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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ο Αλάδνρνο αλέιαβε ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Σν έξγν αθνξά  ηελ ηνπνζέηεζε λέσλ 

αγσγώλ ύδξεπζεο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε παιαηώλ  κε ηα ζπλνδά ηνπο έξγα, (εθζθαθέο, 

επηρώζεηο, θαηαζθεπή θξεαηίσλ, επηζηξώζεηο θιπ).  

Ζ κειέηε ηνπ Έξγνπ εθπνλήζεθε από ηνλ Γήκν Καξύζηνπ 

Ο ΦΑΤ εθπνλείηαη ζύκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο ππνρξεώζεηο ηεο κειεηεηηθήο νκάδαο. Ζ 

νπνία έρεη ιάβεη ππόςε ηεο ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ γεληθόηεξα ζηελ αζθάιεηα ηνπ Έξγνπ. Σα 

ζηνηρεία απηά, πνπ αθνξνύλ ζηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη κειινληηθέο επεκβάζεηο-

ηξνπνπνηήζεηο ζην Έξγν κέρξη ηειηθήο απόζπξζεο (θαηεδάθηζε θαη δηάζεζε ησλ πιηθώλ) 

εληάζζνληαη ζε έλα ζθεπηηθό πξνζέγγηζεο ηεο αζθάιεηαο ζηε ζπλνιηθή δηάξθεηα δσήο ηνπ 

Έξγνπ γηα ην πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί ζε απηό, ηνπο ηξίηνπο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επηζθεπηώλ θαη εξγνιάβσλ) θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή 

απνηειεί ζήκεξα state of the art ζηε δηεζλή πξαθηηθή.  

Βέβαηα ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα ιάβεη ππόςε ηνπ ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη ζηνλ παξόληα ΦΑΤ 

θαη ζα ηνλ ηξνπνπνηήζεη, πξνζαξκόζεη θαη αλαζεσξήζεη ζύκθσλα κε: 

 ηηο αιιαγέο θαη πξνζζήθεο ζηηο κειέηεο θαη ζύκθσλα κε ηα «σο θαηαζθεπάζηεθαλ» 

ζρέδηα (as built drawings)  

 ηελ ηειηθή επηινγή ησλ πιηθώλ θαη 

 ηελ κεζνδνινγία θαηαζθεπήο (νξγάλσζε, εμνπιηζκόο, πιηθά θιπ) πνπ ζα εθαξκόζεη ζην 

Έξγν.  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαγλσξίδεη ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο ζπκκεηνρήο θαη θάζε άιινπ θνξέα πνπ 

άκεζα ή έκκεζα εκπιέθεηαη ζην Έξγν, ν νπνίνο νθείιεη επίζεο λα ζπλεηζθέξεη κε ηε ιήςε 

θάζε δπλαηνύ κέηξνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ ινγηθά εθηθηνύ, γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ παξόληνο ΦΑΤ. 

Φπζηθά κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ ν ΦΑΤ ζα παξαδνζεί ζηνλ Κύξην ηνπ Έξγνπ ε νπνία 

ζα έρεη ηελ επζύλε πινπνίεζεο θαη ελεκέξσζήο ηνπ.  

Ο παξώλ ΦΑΤ ζπληάρζεθε απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ. Γελ θαιύπηεη 

αληηθείκελν ηπρόλ άιισλ εξγνιαβηώλ ζην ρώξν θαη ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο. 

Ο ΦΑΤ ζηνρεύεη ζηελ πξόιεςε ησλ θηλδύλσλ θαηά ηηο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ΄ όιε ηε 

δηάξθεηα δσήο ηνπ Έξγνπ θαζώο θαη ηηο εξγαζίεο ζε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο κεηαηξνπήο 

ηνπ, αλαθαίληζήο ηνπ, αθόκε θαη πιήξνπο θαηεδάθηζήο ηνπ. Λακβάλεηαη ππόςε ζε θάζε 

πεξίπησζε επεκβάζεσλ θαη ελεκεξώλεηαη άκεζα κεηά από απηέο από ην πληνληζηή ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ζα νξηζηεί θάζε θνξά.  
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Αλαιπηηθόηεξα ν ΦΑΤ: 

 θαιύπηεη όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ αλαγλσξίζζεθαλ όηη κπνξεί λα απαηηεζνύλ θαηά ηε 
ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ Έξγνπ, 

 θάλεη γεληθέο αλαθνξέο ζε δξαζηεξηόηεηεο ζηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ πνπ αθνξνύλ 
ζηε ρξήζε ηνπ, όηαλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο ν ζρεδηαζκόο κπνξεί λα επεξεάζεη 
ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζε απηέο.  

 
Ο ΦΑΤ κεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ, πξέπεη λα ελεκεξσζεί από ηνλ 
ΑΝΑΓΟΥΟ κε ηελ πξνζάξηεζε ησλ «σο θαηαζθεπάζηεθαλ» ζρεδίσλ (as built drawings).  
 
Ο ΦΑΤ ζηελ ηειηθή έθδνζε πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην Έξγν 

 Γεδνκέλα από ην ζρεδηαζκό ηνπ Έξγνπ 

 Δπηζεκάλζεηο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζην Έξγν θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζε απηό 

 Μεηξών επεκβάζεσλ ζην Έξγν 

 Οδεγίεο αζθαιείαο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ Έξγνπ  

 Φύιια πιεξνθνξηώλ αζθάιεηαο ησλ πιηθώλ (MSDS) 

 ρέδηα ηνπ Έξγνπ όπσο θαηαζθεπάζηεθε 

 Πξόγξακκα ζπληήξεζεο 

 Πίλαθα λνκνζεηεκάησλ γηα ηελ αζθάιεηα 
 
Γηα ηε ζύληαμε ηνπ παξόληνο ΦΑΤ έρνπλ ιεθζεί ππόςε θαη αλαγλσξίδνληαη όιεο νη 
απαηηήζεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο. 
 
εκεηώλεηαη όηη ν ΦΑΤ απνηειεί αλαπόζπαζην θαη δσληαλό ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο 
θαη θπξίσο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ θαη πξέπεη λα αλαζεσξείηαη, θάζε θνξά πνπ 
θξίλεηαη απαξαίηεην, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη έγθαηξα ζηηο ιεηηνπξγηθέο θαη 
θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο, όπσο απηέο ζα πξνθύπηνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ 
Έξγνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί αζθάιεηαο 
θαη πγείαο, ηελ εθάζηνηε εκπεηξία θαη γλώζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο θαη ηηο 
θνηλσληθέο απαηηήζεηο θαη πξόηππα. 
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ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 
Κύξηνο ηνπ Έξγνπ  
ΓΖΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 

Δπηβιέπνπζα ππεξεζία 
Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ - Πεξηβάιινληνο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Σκήκα Σερληθώλ 
Έξγσλ – Πξνκεζεηώλ & Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ 

Δίδνο ηνπ Έξγνπ θαη ρξήζε ηνπ 
Πξόθεηηαη γηα έξγν κηθξήο θιίκαθαο. 

Θέζε ηνπ Έξγνπ 
ηηο ηνπηθέο θνηλόηεηεο:  Ακπγδαιηάο, Καιιηαλώλ, Καιπβίσλ,  Μεζνρσξίσλ, Σζαθαίσλ, 
Ραπηαίσλ, Πνιππνηάκνπ, Νέσλ ηύξσλ, ηύξσλ,  Παξαδεηζίνπ θαη Πιαηαληζηνύ ηνπ  Γήκνπ  
Καξύζηνπ  
 
Αξηζκόο Οηθνδνκηθήο Άδεηαο: 
Γελ απαηηείηαη 

πληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ηνπ Έξγνπ:  
Γελ έρεη νξηζηεί ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ηνπ Έξγνπ 

Αλάδνρνο θαηαζθεπήο νηθνδνκηθώλ έξγσλ 

 

πληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ  

Αξκόδην ΚΔΠΔΚ 
ΚΔΠΔΚ Δπβνίαο 
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2. ΤΝΣΟΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη λα εθηειεζηεί: ζηηο ηνπηθέο  θνηλόηεηεο Ακπγδαιηάο, 

Καιιηαλώλ, Καιπβίσλ,  Μεζνρσξίσλ, Σζαθαίσλ, Ραπηαίσλ, Πνιππνηάκνπ, Νέσλ ηύξσλ, 

ηύξσλ,  Παξαδεηζίνπ θαη Πιαηαληζηνύ, ε θαηαζθεπή λέσλ θαη ε αληηθαηάζηαζε παιαηώλ 

δηθηύσλ ύδξεπζεο, ε ηνπνζέηεζε παξνρώλ ύδξεπζεο,, ε αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ 

κεησηώλ πίεζεο θιπ. 

ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 Δθζθαθή.  
 Δγθηβσηηζκόο αγσγώλ κε άκκν ιαηακείνπ. 
 Καηαζθεπή ζπλδέζεσλ. 
 Καηαζθεπή θξεαηίσλ.  
 Σνπνζέηεζε αεξεμαγσγώλ θαη εθθελσηώλ. 
 πλδέζεηο κε πθηζηάκελα δίθηπα θαη δεμακελέο. 
 Δπίρσζε νξπγκάησλ. 
 Απνθαηάζηαζε νδνζηξώκαηνο. 
 
 

 
ΗΜΔΙΧΗ: Η παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή είλαη ζύληνκε θαη δελ ππνθαζηζηά ηηο 

ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ επηκέξνπο κειεηώλ ηνπ Έξγνπ. ε πεξίπησζε 
αλαληηζηνηρίαο κε απηέο, ππεξηζρύνπλ νη ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ 
επηκέξνπο κειεηώλ. 

 
3. ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Σα δεδνκέλα πνπ πξνθύπηνπλ από ην ζρεδηαζκό ηνπ Έξγνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ζπκβαηηθά 
ηεύρε. Απηά αθνξνύλ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο, ηνπο θαλνληζκνύο, ηηο εθαξκνζζείζεο 
κειέηεο θαζώο θαη παξαδνρέο θαη θξηηήξηα ζρεδηαζκνύ. ηε ζπλέρεηα, γηα ιόγνπο 
πιεξόηεηαο ηνπ ΦΑΤ ζύκθσλα κε ην ΠΓ 305/96, παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά δεδνκέλα από ην 
ζρεδηαζκό ηνπ Έξγνπ. 
Απηά αθνξνύλ: 

 ζηηο κειέηεο πνπ αθνξνύλ ζην Έξγν, 

 αλάιπζε εξγαζηώλ ζε θάζεηο 

 ζηηο γεληθέο αξρέο απνθπγήο εξγαζηαθώλ θηλδύλσλ, 
 
4. ΜΔΛΔΣΔ 
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ νη παξαθάησ κειέηεο: 

 _ 
 
5. ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ Δ ΦΑΔΙ 
Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ  είλαη: 

 Δθζθαθή.  
 Δγθηβσηηζκόο αγσγώλ κε άκκν ιαηακείνπ. 
 Καηαζθεπή ζπλδέζεσλ. 
 Καηαζθεπή θξεαηίσλ.  
 Σνπνζέηεζε αεξεμαγσγώλ θαη εθθελσηώλ. 
 πλδέζεηο κε πθηζηάκελα δίθηπα θαη δεμακελέο. 
 Δπίρσζε νξπγκάησλ. 
 Απνθαηάζηαζε νδνζηξώκαηνο 
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6. ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΟΦΤΓΗ ΔΡΓΑΙΑΚΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ 
Έρνπλ ιεθζεί ππόςε νη γεληθέο αξρέο απνθπγήο εξγαζηαθώλ θηλδύλσλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζην άξζξν 7 ηνπ ΠΓ 17/96 πνπ πξνζαξκόδνληαη ζηα ηερληθά έξγα θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Δμάιεηςε θηλδύλσλ 

 Αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ ζηελ πεγή ηνπο 

 Δθηίκεζε θηλδύλσλ πνπ δελ κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ θαη κέηξα γηα ηελ πξόιεςή ηνπο  

 Πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ εξγαζίαο θαη ηνπ ηπρόλ απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ, όπνπ 
ζεσξείηαη απαξαίηεηνο, ιόγσ πςειήο επηθηλδπλόηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, 
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ Έξγνπ 

 Αληηθαηάζηαζε ησλ επηθίλδπλσλ πιηθώλ κε άιια, ιηγόηεξν επηθίλδπλα (όπνπ είλαη 
δπλαηό) 

 Πξνηεξαηόηεηα ζηα κέηξα νκαδηθήο πξνζηαζίαο ζε ζρέζε κε ηα κέηξα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο  

 Πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή αλάπηπμε 

 ρεδηαζηηθέο, ηερληθέο θαη/ ή νξγαλσηηθέο επηινγέο γηα ηελ επίηεπμε πξνγξακκαηηζκνύ 
ησλ δηαθόξσλ εξγαζηώλ θαη ζηαδίσλ εξγαζίαο πνπ γίλνληαη ηαπηόρξνλα ή δηαδνρηθά. 

 
7. ΜΗΣΡΧΟ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΣΟ ΔΡΓΟ  
Κάζε επέκβαζε πνπ γίλεηαη ζην θηίξην, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ, ε νπνία έρεη επίδξαζε 
ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ζε αξρείν (πρ κεηξών επεκβάζεσλ ζην 
Έξγν). Σν κεηξών επεκβάζεσλ ζην Έξγν πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη κεηά από θάζε λέα 
επέκβαζε, κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθύπηνπλ θάζε θνξά (πρ αιιαγή ζε νδεύζεηο δηθηύσλ 
Ζ/Μ, αιιαγή ρξήζεο ρώξσλ, αιιαγή ζε εμόδνπο δηαθπγήο). 
 
Τπόδεηγκα Μεηξώνπ Δπεκβάζεσλ ζην Έξγν παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 2 ηνπ παξόληνο 
ΦΑΤ. 
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8. ΟΓΗΓΙΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

8.1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

Κάζε εξγαζία ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ λα γίλεηαη θάησ από ηελ επνπηεία ηνπ ηερληθνύ 
αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ππεύζπλνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ. Ο ηερληθόο αζθαιείαο θαη ν ππεύζπλνο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα 
ελεκεξώλνληαη θαη λα παξαθνινπζνύλ ηηο εξγαζίεο, λα θαηαγξάθνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ ηηο 
αιιαγέο, εμαζθαιίδνληαο όηη ζπκπιεξώλεηαη ην έληππν ΜΖΣΡΩΟ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΣΟ 
ΔΡΓΟ (Παξάξηεκα 2) ή άιιν ηζνδύλακν ζύζηεκα. 
 
Γηα θάζε επηκέξνπο εξγαζία ζα ηεξνύληαη: 

 Ζ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα (δεο παξάξηεκα, όπσο ζπκπιεξώλεηαη ζηε 
δηάξθεηα δσήο ηνπ Έξγνπ). 

 Οη πιένλ ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα πνπ ζα νξηζηνύλ από 
ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην (κεηά από εηζήγεζε ηνπ Σερληθνύ Αζθαιείαο ζε ζπλεξγαζία κε 
ηνλ Τπεύζπλν Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή ππόδεημε ησλ ηνπηθώλ 
αξρώλ) 

 Απαηηήζεηο ησλ αξκνδίσλ θαη ηνπηθώλ αξρώλ (ΚΔΠΔΚ).  

 Οη νδεγίεο ησλ πξνκεζεπηώλ εμνπιηζκνύ. 

 Οη νδεγίεο ησλ παξαζθεπαζηώλ πιηθώλ. 
 
Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνύ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαη λα 
εθαξκόδνληαη θαηά πεξίπησζε, εθηόο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ νδεγηώλ ησλ 
πξνκεζεπηώλ θαη θαηαζθεπαζηώλ, θαη νη αληίζηνηρεο νδεγίεο ηνπ ΣΔΔ. 
 
