηελεξγείηαη ηαθηηθφο έιεγρνο ηεο αληνρήο θαη ζηαζεξφηεηαο ηεο 

ζθαισζηάο. (ΚΤΑ 16440/1994, ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 37 Πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη απφ πηψζε νη εξγαδφκελνη θαηά ηελ αλέγεξζε ηεο 

ζθαισζηάο. (ΚΤΑ 16440/1994, ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 38 Ζ ζθαισζηά πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί απφ αλαηξνπή ή δηαθνξηθέο 

θαζηδήζεηο. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 16/1996) 

 39 Πξηλ νινθιεξσζεί κηα ζθαισζηά δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη. (ΚΤΑ 

16440/1994, ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 40 Γηα κεηαιιηθέο ζθαισζηέο πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπο, 

δειαδή βεβαίσζε εμέηαζεο ηχπνπ, δήισζε πηζηφηεηαο, ηεχρνο κειέηεο 

αληνρήο, νδεγίεο ζπλαξκνιφγεζεο θαη πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο. (ΚΤΑ 

16440/1994) 

 41 Γηα κεηαιιηθέο ζθαισζηέο πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε ζήκαλζε ζηα 

ζηνηρεία ηεο ζθαισζηάο, ε νπνία ζπκθσλεί κε ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο. (ΚΤΑ 

16440/1994) 

 42 Οη εξγαδφκελνη ζε ζθαισζηέο δελ πξέπεη λα εξγάδνληαη ζε δπν ή 

πεξηζζφηεξα επίπεδα ηαπηφρξνλα (θίλδπλνο πηψζεο αληηθεηκέλσλ ζε 

ρακειφηεξν επίπεδν πνπ εξγάδεηαη άιινο εξγαδφκελνο). (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 

89/1999, ΠΓ 16/1996) 

 43 Σα θηλεηά ηθξηψκαηα πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη έλαληη αλαηξνπήο. πληζηάηαη 

ε ρξήζε πνδαξηθψλ πνπ πξνεμέρνπλ απφ ην ηθξίσκα. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 

89/1999, ΠΓ 16/1996) 

 44 Σα θηλεηά ηθξηψκαηα πξέπεη λα αθηλεηνπνηνχληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ 

θέξνπλ νη ηξνρνί ηνπο (θξέλα). εκεηψλεηαη επίζεο φηη δελ επηηξέπεηαη ε 

ηνπνζέηεζε ζθαιψλ ζε θηλεηά ηθξηψκαηα. (ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 

89/1999) 

 45 Σα δάπεδα πάλσ ζηα νπνία θηλνχληαη ηθξηψκαηα πξέπεη λα είλαη επίπεδα θαη 

θαζαξά. Αλσκαιίεο, έληνλεο θιίζεηο θαη νιηζζεξέο νπζίεο δεκηνπξγνχλ 

πξνβιήκαηα ζηελ θίλεζε ησλ ηθξησκάησλ. (ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 

89/1999) 

Μ.Α.Π 1 Παπνχηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 345 (S3) 

 2 Εψλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ ΔΝ 361 

 3 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 

 

 

 

 



ΔΡΓΑΗΑ: ΔΡΓΑΗΔ Δ ΣΔΓΔ 

Μέηξα 1 Ζ πξφζβαζε ζηε ζηέγε πξέπεη λα είλαη αζθαιήο. (ΠΓ 778/1980, ΠΓ 

16/1996) 

 2 Ζ θπθινθνξία πάλσ ζηε ζηέγε πξέπεη λα γίλεηαη πάλσ ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλνπο δηαδξφκνπο. Οη δηάδξνκνη ζπληζηάηαη λα θαηαζθεπάδνληαη 

απφ καδέξηα πάρνπο 0,05 κ θαη λα έρνπλ σο ειάρηζηεο δηαζηάζεηο 

2,00Υ0,60 κ. Δπάλσ ζηα δάπεδα ησλ δηαδξφκσλ ζπληζηάηαη λα 

ηνπνζεηνχληαη εγθάξζηνη πήρεηο (ζαλίδηα), ζε φιν ην πιάηνο ηνπο. 

Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε άιισλ πιηθψλ αληίζηνηρεο 

αληνρήο θαη ηδηνηήησλ. Γηα ηελ θπθινθνξία ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δπν δηάδξνκνη, ψζηε φηαλ κεηαηνπίδεηαη 

ρεηξσλαθηηθά ν έλαο, νη εξγαδφκελνη λα βξίζθνληαη ζηνλ άιιν. (ΠΓ 

778/1980, ΠΓ 16/1996) 

 3 Ζ ζηέγε πξέπεη λα πεξηθξάζζεηαη πεξηκεηξηθά κε θνππαζηή ζε χςνο 1,00 κ 

απφ ην ρείινο ηεο, ελδηάκεζε ξάβδν ζε χςνο 0,50 κ θαη ζνβαηεπί χςνπο 15 

cm. Οη θνππαζηέο θαη ην ζνβαηεπί πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε νξζνζηάηεο 

αλεμάξηεηνπο κε ηε ζηέγε. (ΠΓ 778/1980, ΠΓ 16/1996) 

 4 Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνζηαηεπηηθφ δίρηπ ζε βάζνο φρη 

κεγαιχηεξν ησλ 6,00 κ. Δπίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζχζηεκα 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο έλαληη πηψζεο (δψλε αζθαιείαο). ε απηή ηελ 

πεξίπησζε πξέπεη ην ζχζηεκα λα αγθπξψλεηαη ζε ζηαζεξφ ζεκείν. Σν 

κήθνο ηεο επηηξεπφκελεο πηψζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 1,20 κ. (ΠΓ 

778/1980, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 16/1996) 

 5 πληζηάηαη λα κελ απνζεθεχνληαη πιηθά ζηε ζηέγε, εθηφο απφ ηα απνιχησο 

αλαγθαία. Δθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην ηα πιηθά λα εμαζθαιίδνληαη απφ 

ηπρφλ πηψζε. (ΠΓ 16/1996) 

 6 Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζε ειεθηξνθφξνπο αγσγνχο πνπ 

