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ΣΜΖΜΑ Α- ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΟΤ 
Α. ΓΔΝΗΚΑ 
  
 Ο ΦΑΤ απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ πξφιεςεο θαη πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ 
έξγνπ θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο κεηαηξνπψλ, επηζθεπψλ θ.α. θαζ’ φιε ηελ 
δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ.  

Πεξηιακβάλεη, κεηαμχ ησλ άιισλ, ηα εμήο: 

 Σν κεηξψν ηνπ έξγνπ, δειαδή ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ,  

 Οδεγίεο, επηζεκάλζεηο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, πνπ ζα πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ππ’ φςε θαηά ηελ κειινληηθή ρξήζε ηνπ έξγνπ, φπσο εξγαζίεο ηαθηηθήο θαη έθηαηεο 
ζπληήξεζεο, επηζθεπψλ, θαζαξηζκψλ, κεηαηξνπψλ αθφκε θαη θαηεδάθηζεο. 

Η ζχληαμε ηνπ ΦΑΤ νινθιεξψλεηαη καδί κε ην έξγν θαη παξαδίδεηαη ζηνλ εξγνδφηε – ρξήζηε.  
 

Α1. ΔΗΓΟ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ 
Αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ απφ δηαζηαχξσζε  πξνο Παιηνπαλαγηά 
Η αζθαιηφζηξσζε ηνπ  αλσηέξσ δξφκνπ  ζα εμππεξεηήζεη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο, ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο θαη γεληθά φισλ ησλ πνιηηψλ ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ, γηα εχθνιε θαη 
γξήγνξε κεηαθίλεζε πξνο ηεξά Μνλή Παλαγίαο Σνπξληθίνπ 
  
 
Α2. ΑΚΡΗΒΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΟΤ 

Γεζθάηε Γξεβελψλ 
 
Α3. ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Γήκνο Γεζθάηεο 
 
Α4. ΤΠΟΥΡΔΟ ΔΚΠΟΝΖΖ Φ.Α.Τ. 

Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Γξεβελψλ  
 
Α5. ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΝΖΜΔΡΧΖ – ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ Φ.Α.Τ. 

Α/Α Όλνκα Ηδηόηεηα Έδξα Ζκεξνκελία 

1 Ο ΔΡΓΟΣΑΞΙΑΡΥΗ    

 
ΣΜΖΜΑ Β – ΜΖΣΡΧΟ ΔΡΓΟΤ 
 
Β1. ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΡΓΟΤ 
Σε κειέηε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ εθπφλεζε ν Κξίθνο Νηθφιανο 
Σερλ. Πνι. Μεραληθφο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο. 
 
Β2. ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΡΓΟΤ 
Γεζθάηε Γξεβελψλ 
 
Β3. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

1. ΓΔΝΗΚΑ 
1.1 Αληηθείκελν ηεο κειέηεο 

 Η Παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ αζθαιηφζηξσζε ηνπ πθηζηάκελνπ αγξνηηθνχ  δξφκνπ απφ δηαζηαχξσζε 
δξφκνπ ζηελ θνχκηζα πξνο ηεξά Μνλή Παλαγίαο Σνπξληθίνπ. Ο παξαπάλσ δξφκνο βξίζθεηαη εληφο ησλ 
δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο Γξεβελψλ.  
Ο δξφκνη απηφο  είλαη ζήκεξα δηαλνηγκέλνο, ραιηθνζηξσκέλνο    θαη θπθινθνξείηαη  απφ νπνηνλδήπνηε ηχπν 
νρήκαηνο  φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Γεσηερληθά δελ παξνπζηάδνληαη θαηνιηζζήζεηο ή άιια γεσινγηθά 
θαηλφκελα πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δξφκν.  Η κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ αζθαιηφζηξσζε ηνπ αλσηέξσ 
δξφκνπ.  
Η κειέηε εθπνλήζεθε ζηάδην Οξηζηηθήο Μειέηεο ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 696/74. 

 
2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

2.1 ηνηρεία ησλ πεξηνρώλ 
Η πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  πεξηνρή θνχκηζαο ζηε ζέζε Παιηνπαλαγηά αλήθεη ζην Ννκφ Γξεβελψλ ν 
νπνίνο βξίζθεηαη ζηελ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Η ηνπνγξαθηθή δηακφξθσζε ηεο πεξηνρήο 
ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξέο έσο θαη  κέηξηεο θιίζεηο θαη ε πεξηνρή απφ ηηο νπνίεο δηέξρεηαη θαιχπηεηαη σο επί 
ην πιείζηνλ απφ  ρέξζεο εθηάζεηο. 
 

3. ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΓΡΟΜΧΝ 
Ο δξφκνο πθίζηαηαη  απφ ρξφληα σο έρεη, έρεη κεηαβιεηφ πιάηνο νδνζηξψκαηνο απφ 8,00 έσο 8,50 κέηξα 
πεξίπνπ.  



ηνλ πθηζηάκελν αγξνηηθφ  δξφκν απφ δηαζηαχξσζε δξφκνπ ζηελ θνχκηζα πξνο ηεξά Μνλή Παλαγίαο 
Σνπξληθίνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη θαη έλα ηερληθφ νκβξίσλ.  
 

4. ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Ο δξφκνο απφ δηαζηαχξσζε δξφκνπ ζηελ θνχκηζα πξνο Παιηνπαλαγηά  ρξεζηκνπνηείηαη σο  δξφκνο 
πξφζβαζεο πξνο ηεξά Μνλή Παλαγίαο Σνπξληθίνπ.  Η αζθαιηφζηξσζε ηνπ  αλσηέξσ δξφκνπ  ζα 
εμππεξεηήζεη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο, ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο θαη γεληθά φισλ 
ησλ πνιηηψλ ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ, γηα εχθνιε θαη γξήγνξε κεηαθίλεζε πξνο ηεξά Μνλή Παλαγίαο 
Σνπξληθίνπ 
 

 
 
Αζθαιηόζηξσζε δξόκνπ από δηαζηαύξσζε πξνο ηεξά Μνλή Παλαγίαο Σνπξληθίνπ  
    

5.   ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 
Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη ε αζθαιηφζηξσζε ηνπ δξφκνπ  πξνο ηεξά Μνλή Παλαγίαο Σνπξληθίνπ. 
Πεξηιακβάλεη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ππφβαζεο θαη βάζεο  νδνζηξσζίαο πάρνπο 10 εθαηνζηψλ έθαζηε, ηελ 
θαηαζθεπή εξεηζκάησλ, ηνλ θαζαξηζκφ θαη κφξθσζε ηξηγσληθήο ηάθξνπ αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ δξφκνπ,η ηελ 
θαηαζθεπή ηερληθνχ νκβξίνπ θαη ηελ αζθαιηφζηξσζε ηνπ αλσηέξσ δξφκνπ.  
 

6.  ΤΝΣΑΞΖ ΜΔΛΔΣΖ 
6.1 Γεληθά 

Γηα ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο νδνπνηίαο - αζθαιηφζηξσζε ηνπ αλσηέξσ δξφκνπ- ρσξίο παξεκβάζεηο 
(θαηαζθεπή επηρψκαηνο πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο ζθάθεο) ζπληάρζεθε ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηνπ 
ππάξρνληνο δξφκνπ, (νξηδνληηνγξαθία - κεθνηνκή - Γηαηνκέο) 
  
Σνπνγξαθηθή Απνηύπσζε 
Η πεξηνρή βξίζθεηαη ζην θχιιν ράξηε 1:50.000 ΓΔΚΑΣΗ ηεο Γ.Τ..   
 
 
 



1. ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ – ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
Ο άμνλαο ηνπ δξφκνπ αθνινπζεί ηνλ πθηζηάκελν δξφκν.  Αθνινπζείηαη ε ππάξρνπζα ράξαμε ηνπ πθηζηάκελνπ 
δξφκνπ ρσξίο εθζθαθέο. 
ηα ζεκεία πνπ απαηηείηαη  ζα  θαηαζθεπαζζεί ηερληθφ νκβξίσλ. 
 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
χκθσλα κε ην ζπλεκκέλν πίλαθα πξνυπνινγηζκνχ, ε δαπάλε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
53.766,75 €. 
         

7.2.1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΧΝ ΟΓΟΠΟΗΗΑ 
χκθσλα κε ηε κειέηε πξνβιέπεηαη  ε θαηαζθεπή ππφβαζεο θαη βάζεο  νδνζηξσζίαο πάρνπο 10 
εθαηνζηψλ έθαζηε, ηελ θαηαζθεπή εξεηζκάησλ, ηνλ θαζαξηζκφ θαη κφξθσζε ηξηγσληθήο ηάθξνπ αξηζηεξά 
θαη δεμηά ηνπ δξφκνπ, ηελ θαηαζθεπή ηερληθνχ νκβξίνπ θαη ηελ αζθαιηφζηξσζε ηνπ αλσηέξσ δξφκνπ   

 
7.2.2. ΓΑΝΔΗΟΘΑΛΑΜΟΗ 

Γεληθφηεξα δελ απαηηείηαη ζεκαληηθφο φγθνο  πιηθψλ, νη νπνίεο ζα κεηαθεξζνχλ απφ ηνλ ιαηνκηθφ ρψξν 
απφ απφζηαζε ελφο ρηιηνκέηξνπ . 

 
7.2.3  ΤΦΗΣΑΜΔΝΑ ΓΗΚΣΤΑ  - Ο.Κ.Χ. 

ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ δελ πθίζηαηαη ελαέξηα δίθηπα νξγαληζκψλ (ΓΔΗ, ΟΣΔ θιπ) 
 

ΣΜΖΜΑ Γ – ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΔΡΓΟΤ 
Γελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο δψλεο θηλδχλνπ ζην έξγν. Γελ ππάξρνπλ ηδηαηηεξφηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα 
θαη αληνρή ηνπ έξγνπ. Θέζεηο δηθηχσλ θεληξηθψλ παξνρψλ θαη δηαθνπηψλ ζα ζεκαλζνχλ. Θέζεηο εμφδσλ 
θηλδχλνπ θαη ππξνζβεζηηθέο θσιηέο ζα επηζεκαλζνχλ. 
 
ΣΜΖΜΑ Γ - ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη θηλεηφο θαη ζα εγθαζίζηαηαη θάζε θνξά ζηνλ πξναλαθεξφκελν 
θνηλφρξεζην ή ηδησηηθφ ρψξν ρσξίο λα παξεκπνδίδνληαη νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. 
Σα πξντφληα εθζθαθήο ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα κεηαθέξνληαη ζε ρψξν απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ή φπνπ 
ππνδείμεη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη επηηξέπεηαη ε απφζεζε ηνπο. 
Σα ππνιείκκαηα ηξνθνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο δεκνηηθνχο θάδνπο απνξξηκκάησλ ηεο 
θάζε πεξηνρήο. ε ζπλελλφεζε θάζε θνξά κε ηα αληίζηνηρα θαηαζηήκαηα (θαθελεία) ηεο πεξηνρήο ζα γίλεηαη 
ρξήζε ησλ ρψξσλ πγηεηλήο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνηαμίνπ ελψ ην πξνζσπηθφ ζα αιιάδεη ζε βνεζεηηθνχο 
ρψξνπο. Θα ππάξρεη κηθξφ θαξκαθείν κε ηα απαξαίηεηα είδε πξψησλ βνεζεηψλ. 
Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνχ ησλ εμσηεξηθψλ ηκεκάησλ ηεο νηθνδνκήο θαη ηπρφλ θσηαγσγψλ πνπ 
απαηηνχλ ηε ρξήζε ηθξησκάησλ ζα γίλνπλ απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία κε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ 
πξνζηαζίαο βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ. 
Η ζπληήξεζε ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζα γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κφλν απφ 
εμεηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
 
ΣΜΖΜΑ Δ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΗΧΝ ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΔΧΝ 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ λα παξαδψζεη ζην θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
έλα πιήξεο θαη ιεπηνκεξέο Δγρεηξίδην Δπηζεψξεζεο θαη πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ. Σν Δγρεηξίδην απηφ ζα 
πεξηιακβάλεη ηηο νδεγίεο θαη ηνπο ηξφπνπο γηα απνηειεζκαηηθή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ, φπσο αλαθέξεηαη 
παξαθάησ: 

3.1.1. Οδεγίεο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ ζε πεξηφδνπο έθηαθηεο ή πξνγξακκαηηζκέλεο 
ζπληήξεζεο. 