εκεηώλεηαη όηη ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα θάζε θνξά κπνξεί λα έρνπλ εθαξκνγή πεξηζζόηεξεο 
από κηα νδεγίεο αζθαιείαο. Πξέπεη θάζε θνξά λα ιακβάλνληαη ππόςε όιεο νη νδεγίεο 
αζθαιείαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή. 
 
εκεηώλεηαη επίζεο όηη νη νδεγίεο ζα πξέπεη λα πξνθύςνπλ από ηελ εθηίκεζε ηεο 
επηθηλδπλόηεηαο ηεο θάζε εξγαζίαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηή ζα 
πινπνηείηαη θάζε θνξά. ύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ν εξγνδόηεο νθείιεη λα έρεη 
ζηε δηάζεζή ηνπ γξαπηή εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο (επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ).   
 

8.2. ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

Ο ζσζηόο θαζαξηζκόο απνηειεί νπζηαζηηθό ζηνηρείν γηα ηε δηαηήξεζε θαιώλ ζπλζεθώλ 
εξγαζίαο, θαζώο ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ πξόιεςε ησλ ηξαπκαηηζκώλ θαη ησλ 
επαγγεικαηηθώλ αζζελεηώλ. Δπίζεο ε θαζαξηόηεηα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε δηαηήξεζε 
πγηνύο θαη πνηνηηθνύ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο ησλ 
γξαθείσλ. Οη εξγαζίεο θαζαξηόηεηαο πνπ ζα εθηεινύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ γξαθείσλ ζα είλαη νη εμήο: 

 Καζαξηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ. 
 
Ο ζσζηόο θαζαξηζκόο δελ είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζεί ρσξίο θαιή ζέιεζε θαη ζπκκεηνρή 
όισλ ζηνλ ρώξν εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα όινη νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα: 

 Δίλαη ελεκεξσκέλνη γηα ην πξόγξακκα θαζαξηόηεηαο 

 πκκεηέρνπλ κε ξππαίλνληαο ηνλ ρώξν 

 Φξνληίδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πγηεηλή 
 
Δπίζεο ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηόηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πξόθεηηαη λα 
παίμνπλ νη επηζθέπηεο ηνπ ρώξνπ. 
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8.2.1. Κίλδπλνη 

Όηαλ δελ ηεξνύληαη ηα απαηηνύκελα κέηξα ζσζηνύ θαζαξηζκνύ δεκηνπξγνύληαη θίλδπλνη: 

 Πηώζεο, γιηζηξήκαηνο, παξαπαηήκαηνο ιόγσ νιίζζεζεο ζε γιηζηεξό δάπεδν  

 Ππξθαγηώλ από ηελ αθαηάζηαηε απνζήθεπζε πιηθώλ ή απνξξηκκάησλ  

 Τγείαο από ηε ζπζζώξεπζε ζθόλεο, ζθνππηδηώλ, κηθξννξγαληζκώλ θιπ 
 
Καηά ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ελδέρεηαη λα αληηκεησπηζηνύλ νη παξαθάησ θίλδπλνη 

 Πηώζεο, γιηζηξήκαηνο, παξαπαηήκαηνο 

 Ππξθαγηάο  

 Ζιεθηξνπιεμίαο  

 Έθζεζεο ζε βιαπηηθνύο παξάγνληεο (εηζπλνή, επαθή κε δέξκα, επαθή κε κάηηα, 
θαηάπνζε) 

 
8.2.2. Απαηηνύκελα κέηξα πξνζηαζίαο 

Γηα ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη όηη: 

 Ο θαζαξηζκόο γίλεηαη ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα θαη πεξηιακβάλεη όιεο ηνπο ρώξνπο 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Ζ δηάηαμε ησλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ δηεπθνιύλεη ηνλ θαζαξηζκό ηνπο. 

 Σν πξόγξακκα πξνβιέπεη ηελ κηθξόηεξε ελόριεζε ή επηθηλδπλόηεηα γηα ηνπο 
εξγαδόκελνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνπο επηζθέπηεο - ρξήζηεο.  

 Δξγαιεία, πιηθά εύρξεζηα ή άρξεζηα, δελ επηηξέπεηαη λα εγθαηαιείπνληαη ζηα δάπεδα, 
ηηο ζθάιεο, ηνπο δηαδξόκνπο, όπνπ είλαη δπλαηόλ λα εκπνδίδνπλ ή λα πξνθαινύλ 
αηπρήκαηα. 

 Όηαλ νη εξγαζίεο θαζαξηόηεηαο εθηεινύληαη ζε ώξεο ρξήζεο ησλ ρώξσλ ηόηε λα 
ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθέο πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο ησλ ρξεζηώλ ηνπ ρώξνπ (πρ ζηνπο 
ρώξνπο πνπ ζθνπγγαξίδνληαη λα ηνπνζεηνύληαη πηλαθίδεο ΚΗΝΓΤΝΟ 
ΓΛΤΣΡΖΜΑΣΟ!).  

 Υξεζηκνπνηνύληαη κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 
παξαζθεπαζηώλ ησλ νπζηώλ θαζαξηζκνύ. 

 Αλάινγα κε ην πιηθό ησλ δαπέδσλ ή ηελ θάιπςή ηνπ λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα θαηάιιεια 
πιηθά θαη κέζα θαζαξηζκνύ.  

 Οη ειεθηξηθέο ζθνύπεο λα ζπληεξνύληαη ηαθηηθά θαη λα ειέγρνληαη γηα ηελ εθπνκπή 
ζθόλεο. 

 Τπάξρεη επαξθήο αξηζκόο δνρείσλ γηα απνξξίκκαηα ζηνπο θαηάιιεινπο ρώξνπο. 

 Σα θαζαξηζηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηα δάπεδα ζα πξέπεη λα κελ αλαζηέιινπλ/ 
κεηώλνπλ ηελ αληηνιηζζεξόηεηα ησλ δαπέδσλ.  

 Γεληθά όια ηα θαζαξηζηηθά επηθαλεηώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα πξέπεη λα κελ 
αιινηώλνπλ ηηο θπζηθέο ηδηόηεηεο ησλ επηθαλεηώλ (π.ρ. ρξώκα) θαη πξνθύπηνπλ λέεο 
εξγαζίεο.  

 
 
ΠΡΟΟΥΗ! Οη εξγαζίεο ζε ύςνο ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο πξέπεη λα δηαθόπηνληαη όηαλ 

επηθξαηνύλ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ζπειιώδεηο άλεκνη, ηζρπξέο 
βξνρνπηώζεηο, θαύζσλαο). 

 
Δηδηθόηεξα κέηξα (πρ ηαηξηθέο εμεηάζεηο πξνζσπηθνύ, ρξήζε καζθώλ θαη άιισλ ΜΑΠ) ζα 
πξνθύςνπλ από ηελ Γξαπηή Δθηίκεζε ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ πνπ ζα εθπνλεζεί κε 
επζύλε ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο, πνπ ζα νξίζεη ν αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ ή ηεο επηρείξεζεο πνπ 
πξόθεηηαη λα αλαιάβεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο.  
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8.3. ΔΙΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

 
 

8.3.1. Υεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ: 

 Ζ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε ησλ θνξηίσλ απνθεύγεηαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ. 

 Πξνηείλεηαη ε ππνβνήζεζε ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε κεραληθά κέζα. 

 ε πεξηπηώζεηο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ ρξεζηκνπνηείηαη πξνζσπηθό ζε 
θαηάιιειε θπζηθή θαηάζηαζε (ρσξίο κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα).  

 Σεξνύληαη νη θαλόλεο αζθαινύο δηαθίλεζεο ιακβάλνληαο ππόςε ηελ εξγνλνκία, ην 
κέγεζνο, ην βάξνο ηνπ θνξηίνπ, ηελ απόζηαζε θαη ηνλ ηξόπν κεηαθνξάο. 