βξίζθνληαη θνληά ζηε ζηέγε. Δπίζεο πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ 

αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ. (ΠΓ 16/1996) 

 7 πληζηάηαη φηαλ επηθξαηνχλ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο (βξνρνπηψζεηο, 

ρηνλνπηψζεηο, παγεηφο, πνιχ ηζρπξνί – ζπειιψδεηο άλεκνη) λα 

απνθεχγνληαη εξγαζίεο ζε ζηέγεο. (ΠΓ 16/1996) 

 8 Οη ζθάιεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ζχληνκεο θαη «ειαθξηέο» 

εξγαζίεο. (ΠΓ 17/1978) 

 9 Οη ζθάιεο πξέπεη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά. (ΠΓ 17/1978) 

 10 Σν έδαθνο ζηήξημεο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφ θαη ζπκπαγέο. (ΠΓ 17/1978) 

 11 Οη ζθάιεο δελ πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο ζηνπο ρψξνπο φπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη (πρ ηνπνζέηεζε θνληά ζε ειεθηξνθφξνπο αγσγνχο ή ζε 

ρψξνπο θπθινθνξίαο εξγαδνκέλσλ θαη δηαθίλεζεο εμνπιηζκνχ). (ΠΓ 



17/1978) 

 12 Οη μχιηλεο ζθάιεο πξέπεη λα έρνπλ ρσλεπηά ζθαινπάηηα. (ΠΓ 17/1978) 

 13 Οη ζθάιεο ζπληζηάηαη λα εμαζθαιίδνληαη θαη ζηα δπν άθξα ηνπο.  

 14 Οη ζθάιεο ζπληζηάηαη λα πξνεμέρνπλ θαηά 1 κ απφ ην επηζπκεηφ δάπεδν 

εξγαζίαο, ψζηε λα  δηεπθνιχλεηαη ε θάζνδνο απφ απηέο.  

 15 Πξηλ ηελ αλέγεξζε ηεο ζθαισζηάο πξέπεη λα δηελεξγείηαη κειέηε θαηαζθεπήο 

θαη αληνρήο απηήο απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ, εθηφο αλ θαηαζθεπάδεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο. (ΚΤΑ 16440/1994) 

 16 Μφλν έκπεηξνη θαη εμεηδηθεπκέλνη εξγαδφκελνη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε ηεο ζθαισζηάο. (ΚΤΑ 16440/1994) 

 17 Οη εξγαδφκελνη πάλσ ζηηο ζθαισζηέο πξέπεη λα θνξνχλ ππνρξεσηηθά 

θξάλνο, πξνζηαηεπηηθά παπνχηζηα θαη δψλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ εθφζνλ 

δελ ππάξρνπλ δηαηάμεηο πξνζηαζίαο έλαληη πηψζε απφ χςνο. (ΠΓ 

396/1994) 

 18 Πξέπεη λα ηεξνχληαη φινη νη θαλφλεο θαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο 

ζθαισζηάο γηα ηελ αζθαιή θαη ζηαζεξή αλέγεξζε ηεο. (ΚΤΑ 16440/1994) 

 19 Πξέπεη λα ειέγρνληαη φια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά πξηλ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο. (ΚΤΑ 16440/1994) 

 20 Ο ρψξνο θάησ απφ ηε ζθαισζηά πξέπεη λα πεξηθξάζζεηαη θαη 

απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζε απηφλ. (ΚΤΑ 16440/1994) 

 21 Οη ζθαισζηέο ζε θάζε επίπεδν εξγαζίαο πξέπεη λα έρνπλ δάπεδα πιάηνπο 

60 cm θαη δηαηάμεηο πιεπξηθήο πξνζηαζίαο (θνππαζηή θαη ζαλίδα 

κεζνδηαζηήκαηνο) θαη πξνζηαηεπηηθά έλαληη πηψζεο αληηθεηκέλσλ 

(ζνβαηεπί) ζε φιν ην κήθνο ηνπο. (ΚΤΑ 16440/1994, ΠΓ 16/1996) 

 22 Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο πξφζβαζε θαη έμνδνο απφ ηε 

ζθαισζηά. (ΚΤΑ 16440/1994, ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 23 Πξέπεη λα δηελεξγείηαη ηαθηηθφο έιεγρνο ηεο αληνρήο θαη ζηαζεξφηεηαο ηεο 

ζθαισζηάο. (ΚΤΑ 16440/1994, ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 24 Πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη απφ πηψζε νη εξγαδφκελνη θαηά ηελ αλέγεξζε ηεο 

ζθαισζηάο. (ΚΤΑ 16440/1994, ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 25 Ζ ζθαισζηά πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί απφ αλαηξνπή ή δηαθνξηθέο 

θαζηδήζεηο. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 16/1996) 

 26 Πξηλ νινθιεξσζεί κηα ζθαισζηά δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη. (ΚΤΑ 

16440/1994, ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 27 Γηα κεηαιιηθέο ζθαισζηέο πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπο, 

δειαδή βεβαίσζε εμέηαζεο ηχπνπ, δήισζε πηζηφηεηαο, ηεχρνο κειέηεο 

αληνρήο, νδεγίεο ζπλαξκνιφγεζεο θαη πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο. (ΚΤΑ 

16440/1994) 

 28 Γηα κεηαιιηθέο ζθαισζηέο πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε ζήκαλζε ζηα 



ζηνηρεία ηεο ζθαισζηάο, ε νπνία ζπκθσλεί κε ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο. (ΚΤΑ 

16440/1994) 

 29 Οη εξγαδφκελνη ζε ζθαισζηέο δελ πξέπεη λα εξγάδνληαη ζε δπν ή 

πεξηζζφηεξα επίπεδα ηαπηφρξνλα (θίλδπλνο πηψζεο αληηθεηκέλσλ ζε 

ρακειφηεξν επίπεδν πνπ εξγάδεηαη άιινο εξγαδφκελνο). (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 

89/1999, ΠΓ 16/1996) 

 30 Σα θηλεηά ηθξηψκαηα πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη έλαληη αλαηξνπήο. πληζηάηαη 