3.1.2. Σεχρνο νδεγηψλ γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηνπο ειέγρνπο, πνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη πεξηνδηθά.  

3.1.3. Σεχρε νδεγηψλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ θχξησλ έξγσλ (π.ρ. γεθπξψλ, 
ζεξάγγσλ, ζηαζκψλ δηνδίσλ) θαη φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, αθίλεηνπ θαη θηλεηνχ.  

3.1.4.  Σεχρνο νδεγηψλ γηα ηνλ ηξφπν απνθαηάζηαζεο θζνξψλ θαη δεκηψλ, πνπ ηπρφλ ζα 
παξνπζηαζηνχλ κειινληηθά. 

3.2  Δηδηθφηεξα γηα ην ηεχρνο νδεγηψλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα δίλεηαη 
πιήξεο πίλαθαο ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζε απηά κεραλεκάησλ κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα 
ζηνηρεία θαηαζθεπήο ηνπο (θαηαζθεπαζηήο/ πξνκεζεπηήο, ηχπνο, κνληέιν, κέγεζνο, αξηζκφο ζεηξάο 
θαηαζθεπήο, απνδφζεηο, πξνηεηλφκελα αληαιιαθηηθά, θιπ.) θαη ζα επηζπλάπηνληαη νη έληππεο νδεγίεο 
εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 



3.3.   Σν Δγρεηξίδην Δπηζεψξεζεο θαη πληήξεζεο ζα ζπκπιεξσζεί κε ηα επηπιένλ ζηνηρεία πνπ ζα 
πξνθχςνπλ θαηά ην ζηάδην ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή.  

3.4.   Καηά ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ν αλάδνρνο ζα παξαδψζεη επηπιένλ ζηνλ Κ.η.Δ. ηα 
αθφινπζα, ζρεηηθά κε ηε πληήξεζε ηνπ Έξγνπ, ζηνηρεία:  

3.4.1.  Σεχρνο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο (πνζφηεηεο πιηθψλ θαηά θαηεγνξίεο, 
πξνζσπηθφ θαηά θαηεγνξίεο θαη ρξφλν απαζρφιεζεο, κεραλήκαηα θαηά θαηεγνξίεο θαη ρξφλν 
απαζρφιεζεο, θιπ.) κε κεληαία αλάιπζε (αλά εκεξνινγηαθφ κήλα) θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ.  

ην ηεχρνο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζα πεξηιακβάλνληαη θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ εξγαζηψλ 
ζπληήξεζεο (δαπάλεο θαηά θαηεγνξία πιηθψλ, πξνζσπηθνχ κεραλεκάησλ, αληαιιαθ ηηθψλ – 
αλαιψζηκσλ θιπ.) κε ρξνληθή αλάιπζε θαηά πεξίνδν πνπ ρνξεγνχληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.  

3.4.2.  Πξφγξακκα νξγάλσζεο ηεο ζπληήξεζεο. 

Σν έξγν ζα επηζεσξείηαη ηαρηηθά θαη πξέπεη λα επηδηνξζψλεηαη άκεζα φιεο νη κηθξνθζνξέο. Οη εξγαζίεο 
ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνχ ησλ εμσηεξηθψλ ηκεκάησλ ζα γίλνπλ απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία κε ιήςε ησλ 
αλαγθαίσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ. Σα θξεάηηα ζα θαζαξίδνληαη δχν θνξέο ην 
ρξφλν θαη έθηαθηα ζα επηζεσξνχληαη κεηά απφ θάζε κεγάιε λεξνπνληή. ην δίθηπν θσηηζκνχ ζα 
επηδηνξζψλεηαη άκεζα θάζε πηζαλή θζνξά θαη βιάβε. 
 
    ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ    21  / 08 / 2018                            ΓΔΚΑΣΗ     20  - 08- 2018           
   Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ                                    Ο πληάμαο 
 
 
  Καξέηζνο Αλαζηάζηνο                                        Κξίθνο Νηθφιανο 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο                                   Πνι.  Μεραληθφο Σ.Δ. 
                     Γήκνπ Γεζθάηεο  
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Α. ΓΔΝΗΚΑ 
 
1.   ΔΡΓΟ : Αζθαιηόζηξσζε δξόκνπ από δηαζηαύξσζε  πξνο Παιηνπαλαγηά  

 
2.    ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Γεζθάηε Γξεβελψλ 
 
3.    ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ : Γήκνο   Γεζθάηεο 
 
4.  ΤΠΟΥΡΔΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ .Α.Τ. : Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ  

                                                                                           Γξεβελψλ  
 

ΣΜΖΜΑ Α’ 
 
Α1. ΔΗΓΟ ΔΡΓΟΤ-ΥΡΖΖ ΑΤΣΟΤ 

Σν έξγν εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Γεκνζίσλ έξγσλ θαη  έρεη ζηφρν ηελ δεκηνπξγία δξφκνπ 
ήπηαο θπθινθνξίαο 
Ο παξαπάλσ δξφκνο βξίζθεηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο Γξεβελψλ θαη 
πθίζηαηαη απφ ρξφληα. 
Γεσηερληθά δελ παξνπζηάδνληαη θαηνιηζζήζεηο ή άιια γεσινγηθά θαηλφκελα πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν 
ηνλ δξφκν. Ο άμνλαο ηεο ράξαμεο ηνπ δξφκνπ αθνινπζεί ηνλ πθηζηάκελν δξφκν. Δπίζεο ν άμνλαο ηεο 
ράξαμεο αθνινπζεί ηα πςφκεηξα ηνπ ππάξρνληνο πθηζηάκελνπ δξφκνπ θαη είλαη 25  εθαηνζηά 
ςειφηεξα απφ ηνλ πθηζηάκελν δξφκν, ιφγσ ηεο θαηαζθεπή απφβαζεο - βάζεο  νδνζηξσζίαο πάρνπο 
10 εθαηνζηψλ έθαζηε θαη ηεο αζθαιηφζηξσζεο . 
 

Α2. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
  Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη ε αζθαιηφζηξσζε ηνπ δξφκνπ  απφ δηαζηαχξσζε 
πξνο Παιηνπαλαγηά. Πεξηιακβάλεη εξγαζίεο θαηαζθεπήο επηρψκαηνο απφ δάλεηα πιηθψλ Καηεγνξίαο 
Δ4 ιαηνκείνπ.  Tελ θαηαζθεπή ππφβαζεο θαη βάζεο  νδνζηξσζίαο πάρνπο 10 εθαηνζηψλ έθαζηε, ηελ 
θαηαζθεπή εξεηζκάησλ, ηνλ θαζαξηζκφ θαη κφξθσζε ηξηγσληθήο ηάθξνπ αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ 
δξφκνπ, ηελ θαηαζθεπή ηερληθνχ νκβξίνπ θαη ηελ αζθαιηφζηξσζε ηνπ αλσηέξσ δξφκνπ   
Ο άμνλαο ηνπ δξφκνπ αθνινπζεί ηνλ πθηζηάκελν δξφκν.  Αθνινπζείηαη ε ππάξρνπζα ράξαμε ηνπ 
πθηζηάκελνπ δξφκνπ ρσξίο εθζθαθέο. 
  

Α3.         ΑΚΡΗΒΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
  ΓΗΜΟ ΓΔΚΑΣΗ  
  
Α4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
  Χο θχξηνο ηνπ έξγνπ ζεσξείηαη ν Γήκνο Γεζθάηεο, ν νπνίνο έρεη αλαιάβεη θαη ηελ ελ 

γέλεη δηνίθεζε ηνπ έξγνπ  
 
Α5. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΥΡΔΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ 

 Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Γξεβελψλ  
  
Α6. ΦΑΔΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑ ΦΑΖ 
 
Α6.1. ΦΑΔΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  
ην αλσηέξσ έξγν θαη θαηά νινθιεξσκέλα ηκήκαηα πξφθεηηαη λα γίλνπλ νη εμήο εξγαζίεο : 
2.1 ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 

 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο - εκηβξαρψδεο  

 Καζαξηζκφο θαη κφξθσζε ηάθξνπ ηξηγσληθήο δηαηνκήο  

 Γάλεηα ζξαπζηψλ επίιεθησλ πιηθψλ ιαηνκείνπ θαηεγνξίαο Δ4  

 Καηαζθεπή επηρσκάησλ  

 Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ πιάηνπο έσο 5,0 m 

 Κνηηνζηξψζεηο, πεξηβιήκαηα αγσγψλ, εμνκαιπληηθέο ζηξψζεηο θιπ απφ ζθπξφδεκα C12/15 



 Καηαζθεπή ξείζξσλ, ηξαπεδνεηδψλ ηάθξσλ, ζηξψζεσλ πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξψλ  
        θιπ κε ζθπξφδεκα C16/20 

 Υαιχβδηλν δνκηθφ πιέγκα B500C εθηφο ππνγείσλ έξγσλ 

 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, θαη ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ  
        ηζηκεληνζσιήλσλ θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 1916. Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο 
       120 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916. Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D600 mm 

 Τπφβαζε νδνζηξσζίαο ζπκππθσκέλνπ πάρνπο 0,10 m 

 Βάζε νδνζηξσζίαο  Βάζε πάρνπο 0,10 m (Π.Σ.Π. Ο-155)  

 Καηαζθεπή εξεηζκάησλ 

 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 

 Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ 
 
Α6.2. ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑ ΦΑΖ 
   Οη κέζνδνη εξγαζίαο θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα θαη πιηθά, πνπ αλαθέξνληαη ζην 

παξφλ θεθάιαην είλαη ελδεηθηηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηελ 
πξνζθνξά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. ε ρξήζε εγθαηάζηαζεο ζθπξνδέκαηνο κπνξεί λα 
αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ αγνξά έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο). Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ είλαη ε πηζαλή 
θαηάξγεζε θάπνησλ κέηξσλ αζθαιείαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά δελ αθνξνχλ πιένλ 
πξαγκαηνπνηνχκελε εξγαζία θαη ε πξνζζήθε θάπνησλ πξφζζεησλ κέηξσλ ζηελ πεξίπησζε αιιαγήο 
θάπνησλ κεζφδσλ. 

Αλαιπηηθά νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαη κέζα θαηαζθεπήο αλά θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη νη 
παξαθάησ  

6.1 ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 
Δξγαζίεο ζε επαθή κε ην ρσκάηηλν ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο. Πεξηιακβάλνπλ, ηηο πάζεο θχζεο επηρψζεηο 

απφ  πιηθά δαλείσλ, ζπκππθλψζεηο, θνξνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο. 
          6.2  ΟΓΟΣΡΧΙΑ 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο ή επηζθεπήο ζψκαηνο νδψλ. Πεξηιακβάλεη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ηάθξσλ θαη 

θαηαζθεπή βάζεσλ. 
      6.3  ΑΦΑΛΣΙΚΑ - ΗΜΑΝΗ - ΑΦΑΛΔΙΑ 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο αζθαιηηθήο ζηξψζεο νδνζηξσζίαο,  

6.4  ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ 
Δξγαζίεο ππνδνκήο ησλ νδψλ. Πεξηιακβάλνπλ ηηο κεκνλσκέλεο εθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ, 

ζθπξνδέκαηα, νπιηζκνχο θαη ηζηκεληνζσιήλεο Φ 600 
 
 
 Α7. ΑΝΑΦΟΡΑ Δ ΓΗΚΣΤΑ Ο.Κ.Χ. (Οξγαληζκώλ Κνηλήο Χθειείαο) 

ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, ηα κφλα δίθηπα Ο.Κ.Χ. πνπ είλαη γλσζηά ζηνπο κειεηεηέο είλαη ηα ελαέξηα (ΓΔΗ-
ΟΣΔ). ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί θάπνηα κεηαθνξά, απηή ζα γίλεη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ αληίζηνηρν 
Ο.Κ.Χ.  

Τπφγεηα δίθηπα δελ εληνπίζηεθαλ ζηελ πεξηνρή. Παξ’ απηά ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί επηθνηλσλία 
κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηε δηαθξίβσζε ηεο χπαξμήο ηνπο ή φρη. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ δηθηχσλ είλαη 
ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ, ηα δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ ηνπ ΟΣΔ θιπ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα 
δίθηπα χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ, ψζηε ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο θάπνηνπ θιάδνπ, απηφο λα απνθαζίζηαηαη 
ηαρέσο θαη λα κελ παξαηεξεζεί πξφβιεκα ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ νηθηζκνχ. 
 