 Σα θνξηία έρνπλ ζεκεία πηαζίκαηνο θαη νη εξγαδόκελνη δελ θηλδπλεύνπλ λα ηνπο 
γιηζηξήζνπλ ηα αληηθείκελα πνπ κεηαθέξνπλ.   

 
8.3.2. Υξήζε Μεραλώλ:  

 Σα κεραλήκαηα θαη νη κεραλέο είλαη πηζηνπνηεκέλα θαη θέξνπλ ηελ έλδεημε CE. 

 Οη κεραλέο είλαη ζύκθσλεο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο αζθαιείαο. 

 Ζ ρξήζε ησλ κεραλώλ είλαη ε πξνβιεπόκελε από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 

 Οη κεραλέο ζπληεξνύληαη όπσο πξνβιέπεηαη θαη ηα κεραληθά ηνπο κέξε είλαη 
πξνθπιαγκέλα. 

 Αλ ρξεζηκνπνηνύληαη κεραλέο εζσηεξηθήο θαύζεο, δελ ιεηηνπξγνύλ ζε ρώξν πνπ δελ 
αεξίδεηαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. 

 Σα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ πιηθώλ είλαη ζε άξηζηε 
θαηάζηαζε, ρξεζηκνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο θαη 
εδξάδνληαη αζθαιώο. Σν αλπςνύκελν βάξνο δελ μεπεξλά πνηέ ην πξνβιεπόκελν θαη 
ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή αλύςσζε (θνπκαληαδόξνο έκπεηξνο, νπηηθή επαθή 
θνξηίνπ θαη ρεηξηζηή). 

 Οη κεραλέο είλαη γεησκέλεο θαη δηπιά κνλσκέλεο. 

 Οη ρεηξηζηέο κεραλώλ έρνπλ ηηο απαηηνύκελεο άδεηεο (εθόζνλ απαηηείηαη από ηε 
Ννκνζεζία ή ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο).  

 
8.3.3. Δξγαιεία ρεηξόο θαη ειεθηξηθά εξγαιεία: 

 Σα εξγαιεία ρεηξόο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ εξγαζία, ζπληεξεκέλα 
θαη αληηθαζίζηαληαη, όηαλ απαηηείηαη. 

 Σα ειεθηξηθά εξγαιεία είλαη γεησκέλα θαη δηπιά κνλσκέλα. 

 Οη δηαδξνκέο ησλ θαισδίσλ ειεθηξηθώλ εξγαιείσλ δελ πξέπεη λα παξεκπνδίδνπλ άιιεο 
δξαζηεξηόηεηεο ζην ρώξν θαη λα δεκηνπξγνύλ θίλδπλν θζνξάο ησλ θαισδίσλ. 

 
8.3.4. Ηιεθηξηθέο εξγαζίεο: 

 Δηδηθά γηα ειεθηξηθέο εξγαζίεο απαηηείηαη αδεηνύρνο ειεθηξνηερλίηεο/ ειεθηξνιόγνο 
αλάινγα κε ηε ηζρύ. 

 Πξηλ ηηο εξγαζίεο ζε ειεθηξηθά δίθηπα εμαζθαιίδεηαη ε δηαθνπή ηεο ειεθηξηθήο ηάζεο κε 
έιεγρν ζε όινπο ηνπο πόινπο θαη θάζε πηζαλή νδό. Δπίζεο ηνπνζεηείηαη ελεκεξσηηθή 
πηλαθίδα γηα ηηο εξγαζίεο θαζώο θαη πηλαθίδα απαγόξεπζεο αλνίγκαηνο ηνπ δηαθόπηε 
παξνρήο (πξνηείλεηαη θιείδσκα γηα Ζ/Ε, κεηαζρεκαηηζηέο θαη θεληξηθνύο πίλαθεο θαη 
γεληθά γηα όιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πςειήο/κέζεο ηάζεο). Οη πηλαθίδεο πξέπεη λα 
απνζπξζνύλ άκεζα κεηά ηε ιήμε ησλ εξγαζηώλ. 

 Όιεο νη δηαηάμεηο θαη εμνπιηζκνί αζθαιείαο (πρ πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδώκαηα, 
πξνθπιαθηήξεο, ππξνζβεζηήξεο, ζήκαηα, ΜΑΠ) ππάξρνπλ θαη δηαηεξνύληαη ζε θαιή 
θαηάζηαζε, θαη δελ απνκαθξύλνληαη, ηξνπνπνηνύληαη ή θαηαζηξέθνληαη από ην 
πξνζσπηθό ή ηξίηνπο. 

 Οη δηαδξνκέο ησλ θαισδίσλ ειεθηξηθώλ εξγαιείσλ δελ πξέπεη λα παξεκπνδίδνπλ άιιεο 
δξαζηεξηόηεηεο ζην ρώξν θαη λα δεκηνπξγνύλ θίλδπλν θζνξάο ησλ θαισδίσλ. 
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8.3.5. Ππξόζβεζε: 

 ε θάζε επέκβαζε ζην ζύζηεκα ππξαζθάιεηαο (ζπληεξήζεηο, επεθηάζεηο, θιπ) πξέπεη 
λα εμαζθαιίδεηαη όηη ππάξρεη πιήξεο έιεγρνο θαη ε θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο (κεξηθή 
ηνπηθά ή γεληθή) ππνθαζίζηαηαη από άιια ζπζηήκαηα. 

 Μεηά από θάζε ζπληήξεζε-επηζθεπή-επέθηαζε πξέπεη λα δνθηκάδεηαη ην ζύζηεκα 
ππξαλίρλεπζεο θαη λα επηβεβαηώλεηαη ε θαιή ηνπ ιεηηνπξγία.    

 εκεηώλεηαη όηη πξέπεη λα επηζπλαθζεί ην ζρεηηθό δειηίν πιεξνθνξηώλ αζθάιεηαο ησλ 
κέζσλ θαηάζβεζεο (πρ CO2). 

 Πξνζνρή ζηε ρξήζε θαηαζβεζηηθώλ κέζσλ. Να ρξεζηκνπνηείηαη πάληα ην θαηάιιειν 
θαηαζβεζηηθό κέζν θαηά πεξίπησζε θαη πνηέ λεξό ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπεηαη 
ρξήζε CO2 (ή όηη άιιν έρεη πξνζδηνξηζηεί ζην κέιινλ γηα θαηάζβεζε εηδηθώλ ππξθαγηώλ, 
π.ρ. γηα εύθιεθηα πγξά, Ζ/Τ θιπ).  
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9. ΓΔΛΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ 
ην παξάξηεκα ηνπ ΦΑΤ ζα πξνζαξηεζνύλ ηα δειηία πιεξνθνξηώλ αζθάιεηαο (MSDS) ησλ 
πιηθώλ πνπ ζα ελζσκαησζνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, κε 
επζύλε ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 
 
Ο Σερληθόο Αζθαιείαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζαξηήζεη ζην παξάξηεκα ηα δειηία 
πιεξνθνξηώλ αζθάιεηαο (MSDS) ησλ πιηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε ζπληήξεζε 
θαη ζε ελδερόκελεο επηζθεπέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 
εκεηώλεηαη όηη ε πξνζθόκηζε ησλ δειηίσλ πιεξνθνξηώλ αζθάιεηαο (MSDS) ησλ πιηθώλ 
είλαη λνκνζεηηθή ππνρξέσζε όισλ ησλ πξνκεζεπηώλ. 
 
Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ησλ MSDS, ζα πξέπεη λα δνζεί από ηνλ ζπληνληζηή αζθαιείαο 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ Πίλαθαο Δλζσκαησκέλσλ-Υξεζηκνπνηνύκελσλ Δπηθίλδπλσλ 
γηα Αζθάιεηα-Τγεία-Πεξηβάιινλ Τιηθώλ (δεο ζρεηηθό έληππν παξαθάησ) πνπ λα θαηαγξάθεη: 

 Ολνκαζία θαη ηύπνο πιηθνύ (ρεκηθή νλνκαζία, εκπνξηθή νλνκαζία, πξνέιεπζε θιπ) γηα 
ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό ηνπ, 

 Θέζεηο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί-ηνπνζεηεζεί ζην Έξγν, 

 Κηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ησλ επηθίλδπλσλ πιηθώλ θαη εηδηθά κέηξα 
πξνζηαζίαο ζηε δηαθίλεζε, εθαξκνγή, ζπληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο. 