ε ρξήζε πνδαξηθψλ πνπ πξνεμέρνπλ απφ ην ηθξίσκα. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 

89/1999, ΠΓ 16/1996) 

 31 Σα θηλεηά ηθξηψκαηα πξέπεη λα αθηλεηνπνηνχληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ 

θέξνπλ νη ηξνρνί ηνπο (θξέλα). εκεηψλεηαη επίζεο φηη δελ επηηξέπεηαη ε 

ηνπνζέηεζε ζθαιψλ ζε θηλεηά ηθξηψκαηα. (ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 

89/1999) 

 32 Σα δάπεδα πάλσ ζηα νπνία θηλνχληαη ηθξηψκαηα πξέπεη λα είλαη επίπεδα θαη 

θαζαξά. Αλσκαιίεο, έληνλεο θιίζεηο θαη νιηζζεξέο νπζίεο δεκηνπξγνχλ 

πξνβιήκαηα ζηελ θίλεζε ησλ ηθξησκάησλ. (ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 

89/1999) 

Μ.Α.Π 1 Παπνχηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 345 (S3) 

 2 Εψλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ ΔΝ 361 

 3 Γάληηα ΔΝ 388 

 4 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΡΓΑΗΑ: ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ 

ΔΡΓΑΗΔ 

Μέηξα 1 Ζ ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο 

ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 2 Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο πξέπεη λα γίλνληαη απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

(ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 3 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα ηίζεηαη 

εθηφο ιεηηνπξγίαο. ε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ζπληήξεζε κε ιεηηνπξγία 

ηαπηφρξνλα πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

(ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 4 Σα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ειεθηξνινγηθψλ εξγαζηψλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο Διιεληθνχο 

Καλνληζκνχο, φπσο ην Πξφηππν EΛΟΣ HD 384. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

 5 Διαηησκέλε ηάζε. Ζ πξφβιεςε απηή αθνξά ηάζε κέρξη 60 volts (42watt), ε 

νπνία ζεσξείηαη αθίλδπλε γηα ηνλ άλζξσπν (παξαδνρή αληίζηαζεο ηνπ 

ζψκαηνο πεξίπνπ 1000Ohm) εθφζνλ δηαηεξείηαη γηα ρξφλν κέρξη 55 sec. (Φ 

7.5/1816/88/2004) 

 6 Γηαρσξηζκφο (πξνζηαζία κε απνκφλσζε. Ζ εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ή 

ηκήκα ηεο πνπ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζηαζία ιφγσ ζπλζεθψλ 

πεξηβάιινληνο ή κεζφδνπ εξγαζίαο, δηα κέζσ κεηαζρεκαηηζηή 1/1. Σν 

ηκήκα απηφ ηεο εγθαηάζηαζεο δελ επηηξέπεηαη λα γεηψλεηαη ή λα ζπλδέεηαη 

κε γεησκέλν νπδέηεξν. ε πεξίπησζε ζθάικαηνο κνλψζεσο, απνθεχγεηαη ε 

θπθινθνξία ξεχκαηνο κέζσ γεο. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

 7 Μνλσηηθή ζέζε. Καη’ απηή, ηα ζηνηρεία ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα βξεζνχλ 

ππφ ηάζε ιφγσ θάπνηνπ ζθάικαηνο κφλσζεο, θαιχπηνληαη κε κνλσηηθφ. Αλ 

απηφ δε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηνπνζεηείηαη κφλσζε ζηηο ζέζεηο πνπ είλαη 

δπλαηή ε επαθή ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηα ζηνηρεία απηά. (Φ 

7.5/1816/88/2004) 

 8 Γηπιή κφλσζε. Ζ κέζνδνο απηή πεξηιακβάλεη δηπιή κφλσζε ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ έρνπλ ειεθηξηθή ηάζε απφ ηα ζηνηρεία, ηα νπνία θαλνληθά δελ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

 9 Γείσζε άκεζε. πλίζηαηαη ζηελ αγψγηκε ζχλδεζε κε ηε γε, κέζσ 

ειεθηξνδίνπ γείσζεο, ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαλνληθά δελ έρνπλ 

ειεθηξηθή ηάζε. Ζ αληίζηαζε γείσζεο πξέπεη λα έρεη ηηκή ηέηνηα ψζηε, εθ’ 

φζνλ παξνπζηαζηεί ηάζε πάλσ απφ 50 volt, ην ξεχκα δηαξξνήο λα ηήθεη ηελ 

αζθάιεηα ζε πνιχ ιίγν ρξφλν (8 sec) ή αληίζηνηρα λα αλνίγεη ηνλ απηφκαην 

δηαθφπηε. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

 10 Οπδεηέξσζε. Ζ κέζνδνο απηή πνπ ιέγεηαη «γείσζε δηα ηνπ νπδεηέξνπ», 

ζπλίζηαηαη ζηελ ζχλδεζε ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ή 



εγθαηαζηάζεσλ κε ηνλ γεησκέλν νπδέηεξν. ηελ πεξίπησζε απηή, ζψκα 

κφλσζεο ηζνδπλακεί κε βξαρπθχθισκα κεηαμχ θάζεο θαη νπδέηεξνπ. Ο 

νπδέηεξνο αγσγφο γεηψλεηαη ηφζν ζηνλ Τπνζηαζκφ φζν θαη ζηελ είζνδν ηεο 

εγθαηάζηαζεο κε ίζεο αληηζηάζεηο. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

 11 Πέξα απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο, πξνζηαζία κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε 

ρξήζε Γηαθφπηε Γηαθπγήο (πελίνπ ηάζεο) ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε αληίζηαζε 

γείσζεο είλαη κηθξή (ζε ρξφλν απφδεπμεο 0,1 sec) ή Γηαθνξηθνχ Γηαθφπηε 

Γεληθήο Πξνζηαζίαο. Απηφο θάλεη απφδεπμε φηαλ ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα ησλ 

ξεπκάησλ δηα ησλ αγσγψλ ηξνθνδνζίαο είλαη δηάθνξν απφ κεδέλ (δηαθνξά 

πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα πξνέξζεη παξά κφλνλ απφ δηαθπγή πξνο ηε γε). 