Β. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΠΑΡΟΤΗΑΘΟΤΝ 

 
1   Πηψζε νρεκάησλ , πεδψλ ή πξνζσπηθνχ ζηηο αλνηγκέλεο ηάθξνπο 
2 Καηάξξεπζε πξαλψλ – αζηνρία ηνπ εδάθνπο – απνπζία ή αλεπαξθήο αληηζηήξημε ιφγσ χπαξμεο 
πξνγελέζηεξσλ εθζθαθψλ – δνλήζεηο ιφγσ δηέιεπζεο βαξέσλ νρεκάησλ, ζπγθέληξσζεο ησλ πιηθψλ 
εθζθαθήο, εξγαιείσλ ή άιισλ βαξψλ πιεζίνλ ηνπ αλνίγκαηνο θαη απφ εηζξνή πδάησλ. 
3    Κίλδπλνο απφ πηψζεηο – κεηαηνπίζεηο πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ 
4    Κίλδπλνο απφ ηελ  ρξεζηκνπνίεζε  κεραληθψλ  κέζσλ 
5    Κίλδπλνο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (ζφξπβνο, ζθφλε) 
6    Κίλδπλνο απφ δίζθν θνπήο 
 
Γ. ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ  
 
1 Να απαγνξεπζεί ε ρσξίο ιφγσ παξακνλή πξνζσπηθνχ θνληά ζηα πξαλή ησλ εθζθαθψλ θαη λα ηεξνχληαη 
απζηεξά νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ. 
2 Απαξαίηεηε ζήκαλζε γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ εξγαζηψλ θαη λα γίλνληαη αλζεθηηθά γεθπξψκαηα δηα ηελ 
δηέιεπζε δηαβαηψλ θαη νρεκάησλ ή πξέπεη λα αθήλνληαη νη ελδεδεηγκέλεο ζέζεηο ζηεξεέο δηαβάζεηο 



3 Καηαζθεπή αληηζηήξημεο ησλ πξαλψλ παξάιιεια κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, εάλ ππάξρεη αλάγθε δηα 
θαηαιιήισλ κεζφδσλ ή δηα κεραληθψλ κέζσλ εμ απνζηάζεσο άλεπ ηεο εηζφδνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 
εθζθαθή 

1. Να ηνπνζεηνχληαη ηα πξντφληα εθζθαθήο ή άιια αληηθείκελα καθξηά απφ ην ρείινο ηεο εθζθαθήο θαη ηα 
ρείιε ηεο εθζθαθήο λα πεξηβάιινληαη απφ θξάζπεδα 

2. Να ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ άηνκα κε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θαη κε εκπεηξία θαη λα 
γίλεηαη ζσζηή ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ 

3. Πξν ηεο ελάξμεσο εξγαζηψλ εθζθαθψλ κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ πξέπεη λα εξεπλάηαη ε 
χπαξμε δηθηχνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη λα γίλεηαη ε απαηηνχκελε απνκφλσζε ή κεηαθνξά 

7   Υξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ κέζσλ πξνζηαζίαο αθνήο 

 
ΣΜΖΜΑ Β’ 

 
Β1. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΔΜΦΑΝΗΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΝΣΑΞΖ 

πκπιεξψλνληαη νη επηζπλαπηφκελνη πίλαθεο, πνπ ζπληίζεληαη νξηδφληηα κελ απφ 
πξνθαηαγεγξακκέλεο «πεγέο θηλδχλσλ», θαηαθφξπθα δε απφ κε πξνθαζνξηζκέλεο «θάζεηο θαη 
ππνθάζεηο εξγαζίαο». Ο ζπληάθηεο ηνπ ΑΤ: 

1. Αληηζηνηρίδεη ηηο θάζεηο / ππνθάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ κειεηψκελνπ έξγνπ, φπσο απηέο 
απαξηζκνχληαη ζην ΑΤ, ζε ζέζεηο ηνπ πηλαθηδίνπ πνπ, γηα ιφγνπο επθνιίαο, είλαη ελζσκαησκέλν ζε 
φινπο ηνπο πίλαθεο (αλ ππάξρεη αλάγθε δηάθξηζεο πεξηζζφηεξσλ θάζεσλ / ππνθάζεσλ, ζα πξέπεη λα 
γίλεη αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ηνπ πηλαθηδίνπ). 

2. Γηα θάζε επηκέξνπο θάζε / ππνθάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, επηζεκαίλεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ, θαηά ηελ 
θξίζε ηνπ, ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ. Η επηζήκαλζε γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ησλ αξηζκψλ 1,2, ή 3 
ζηνπο θφκβνπο ηνπ πίλαθα, φπνπ αληίζηνηρα εληνπίδεηαη πηζαλή πεγή θηλδχλνπ. Η ρξήζε ησλ αξηζκψλ 
είλαη ππνθεηκεληθή, απνδίδεη δε ηελ αληίιεςε ηνπ ζπληάθηε γηα ηελ έληαζε ησλ θηλδχλσλ.  
 

 Ο αξηζκφο 3 ραξαθηεξίδεη πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη 
είηε (Η)  ε πεγή θηλδχλνπ είλαη ζπλερψο παξνχζα θαηά ηελ εμεηαδφκελε θάζε / ππνθάζε εξγαζίαο 
(π.ρ. θίλδπλνο θαηάξξεπζεο θαηά ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ δίπια ζε παιαηά νηθνδνκή), 
είηε (ΗΗ)   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 (ΗΗΗ)     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 
είηε (Η)   ε πεγή θηλδχλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ηξφπν (π.ρ. θίλδπλνη 
ηξαπκαηηζκψλ απφ αλαηξνπέο πιηθψλ, ζε νηθνδνκηθφ εξγνηάμην), 
είηε (ΗΗ)       δελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αχμεζεο ησλ θηλδχλσλ (π.ρ. θίλδπλνη απφ ηελ θίλεζε 
νρεκάησλ ζε έλα επξχρσξν ππαίζξην εξγνηάμην), 
είηε (ΗΗΗ)      ν θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξφο, έζησ θη 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. 

 

ΦΑΔΙ 
1.ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

2.ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ - ΟΓΟΣΡΧΙΑ  

 
πκπιεξσκαηηθά κέηξα πξνζηαζίαο 
01000 ΑΣΟΥΙΔ ΔΓΑΦΟΤ 
Κ-001 : Έιεγρνο επζηάζεηαο ησλ γαησδψλ επηθαλεηψλ πιεζίνλ ζα πξνεγείηαη ηεο αλάιεςεο 
εξγαζηψλ θαη αλ απαηηείηαη ζα ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα. 
Κ-002 : πρλέο, ηαθηηθέο επηζεσξήζεηο ζα δηελεξγνχληαη γηα πξφδξνκα ζεκεία αζηνρίαο γαησδψλ 
επηθαλεηψλ θαη αλ απαηηείηαη θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ εμαζθάιηζήο ησλ. 
Κ-003 : πρλή ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ γαησδψλ επηθαλεηψλ γηα επηζθαιείο ραιαξνχο φγθνπο, 
ηνπηθέο ζπγθεληξψζεηο ηάζεσλ, επηθείκελεο απνζθελψζεηο ή ζξαχζεηο, ηαρείεο εμαιινηψζεηο, 
πξφζθαηεο εθξηδψζεηο, μέλα ζψκαηα, αιιαγή ζρεκαηηζκνχ θαη ινηπά ζρεηηθά ζα πξνεγείηαη ηεο 
αλάιεςεο εξγαζηψλ πιεζίνλ πξαλψλ θαη αλ απαηηείηαη ζα επηρεηξείηαη μεζράξσκα. 
Κ-004 : Θα απαγνξεχεηαη ε ρσξίο ιφγν παξακνλή πξνζσπηθνχ πιεζίνλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο. 



Κ-005 : Η άλεπ πξνεγνχκελνπ ζρεηηθνχ ειέγρνπ ππέξβαζε ππεξθφξηηζεο πξαλψλ, επηθαλεηψλ 
ζεκειίσζεο ή πξνζσξηλψλ ρσκάηηλσλ επηθαλεηψλ κε ζπζζψξεπζε πιηθψλ πάζεο θχζεο θαη 
εμνπιηζκνχ ζα απαγνξεχεηαη. 
Κ-006 : Έθηαθηε επηζεψξεζε ησλ πξαλψλ θαη αλ απαηηείηαη ιήςε ηερληθψλ κέηξσλ εμαζθάιηζεο ζα 
δηελεξγείηαη κεηά απφ βίαηα θπζηθά θαηλφκελα. 
Κ-007 : επηζεψξεζε ησλ πξαλψλ θαη αλ απαηηείηαη ιήςε ηερληθψλ κέηξσλ εμαζθάιηζεο ζα 
δηελεξγείηαη κεηά απφ αλάπηπμε επηηαρχλζεσλ ζ’απηά ιφγσ αλαηηλάμεσλ. 
Κ-008 : Η άλεπ πξνεγνχκελνπ ζρεηηθνχ ειέγρνπ επηβνιή δνλήζεσλ εθ κεραλεκάησλ ζηα πξαλή ζα 
απαγνξεχεηαη. 
Κ-011 : Καηά ηελ επηινγή ή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζεκειίσζεο ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ 
επεξεάδνπζεο πιεζίνλ θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
Κ-012 : Δπηηφπηνο έιεγρνο θαη αλέξεπζε ζρεηηθψλ ζρεδίσλ ΟΚΧ ζα δηελεξγείηαη πξηλ ηελ αλάιεςε 
νπνηαζδήπνηε λέαο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
Κ-013 : χζηεκα ειέγρνπ κηθξνκεηαθηλήζεσλ ηνπ έξγνπ θαη δίαηηαο ππφγεηνπ θαη ειεχζεξνπ 
πδάηηλνπ νξίδνληα ζα πθίζηαηαη ζε βαζκφ θαη έθηαζε πνπ επηηξέπεη ε ζνβαξφηεηα ηνπ έξγνπ, ε 
βαξχηεηα ησλ ζπλεπεηψλ, ε ηαρχηεηα πξνφδνπ εξγαζηψλ θαη ρξφλνπ απφθξηζεο ησλ κέηξσλ 
επέκβαζεο. 
Κ-014 : Καηά ηελ επηινγή ή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ εξγαζίαο ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζε θάζε θαηαζθεπαζηηθή θάζε. 
 