 
Ο Πίλαθαο απηόο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη αλ ζηε δηάξθεηα δσήο ηνπ Έξγνπ (θαλνληθή 
ιεηηνπξγία) πξνθύςνπλ λέα ζηνηρεία γηα ηα πιηθά πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί (πνπ 
ελδερνκέλσο ζεσξνύληαλ αξρηθά αθίλδπλα ή άιιεο επηθηλδπλόηεηαο).  
 
 
10. ΥΔΓΙΑ ΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Χ ΚΑΣΑΚΔΤΑΘΗΑΝ 
Με επζύλε ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζα πξνζαξηεζεί ζην παξάξηεκα ηνπ ΦΑΤ ν θαηάινγνο ησλ 
ζρεδίσλ «σο θαηαζθεπάζζε» θαη ησλ κειεηώλ  ηνπ Έξγνπ. 
 
Υξήζηκε θξίλεηαη θαη ε πξνζάξηεζε αξρείνπ θσηνγξαθηώλ ζηνλ ΦΑΤ γηα ηελ επθνιόηεξε 
θαηαλόεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  
 
 
11. ΔΞΟΠΛΙΜΟ 
Με επζύλε ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζα πξνζαξηεζεί ζην παξάξηεκα ηνπ ΦΑΤ ν θαηάινγνο 
εμνπιηζκνύ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 
 
12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 
Με επζύλε ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζα πξνζαξηεζεί ζην παξάξηεκα ν πίλαθαο ζπληήξεζεο ηνπ 
εμνπιηζκνύ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή/ πξνκεζεπηή 
ηνπ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 ΜΖΣΡΩΟ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΣΟ ΔΡΓΟ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 ΖΜΑΝΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4 ΟΡΗΜΟΗ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
 
ΔΣΟ ΦΔΚ ΝΟΜΟ ΣΙΣΛΟ 

1933 406/A Π.Γ. 22/12/33 Πεξί αζθάιεηαο εξγαηώλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηώλ 
θιηκάθσλ. 

1950 82/A Β.Γ. 16/17.3.50 Δπίβιεςε κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

1969 1Β/69 ΤΑ ζη/116464/69 Πεξί όξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ κεηαθνξά πξνζώπσλ δηα θνξηεγώλ 
ηδησηηθήο ρξήζεσο. 

1974 1266/B Τ.Α .Γ1γ/9900/74 Πεξί Τπνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξησλ [ΣΡ κε ηηο Γ1/2400/75 
(371/Β/75) θαη Αηβ/2055/80 (338/Β/80)]. 

1975 371Β ΤΑ Γ1/2400/75 Πεξί Τπνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξησλ [ΣΡ κε ηελ Αηβ/2055/80 
(338/Β/80)]. 

1975 189/A N. 158/75 Πεξί εξγαζίαο επί ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ επξηζθνκέλσλ ππό ηάζη. 
 

 
1978 

 
3/A 

 
Π.Γ. 17/78 

Πεξί ζπκπιεξώζεσο ηνπ από 22/29.12.33 Π. δ/ηνο πεξί αζθάιεηαο εξγαηώλ 
θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηώλ θιηκάθσλ. 
 

1978 20/Α Π.Γ.95/78 Πεξί κέηξσλ Τγηεηλήο θαη Αζθαιείαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο 
ζπγθνιιήζεσλ. 
. 

1980 338/Β ΤΑ Αηβ/2055 Πεξί Τπνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξησλ. 

1980 193/A Π.Γ. 778/80 Πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ. 
 

1981 195/A Ν. 1181/81 Πεξί θπξώζεσο ηεο ςεθηζζείζεο εηο Γελεύε ην έηνο 1960 ππ' αξ.115 
ζπκβάζεσο "πεξί πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ από ηαο ηνληίδνπζαο 
αθηηλνβνιίαο" (78/610/ΔΟΚ). 
 

1981 260/A Π.Γ. 1073/81 Πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηειέζηλ εξγαζηώλ εηο εξγνηάμηα 
νηθνδνκώλ θαη πάζεο θύζεσο έξγσλ αξκνδηόηεηνο πνιηηηθνύ κεραληθνύ/ 
δηνξζώζεηο ζθαικάησλ. 

1983 121/B ΑΠ.ΒΜ5/30058/82 Έγθξηζε πξόηππεο πξνδηαγξαθήο ζεκάλζεσο εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε 
νδνύο εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ. 
 

1983 126/A Ν. 1396/83 Τπνρξεώζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκηθέο 
θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα. 
 

1984 49/A Ν. 1430/84 Κύξσζε ηεο αξηζκ. 62 Γηεζλνύο πκβάζεηο Δξγαζίαο " πνπ αθνξά ηηο 
δηαηάμεηο αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία" θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ 
πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηή. 
 

1984 154/B ΑΠ. 130646/84 Ηκεξνιόγην κέηξσλ αζθάιεηαο 
 

1985 212A N. 1568/85 Νόκνο Πιαίζην 
 

1985 280/B ΤΑ 2ζη/1539/85 Βαζηθνί θαλόλεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ & ησλ εξγαδόκελσλ 
από ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ από ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο. 
 

1986 570/Β ΤΑ αξ. Οηθ. 
56206/1613 

Πξνζδηνξηζκόο ηεο ερεηηθήο εθπνκπήο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ 
εξγνηαμίνπ ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 79/113/ΔΟΚ, 81/1051/ΔΟΚ θαη 
85/405/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 1978, ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 
1981 θαη 11εο Ινπιίνπ 1985. 
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ΔΣΟ ΦΔΚ ΝΟΜΟ ΣΙΣΛΟ 

1987 149/A Π.Γ. 315/87 ύζηαζε επηηξνπήο Τ+Α ηεο εξγαζίαο (ΔΤΑΔ) ζε εξγνηάμηα νηθνδόκσλ θαη 
ελ γελεί ηερληθώλ έξγσλ. 

1987 291/Β ΤΑ 281/Β/87 πζθεπέο πίεζεο θαη κέζνδνη ειέγρνπ απηώλ. 
 

1987 467/B ΑΠ. 131325/87 ύζηαζε κηθηώλ Δπηηξνπώλ Διέγρνπ ζε νηθνδνκέο θαη εξγνηαμηαθά έξγα. 
 

1987 624/Β ΤΑ Β/19338/1944/87 Υαιύβδηλεο θηάιεο αεξίνπ ρσξίο ζπγθόιιεζε. 
 

1987 624/Β ΤΑ Β/19339/1945/87 Υαιύβδηλεο θηάιεο αεξίνπ ρσξίο ζπγθόιιεζε, θαηαζθεπαζκέλεο από 
θεθξακκέλν ή κε αινπκίλην. 
. 

1987 625/Β ΤΑ Β/1934/1946/87 πγθνιιεηέο θηάιεο αεξίνπ από κε θεθξακκέλν ράιπβα. 
 

1988 138/A Π.Γ. 294/88 Διάρηζηνο ρξόλνο απαζρόιεζεο Σερληθνύ αζθαιείαο (ΣΑ) θαη Γηαηξνύ 
Δξγαζίαο, Δπίπεδν γλώζεσλ θαη εηδηθόηεηα ΣΑ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 
εθκεηαιιεύζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Ν 1568/85 "Τγηεηλή θαη 
Αζθάιεηα ησλ Δξγαδόκελσλ"  
 

1988 751/Β ΤΑ αξ. Οηθ. 
69001/1921 

Έγθξηζε ηύπνπ ΔΟΚ γηα ηελ νξηαθή  ηηκή ζηάζκεο ζνξύβνπ κεραλεκάησλ θαη 
ζπζθεπώλ εξγνηαμίνπ θαη εηδηθόηεξα ησλ κεραλνθίλεησλ αεξνζπκπηεζηώλ, 
ησλ ππξγνγεξαλώλ, ησλ ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ ζπγθόιιεζεο θαη 
ηζρύνο 
 

1989 567/B ΚΤΑ 1197/89 Σαμηλόκεζε ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε επηθίλδπλσλ παξαζθεπαζκάησλ. 