πλήζεο ηηκή απφδεπμεο 28-30 mΑ, ζε ρξφλν πνιχ κηθξφ. Σν κεηνλέθηεκα 

πνπ παξνπζηάδεη είλαη ε κεγάιε επαηζζεζία ηνπ Γηαθφπηε. (Φ 

7.5/1816/88/2004) 

 12 Ο ειεθηξνηερλίηεο πξέπεη λα δηαθφπηεη ην ξεχκα ζε φιεο ηηο θάζεηο θαη απφ 

φια ηα ζηνηρεία εθαηέξσζελ ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπ. Ζ δηαθνπή απηή πξέπεη 

λα είλαη νξαηή. (Φ7.5/1816/88/2004) 

 13 Ο ειεθηξνηερλίηεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη δελ ζα απνθαηαζηαζεί ε 

παξνρή ξεχκαηνο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε αθαίξεζε θπζηγγίσλ θαη αζθάιηζε 

(ή/θαη ζήκαλζε) ηεο εγθαηάζηαζεο ζε φια ηα ζεκεία (ινπθέηα, 

πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο). (Φ 7.5/1816/88/2004) 

 14 Ο ειεθηξνηερλίηεο πξέπεη λα εμαθξηβψλεη ηελ έιιεηςε ηάζεο. Ζ εμαθξίβσζε 

γίλεηαη κε θαηάιιειν δνθηκαζηηθφ, αθνχ γίλεη εθθφξηηζε ζηνηρείσλ, φπνπ 

απαηηείηαη (έιεγρνη δνθηκαζηηθνί). (Φ 7.5/1816/88/2004) 

 15 Ο ειεθηξνηερλίηεο πξέπεη λα θάλεη γείσζε -βξαρπθχθισζε γξακκψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. ην ζεκείν δηαθνπήο θαη θνληά ζηε ζέζε εξγαζίαο πξέπεη 

ηνπνζεηεί γεηψζεηο -βξαρπθπθιψκαηα. ε θάζε ζεκείν πξέπεη πξψηα λα 

ηνπνζεηεί ην ειεθηξφδην γείσζεο ή λα θάλεη ζχλδεζε κε ππάξρνπζα γείσζε. 

Ζ ζχλδεζε ησλ θάζεσλ αθνινπζεί. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

 16 Ο ειεθηξνηερλίηεο πξέπεη λα δηαρσξίδεη θαη επηζεκαίλεη ηα ζηνηρεία, ηα 

νπνία εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ειεθηξηθή ηάζε. Απηά πξέπεη λα ην θαιχπηεη 

κε εηδηθνχο πξνθπιαθηήξεο ή ζθεπάζκαηα. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

 17 Φπζηθά κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο, ν ειεθηξνηερλίηεο απνκαθξχλεη ηα 

εξγαιεία θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη απνθαζηζηά, 

εθαξκφδνληαο ηα παξαπάλσ θαηά ηελ αληίζεηε ζεηξά εξγαζίαο. (Φ 

7.5/1816/88/2004) 

 18 ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνπή ειεθηξηθήο ηάζεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

είλαη αδχλαηε (ζπλήζσο γηα ιφγνπο παξαγσγήο ή άιιεο κείδνλνο αλάγθεο), 

είλαη δπλαηφ λα επηηξαπεί ε εξγαζία ππφ ρακειή ηάζε, ζε εμεηδηθεπκέλνπο 

Αδεηνχρνπο Ζιεθηξνηερλίηεο κεηά εηδηθή άδεηα ηνπ αξκφδηνπ πξντζηακέλνπ 

(εξγνδεγνχ, εξγνδφηε). (Φ 7.5/1816/88/2004) 



 19 Σα εηδηθά κέηξα αζθαιείαο πνπ απαηηνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε, 

πεξηιακβάλνπλ ρξήζε εξγαιείσλ κνλσκέλσλ, ειαζηηθά κνλσηηθά γάληηα θαη 

εθαξκνγή κεζφδσλ αζθαινχο εξγαζίαο. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

Μ.Α.Π 1 Γπαιηά ΔΝ 166(Β) 

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

 3 Γάληηα ΔΝ 388 

 4 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΡΓΑΗΑ:ΔΡΓΑΗΔ ΜΔ ΚΗΝΓΤΝΟ ΔΚΡΖΞΖ Ή ΠΤΡΚΑΓΗΑ 

Μέηξα 1 Να απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα θαη ε ρξήζε γπκλήο θιφγαο. (ΠΓ 95/1978) 

 2 Σα εχθιεθηα πιηθά πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη άκεζα απφ ην ρψξν. (ΠΓ 

95/1978) 

 3 Δξγαζίεο θνπήο, ζπγθνιιήζεσλ, αλνηρηήο θιφγαο πξέπεη λα εθηεινχληαη ζε 

αθίλδπλεο πεξηνρέο θαη κφλν ππφ ηελ επίβιεςε εξγνδεγνχ. (ΠΓ 95/1978) 

 4 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ε εξγαζία κε κεραλέο ή εξγαιεία πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ ζπηλζήξα. (ΠΓ 95/1978) 

 5 Οη ρψξνη δελ πξέπεη λα ζεξκαίλνληαη κε αλνηρηή θιφγα ή εξπζξνππξνχκελα 

ζεξκαληηθά ζηνηρεία. (ΠΓ 95/1978) 

 6 Οη εγθαηαζηάζεηο αγσγψλ αηκψλ, ζεξκψλ πγξψλ ή αεξίσλ πξέπεη λα 

επηζεκαίλνληαη κε εηδηθφ θσδηθνπνηεκέλν ρξσκαηηζκφ θαη πηλαθίδεο 

ζήκαλζεο. (ΠΓ 95/1978) 

 7 ε πεξίπησζε ππφλνηαο γηα χπαξμε εχθιεθησλ αεξίσλ πξέπεη λα 

δηελεξγνχληαη αλάινγεο κεηξήζεηο κε ζπζθεπέο αλίρλεπζεο. (ΠΓ 95/1978) 