02000 ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΑΠΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΑΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 
Κ-015 : αθήο θπθινθνξηαθή ξχζκηζε ζα πθίζηαηαη ζε θάζε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά 
κε ηελ έμσ – θαη έζσ – θπθινθνξία ηνπ έξγνπ, κεραλνθίλεηεο, πεδήο θαη πιηθψλ. 
Κ-016 : Θα δηακνξθψλεηαη πάληνηε ζαθέο ζχζηεκα δηαρσξηζκνχ θπθινθνξίαο πεδψλ – νρεκάησλ 
θαη αληηζέησο θηλνπκέλσλ νρεκάησλ. 
Κ-017 : Θα απνθεχγεηαη ε χπαξμε θαη ε άλεπ αδείαο ηνπνζέηεζε ζηαζεξψλ εκπνδίσλ ζηνπο 
ρψξνπο θπθινθνξίαο θαη αλ απηφ δελ θαηαζηεί δπλαηφλ ηφηε ηα εκπφδηα ζα ζεκαίλνληαη θαηάιιεια. 
Κ-018 : Θα απνθεχγεηαη ε ρσξίο ιφγν θίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ κεηαμχ νρεκάησλ. 
Κ-019 : Σα αθηλεηνπνηεκέλα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ζα έρνπλ πάληνηε ελεξγνπνηεκέλε ηελ πέδε 
ζηάζκεπζεο. 
Κ-020 : Η θίλεζε κεραλνθίλεηνπ ή ηειερεηξηδφκελεο κεραλήο ζε πεξίπησζε ειιηπνχο νξαηφηεηαο 
ρσξίο βνεζφ ζα απαγνξεχεηαη. 
Κ-021 : Όια ηα εκπιεθφκελα ζηελ θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα νρήκαηα, κεραλήκαηα, πισηά 
κέζα, κεραλέο θαη εξγαιεία ζα θέξνπλ ηηο λφκηκεο άδεηεο θαη εμνπιηζκφ, ζα έρνπλ ππνζηεί φινπο 
ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο θαη ζα δηαηεξνχληαη ζπλερψο ζπληεξεκέλα θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 
Κ-024 : Διάρηζηε απφζηαζε θαη δηαζηήκαηα αζθαιείαο ζα πξνβιέπνληαη πιεζίνλ ηνπ θηλνχκελνπ 
εμνπιηζκνχ. 
Κ-025 : Οη ακθηβφινπ επζηάζεηαο επηθάλεηεο ηνπ έξγνπ ζα ζεκαίλνληαη θαη ζα απνκνλψλνληαη 
απαγνξεπνκέλεο ηεο πξφζβαζεο νρεκάησλ ζ’απηέο. 
Κ-026 : Η κνλφπιεπξε θφξησζε βαξέσλ θνξηίσλ θαη ηα θνξηία πςεινχ θέληξνπ βάξνπο ρσξίο 
εηδηθά κέηξα ζα απαγνξεχνληαη. 
Κ-027 : Η είζνδνο θαη έμνδνο ζην εξγνηάμην νρεκάησλ κε πξνβιεκαηηθή θφξησζε ζα ειέγρεηαη. 
Κ-028 : Η εξγαζία θφξησζεο ζα επηβιέπεηαη απφ εξγνδεγφ ή άιιν θαηάιιειν άηνκν (επηζηάηεο, 
ζηνηβαδφξνο θιπ.). 
Κ-029 : Η θφξησζε νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ θαζ’ππέξβαζε ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο ζα απαγνξεχεηαη. 
Κ-030 : Οη ρξφλνη κεηάβαζεο επηζηξνθήο θαη ελ γέλεη νη ηαρχηεηεο ησλ νρεκάησλ ζα ειέγρνληαη 
ζπλερψο. 
Κ-031 : Ο ρψξνο ηνπ εξγνηαμίνπ ζα ζεκαίλεηαη θαηαιιήισο. 
Κ-033 : Θα απαγνξεχεηαη ε ρσξίο ιφγν παξακνλή πξνζσπηθνχ πιεζίνλ ηεο επηθίλδπλεο 
δξαζηεξηφηεηαο. 
Κ-034 : Η νξζή θαη ζπλερήο ρξήζε ησλ θαηαιιήισλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ζα ειέγρεηαη 
ζπλερψο. 

Κ-035 : Υψξνη απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνη απνθνκηδήο αρξήζησλ. Απνζεθεχνληαη ζηνλ 

εξγνηαμηαθφ ρψξν θαη απνθνκηδή αρξήζησλ κε κεραληθά κέζα. 

Κ-036 : πλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλσλ πιηθψλ.  



Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ επηθίλδπλα πιηθά. 

Κ-037 : Καηαζθεπή ηθξησκάησλ 

Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα πέξαλ ησλ ζπλεζηζκέλσλ. 

Κ-038 :   Απνκάθξπλζε νηνπδήπνηε θαηά ηελ  εξγαζία  δηαζηξψζεσο ζεξκνχ  Αζθαιηνκίγκαηνο 

03000 ΠΣΧΔΙ ΑΠΟ ΤΦΟ 
Κ-039 : Γηα θάζε πςνκεηξηθή δηαθνξά >1,00 κ. επηθαλεηψλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ ζα ιακβάλεηαη 
κέξηκλα γηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο έλαληη πηψζεο, ήηνη απνκφλσζε πεξηνρήο ή απαγφξεπζε 
πξνζπέιαζεο ή θάιπςε ή πεξίθξαμε ή δψλεο αζθαιείαο ή θεθιηκέλα πεηάζκαηα ή δίθηπα. 
Κ-040 : ε θάζε θεθιηκέλε επηκήθε επηθάλεηα φπνπ ελδερφκελα απιή πηψζε ζα επηθέξεη θαη 
κεγάιεο ηαρχηεηεο θαζφδνπ ζα ιακβάλνληαη ηα ίδηα κέηξα φπσο θαη ζηηο πηψζεηο απφ χςε. 
Κ-041 : Μέηξα γηα άξζε ηεο νιηζζεξφηεηαο ησλ πεξηνρψλ πξνζπέιαζεο ηνπ εξγνηαμίνπ ζα 
ιακβάλνληαη θαη ζε πεξίπησζε αληηθεηκεληθήο δπζθνιίαο ζα πξνβιέπεηαη θαηάιιειε ζήκαλζε θαη 
ρξήζε αληηνιηζζεξψλ ππνδεκάησλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. 
Κ-042 : Γεκηνπξγία πξνζβάζηκσλ επηθαλεηψλ εξγνηαμίνπ αλψκαιεο γεσκεηξίαο ή αηάθησο 
ζπζζσξεπκέλσλ πιηθψλ ζα απνθεχγεηαη θαη αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ θαηάιιεια κέηξα ζα 
ιακβάλνληαη (απνκφλσζε πεξηνρήο, αζθαιείο δηάδξνκνη δηέιεπζεο θιπ.). 
Κ-043 : πλερήο πξνζπάζεηα ζα θαηαβάιιεηαη ζην εξγνηάμην απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε γηα 
επηαμία σο πξνο ηε κφληκε ή πξνζσξηλή απνζήθεπζε πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ. 
Κ-044 : Θα πθίζηαηαη ζπλερήο επίβιεςε εξγνδεγνχ. 
Κ-045 : Κάζε επηθάλεηα εξγαζίαο ζα ειέγρεηαη σο πξνο ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο γηα ηε ζπλήζε θαη 
νξζή ρξήζε, πξηλ λα επηηξαπεί ε εξγαζία απηή. 
Κ-046 : Κάζε εηδηθή δίνδνο (καδέξηα, ειαθξέο πεδνγέθπξεο, παζαξέιεο, ςειέο ξάκπεο, ιακαξίλεο 
θιπ) θαη εθφζνλ απαηηείηαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε νξζψο, κε επαξθή γεσκεηξία θαη αληνρή, 
αληηνιηζζεξή, αζθαιψο εδξαδφκελε, θαηάιιεια ζεκαζκέλε, κε πξνζηαζία έλαληη πηψζεο θαη 
νιίζζεζεο. 
Κ-047 : Μφλν ηππνπνηεκέλνο εμνπιηζκφο εγθεθξηκέλσλ θαηαζθεπαζηψλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζην 
εξγνηάμην. 
Κ-048 : Μφλν έκπεηξν, θαηαξηηζκέλν θαη επθπέο πξνζσπηθφ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εξγαζία απηή. 
Κ-049 : Θα γίλεηαη ρξήζε κφλν αεξνπεξαηψλ επελδχζεσλ ζηηο πξνζφςεηο ησλ ηθξησκάησλ. 
04000 ΔΚΡΗΞΔΙ, ΔΚΣΟΞΔΤΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ – ΘΡΑΤΜΑΣΑ 
Κ-050 : Πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ρξήζεο εθξεθηηθψλ ζα ειέγρεηαη ν ρψξνο σο πξνο ηα κέηξα θαη 
ηηο απνζηάζεηο αζθαιείαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεηξψκαηνο θαη ηελ αθνινπζεηέα κέζνδν 
εξγαζίαο (δηάηξεζεο, γφκσζεο, εκππξεπκάησζεο, επηγφκσζεο, ειέγρνπ, ππξνδφηεζεο), ηε κέζνδν 
γείσζεο γνκσηψλ, ηα ΜΑΠ, ηε ζήκαλζε (ερεηηθή, νπηηθή) θαη κέζνδν επηθνηλσλίαο, ηε δηεπζέηεζε 
ρψξσλ θαηά επηθηλδπλφηεηα θαη απνθιεηζκνχο δηφδσλ, ηελ επηζπκεηή πεξηνρή θαηαθξήκληζεο, ηε 
δηεξρφκελε θπθινθνξία (πεδή θαη κε) θαη ησλ γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ θαη πξνζηαζία πιεζπζκνχ. 
Κ-051 : Θα απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα θαη ε ρξήζε γπκλήο θιφγαο εληφο ηεο επηθίλδπλεο πεξηνρήο. 
Κ-052 : Η ππξνδφηεζε ζα γίλεηαη θαηφπηλ ειέγρνπ γξακκήο ππξνδφηεζεο θαη δηαξξνψλ πξνο γε θαη 
κφλν κε δπλακνεθξεθηήξα ην θιεηδί ηνπ νπνίνπ ζα θέξεη πάληνηε καδί ηνπ ν γνκσηήο – ππξνδφηεο 
θαη φρη κε ρξήζε ξεχκαηνο πφιεσο. 
Κ-053 : Θα απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ρσξίο επηπξφζζεηα κέηξα αζθαιείαο ζε πεξίπησζε θαηαηγίδαο, 
λεθψλ ζθφλεο, παξνπζία γξακκψλ πςειήο ηάζεο ή πνκπνδεθηψλ ή παξαζηηηθψλ ξεπκάησλ. 
Κ-054 : Ο γνκσηήο ππξνδφηεο κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ αζθαιείαο ζα επηζθέπηεηαη ην 
κέησπν θαη ζα κεηξά ηα επηηπρή δηαηξήκαηα θαη ηηο πηζαλέο αθινγηζηίεο, ζε ηέηνηα πεξίπησζε ζα 
ηίζεηαη ζήκαλζε, θχιαθαο θαη ζα απνθαζίδεηαη ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο επαλαππξνδφηεζεο. 
Κ-055 : Θα απαγνξεχεηαη απζηεξά ε απνεπηγφκσζε κε ζηδεξφ εξγαιείν θαη ε επαλαδηάηξεζε ζε 
ππφινηπν δηαηξήκαηνο (θνηζάλη). 
Κ-056 : Γεληθά ζα απνθεχγεηαη ε απνζήθεπζε εθξεθηηθψλ πιψλ αλ φκσο είλαη απνιχησο αλαγθαίν 
ηφηε ζα θαηαζθεπαζζεί απνζήθε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζα εθπνλεζεί εηδηθφ ζρέδην 
αζθαιείαο θαη θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο. 
Κ-057 : Καηά ηελ απιή ελαπφζεζε πνζφηεηαο εθξεθηηθψλ κφλν εκεξεζίαο θαηαλάισζεο ζα 
ηεξνχληαη κέηξα παξφκνηα κε ησλ απνζεθψλ, ελψ νη πξνζθνκηδφκελεο, θαηαλαισζείζεο θαη 
απνθνκηδφκελεο πνζφηεηεο ζα θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο. 



Κ-058 : Αλ ρξεηάδεηαη ηθαλφο αξηζκφο θηαιψλ αεξίνπ ζην εξγνηάμην, ε απνζήθεπζε ζα γίλεηαη ζε 
επάεξνπο ρψξνπο, πξνζηαηεπκέλνπο απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ζε φξζηα ζέζε, πξνζδεδεκέλεο κε 
θαιχκκαηα αζθαιείαο θαη κε δηαρσξηζκφ αεξίσλ φπσο θαη πιήξεηο – θελέο θηάιεο. 
Κ-059 : Γε ζα γίλνληαη δεθηνί πξνκεζεπηέο ή ππεξγνιάβνη πνπ δηαθηλνχλ θηάιεο ζε νξηδφληηα ζέζε, 
ππεξζεξκαζκέλεο, θαθνπνηεκέλεο, ρσξίο θάιπκκα αζθαιείαο, ειιηπψο ζηεξεσκέλεο θαη ζε θιεηζηά 
κε αεξηδφκελα κεηαιιηθά θνπβνχθιηα. 
Κ-060 :  ην κέησπν εξγαζίαο ζα επηηξέπεηαη κφλν έλα θνξείν κε δεπγάξη θηαιψλ Ομπγφλνπ – 
Αζεηηιίλεο ζηαζεξά πξνζδεδεκέλσλ, θαηάιιεια ζπλδεδεκέλσλ, κε θαιή θαηάζηαζε ζπλδέζεσλ, 
καλνεθηνλσηψλ, κεηξεηψλ, ζσιήλσλ, αληεπίζηξνθσλ θινγνπαγίδσλ, ζαικηψλ θαη ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ. 
Κ-061 : Θα απαγνξεχεηαη απζηεξά νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε ηνπ αεξίνπ απηνχ. 
Κ-062 : ην κέησπν εξγαζίαο ζα επηηξέπεηαη κφλν κία θηάιε ζηαζεξά πξνζδεδεκέλε, θαηάιιεια 
ζπλδεδεκέλσλ, κε θαιή θαηάζηαζε ζπλδέζεσλ, αληεπίζηξνθσλ θινγνπαγίδσλ, θινγίζηξνπ θαη 
ινηπνχ εμνπιηζκνχ. 
Κ-064 : Καηά ηελ αλεχξεζε, ιφγσ εθζθαθήο, δηθηχνπ πφιεο ε εθζθαθή ζα ζπλερίδεηαη ρεηξσλαθηηθά 
θαη ππφ ηελ επίβιεςε αξκφδηνπ ππαιιήινπ ηεο εηαηξίαο. 
Κ-065 : Η πιήξσζε ηνπ δηθηχνπ εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ε ρξήζε ηνπ ζα επηηξέπεηαη κφλν 
κεηά ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο. 
Κ-066 : Θα ηεξείηαη απζηεξφ πξφγξακκα ζπληεξήζεσλ ηνπ εμνπιηζκνχ. 
Κ-070 : Κακκία αλχςσζε κε ζπξκαηφζρνηλα δε ζα επηηξέπεηαη αλ δε γίλεη ζσζηφ αξηάληαζκα απφ 
αξκφδην άηνκν (ζακπαληαδφξνο, ρεηξηζηήο). 
Κ-071 : Ο ρεηξηζηήο ηεο κεραλήο ζα έρεη άκεζε νξαηφηεηα κε ηελ επηθίλδπλε δψλε εηδηθά φηαλ 
επηρεηξεί απέκθξαμε. 
Κ-072 : Καλείο δε ζα εηζέξρεηαη ζηε δψλε εθηφμεπζεο πιηθνχ. 
 