1989 85/A Ν. 1837/89 Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλήιηθσλ θαηά ηελ απαζρόιεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
 

1989 930/B ΑΠ. 131099/89 Πξνζηαζία  ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρεη ε πγεία 
ηνπο κε ηελ απαγόξεπζε νξηζκέλσλ εηδηθώλ παξαγόλησλ θαη /ή νξηζκέλσλ 
δξαζηεξηνηήησλ (88/364/ΔΟΚ). 
 

1990 11/A Π.Γ 31/90 Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκόο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ 
εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ.[ΣΡ.Π.Γ 49/91(180/Α)]. 
 

1990 620/B ΑΠ. 130627/90 Καζνξηζκόο επηθίλδπλσλ, βαξηώλ, ή αλζπγηεηλώλ εξγαζηώλ γηα ηελ 
απαζρόιεζε ησλ αλήιηθσλ. 
 

1991 180/A Π.Γ.49/91 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Π.Γ.31/90 
 

1991 38/A Π.Γ. 85/91 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θίλδπλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιόγν ηεο 
έθζεζεο ηνπο ζην ζόξπβν  θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ 
νδεγία 86/188 ΔΟΚ. 
 

1991 431/Β ΤΑ 12479/Φ17/414/91 Απιά δνρεία πίεζεο 
 

1991 487/Β ΤΑ Β./15233/3.7.91 ρεηηθά κε ζπζθεπέο αεξίνπ. 
 

1992 182/Α Ν. 2094 Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. 
 

1992 370/B ΑΠ. 1872/92 Ρύζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε βηβιίνπ απαζρνινπκέλνπ 
πξνζσπηθνύ ζηα νηθνδνκηθά θαη ηερληθά έξγα. 
 

1992 74/A Π.Γ. 157/92 Δπέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθώλ 
απνθάζεσλ πνπ εθδόζεθαλ κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ Ν 1568/85 Τγηεηλή θαη 
Αζθάιεηα Δξγαζίαο ζην δεκόζην ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ. 
 

1993 34/A Π.Γ. 77/93 Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από θπζηθνύο, ρεκηθνύο θαη 
βηνινγηθνύο παξάγνληεο θαη ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε πξνο ηελ 
νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ 88/642/ΔΟΚ.  
 

1993 160/A Π.Γ. 377/93 Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο νδεγίεο 89/392/ΔΟΚ θαη 
91/368/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο (ζπκπι. Π.Γ. 18/1996) 
 

1993 187/B ΑΠ. Β4373/1205/93 Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηώλ ησλ θξαηώλ κειώλ, ζρεηηθά κε ηα κέζα 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο.  
 

1993 665/B ΑΠ. 
15177/Φ17.4/404/93 

Αλαγλώξηζε δπλαηόηεηαο αλάιεςεο Δξγαζηώλ ειέγρνπ δνρείσλ πίεζεο θαη 
ζπζθεπώλ αεξίνπ. 
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1993 756/Β ΑΠ. 
16440/Φ.10.4/445/93 

Καλνληζκόο  παξαγσγήο  θαη  δηάζεζεο  ζηελ  αγνξά  ζπλαξκνινγνύκελσλ  
κεηαιιηθώλ  ζηνηρείσλ  γηα  ηελ  αζθαιή  θαηαζθεπή  θαη  ρξήζε  κεηαιιηθώλ  
ζθαισζηώλ. 

1993 673/B ΑΠ. 
14165/Φ17.4/373/93 

Καλνληζκόο γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη θπθινθνξία ησλ δνρείσλ πίεζεο 
θαη ησλ ζπζθεπώλ αεξίνπ. 
 

1994 220/A Π.Γ. 395/94 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε 
εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο εξγαδόκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ 
 

1994 220/A Π.Γ. 396/94 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε από ηνπο 
εξγαδόκελνπο εμνπιηζκώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/656/ΔΟΚ 

1994 221/A Π.Γ. 397/94 Διάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ην ρεηξσλαθηηθό ρεηξηζκό 
θνξηίσλ όπνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο θίλδπλνο βιάβεο ηεο ξάρεο θαη νζθπτθήο 
ρώξαο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 90/269/ΔΟΚ. 

1994 221/A Π.Γ. 398/94 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εξγαζία γηα ηε 
ρξήζε  ζε εμνπιηζκό κε νζόλε νπηηθήο απεηθόληζεο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ 
νδεγία 90/70/ΔΟΚ 
 

1994 221/A Π.Γ. 399/94 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 
έθζεζε ζε θαξθηλνγόλνπο παξάγνληεο  θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε 
ηελ νδεγία 90/394 ΔΟΚ. 
 

1994 450/B ΑΠ. 8881/94 Σξνπνπνίεζε ηεο 4373/1205/11.3.1993 (187/Β) θνηλήο απόθαζεο ησλ 
ππνπξγώλ Δζλ. Οηθνλνκίαο, Δξγαζίαο θαη Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη 
Σερλνινγίαο γηα ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ ζπκβνπιίνπ 93/95/ΔΟΚ θαη 93/68/ΔΟΚ.  
 

1994 705/B ΑΠ. 378/94 Δπηθίλδπλεο νπζίεο, ηαμηλόκεζε, ζπζθεπαζία θη επηζήκαλζε απηώλ ζε 
ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ επξσπατθώλ 
θνηλνηήησλ 67/548/ΔΟΚ όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη 
 

1995 6/A  Γηνξζώζεηο ζθαικάησλ ζηα Π.Γ. 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 397/94 
(221/Α), 398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α) 
 

1995 67/A Π.Γ. 105/95 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ. 
 

1995 97/A Π.Γ. 186/95 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιόγν 
έθζεζεο ηνπο ζε βηνινγηθνύο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε 
κε ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο 90/679/ΔΟΚ θαη 93/88/ΔΟΚ. 
 

1996 10/A Π.Γ. 16/96 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/ΔΟΚ. 
 

1996 11/A Π.Γ. 17/96 Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ 
εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ.  
 

1996 12/A Π.Γ. 18/96 Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ/ΣΟ 337/1993 ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο ζε ζπκκόξθσζε 
πξνο ηηο νδεγίεο ηνπ ζπκβνπιίνπ 93/44/ΔΟΚ θαη 93/68/ΔΟΚ. 

1996 212/A Π.Γ. 305/96 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα αζθάιεηα θαη πγεία πνπ πξέπεη λα 
εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ 
νδεγία 92/57/ΔΟΚ.  
 

1997 150/Α Π.Γ  174/97 Σξνπνπνίεζε  ηνπ  Π.Γ 186/95 

1997 150/Α Π.Γ  175/97 Σξνπνπνίεζε  ηνπ  Π.Γ 70α/ 88 
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1997 150/Α Π.Γ 176/97 Μέηξα  γηα  ηελ  βειηίσζε  ηεο  αζθάιεηαο  θαη  πγείαο  θαηά  ηελ  εξγαζία  
ησλ  εγθύσλ, ιερώλσλ  θαη  γαινπρνπζώλ  εξγαδνκέλσλ , ζε  ζπκκόξθσζε  
κε  ηελ  νδεγία  92/85/ΔΟΚ 

1998 67/Α Π.Γ 62/98 Μέηξα  γηα  ηελ  πξνζηαζία  ησλ  λέσλ  θαηά  ηελ  εξγαζία  , ζε  
ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  94/33/ΔΚ 

1999 9/Α Π.Γ 15/99 Σξνπνπνίεζε  ηνπ  π.δ  ΄΄Πξνζηαζία  ησλ  εξγαδνκέλσλ  από  θηλδύλνπο  
πνπ  δηαηξέρνπλ  ιόγσ  ηεο  έθζεζεο  ηνπο  ζε  βηνινγηθνύο  παξάγνληεο  
θαηά  ηελ  εξγαζία  ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηηο  νδεγίεο  90/679/ΔΟΚ  θαη  
93/88/ΔΟΚ’’  (97/Α) όπσο  ηξνπνπνηήζεθε  κε  ην  π.δ  174/97 (150/Α) ζε  
ζπκκόξθσζε  κε  ηηο  νδεγίεο  97/59/ΔΚ  θαη  97/65/ΔΚ  ηεο  Δπηηξνπήο. 