 8 Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα θαη ν 

εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ λα είλαη επαξθήο. (ΠΓ 95/1978) 

 9 Σν πξνζσπηθφ πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

ζπζηεκάησλ ππξφζβεζεο. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλν γηα ηηο 

εμφδνπο δηαθπγήο. (ΠΓ 95/1978) 

 10 Ληκλάδνληα λεξά έρνπλ απνκαθξπλζεί πξηλ μεθηλήζνπλ νη εξγαζίεο 

ειεθηξνζπγθνιιήζεσο. (ΠΓ 95/1978) 

 11 Τπάξρνπλ θαηάιιεινη ππξνζβεζηήξεο αλαιφγσο ηνπ ρψξνπ φπνπ 

δηεμάγνληαη νη εξγαζίεο, (ΠΓ 95/1978) 

 12 Οη εξγαζίεο ειεθηξνζπγθνιιήζεσο δηεμάγνληαη ζε απφζηαζε αζθαιείαο 

απφ απνζεθεπκέλα εχθιεθηα πιηθά ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ. ‘Όια ηα 

εχθιεθηα πιηθά πξέπεη λα έρνπλ απνκαθξπλζεί ζε απφζηαζε αζθαιείαο. 

(ΠΓ 95/1978) 

 13 Δπηζθεπάδεηαη ή αληηθαζίζηαηαη ηπρφλ θζαξκέλνο εμνπιηζκφο. (ΠΓ 95/1978) 

 14 Παξέρνληαη πξνζηαηεπηηθά κέζα γηα ηελ αθηηλνβνιία θαη ηηο αλαζπκηάζεηο. 

(ΠΓ 95/1978) 

 15 Ο ζφξπβνο απφ ηηο γελλήηξηεο δελ απνηειεί πξφβιεκα γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο ή ηξίηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο. (ΠΓ 95/1978, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 

89/1999) 

 16 ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πίλαθαο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

ν πίλαθαο παξακέλεη θιεηδσκέλνο θαη πξνθπιαγκέλνο απφ θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, ηα θαιψδηα είλαη ειεγκέλα γηα ηπρφλ θζνξέο θαη νη δηαδξνκέο ηνπο 

δελ δεκηνπξγνχλ εκπφδηα ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν. (ΠΓ 95/1978, 

Φ 7.5/1816/88/2004, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/999) 



 17 Όζνη δελ εκπιέθνληαη ζε εξγαζίεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο παξακέλνπλ ζε 

απφζηαζε αζθαιείαο απφ ηνλ ρψξν φπνπ απηέο εθηεινχληαη θαη δελ 

επεκβαίλνπλ ζηνλ ζρεηηθφ εμνπιηζκφ. (ΠΓ 95/1978) 

 18 Δθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, νη εξγαζίεο ειεθηξνζπγθνιιήζεσο λα γίλνληαη 

κε θάιπςε ηνπ ρψξνπ θαη επαξθή αεξηζκφ απηνχ. (ΠΓ 95/1978) 

Μ.Α.Π 1 Κξάλνο κε ελζσκαησκέλε κάζθα ειεθηξνζπγθνιιεηή ΔΝ 175, ΔΝ 169 

 2 Γάληηα γηα ειεθηξνζπγθνιιήζεηο ΔΝ 388, ΔΝ 407 

 3 Πνδηά γηα ειεθηξνζπγθνιιήζεηο ΔΝ 470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΡΓΑΗΑ: EΡΓΑΗΔ Δ ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΟΦΔΗ ΚΑΗ ΦΧΣΑΓΧΓΟΤ 

Μέηξα 1 Ο ρεηξηζκφο ησλ αλαξηψκελσλ θαιαζηψλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηε ρξήζε ησλ 

θαιαζηψλ. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 2 Οη ρεηξηζηέο ησλ θαιαζηψλ πξέπεη λα έρνπλ κειεηήζεη ην θπιιάδην νδεγηψλ 

ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 3 Πξηλ απφ θάζε ρξήζε πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ηνπ θαιαζηνχ απφ ηνλ 

ρξήζηε ηνπ θαζψο θαη δνθηκαζηηθέο θηλήζεηο. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 4 Καηά ηε ρξήζε ηνπ θαιαζηνχ πξέπεη λα ηεξνχληαη φιεο νη νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη θαηά ηελ θίλεζε 

ζηηο γσλίεο ησλ φςεσλ. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 5 ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θαιαζηνχ θαηά ηε ρξήζε ηνπ, ππάξρεη θνπκπί 

έθηαθηεο αλάγθεο. Αθνχ παηεζεί ην ζπγθεθξηκέλν θνπκπί, ε θίλεζε ηνπ 

θαιαζηνχ δηαθφπηεηαη θαη ελεξγνπνηείηαη ε πνξεία θαζφδνπ κε ρακειή 

ηαρχηεηα. Ο ρεηξηζηήο κπνξεί λα δηαθφςεη ηε ηελ θάζνδν ηνπ θαιαζηνχ 

ρεηξσλαθηηθά. Ζ επαλεθίλεζε ηνπ θαιαζηνχ πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 6 Καηά ηελ θίλεζε ηνπ θαιαζηνχ πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηηο επηθάλεηεο 

ηνπ θηηξίνπ (πρ αξρηηεθηνληθέο πξνεμνρέο), ψζηε λα απνθεπρζεί εκπινθή 

ζηελ θίλεζε ηνπ θαιαζηνχ θαη ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ. 

 7 Πιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θαιαζηνχ, ν ρεηξηζηήο 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί δψλε αζθαιείαο, ηελ νπνία ζα πξνζδέλεη απφ ην 

θαιάζη (φρη απφ ην θηίξην). (ΠΓ 396/1994, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 8 Ο ρεηξηζηήο ηνπ θαιαζηνχ δελ πξέπεη λα εμέξρεηαη απφ ην θαιάζη γηα θαλέλα 

ιφγν. Δθφζνλ πξέπεη λα απνρσξήζεη απφ ην θαιάζη, πξέπεη πξηλ εμέιζεη, 

λα πξνζδέζεη δψλε αζθαιείαο ζε ζηαζεξφ ζεκείν ηνπ θηηξίνπ. 