05000 ΠΣΧΔΙ ΜΔΣΑΣΟΠΙΔΙ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΧΝ 
Κ-073 : Πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ζε παιαηέο θαηαζθεπέο ζα πξνεγείηαη έιεγρνο ηνπ νξγαληζκνχ 
ηνπο. 
Κ-074 : Η άλεπ πξνεγνχκελνπ ζρεηηθνχ ειέγρνπ ππέξβαζε επηθφξηηζεο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ 
ηεο θαηαζθεπήο ζα απαγνξεχεηαη. 
Κ-075 : Η άλεπ πξνεγνχκελνπ ζρεηηθνχ ειέγρνπ επηβνιή δνλήζεσλ ζηνλ νξγαληζκφ ηεο 
θαηαζθεπήο ζα απαγνξεχεηαη. 
Κ-079 : Σα πξνο απνμήισζε ζηνηρεία ζα θέξνληαη ζπλερψο θαζφζνλ ρξφλν ζα δηαξθεί ε δηαδηθαζία 
ηεο αθαίξεζήο ησλ. 
Κ-080 : Σα αλαξηνχκελα ζηνηρεία ζα θέξνληαη ζπλερψο θαζφζνλ ρξφλν ζα δηαξθεί ε δηαδηθαζία 
ζηεξέσζήο ηνπο, ηα δε ήδε αλαξηεκέλα ζα ειέγρνληαη γηα ηπρφλ αζηνρίεο ησλ ζπλδέζκσλ ησλ. 
Κ-081 : Θα απαγνξεχεηαη ε δηαθίλεζε κε ρχδελ πιηθψλ πνπ δε ζα είλαη ζηαζεξά πξνζδεδεκέλα ζην 
πήγκα ηνπ νρήκαηνο ή εμαζθαιηζκέλα έλαληη κεηαθίλεζεο. 
Κ-082 : Καηά ηελ αλπςσηηθή δξαζηεξηφηεηα πιηθψλ ζα ιακβάλεηαη θάζε πξφζθνξν κέζν γηα λα 
απνθεπρζεί ε πξφζθξνπζε ηνπ θνξηίνπ (αζχζηξνθα ζπξκαηφζρνηλα, νδεγά ζρνηλία, επαξθήο 
αλπςσηηθή ηθαλφηεηα θαη χςνο, ρψξνο ειεχζεξνο εκπνδίσλ). 
Κ-083 : Σα πιηθά πνπ κεηαθέξνληαη ζε παιέηεο ζα κεηαθηλνχληαη θαηφπηλ ειέγρνπ ηεο ζπζθεπαζίαο 
ηνπο. 
Κ-084 : Θα πθίζηαηαη θαιφο ζπληνληζκφο ζε πεξίπησζε ζπλδπαζκέλεο αλχςσζεο θνξηίσλ απφ 
δχν αλπςσηηθέο δηαηάμεηο. 
Κ-085 : Η πξφζδεζε θνξηίνπ γηα αλχςσζε ζα γίλεηαη ή ζα επηβιέπεηαη απφ έκπεηξν άηνκν 
(ζακπαληαδφξν). 
Κ-086 : Όιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα εκπιέθεηαη ζε ρεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ ζα έρεη 
εθπαηδεπηεί επ’απηνχ. 
Κ-087 : Θα απαγνξεχεηαη ε απ’επζείαο ρεηξσλαθηηθή κεηαθίλεζε πιηθψλ πνπ δελ πξνζθέξνπλ 
ζηαζεξή ιαβή. 
Κ-088 : Θα απαγνξεχεηαη ε ππεξζηνίβαζε πιηθψλ ρχδελ ή κε, εηδηθά απηψλ πνπ δελ πξνζθέξνπλ 
ζηαζεξή βάζε έδξαζεο ή πνπ δίλνπλ ζσξνχο αζηαζείο. 
Κ-089 : Απφζεζε ζσξψλ ρχδελ πιηθψλ κε πξνζσξηλέο γσλίεο πξαλψλ κεγαιχηεξεο απφ ηε θπζηθή 
δε ζα επηηξέπεηαη. 
Κ-090 : Η απφιεςε πιηθνχ απφ ζηνίβα ή ζσξφ κε ηξφπν πνπ λα ππνκνλεχεη ηελ επζηάζεηά ηνπο ζα 
απαγνξεχεηαη. 
 
06000 ΠΤΡΚΑΓΙΔ 



Κ-091 : Πιεζίνλ επηθηλδχλσλ γηα ππξθαγηά δξαζηεξηνηήησλ ζα ππάξρεη πάληνηε θαηάιιειε 
ππξνζβεζηηθή δηάηαμε ζε πεξίνπηε ζέζε, ζε θαιή θαηάζηαζε, άκεζα πξνζπειάζηκε θαη 
αλαγνκσκέλε. 
Κ-092 : Η είζνδνο θαη έμνδνο ζην εξγνηάμην νρεκάησλ – κεραλεκάησλ ρσξίο ηνπο απαξαίηεηνπο 
ππξνζβεζηήξεο δε ζα επηηξέπεηαη. 
Κ-093 : Οη πξνζσξηλέο απνζέζεηο θαπζίκσλ ζα ειέγρνληαη ηαθηηθά θαη νη δηακνξθσκέλεο 
εγθαηαζηάζεηο ζα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ αληίζηνηρσλ κνλίκσλ. 
Κ-094 : Μέξηκλα ζα ιακβάλεηαη ψζηε ην θαχζηκν θνξηίν πιεζίνλ λα είλαη ην ειάρηζην δπλαηφλ. 
Κ-095 : Δθηεηακέλε απνςίισζε ζα δηελεξγείηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ εγνηαμίνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ, εθφζνλ απαηηείηαη θαη νη επηηφπηεο ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ. 
Κ-096 : χζηεκα ηαρείαο θαη ζπρλήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ζα νξγαλσζεί ζην εξγνηάμην. 
Κ-097 : Δξγαζία πιεζίνλ ελαέξησλ ειεθηξηθψλ αγσγψλ, πνπ πξέπεη λα παξακείλνπλ ππφ ηάζε, ζα 
εθηειείηαη κε κέγηζηε πξνζνρή θαη κε ηα θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο. 
Κ-098 : Θα γίλεηαη πξνζπάζεηα κε ζπλχπαξμεο ζε θνληηλή απφζηαζε ειεθηξνθφξσλ γξακκψλ, 
θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θαχζηκν θνξηίν. 
Κ-099 : Πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ζα επηρεηξείηαη εληνπηζκφο πηζαλήο θνληηλήο δηέιεπζεο 
ξεπκαηνθφξνπ γξακκήο θαη ε δπλαηφλ δηαθνπή ηεο. 
Κ-100 : Θα απαγνξεχεηαη ε παξνπζία επθιέθησλ πιεζίνλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο. 
 
 
07000 ΗΛΔΚΣΡΟΠΛΗΞΙΑ 
Κ-101 : Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηελ πεξίπησζε ελαέξησλ ειεθηξνθφξσλ γξακκψλ, φηαλ 
εθηεινχληαη εξγαζίεο κε αλπςνχκελα πιηθά ή εμνπιηζκφ (ζσιήλεο, κπεηφβεξγεο, γεξαλφο, αληιία 
ζθπξνδέκαηνο, πδξνβνιέο, εθηνμεχζεηο, αλαηξνπή νρεκάησλ, θαιαζνθφξα, αεξνκεηαθνξέο, 
εθλεθψζεηο θιπ.). 
Κ-102 : Σν δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο ηνπ έξγνπ ζα πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαλνληζκνχ 
ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 
Κ-103 : Όινη νη εξγαδφκελνη θαη ηδηαίηεξα νη ρεηξηζηέο ειεθηξηθψλ εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ ζα 
εθπαηδεπζνχλ ζηελ νξζή ρξήζε, ζπληήξεζε, πξνθχιαμε, αλάπηπμε θαη απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ 
δηθηχνπ φπσο θαη ζηε ζσζηή ξεπκαηνιεςία θαη δηαλνκή ξεχκαηνο. 
Κ-104 : Σν δίθηπν ηνπ εξγνηαμίνπ ζα ηειεί ππφ ηε ζπλερή επίβιεςε θαηαιιήινπ αηφκνπ κε 
πξνζφληα αλάινγα θαη κε ηε δπλακηθφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο. 
Κ-105 : Η εξγαζία ζε πεξηνρέο κε βεβαξεκέλεο ζπλζήθεο θεξαπλνπιεμίαο, ιφγσ αλαγιχθνπ, 
ζχζηαζεο ή παξνπζίαο εμνπιηζκνχ ζε πεξίνδν θαηαηγίδαο ή ρακειήο δηέιεπζεο λεθψλ δε ζα 
επηηξέπεηαη, εηδηθά ζα απαγνξεχνληαη απζηεξά νη κεηαγγίζεηο θαπζίκσλ. 
Κ-106 : Ο επηθίλδπλνο γηα θεξαπλνπιεμία εμνπιηζκφο (ζηιφ, γεξαλνί, νρήκαηα, βπηία θαπζίκσλ, 
ηζηνί, θιπ.) ζα πξνζηαηεχεηαη θαηάιιεια. 
Κ-107 : Αζθαιή θαηαθχγηα γηα ην πξνζσπηθφ ζα πθίζηαληαη γηα ηελ πεξίνδν θαηαηγίδαο. 
Κ-108 : Δηδηθέο εξγαζίεο απαηηνχζεο πςειή αζθάιεηα έλαληη αηκνζθαηξηθνχ ειεθηξηζκνχ (γφκσζε 
εθξεθηηθψλ, ζθφλεο κεηάιισλ θιπ.) ζα παξαθνινπζνχληαη κε φξγαλα νη δπζκελείο θπζηθέο 
παξάκεηξνη. 
Κ-109 : Θα απαγνξεχεηαη ε επέκβαζε πξνο επηζθεπή ή ζπληήξεζε ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 
Κ-110 : Θα απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε κεηαζθεπή ηππνπνηεκέλνπ εμνπιηζκνχ. 
 
08000 ΠΝΙΓΜΟ ΑΦΤΞΙΑ 
Κ-113 : Κάζε ζέζε εξγαζίαο ζα επηηεξείηαη ζπλερψο θαη φινη νη εξγαδφκελνη ζα γλσξίδνπλ ηε ζέζε 
ηνπιάρηζηνλ δχν ζπλεξγαηψλ ηνπο θαη ζα αλαθέξνπλ πάζα αιιαγή ζέζεο ησλ. 
Κ-116 : Η εξγαζία ζηα έγθαηα θαηαζθεπψλ (έγθνηια, ξεχκαηα, ηάθξνη, θξέαηα, εθζθαθέο, θαλάιηα, 
ηακηεπηήξεο, ζήξαγγεο, δεμακελέο, δηπχζκελα, βπηία, θάδνη θιπ.) ζε θάζε απμεκέλνπ θηλδχλνπ 
θαηάθιπζεο απφ πγξφ κέζν ζα απαγνξεχεηαη. 
Κ-117 : Γηα ηελ πεξίπησζε κε αλακελφκελεο πάλησο πηζαλήο θαηάθιπζεο (ζξαχζε ζσιήλνο 
χδξεπζεο, ζξαχζε δηθιείδαο, άθημε πιεκκπξηθνχ πξνθίι πδαηνξεχκαηνο, ζξαχζε θπκαηηζκνχ θιπ.) 
ή ξεπζηνπνίεζεο εδάθνπο ζα πξνβιέπεηαη δηάηαμε ηαρείαο αλάζπξζεο εξγαδνκέλσλ. 
 