1999 94/Α Π.Γ 88/99 Διάρηζηεο  πξνδηαγξαθέο  γηα ηελ  νξγάλσζε  ηνπ  ρξόλνπ  εξγαζίαο  ζε  
ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  93/104/ΔΚ 

1999 94/Α Π.Γ 89/99 Σξνπνπνίεζε  ηνπ  π.δ  395/94  ΄΄Διάρηζηεο  πξνδηαγξαθέο  αζθάιεηαο  θαη  
πγείαο  γηα  ηε  ρξεζηκνπνίεζε  εμνπιηζκνύ  εξγαζίαο  από  ηνπο  
εξγαδόκελνπο  θαηά  ηελ  εξγαζία  ηνπο  ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  
89/655/ΔΟΚ΄΄  (220/Α) ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  95.63/ΔΚ  ηνπ  
πκβνπιίνπ 

1999 102/Α Π.Γ 95/99 Όξνη ίδξπζεο  θαη  ιεηηνπξγίαο  Τπεξεζηώλ  Πξνζηαζίαο  θαη  Πξόιεςεο 

1999 134/Α Π.Γ 136/99 Οξγάλσζε  Τπεξεζηώλ  ώκαηνο  Δπηζεώξεζεο  Δξγαζίαο. 

2000 111/Α Π.Γ 127/00 Σξνπνπνίεζε  θαη  ζπκπιήξσζε  ηνπ  π.δ  399/94 ΄΄ Πξνζηαζία  ησλ  
εξγαδνκέλσλ  από  ηνπο  θηλδύλνπο  πνπ  ζπλδένληαη  κε  ηελ  έθζεζε  ζε  
θαξθηλνγόλνπο  παξάγνληεο  θαηά  ηελ  εξγαζία  ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  
νδεγία  ηνπ  πκβνπιίνπ  90/394/ΔΚ΄΄ ( 221/Α) ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  
νδεγία  97/42-ΔΚ  ηνπ  πκβνπιίνπ. 

2000 241/Α Π.Γ 304/00 Σξνπνπνίεζε  ηνπ  π.δ  395/94 ΄΄Διάρηζηεο  πξνδηαγξαθέο  αζθάιεηαο  θαη   
πγείαο  γηα  ηελ  ρξεζηκνπνίεζε  εμνπιηζκνύ  εξγαζίαο  από  ηνπο  
εξγαδόκελνπο  θαηά  ηελ  εξγαζία  ηνπο  ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  
89/655/ΔΟΚ΄΄ (ΦΔΚ 220/Α/19-12-94) όπσο  απηό  ηξνπνπνηήζεθε  κε  ην  π.δ 
89/99΄΄Σξνπνπνίεζε  ηνπ  π.δ 395/94 ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  
95/63/ΔΚ  ηνπ  πκβνπιίνπ΄΄(ΦΔΚ 94/Α/13-5-1999)      

2000 1176/Β ΑΠ. νηθ 433 Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεηνπ 
ζηνηρείνπ γηα ηε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκόζηνπ Έξγνπ. 

2001 266/Β ΑΠ. ΓΗΠΑΓ/νηθ 177 Πξόιεςε εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηε κειέηε ηνπ έξγνπ. 
 

2001 686/Β ΑΠ.ΓΔΔΠΠ/νηθ 85 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 Γεκόζην Έξγν. 

2003 16/Α ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889 Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή 
Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΑΤ θαη ΦΑΤ) 

2003 946/Β ΤΑ 502/9-7-2003 Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Δθηεινύκελσλ Έξγσλ εληόο θαη 
εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ σο ειάρηζηα όξηα. 

2003 44/Α Π.Γ. 42/0/21.2.2003 ρεηηθά µε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο 
πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνµέλσλ νη νπνίνη είλαη δπλαηόλ λα 
εθηεζνύλ ζε θίλδπλν από εθξεθηηθέο αηµόζθαηξεο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ 
νδεγία 1999/92/ΔΚ ηεο 16

εο
 Γεθεκβξίνπ 1999 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ (E.E. L 23/57/28-01-2000). 
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2003 44/Α Π.Γ.43/03/21.2.2003 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ π.δ. 399/94 «Πξνζηαζία ησλ 
εξγαδνµέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη µε ηελ έθζεζε ζε 
θαξθηλνγόλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 
ηνπ πκβνπιίνπ 90/394/ΔΟΚ» (221/Α) ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 
1999/38/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29

εο
 Απξηιίνπ 1999 (E.E. L 138/01-06-1999). 

 

2003 50/A Π.Γ.50/03/3.3.2003 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε Γηαηαγκάησλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε 
εθηέιεζε ηνπ Νόκνπ 6422/1934, όπσο έρεη ζπκπιεξσζεί θαη ηξνπνπνηεζεί 
κεηαγελέζηεξα, πνπ αθνξνύλ ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 
Ηιεθηξνιόγνπ. 

2003 892/B 3/14/2.7.2004 Καζνξηζκόο αλσηάησλ νξίσλ ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 
ζηηο Βηνκεραληθέο, Βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεύζεηο θαη εξγαζίεο γηα 
ην Β’ εκεξνινγηαθό εμάκελν 2003. 

2003 946/B ΓΗΠΑΓ/νηθ/52 Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Δθηεινύκελσλ Οδηθώλ Έξγσλ 
εληόο θαη εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ σο ειάρηζηα όξηα. 

2003 1186/B Οηθ 
15085/593/25.8.2003 

Καλνληζκόο Διέγρσλ Αλπςσηηθώλ Μεραλεκάησλ. 
 

2003 1624/B 131784/5.11.2003 Δπηκόξθσζε ηερληθώλ αζθάιεηαο επηπέδνπ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ. 
 

2003 875/B 130621/2.7.2003 Δξγαζίεο, έξγα θαη δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο απαγνξεύεηαη λα 
απαζρνινύληαη νη αλήιηθνη.  

 

2004 470/Β/ Φ.7.5/1816/88/5.3.200
4 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ ηζρύνληνο Καλνληζκνύ Δζσηεξηθώλ Ηιεθηξηθώλ 
Δγθαηαζηάζεσλ (Κ.Δ.Η.Δ) κε ην Πξόηππν ΔΛΟΣ HD 384 θαη άιιεο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο 

2004 845/B 80025/9.6.2004 Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ησλ Γηεπζύλζεσλ: α) πλζεθώλ Δξγαζίαο, β) 
Γηαρείξηζεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, Δπηκόξθσζεο θαη Παξαθνινύζεζεο 
Πνιηηηθήο πλζεθώλ Δξγαζίαο γηα ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, θαη γ) 
Κέληξνπ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο. 

2004 121/A Π.Γ. 
155/2004/5.7.2004 

Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 395/1994 ¨Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη 
πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο εξγαδνκέλνπο 
θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ¨ (Α’ 220) 
όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 
2001/45/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27

εο
 

Ινπλίνπ 2001. 