 9 Ο ρεηξηζηήο ηνπ θαιαζηνχ πξέπεη λα πξνζδέλεη ηα εξγαιεία ηνπ (πρ 

ζθνχπεο) κε ζρνηλί απφ ην θαιάζη, γηα ηελ απνθπγή θηλδχλνπ πηψζεο ηνπο, 

ζε πεξίπησζε πνπ γιηζηξήζνπλ απφ ηα ρέξηα ηνπ. Δπίζεο απαξαίηεηε 

θξίλεηαη ε ρξήζε πξνζηαηεπηηθνχ θξάλνπο. 

 10 Ο ρεηξηζηήο δελ πξέπεη λα αθαηξεί ηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο θαη ηνπο 

πξνθπιαθηήξεο ησλ ηξνραιηψλ ηνπ θαιαζηνχ. Δπίζεο δελ πξέπεη λα 

πξνζεγγίδεη θηλνχκελα ζπξκαηφζρνηλα θνξψληαο γάληηα ή θαξδηά ξνχρα, 

γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο λα πηαζηνχλ ζε απηά. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 11 Γελ πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε ηνπ θαιαζηνχ, σο ππέξβαξν. (ΠΓ 395/1994, 

ΠΓ 89/1999) 

 12 Ζ ρξήζε ησλ θαιαζηψλ πξέπεη λα απαγνξεχεηαη, φηαλ πλένπλ πνιχ ηζρπξνί 

ή ζπειιψδεηο άλεκνη. 

 13 Σα θαιάζηα πξέπεη λα ζπληεξνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 



θαηαζθεπαζηή ηνπο. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 14 Σα θαιάζηα πξέπεη λα επηζεσξνχληαη (θαη λα πηζηνπνηνχληαη) ηαθηηθά, ζε 

ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο. (ΠΓ 395/1994, 

ΠΓ 89/1999) 

 15 Οη ζθάιεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ζχληνκεο θαη «ειαθξηέο» 

εξγαζίεο. (ΠΓ 17/1978) 

 16 Οη ζθάιεο πξέπεη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά. (ΠΓ 17/1978) 

 17 Σν έδαθνο ζηήξημεο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφ θαη ζπκπαγέο. (ΠΓ 17/1978) 

 18 Οη ζθάιεο δελ πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο ζηνπο ρψξνπο φπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη (πρ ηνπνζέηεζε θνληά ζε ειεθηξνθφξνπο αγσγνχο ή ζε 

ρψξνπο θπθινθνξίαο εξγαδνκέλσλ θαη δηαθίλεζεο εμνπιηζκνχ). (ΠΓ 

17/1978) 

 19 Οη μχιηλεο ζθάιεο πξέπεη λα έρνπλ ρσλεπηά ζθαινπάηηα. (ΠΓ 17/1978) 

 20 Οη ζθάιεο ζπληζηάηαη λα εμαζθαιίδνληαη θαη ζηα δπν άθξα ηνπο.  

 21 Οη ζθάιεο ζπληζηάηαη λα πξνεμέρνπλ θαηά 1 κ απφ ην επηζπκεηφ δάπεδν 

εξγαζίαο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε θάζνδνο απφ απηέο.  

 22 Πξηλ ηελ αλέγεξζε ηεο ζθαισζηάο πξέπεη λα δηελεξγείηαη κειέηε θαηαζθεπήο 

θαη αληνρήο απηήο απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ, εθηφο αλ θαηαζθεπάδεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο. (ΚΤΑ 16440/1994) 

 23 Μφλν έκπεηξνη θαη εμεηδηθεπκέλνη εξγαδφκελνη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε ηεο ζθαισζηάο. (ΚΤΑ 16440/1994) 

 24 Οη εξγαδφκελνη πάλσ ζηηο ζθαισζηέο πξέπεη λα θνξνχλ ππνρξεσηηθά 

θξάλνο, πξνζηαηεπηηθά παπνχηζηα θαη δψλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ εθφζνλ 

δελ ππάξρνπλ δηαηάμεηο πξνζηαζίαο έλαληη πηψζε απφ χςνο. (ΠΓ 

396/1994) 

 25 Πξέπεη λα ηεξνχληαη φινη νη θαλφλεο θαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο 

ζθαισζηάο γηα ηελ αζθαιή θαη ζηαζεξή αλέγεξζε ηεο. (ΚΤΑ 16440/1994) 

 26 Πξέπεη λα ειέγρνληαη φια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά πξηλ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο. (ΚΤΑ 16440/1994) 

 27 Ο ρψξνο θάησ απφ ηε ζθαισζηά πξέπεη λα πεξηθξάζζεηαη θαη 

απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζε απηφλ. (ΚΤΑ 16440/1994) 

 28 Οη ζθαισζηέο ζε θάζε επίπεδν εξγαζίαο πξέπεη λα έρνπλ δάπεδα πιάηνπο 

60 cm θαη δηαηάμεηο πιεπξηθήο πξνζηαζίαο (θνππαζηή θαη ζαλίδα 

κεζνδηαζηήκαηνο) θαη πξνζηαηεπηηθά έλαληη πηψζεο αληηθεηκέλσλ 

(ζνβαηεπί) ζε φιν ην κήθνο ηνπο. (ΚΤΑ 16440/1994, ΠΓ 16/1996) 

 29 Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο πξφζβαζε θαη έμνδνο απφ ηε 

ζθαισζηά. (ΚΤΑ 16440/1994, ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 30 Πξέπεη λα δηελεξγείηαη ηαθηηθφο έιεγρνο ηεο αληνρήο θαη ζηαζεξφηεηαο ηεο 

ζθαισζηάο. (ΚΤΑ 16440/1994, ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 



 31 Πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη απφ πηψζε νη εξγαδφκελνη θαηά ηελ αλέγεξζε ηεο 

ζθαισζηάο. (ΚΤΑ 16440/1994, ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 32 Ζ ζθαισζηά πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί απφ αλαηξνπή ή δηαθνξηθέο 