09000 ΔΓΚΑΤΜΑΣΑ 
Κ-123 : Η επαθή κε πιηθά έληνλεο αιθαιηθήο αληίδξαζεο (ηζηκέλην, ζθπξφδεκα, εηδηθά θνληάκαηα, 
απνξξχπαλζε θιπ) ζα απνθεχγεηαη. 
Κ-124 : Θα πθίζηαηαη πιεζίνλ ηεο δηεξγαζίαο απηήο δπλαηφηεηα πιχζεο κε άθζνλν λεξφ. 
 



10000 ΔΚΘΔΗ Δ ΒΛΑΠΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 
Κ-125 : Καηά ηε δηάξθεηα ζπγθνιιήζεσλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη πεηάζκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
θνηλνχ θαη ησλ πιεζίνλ επξηζθφκελσλ εξγαδνκέλσλ. 
Κ-126 : Η έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζα ειαρηζηνπνηείηαη. 
Κ-127 : Οη νζφλεο νπηηθήο απεηθφληζεο ζα είλαη ρακειήο αθηηλνβνιίαο. 
Κ-128 : Η έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ζα ειαρηζηνπνηείηαη. 
Κ-129 : Η εξγαζία κε ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο ζα θαιχπηεηαη απφ εηδηθή δηαδηθαζία αζθαιείαο. 
Κ-130 : Οη πηζαλφηεηεο άκεζεο νπηηθήο επαθήο κε LASER ζα ειαρηζηνπνηείηαη. 
Κ-131 : Μέξηκλα ζα ιακβάλεηαη ψζηε νη ζνξπβψδεηο εγθαηαζηάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο λα 
επηιέγνληαη θαηάιιεια ή λα ηξνπνπνηνχληαη ή λα ηίζεληαη καθξηά ή λα απνκνλψλνληαη θαη αλ απηφ 
δελ είλαη εθηθηφ ζα ηίζεηαη ζήκαλζε ζηελ πεξηνρή θαη ζα ειαρηζηνπνηείηαη ε έθζεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 
Κ-132 : Θα επηιέγνληαη κέζνδνη εξγαζίαο πνπ παξάγνπλ ηελ θαηά ην δπλαηφ ιηγφηεξε ζθφλε (πρ 
πγξή δέζκεπζε ζηελ πεγή, απνθνλίσζε αλαξξφθεζεο, θιεηζηά ζπζηήκαηα θιπ) θαη αλ απηφ δελ 
είλαη εθηθηφ ζα ειαρηζηνπνηείηαη ε έθζεζε ησλ εξγαδφκελσλ. 
Κ-133 : ε εξγαζία αθξαίσλ ζεξκνθξαζηψλ ζα αθνινπζείηαη εηδηθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο. 
Κ-134 : Η έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πγξά πεξηβάιινληα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηείηαη ελψ κέξηκλα 
ζα ιακβάλεηαη γηα κείσζε ησλ επηπηψζεσλ (ζηνιέο, αεξηζκφο, ζηξαγγίζεηο, απνξξνέο, 
ππνβηβαζκφο πδξνθφξνπ νξίδνληα θιπ). 
Κ-135 : ε ρψξνπο κε πηζαλφηεηα αλάπηπμεο αηκφζθαηξαο δειεηεξησδψλ αεξίσλ ζα αληρλεχεηαη 
ζπλερψο ν ρψξνο φζνλ αθνξά ηνλ επηθίλδπλν παξάγνληα, εθφζνλ ηα κέηξα (πεξηνξηζκφο 
εθπνκπψλ, αιιαγή κεζφδνπ εξγαζίαο, αεξηζκφο ρψξνπ, αχμεζε φγθνπ πεδίνπ δηάρπζεο θιπ) δελ 
θξίλνληαη επαξθή ή ζίγνπξα. 
Κ-136 : Κάζε πιηθφ πνπ ζα εηζέξρεηαη ζην εξγνηάμην ζα είλαη αλαγλσξηζκέλν θαη ζα θέξεη 
επηζήκαλζε, ελψ ε έθζεζε ζηα ηνμηθά πιηθά ζα ειέγρεηαη ζπλερψο. 
Κ-137 : ην εξγνηάμην δε ζα γίλεηαη ρξήζε πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην. 
Κ-138 : ε πεξίπησζε αλάγθεο ρεηξηζκνχ παιαηψλ πιηθψλ ακηάληνπ ε εξγαζία ζα θαιχπηεηαη απφ 
εηδηθή δηαδηθαζία. 
Κ-139 : Οη ρψξνη απνζήθεπζεο ή εθαξκνγήο ηέηνησλ πιηθψλ ζα είλαη θαιά αεξηδφκελνη. 
Κ-140 : Η επηζηξνθή ζην κέησπν αλαηίλαμεο ζα γίλεηαη κεηά απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζήκα θαη ζηα 
ππφγεηα κέησπα ζα ειέγρεηαη, κεηά ηνλ αεξηζκφ, ε πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο (ΝΟρ, Ο2, LEL θιπ). 
Κ-141 : Η έθζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα θαπζαέξηα ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ θαη κεραλψλ ζα 
ειαρηζηνπνηείηαη. 
Κ-142 : Μέξηκλα ζα ιακβάλεηαη γηα ηνλ επαξθή αεξηζκφ ησλ θιεηζηψλ ζέζεσλ ζπγθφιιεζεο 
(έληνλνο αεξηζκφο, νξζή απαγσγή αεξίσλ, απηφλνκεο ζπζθεπέο πξνζαγσγήο αέξνο). 
Κ-143 : Πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ζπγθφιιεζεο ζα κειεηάηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζ επηθίλδπλα 
ζηνηρεία ή ζπλδπαζκνχο απηψλ ησλ ειεθηξνδίσλ θαη ηνπ κεηάιινπ (πρ HCN). 
Κ-146 : Θα απνθεχγεηαη ε έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο. 
Κ-147 : Θα επηρεηξείηαη απνιχκαλζε ή εμνπδεηέξσζε ησλ κνιπζκέλσλ πεξηνρψλ αιιηψο ζα 
απνθεχγεηαη ε επαθή γπκλψλ κεξψλ ηνπ ζψκαηνο κε κνιπζκέλα πιηθά, φπσο επίζεο θαη ε άκεζε 
εηζπλνή θαη ην θάπληζκα. 
Κ-148 : Απαγνξεχεηαη ε εζηίαζε εληφο κνιπζκέλσλ ρψξσλ. 
Κ-149 : Θα επηηξέπεηαη ε εξγαζία κφλν ζε άηνκα πνπ έρνπλ εκβνιηαζζεί θαηάιιεια. 
Κ-150 : ε θάζε θάζε εξγαζίαο ζα πθίζηαληαη θαηάιιεινη θαη επαξθείο ρψξνη πγηεηλήο, αλάινγα θαη 
κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζαξηδφκελνη ηαθηηθά θαη απνηειεζκαηηθά θαη ζπληεξνχκελνη. 
Κ-151 : ε πεξίπησζε εκθάληζεο δψσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ε εξγαζία ζα ζηακαηά θαη ζα 
επηρεηξείηαη εθδίσμή ησλ, επίζεο κέξηκλα ζα ιακβάλεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε επηθηλδχλσλ εληφκσλ 
θαη εξπεηψλ θαη ζα επηβάιιεηαη ε ρξήζε γαληηψλ γηα ην ρεηξηζκφ πιηθψλ ζε άκεζε επαθή κε ην 
έδαθνο. 



Κίλδπλνη Πεγέο Κηλδύλσλ Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε Φάζε 5ε Φάζε 6ε Φάζε 7ε 

01000 Αζηνρίεο εδάθνπο         

01100. Φπζηθά πξαλή 

01101 Καηνιίζζεζε Απνπζία / Αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο        

01102 Απνθνιιήζεηο Απνπζία / Αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο        

01103 ηαηηθή επηθφξηεζε. Δγθαηαζηάζεηο/εμνπιηζκφο        

01104 Γπλακηθή επηθφξηεζε. Φπζηθή αηηία        

01105 Γπλακηθή επηθφξηεζε. Αλαηηλάμεηο        

01106 Γπλακηθή επηθφξηεζε. Κηλεηφο εμνπιηζκφο        

01200. Σερλεηά πξαλή & Δθζθαθέο 

01201 Καηάξεπζε Απνπζία/αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο        

01202 Απνθνιιήζεηο Απνπζία/αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο        

01203 ηαηηθή επηθφξηεζε. Τπεξχςσζε        

01204 ηαηηθή επηθφξηεζε. Δγθαηαζηάζεηο/εμνπιηζκφο        

01205 Γπλακηθή επηθφξηεζε. Φπζηθή αηηία        

01206 Γπλακηθή επηθφξηεζε. Αλαηηλάμεηο        

01207 Γπλακηθή επηθφξηεζε. Κηλεηφο εμνπιηζκφο        

01300. Τπφγεηεο εθζθαθέο 

01301 
Καηαπηψζεηο νξνθήο/παξεηψλ. Αλππνζηήισηα 
Σκήκαηα 

       

01302 
Καηαπηψζεηο νξνθήο/παξεηψλ. Αλεπαξθήο 
ππνζηήισζε 

       

01303 
Καηαπηψζεηο νξνθήο/παξεησλ. Καζπζηεξεκέλε 
ππνζηήισζε 

       

01304 Καηάξεπζε κεηψπνπ πξνζβνιήο        

01400. Καζηδήζεηο 

01401 Αλππνζηήξηθηεο παξαθείκελεο εθζθαθέο        

01402 Πξνππάξρνπζα ππφγεηα θαηαζθεπή        

01403 Γηάλνημε ππνγείνπ έξγνπ        

01404 Δξππζκφο        

01405 Γεσινγηθέο/γεσρεκηθέο κεηαβνιέο        

01406 Μεηαβνιέο πδξνθφξνπ νξηδνληα        

01407 Τπνζθαθή/απφπιπζε        

01408 ηαηηθή επηθφξηεζε        

01409 Γπλακηθή θαηαπφλεζε- Φπζηθή αηηία        

01410 Γπλακηθή θαηαπφλεζε- αλζξσπνγελήο αηηία        

02000 Κίλδπλνη απν εξγνηαμηαθό 
εμνπιηζκό 

         

02100 Κίλεζε Ορεκάησλ θαη 
κεραλεκάησλ 

02101 πγθξνχζεηο νρήκαηνο-νρήκαηνο 1 1      

02102 πγθξνχζεηο νρήκαηνο-πξνζψπσλ 1 1      

02103 πγθξνχζεηο νρήκαηνο-ζηαζεξνχ εκπνδίνπ 1 1      

02104 πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο-νρήκαηνο        

02105 πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο-ζηαζεξνχ εκπνδίνπ        

02106 Αλεμέιεγθηε θίλεζε . Βιάβεο ζπζηεκάησλ        

02107 Αλεμέιεγθηε θίλεζε . Διιηπήο αθηλεηνπνίεζε        

02108 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο .Αλεπαξθήο πξνζηαζία        

02109 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο .Δθηξνρηαζκφο        



Κίλδπλνη Πεγέο Κηλδύλσλ Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε Φάζε 5ε Φάζε 6ε Φάζε 7ε 

02200 Αλαηξνπή νρεκάησλ θαη 
κεραλεκάησλ 

02201 Αζηαζήο έδξαζε        

02202 Τπνρψξεζε εδάθνπο-Γαπέδνπ        

02203 Έθθεληξε θφξησζε 1 1      

02204 Δξγαζία ζε πξαλέο        
02205 Τπεξθφξησζε 1 1      

02206 Μεγάιεο ηαρχηεηεο 1 1      

02300 Μεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε 02301 ηελφηεηα ρψξνπ        