 
 
 
 



ΦΑΤ – Έθδνζε 0 ΚηΔ: ΓΖΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ  
 ΔΡΓΟ: «ΒΔΛΣΗΩΖ ΓΗΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΖ 

ΓΖΜΟΤ ΚΑΡΤΣΟΤ» 
 

ειίδα 18 από 27 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2:  ΜΗΣΡΧΟ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΣΟ ΔΡΓΟ 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
 

ΜΗΣΡΧΟ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΣΟ ΔΡΓΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3:  ΗΜΑΝΗ ΑΦΑΛΔΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: ΟΡΙΜΟΙ 
 
Αηύρεκα  Δίλαη ην κε ζρεδηαζκέλν θαη κε επηζπκεηό γεγνλόο ην νπνίν πηζαλόλ 

λα έρεη αξλεηηθό αληίθηππν ζην θόζηνο, ζην ρξνλνδηάγξακκα θαη 
ηειηθά ζηελ πνηόηεηα ηνπ Έξγνπ ιόγσ ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ, πνπ 
κπνξεί λα είλαη: 
ηξαπκαηηζκόο(νη) θαη ζάλαηνο(νη) αλζξώπσλ πνπ εκπιέθνληαη ή όρη 
ζην Έξγν, 
θαηαζηξνθή ή απώιεηα εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκνύ , Έξγνπ, 
θεθαιαίσλ θαη θαηαζθεπώλ ηνπ Έξγνπ, ή πεξηνπζία ηξίησλ 
πξνζώπσλ, θαηαζηξνθή ή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 

Έιεγρνο Ζ ζπζηεκαηηθή θαη ιεπηνκεξήο επηζεώξεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ 
εξγαζηώλ ζην ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ. 
 

Πεξηβάιινλ  Ο πεξηβάιινληαο ρώξνο θαη νη ζπλζήθεο, κέζα ζηηο νπνίεο 
θαηαζθεπάδεηαη ην Έξγν ή κπνξεί λα επεξεάζνπλ νη δξαζηεξηόηεηεο 
ηνπ Έξγνπ.  
 

Πεξηβαιινληηθή 
Δπίπησζε 

Μία άκεζε ή έκκεζε αξλεηηθή επίπησζε ζην πεξηβάιινλ από ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ.  
 

Κίλδπλνο  Ζ θαηάζηαζε κε ηε δπλακηθή λα πξνθαιέζεη (α) ηξαπκαηηζκό ή 
αζζέλεηα ζε αλζξώπνπο, (β) θαηαζηξνθή ζε εγθαηαζηάζεηο, 
πξντόληα, πεξηνπζίεο ή ζην πεξηβάιινλ, (γ) απώιεηεο ζηελ 
παξαγσγή, απμεκέλν θόζηνο παξαγσγήο, (δ) απμεκέλεο 
ππνρξεώζεηο (αζηηθέο, πνηληθέο, ζπκβαηηθέο). 
 

Παξ’ νιίγνλ αηύρεκα Δίλαη ην γεγνλόο πνπ ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε αηύρεκα. 
 

Κύξηνο ηνπ Έξγνπ ή 
ΚηΔ 
 

Γήκνο Καξύζηνπ 

ΔΡΓΟ ΒΔΛΣΗΩΖ ΓΗΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΖ ΓΖΜΟΤ ΚΑΡΤΣΟΤ 
ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ Ο ρώξνο εθηέιεζεο ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Έξγνπ 
 

Δπηθηλδπλόηεηα Ζ πηζαλόηεηα ελόο ζπγθεθξηκέλεο ζνβαξόηεηαο αλεπηζύκεηνπ 
γεγνλόηνο λα ζπκβεί.  
 

Σερληθόο Αζθαιείαο Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ θεθαιαίνπ Α «όξγαλα Βειηίσζεο 
ησλ πλζεθώλ Δξγαζίαο ζηελ Δπηρείξεζε» ηνπ Ν. 1568/85 «Τγηεηλή 
θαη Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ». 
 

Ιαηξόο Δξγαζίαο Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ θεθαιαίνπ Α «όξγαλα Βειηίσζεο 
ησλ πλζεθώλ Δξγαζίαο ζηελ Δπηρείξεζε» ηνπ Ν. 1568/85 «Τγηεηλή 
θαη Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ». 
 

Δμσηεξηθή Τπεξεζία 
Πξνζηαζίαο θαη 
Πξόιεςεο 

Όπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ ΠΓ 17/96 «Μέηξα γηα ηελ 
Βειηίσζε ηεο Αζθάιεηαο θαη ηεο Τγείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ θαηά ηελ 
Δξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο Οδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 
91/383/ΔΟΚ» 
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Δξγνδόηεο Κάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ζρέζε 
εξγαζίαο κε εξγαδόκελν ζην Έξγν, ζπκπεξηιακβάλνληαη ν 
αλάδνρνο, νη ππεξγνιάβνη ηνπ, νη πξνκεζεπηέο ηνπ, νη ύκβνπινί 
ηνπ θαη θάζε άιινο θνξέαο, δεκόζηνο ή ηδησηηθόο, ηνπ νπνίνπ 
πξνζσπηθό ζα βξεζεί ζην Δξγνηάμην.  
 

Δξγαδόκελνο  Κάζε πξόζσπν πνπ απαζρνιείηαη ζην Έξγν από έλαλ εξγνδόηε κε 
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
αζθνπκέλσλ θαη ησλ καζεηεπνκέλσλ. 
 

Απηναπαζρνινύκελνο Κάζε άηνκν, εθηόο ησλ εξγνδνηώλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, ην νπνίν κε 
ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα ζπκβάιιεη ζηελ εθηέιεζε ηνπ 
Έξγνπ επί ηόπνπ ζην Δξγνηάμην. 
 

πληνληζηήο Αζθάιεηαο 
θαηά  ηελ εθπόλεζε ηεο 
κειέηεο 

Όπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΠΓ 305/96 
«Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο Αζθαιείαο θαη Τγείαο πνπ πξέπεη λα 
εθαξκόδνληαη ζηα Πξνζσξηλά ή Κηλεηά Δξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε 
πξνο ηελ Οδεγία 92/57/ΔΟΚ». 
 

πληνληζηήο Αζθάιεηαο 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 
Έξγνπ 

Όπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΠΓ 305/96 
«Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο Αζθαιείαο θαη Τγείαο πνπ πξέπεη λα 
εθαξκόδνληαη ζηα Πξνζσξηλά ή Κηλεηά Δξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε 
πξνο ηελ Οδεγία 92/57/ΔΟΚ». 
 

ύκβνπινο δηαρείξηζεο 
αζθάιεηαο  
 

- 

Λνγηθά πξαθηηθό θαη 
δπλαηό 

Απηό γηα ην νπνίν ππάξρεη ηερλνγλσζία πινπνίεζεο θαη ην θόζηνο 
ηνπ δελ είλαη ζεκαληηθά δπζαλάινγν κε ηα νθέιε πνπ πξνθαιεί.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5: ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ 
 

 
ΒΤΙΔ  
  

Βηβιίν Τπνδείμεσλ Ηαηξνύ Δξγαζίαο 
 

ΒΤΣΑ  
  

Βηβιίν Τπνδείμεσλ Σερληθνύ Αζθαιείαο 
 

ΓΔ  
  

Γηεπζπληήο Έξγνπ 
 

Δ/Ξ  
   

Δξγνηάμην 
 

ΔΚΑΒ  
  

Δζληθό Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο 
 

ΔΞΤΠΠ 
  

Δμσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο 
 

ΙΔ  
  

Ηαηξόο Δξγαζίαο 
 

ΚΔΠΔΚ 
  

Κέληξν πξόιεςεο Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ 
 

ΚηΔ  
  

Κύξηνο ηνπ Έξγνπ 
 

ΜΑΠ  
  

Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 
 

Ο/  
  

Οπιηζκέλν θπξόδεκα 
 

ΑΜ   
   

πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο 
 

ΑΚ   
  

πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ 
 

ΑΤ   
  

ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 
 

ΟΓΤΑΔ 
 

ύζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Έξγνπ 

TA  
  

Σερληθόο Αζθάιεηαο 
 

ΣΠΡ  
   

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
 

ΦΑΤ  
  

Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 
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