θαζηδήζεηο. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 16/1996) 

 33 Πξηλ νινθιεξσζεί κηα ζθαισζηά δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη. (ΚΤΑ 

16440/1994, ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

 34 Γηα κεηαιιηθέο ζθαισζηέο πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπο, 

δειαδή βεβαίσζε εμέηαζεο ηχπνπ, δήισζε πηζηφηεηαο, ηεχρνο κειέηεο 

αληνρήο, νδεγίεο ζπλαξκνιφγεζεο θαη πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο. (ΚΤΑ 

16440/1994) 

 35 Γηα κεηαιιηθέο ζθαισζηέο πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε ζήκαλζε ζηα 

ζηνηρεία ηεο ζθαισζηάο, ε νπνία ζπκθσλεί κε ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο. (ΚΤΑ 

16440/1994) 

 36 Οη εξγαδφκελνη ζε ζθαισζηέο δελ πξέπεη λα εξγάδνληαη ζε δπν ή 

πεξηζζφηεξα επίπεδα ηαπηφρξνλα (θίλδπλνο πηψζεο αληηθεηκέλσλ ζε 

ρακειφηεξν επίπεδν πνπ εξγάδεηαη άιινο εξγαδφκελνο). (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 

89/1999, ΠΓ 16/1996) 

 37 Σα θηλεηά ηθξηψκαηα πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη έλαληη αλαηξνπήο. πληζηάηαη 

ε ρξήζε πνδαξηθψλ πνπ πξνεμέρνπλ απφ ην ηθξίσκα. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 

89/1999, ΠΓ 16/1996) 

 38 Σα θηλεηά ηθξηψκαηα πξέπεη λα αθηλεηνπνηνχληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ 

θέξνπλ νη ηξνρνί ηνπο (θξέλα). εκεηψλεηαη επίζεο φηη δελ επηηξέπεηαη ε 

ηνπνζέηεζε ζθαιψλ ζε θηλεηά ηθξηψκαηα. (ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 

89/1999) 

 39 Σα δάπεδα πάλσ ζηα νπνία θηλνχληαη ηθξηψκαηα πξέπεη λα είλαη επίπεδα θαη 

θαζαξά. Αλσκαιίεο, έληνλεο θιίζεηο θαη νιηζζεξέο νπζίεο δεκηνπξγνχλ 

πξνβιήκαηα ζηελ θίλεζε ησλ ηθξησκάησλ. (ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 

89/1999) 

Μ.Α.Π 1 Παπνχηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 345 (S3) 

 2 Εψλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ ΔΝ 361 

 3 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: ΜΔΛΔΣΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ -ΥΔΓΗΑ «AS BUILT»  

Ο πληνληζηήο Αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ζπκπεξηιάβεη ζην 

παξφλ θεθάιαην ηνπ ΦΑΤ θαηάινγν ησλ κειεηψλ εθαξκνγήο θαη ησλ "as built" 

ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ. 

AS BUILT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2: ΜΖΣΡΧΟ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην κεηξψν επεκβάζεσλ ζην έξγν. Σν κεηξψν 

επεκβάζεσλ ζην έξγν πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη κεηά απφ θάζε λέα επέκβαζε ζε 

απηφ, κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχπηνπλ θάζε θνξά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3: ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 Ν4030/2011, «Νένο ηξφπνο έθδνζεο αδεηψλ δφκεζεο, ειέγρνπ θαηαζθεπψλ θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο», ΦΔΚ 249Α/11 

 Ν3850/2010 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ», ΦΔΚ 84Α, ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ην Ν1568/1985 «Τγηεηλή θαη 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», ΦΔΚ 117Α/85 θαη ην ΠΓ17/1996 «Μέηξα γηα ηε 

βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ», ΦΔΚ 11Α/96, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

ΠΓ159/1999 (ΦΔΚ 157Α/99) 

 Ν4412/16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 201/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», (Α 1́47) 

 Ν2696/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο», ΦΔΚ 57Α, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν3542/07 «Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Οδηθήο 

Κπθινθνξίαο», ΦΔΚ 50Α/99 

 Ν2224/1994 «Ρχζκηζε ζεκάησλ εξγαζίαο, ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ, 

Τγηεηλήο –Αζθάιεηαο θιπ», ΦΔΚ 112Α/94, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ΤΑ 

25231/10 «Καηεγνξηνπνίεζε παξαβάζεσλ θαη θαζνξηζκφο χςνπο πξνζηίκσλ 

πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο (ΔΠΔ)», ΦΔΚ 2150Β/94 

 N1430/1984 «Κχξσζε ηεο αξηζκ. 62 Γηεζλνχο πκβάζεηο Δξγαζίαο, πνπ αθνξά 

ηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία θαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε απηή», ΦΔΚ 49Α/84 

 Ν1396/1983 «Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο 

νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα», ΦΔΚ 126Α/83 

 ΠΓ115/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκίδσλ γηα ηηο επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο: (α) ηεο εθηέιεζεο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη επηηήξεζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε βηνκεραλίεο θαη άιιεο κνλάδεο, 

(β) ηνπ ρεηξηζκνχ θαη ηεο επηηήξεζεο αηκνιεβήησλ θαη (γ) ηεο εθηέιεζεο ηερληθνχ 

έξγνπ θαη ηεο παξνρήο ηερληθήο ππεξεζίαο γηα εξγαζίεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο 

θαη νμπγνλνθφιιεζεο, θαζνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ απφ θπζηθά 

πξφζσπα θαη άιιεο ξπζκίζεηο», ΦΔΚ 200Α/12 

 ΠΓ114/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκίδσλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, 

επηζθεπήο θαη επηηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαχζεο πγξψλ 

θαη αεξίσλ θαπζίκσλ γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ, θαζνξηζκφο 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο απηήο απφ θπζηθά πξφζσπα θαη άιιεο ξπζκίζεηο», ΦΔΚ 

199Α/12 

 ΠΓ113/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ ρεηξηζκνχ κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ, θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ γηα ηελ 