02302 Βιάβε ζπζηεκάησλ θίλεζεο 1 1      

02303 Αλεπαξθήο θάιπςε θηλνπκέλσλ ηκεκάησλ-πηψζεηο        

02304 Αλεπαξθήο θάιπςε θηλ. ηκεκάησλ -παγηδεχζεηο 
κειψλ 

       

02305 Σειερεηδφκελα κεραλήκαηα & ηκεκαηά ηνπο        

02400 Δξγαιεία ρεηξνο 02401 Αεξφζθπξεο        

02402 Γξάπαλα        

02403 Βαηξαράθη        

03000. Πηώζεηο από ύςνο          

03100 Οηθνδνκέο-θηίζκαηα 03101 Καηεδαθίζεηο        

03102 Κελά ηνίρσλ        

03103 Κιηκαθνζηάζηα        

03104 Δξγαζία ζε ζηέγεο        

03200 Γάπεδα εξγαζίαο-πξνζπειάζεηο 03201 Κελά δαπέδσλ        

03202 Δπηθιηλή δάπεδα        

03203 Οιηζζεξά δάπεδα        

03204 Αλψκαια δάπεδα        

03205 Αζηνρία πιηθνχ δαπέδνπ        

03206 Τπεξπςσκέλεο δίνδνη θαη πεδνγέθπξεο        

03207 Κηλεηέο ζθάιεο θαη αλεκφζθαιεο        

03208 Αλαξηεκέλα δάπεδα. Αζηνρία αλάξηεζεο        

03209 Κηλεηά δάπεδα. Αζηνρία κεραληζκνχ        

03210 Κηλεηά δάπεδα. Πξφζθξνπζε        

03211 Κελά ηθξησκάησλ        

03300 Ιθξηψκαηα 03301 Αλαηξνπή. Αζηνρία ζπλαξκνιφγεζεο        

03302 Αλαηξνπή. Αζηνρία έδξαζεο        

03303 Καηάξεπζε. Αζηνρία πιηθνχ ηθξηψκαηνο        

03304 Καηάξεπζε. Αλεκνπίεζε        

03305 Απνπζία πεξίθξαμεο. επηζήκαλζεο        

03400. Σάθξνη/ θξέαηα 03401 Φξεάηηα πδξαπιηθψλ/αλειθπζηήξα - Γεμακελέο        

03402         



 
Κίλδπλνη Πεγέο Κηλδύλσλ Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε Φάζε 5ε Φάζε 6ε Φάζε 7ε 

04000. Δθξήμεηο. Δθηνμεπκέλα   πιηθά- 
ζξαύζκαηα 

 
        

04100 Δθξεθηηθά Αλαηηλάμεηο 04101 Αλαηηλάμεηο βξάρσλ        

04102 Αλαηηλάμεηο θαηαζθεπψλ        

04103 Αηειήο αλαηίλαμε ππνλφκσλ        

04104 Απνζήθεο εθξεθηηθψλ        

04105 Υψξνη απνζήθεπζεο ππξνκαρηθψλ        

04106 Γηαθπγή-έθιπζε εθξεθηηθψλ αεξίσλ θαη κηγκάησλ        

04107 Μεηαθνξά εθξεθηηθψλ        

04200. Γνρεία θαη δίθηπα ππφ πίεζε 04201 Φηάιεο αζεηηιίλεο / νμπγφλνπ        

04202 Τγξαέξην        

04203 Τγξφ άδσην        

04204 Αέξην πφιεο        

04205 Πεπηεζκέλνο αέξαο        

04206         

04207 Γίθηπα χδξεπζεο        

04208 Διαηνδνρεία / πδξαπιηθά ζπζηήκαηα        
04300. Αζηνρία πιηθψλ ππφ έληαζε 04301 Βξαρψδε πιηθά ζε ζιηςε        

04302 Πξνεληάζεηο νπιηζκνχ / αγθπξίσλ        

04303 Καηεδάθηζε πξνεληακέλσλ ζηνηρείσλ        

04304 πξκαηφζρνηλα        

04305 Δμνιθεχζεηο        

04306 Λαμεχζεηο / ηεκαρηζκφο ιίζσλ        
4400. Δθηνμεπφκελα πιηθά 04401 Δθηνμεπκέλν ζθπξφδεκα        

04402 Ακκνβνιέο        

04403 Σξνρίζεηο ιεηάλζεηο        
05000 Πηώζεηο- κεηαηνπίζεηο πιηθώλ θαη 
αληηθεηκέλσλ 

           

05100. Κηίζκαηα - θέξσλ νξγαληζκφο 05101 Αζηνρία. Γήξαλζε        

05102 Αζηνρία ηαηηθή επηθφξηηζε        

05103 Αζηνρία. Φπζηθή δπλακηθή θαηαπφλεζε        

05104 Αζηνρία. Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπφλεζε        

05105 Καηεδάθηζε        

05106 Καηεδάθηζε παξαθεηκέλσλ        

05200. Οηθνδνκηθά ζηνηρεία 05201 Γήξαλζε πιεξσηηθψλ ζηνηρείσλ        

05202 Γηαζηνιή ζπζηνιή πιηθψλ        

05203 Απνμήισζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ        

05204 Αλαξηεκέλα ζηνηρεία θαη εμαξηήκαηα        

05205 Φπζηθή δπλακηθή θαηαπφλεζε        

05206 Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπφλεζε        

05207 Καηεδάθηζε        

05208 
Αξκνιφγεζε/απαξκνιφγεζε πξνθηαζθεπαζκέλσλ 
ζηνηρείσλ 

       

Κίλδπλνη Πεγέο Κηλδύλσλ Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε Φάζε 5ε Φάζε 6ε Φάζε 7ε 



05300. Μεηαθεξφκελα πιηθα - 
Δθθνξηψζεηο 

05301 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Αθαηαιιειφηεηα/αλεπάξθεηα 1 1      

05302 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Βιάβε 1 1      

05303 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Τπεξθφξησζε 1 1      

05304 Απφθιηζε κεραλήκαηνο. Αλεπαξθήο έδξαζε 1 1      

05305 Αηειήο/έθθεληξε θφξησζε 1 1      

05306 Αζηνρία ζπζθεπαζίαο θνξηίνπ        

05307 Πξφζθξνπζε θνξηίνπ        

05308 Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ κήθνπο        

05309 Υεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ        

05310 Απφιπζε ρχδελ πιηθψλ. Τπεξθφξησζε        

05311 Δξγαζία θάησ απφ ζηιφ        

05400.ηνηβαζκέλα πιηθά - Δθθνξηψζεηο 05401 Τπεξζηνίβαζε        

05402 Αλεπάξθεηα πιεπξηθνχ πεξηνξηζκνχ        

05403 Αλνξζνινγηθή απφιεςε        

06000. Ππξθαηεο              

06100. Δχθιεθηα πιηθά 06101 Έθιπζε/δηαθπγή επθιεθησλ αεξίσλ          

06102 Γεμακελέο/αληιίεο/βπηίν θαπζίκσλ          

06103 Μνλσηηθά,δηαιπηεο,PVC θιπ εχθιεθηα          

06104 Αζθαιηνζηξψζεηο/ρξήζε πίζζαο          

06105 Απηαλάθιεμε-εδαθηθά πιηθά          

06106 Απηαλάθιεμε-απνξξίκαηα          

06107 Δπέθηαζε εμσγελνχο εζηίαο.Αλεπαξθήο πξνζηαζία          

06200. πηλζήξεο θαη βξαρπθιψκαηα 06201 Δλαέξηνη αγσγνί ππν ηάζε          

06202 Τπφγεηνη αγσγνί ππν ηάζε         

06203 Δληνηρηζκέλνη αγσγνί ππν ηάζε          

06204 Δξγαιεία πνπ παξάγνπλ εμσηεξηθφ ζπηλζήξα          

06300. Τςειέο ζεξκνθξαζίεο 06301 Υξήζε θιφγαο-νμπγνλνθνιιήζεηο          

06302 Υξήζε θιφγαο-θαζζηηεξνθνιιήζεηο          

06303 Υξήζε θιφγαο-ρπηεχζεηο          

06304 Ηιεθηξνζπγθνιιήζεηο          

06305 Ππξαθηψζεηο πιηθψλ          

07000. Ζιεθηξνπιεμία               

07100.Γίθηπα εγθαηαζηάζεηο 07101 Πξνππάξρνληα ελαέξηα δίθηπα        

07102 Πξνππάξρνληα ππφγεηα δίθηπα        

07103 Πξνππάξρνληα εληνηρηζκέλα δίθηπα         

07104 Πξνππάξρνληα επίηνηρα δίθηπα         

07105 Γίθηπν ειεθηξνδφηεζεο έξγνπ          

07106 Αλεπαξθήο αληηθεξαπληθή πξνζηαζία          

07200.πηλζήξεο &  07201 Ηιεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα          

07202 Ηιεθηξνθίλεηα εξγαιεία        



 

Κίλδπλνη Πεγέο Κηλδύλσλ Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε Φάζε 5ε Φάζε 6ε Φάζε 7ε 

08000. Πληγκόο/Αζθπμία              

08100. Νεξφ 08101 Τπνβξχρηεο εξγαζίεο          

08102 Δξγαζίεο ελ πισ-πηψζε          

08103 Βχζηζε/αλαηξνπή πισηνχ κέζνπ          

08104 Παξφρζηεο/παξαιίεο εξγαζίεο. Πηψζε          

08105 
Παξφρζηεο/παξαιίεο εξγαζίεο.Αλαηξνπή 
κεραλήκαηνο 

         

08106 Τπαίζξηεο ιεθάλεο/Γεμακελέο. Πηψζε          

08107 
Τπαίζξηεο ιεθάλεο/Γεμακελέο. Αλαηξνπή 
κεραλήκαηνο 

         

08108 Πιεκκχξα/Καηάθιπζε έξγνπ        

08200. Αζθπθηηθφ πεξηβάιινλ 08201 Βάιηνη, ηιείο,θηλνχκελνη άκκνη          

08202 Τπφλνκνη, βφζξνη, βηνινγηθή θαζαξηζκνί          

08203 Βχζηζε ζε ζθπξφδεκα, αζβέζηε, θιπ          
08204 Δξγαζία ζε θιεηζηφ ρψξν-αλεπάξθεηα νμπγφλνπ          

09000. Δγθαύκαηα              

9100. Τςειέο ζεξκνθξαζίεο 09101 πγθνιιήζεηο/ζπληήμεηο          

09102 Τπέξζεξκα ξεπζηά          

09103 Ππξαθησκέλα ζηεξεά        

09104 Σήγκαηα κεηάιισλ        

09105 Άζθαιηνο/πίζζαο        

09106 Καπζηήξεο        

09200. Καπζηηθά πιηθά 09107 Τπέξζεξκαηλνκελα ηκήκαηα κεραλψλ        

09201 Αζβέζηεο          

09202 Ομέα          

09203            

09300. Άιιε πεγε 09301 πγθφιιεζε αγσγψλ          

09302            

09303            

010000. Έθζεζε ζε βιαπηηθνύο 
παξάγνληεο 

             

10100. Φπζηθνί παξάγνληεο 10101 Αθηηλνβνιίεο          

10102 Θφξπβνο/δνλήζεηο        

10103 θφλε        

10104 Τπαίζξηα εξγαζία.Παγεηφο        

10105 Τπαίζξηα εξγαζία.Καχζσλαο  1      

10106 Υακειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο        

10107 Τςειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο  1      

10108 Τγξαζία ρψξνπ εξγαζίαο        

10109 Τπεξπίεζε/ππνπίεζε        

10110 Ινλίδνπζα αθηηλνβνιία ηερληηήο πεγήο        

10111          



 

Κίλδπλνη Πεγέο Κηλδύλσλ Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε Φάζε 5ε Φάζε 6ε Φάζε 7ε 

10200. Υεκηθνί παξάγνληεο 10201 Γειεηεξηψδε αέξηα        

10202 Υξήζε ηνμηθψλ πιηθψλ        

10203 Ακίαληνο        

10204 Αηκνί ηεγκάησλ        

10205 
Αλαζπκηάζεηο 
πγξψλ/βεξλίθηα,θφιιεο.κνλσηηθά,δηαιχηεο 

       

10206 Καπλαέξηα αλαηηλάμεσλ        

10207 Καπζαέξηα κεραλψλ εζ. θαχζεο        

10208 πγθνιιήζεηο          

10209 Καξθηλνγφλνη παξάγνληεο          

10210            

10211            

10212            

10300. Βηνινγηθνί παξάγνληεο 10301 Μνιπζκέλα εδάθε          

10302 Μνιπζκέλα θηήξηα          

10303 
Δξγαζία ζε ππνλφκνπο, βφζξνπο,βηνινγηθνχο 
θαζαξηζκνχο 

       

10304 Υψξνη πγηεηλήο        

10305            

10306            



Β2. ΠΡΟΘΔΣΑ ΓΔΝΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ 
ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

1. Να απαγνξεπζεί ε ρσξίο ιφγν παξακνλή πξνζσπηθνχ θνληά ζηα πξαλή ησλ εθζθαθψλ.  