θαηάηαμε ησλ κεραλεκάησλ ζε εηδηθφηεηεο θαη νκάδεο, θαζνξηζκφο 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο απηήο δξαζηεξηφηεηαο απφ θπζηθά πξφζσπα θαη άιιεο 

ξπζκίζεηο», ΦΔΚ 198Α/12 

 ΠΓ112/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκίδσλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο 



θαη επηζθεπήο πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο απφ θπζηθά πξφζσπα», ΦΔΚ 197Α/12 

 ΠΓ82/2010 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ζηελ 

έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο 

παξάγνληεο (ηερλεηή νπηηθή αθηηλνβνιία), ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 

2006/25/ΔΚ», ΦΔΚ 145 

 Α/10 

 ΠΓ57/2010 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 

2006/42/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ηα 

κεραλήκαηα θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 95/16/ΔΚ» θαη θαηάξγεζε ησλ 

Π.Γ. 18/96 θαη 377/93», ΦΔΚ 97Α, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ81/2011, ΦΔΚ 

197Α/10 

 ΠΓ162/2007 «Πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε 

νξηζκέλνπο ρεκηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, θαηά 

ηξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 307/1986 φπσο ηζρχεη, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 

2006/15/ΔΚ», ΦΔΚ 202Α/07 

 ΠΓ212/2006 «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 212Α/06 

 ΠΓ149/2006 «Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ηελ 

έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο 

παξάγνληεο (ζφξπβνο) ζε ελαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2003/10/ΔΚ», ΦΔΚ 

159Α/06 

 ΠΓ 176/2005 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ζηελ 

έθζεζε εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο 

(θξαδαζκνχο), ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 2002/44/ΔΚ», ΦΔΚ 227Α/05 

 ΠΓ305/1996 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ 

νδεγία 92/57/ΔΟΚ», ΦΔΚ 212Α/96 

 ΠΓ105/1995 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο 

ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ», ΦΔΚ 67Α/95 

 ΠΓ397/1994 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηε 

ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη 

ηελ νζθπτθή ρψξα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ 

πκβνπιίνπ 90/269/ΔΟΚ», ΦΔΚ 221Α/94 

 ΠΓ396/1994 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε απφ 
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 ΠΓ395/1994 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία 

ηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/655/ΔΟΚ», ΦΔΚ 

220Α/94, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα ΠΓ89/1999 (ΦΔΚ 94Α/99) θαη ΠΓ304/2000 

(ΦΔΚ 241Α/00) θαη ΠΓ155/2004 (ΦΔΚ 121Α/04). 

 ΠΓ77/1993 «πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη 

βηνινγηθνχο παξάγνληεο. Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ 

ζπκβνπιίνπ 88/642/ΔΟΚ», ΦΔΚ 34Α/93 



 ΠΓ31/1990 «Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ 

εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ»ΦΔΚ 11Α/90, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ49/1991 

(ΦΔΚ 180Α/91) 

 ΠΓ225/1989 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηα ππφγεηα ηερληθά έξγα» ΦΔΚ 106Α/89 

 ΠΓ307/1986 «Πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε 

νξηζκέλνπο ρεκηθνχο παξάγνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο», ΦΔΚ 

135Α, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ12/2012, ΦΔΚ 19Α 

 ΠΓ1073/1981 «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ εηο 

εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ 

Μεραληθνχ», ΦΔΚ 260Α/81 

 ΠΓ778/1980 «Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθψλ 

εξγαζηψλ», ΦΔΚ 193Α/80 

 ΠΓ95/1978 «Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο 

εξγαζίαο ζπγθνιιήζεσλ» ΦΔΚ 20Α/78 

 ΤΑ6690/2012 «Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ: ραξαθηεξηζηηθά, ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο θαη ζήκαλζε 

ζπκκφξθσζεο «CE», ΦΔΚ 1914Β/12 

 ΤΑ2223/2011 «Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ (ΚΜΛΔ)», 

ΦΔΚ 1227Β/11 

 ΤΑ6952/2011 «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», ΦΔΚ 420Β/11 

 ΤΑ210172009 «Όξνη 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 1287Β/09 

 ΤΑ 502/2003 «Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ 

Οδηθψλ Έξγσλ εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ σο ειάρηζηα φξηα», ΦΔΚ 

946/03 

 ΑΠ. ΓΗΠΑΓ/νηθ 889/2002 «Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ 

θαηά ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ», ΦΔΚ 16Β/03 

 ΑΠ. ΓΗΠΑΓ/νηθ 177/2001 «Πξφιεςε εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηε κειέηε ηνπ 

έξγνπ», ΦΔΚ 266Β/01 

 ΑΠ.ΓΔΔΠΠ/νηθ 85/2001 «Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) 

θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 

έγθξηζε κειέηεο ζην ζηάδην ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ή/θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο 

ζε θάζε Γεκφζην Έξγν», ΦΔΚ 686Β/01 

 ΑΠ. νηθ 433/2000 «Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο 

απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ γηα ηε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ 

Έξγνπ», ΦΔΚ 1176Β/00 

 ΚΤΑ16440/1993 «Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά 

ζπλαξκνινγνχκελσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη 

ρξήζε κεηαιιηθψλ ζθαισζηψλ», ΦΔΚ 756Β/93 

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

 ΔΚΓ27/ΓΗΠΑΓ/νηθ/369 «Έληαμε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε (ΔΤ) ησλ 

δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ, άξζξνπ ζρεηηθνχ κε ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο 

θαη πγείαο ζηα εξγνηάμηα» 15/10/2012 



 ΔΓΚ10201/ΔΠΔ «Θεψξεζε ρεδίνπ θαη Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο», 

27/03/2012 

 ΔΓΚ6/ΓΗΠΑΓ/νηθ/215 «Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ΑΤ θαη ΦΑΤ ησλ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ» 31/03/2008 

 

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  
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Δημοςθένησ Παυλόπουλοσ  
Πολιτικόσ Μηχανικόσ Σ.Ε. με Α΄β 
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Πολιτικόσ Μηχανικόσ με Α΄β 

Ελένη Αλεξοποφλου                                   
Αγρ. Σοπ. Μηχανικόσ με Α΄β 
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