2. Να ζεκαλζεί θαηάιιεια ην κέησπν ησλ εθζθαθψλ εληφο νηθηζκνχ ή/θαη ζηηο δψλεο πνπ δηέξρνληαη πιεζίνλ 
νδψλ, ψζηε λα είλαη νξαηφ απφ ηνπο δηεξρφκελνπο νδεγνχο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, φζν θαη ηεο 
λχρηαο. 

3. Σα θάζε είδνπο κεραλήκαηα ηνπ έξγνπ, πξέπεη λ΄ απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 κέηξα θαζ΄ χςνο απφ ην δίθηπν ηεο 
ΓΔΗ. Η ίδηα απφζηαζε πξέπεη λα ηεξείηαη πεξηκεηξηθά ησλ αγσγψλ γηα ηα θηλεηά κέξε ησλ κεραλεκάησλ 
(γεξαλφο, αληιία ζθπξνδέκαηνο θιπ).  

4. Να ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ηεο αθνήο (θπξίσο γηα ηνπο ρεηξηζηέο ηζάπαο, ηξνρνχ θιπ) 

5. Να ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πξνβιεπφκελα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (θπξίσο γηα ηνπο ρεηξηζηέο 
νμπγνλνθφιιεζεο, ειεθηξνθφιιεζεο, θφιιεζεο αγσγψλ, ηξνρνχ θιπ)  

6. Μέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ πξνβιεπφκελα απφ ηελ λνκνζεζία ΠΓ-1073/81, ΠΓ-305/96, ΠΓ-778/80, ΠΓ-
396/94, ΠΓ-95/98, ΠΓ89/99, ΠΓ159/99, Γ1 3Δ/8068/510 2000. 

7. Όια ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην έξγν ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ηα θαηάιιεια 
πηζηνπνηεηηθά θαη ζήκαλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε λνκνζεζία.  

 
 ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

ηηο πην πηζαλέο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ φπσο: 
- Πιεκκχξεο 
- Ππξθαγηέο 
- Καηαξξεχζεηο 
- Αηπρήκαηα γεληθά 
ν αλάδνρνο ζα εμαζθαιίδεη πάληνηε λα ππάξρνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέζα δηαζέζηκα, φπσο: 
- Ππξνζβεζηήξεο 
- Μέζα παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ (θαξκαθείν) 
- Σειέθσλα 
- Αληιίεο 
- Γεξαλνί 
- Γελλήηξηεο 
- Φνξησηέο 

 
Γηα θάζε πεξίπησζε ζα ππάξρνπλ πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο (βιέπε ππξφζβεζε, ρψξνη ζπγθέληξσζεο, δηαδηθαζία 

εθθέλσζεο θιπ.) 
 
Απφ άπνςε θάιπςεο πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ ζε θάζε πεξίπησζε θαηάζηαζεο 

έθηαθηεο αλάγθεο ζα ππάξρεη πιήξεο θαηάζηαζε νλνκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα είλαη αξκφδην, π.ρ. 
- πληνληζηήο (νξηζκέλνο) αληηκεηψπηζεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο / αλάγθεο 
- Οκάδα Ππξφζβεζεο 
- Πξνζσπηθφ Αζθαιείαο (Γηαηξφο θαη Σερληθφο Αζθαιείαο) 
- Οκάδα Παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ 
- Φχιαθεο 

 
Γηα θάζε αλάγθε επηθνηλσλίαο κε εζσηεξηθή ή εμσηεξηθέο αξρέο / ππεξεζίεο ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκα θαη 

θνηλνπνηεκέλα – αλεξηεκέλα ζε εκθαλή ζεκεία ηα θάησζη: 
- Καηάζηαζε Σειεθψλσλ έθηαθηεο αλάγθεο 
- Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο επίβιεςεο πνπ πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλν θαη 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν γηα θάζε πεξίπησζε 
- Γηαζέζηκεο / Πξνζβάζηκεο εμσηεξηθέο ππεξεζίεο φπσο λνζνθνκεία, Ππξνζβεζηηθή, Αζηπλνκία θιπ. 
- Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ κε ειεθηξηθφ ξεχκα εθφζνλ δηαπηζησζεί αλππαξμία 

θαξδηαθνχ ηφλνπ ζην ζχκα ηνπ αηπρήκαηνο: 
 πξέπεη λα εηδνπνηεζεί άκεζα αζζελνθφξν ην νπνίν ζα δηαζέηεη θνξεηή ζπζθεπή θαξδηαθήο 

αλάηαμεο (defibrillator) κε αλαθνξά φηη πξφθεηηαη γηα ειεθηξηθφ αηχρεκα 
 ην ζχκα ηνπ αηπρήκαηνο πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε ζπλερφκελεο θαξδηαθέο καιάμεηο 

ζπλδπαδφκελεο κε ηερλεηή αλαπλνή απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ κέρξη ηελ έιεπζε 
ηνπ αζζελνθφξνπ (γηα απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ππννμπγφλσζεο ηνπ εγθεθάινπ πνπ 
ζπλεπάγεηαη θαηά θαλφλα  κε αλαηάμηκε θαηάζηαζε)  

 
Μεγάιε έκθαζε ζα δίλεηαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε αζθήζεσλ αλαπαξάζηαζεο πεξηζηαηηθψλ, φπνπ είλαη δπλαηφλ, 

πξνθεηκέλνπ ην πξνζσπηθφ λα είλαη άξηηα εθπαηδεπκέλν θαη εμνηθεησκέλν γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή κέηξσλ. 
 

 ΑΝΤΦΧΣΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 



Καηά ηελ δηελέξγεηα εξγαζηψλ πνπ απαηηνχλ αλπςσηηθά κεραλήκαηα (θνξηνεθθφξησζε βαξέσλ πιηθψλ θιπ), ζα 
πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη’ ειάρηζην ηα παξαθάησ κέηξα: 
- Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο αλχςσζεο ζα αλεγείξεηαη, ζπληεξείηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο ηνπ έξγνπ θαη ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο 
δηαηάμεηο. 

- Απαγνξεχεηαη ε ππέξβαζε ηνπ αζθαινχο θνξηίνπ ιεηηνπξγίαο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ. Κάζε φρεκα αλχςσζεο ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε κέζα, φξγαλα ή 
αλπςσηηθά δηαγξάκκαηα πνπ ζα δείρλνπλ ην αζθαιέο θνξηίν ιεηηνπξγίαο ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο 
ιεηηνπξγίαο (πνηθίιεο γσλίεο θιίζεο ηνπ βξαρίνλα, πνηθίιεο γσλίεο αλχςσζεο) 

- Οη ρεηξηζηέο ζα είλαη άηνκα έκπεηξα, ελήιηθα θαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ρεηξηζκνχ. 
- ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο ελαέξηα δίθηπα ΟΚΧ, ζα ιακβάλνληαη εηδηθά 

κέηξα πξνζηαζίαο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 
- Ο εμνπιηζκφο αλχςσζεο ζα επηζεσξείηαη ηαθηηθά θαη ζα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε ηέηνηα, ψζηε λα 

είλαη ηθαλφο λα εθηειέζεη ηε ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ 
επηζεψξεζε πξνθχςεη αλαζθαιήο θαηάζηαζε, ν εμνπιηζκφο δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη πιήξνπο 
επηδηφξζσζήο ηνπ. 

- Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε επζηάζεηα ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, είηε βξίζθνληαη ζε 
ιεηηνπξγία, είηε φρη. 

- Κάζε αλπςσηήξαο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε δηάηαμε πνπ παξεκπνδίδεη ηε δηαδξνκή ηνπ γάληδνπ 
πέξα απφ ην αλψηαην φξην αζθαιείαο ζε θάζε ελδεηθλπφκελε ηαρχηεηα. 

- Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο ζα ειέγρνληαη ηα άγθηζηξα, ζπξκαηφζρνηλα, αιπζίδεο θιπ. Δπίζεο ζα 
ειέγρεηαη ν δείθηεο επηηξεπφκελνπ θνξηίνπ εάλ ιεηηνπξγεί ζσζηά, ηα θξέλα, νη απηφκαηνη δηαθφπηεο 
θιπ. 

- Οη ρεηξηζηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζε θάζε ζηηγκή πιήξε νξαηφηεηα θαη επνπηεία ηεο θφξησζεο, 
εθθφξησζεο, κεηαθνξάο θαη αλχςσζεο. Αλ απηφ είλαη αδχλαηνλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έκπεηξνο 
«θνπκαληαδφξνο», ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε ν ρεηξηζηήο λα κπνξεί λα δηαθξίλεη 
θαζαξά ηηο θηλήζεηο ηνπ, λα κελ θηλδπλεχεη φκσο απφ ηπρφλ πηψζε ηνπ θνξηίνπ. 

- Όινη νη ρεηξηζηέο θαη εξγαδφκελνη πνπ αζρνινχληαη ζε αλπςσηηθέο δηαδηθαζίεο ζα γλσξίδνπλ άξηζηα 
ην ζχζηεκα ζεκάησλ (λεπκάησλ) πνπ ζρεηίδεηαη κε απηέο. Καλέλαο, εθηφο ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ 
ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία θαη εθπαίδεπζε, δελ ζα θάλεη ζήκαηα ζηνπο ρεηξηζηέο. 

- Απαγνξεχεηαη ε θπθινθνξία θνξηίσλ πάλσ απφ ζέζεηο εξγαζίαο ή ζπγθέληξσζεο πξνζσπηθνχ. 
Δπίζεο απαγνξεχεηαη λα παξακείλεη θνξηίν αλπςσκέλν φηαλ ν ρεηξηζηήο θεχγεη απφ ην κεράλεκα. 

- Σν βάξνο ηνπ θνξηίνπ απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλεη ην επηηξεπφκελν φξην αζθαιείαο. Σν θνξηίν 
πξέπεη λα θαηαλέκεηαη νκνηφκνξθα θαη ε αλάξηεζε λα είλαη αζθαιήο. 

- Δάλ ν ρεηξηζηήο δηαηεξεί επηθπιάμεηο γηα ηελ αζθαιή αλχςσζε ή κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ, ζα ην 
αλαθέξεη ζηνλ ππεχζπλν κεραληθφ, ν νπνίνο ζα θαζνξίζεη ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ. 

- Απαγνξεχεηαη ε παξακνλή νπνηνπδήπνηε εξγαδφκελνπ ζηελ αθηίλα δξάζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ή ην 
πεδίν αηψξεζεο ηνπ θνξηίνπ. Ο ρεηξηζηήο δελ ζα κεηαθηλεί ην θνξηίν εάλ αληηιεθζεί θάπνηνλ 
εξγαδφκελν εθηεζεηκέλν. 

- Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε κεηαθίλεζε αηφκσλ πάλσ ζε άγθηζηξα, θνξηία, θάδνπο πιηθψλ ή 
αλπςσηήξεο πιηθψλ. 

- Σα θνξηία ζα κεηαθέξνληαη φζν πην θνληά ζην έδαθνο είλαη δπλαηφλ, κε επζχλε ηνπ ρεηξηζηή. 
- Σα θνξηία ζα ηνπνζεηνχληαη θαη ζα ζηεξίδνληαη αζθαιψο πξηλ απνζπλδεζνχλ απφ ην γάληδν. 
- Όηαλ ην κεράλεκα ηειεηψζεη ηελ εξγαζία ηνπ θαη πξφθεηηαη λα αθεζεί γηα ην βξάδπ, ζα πξέπεη λα είλαη 

πιήξσο αθηλεηνπνηεκέλν θαη άλεπ θνξηίνπ. 
 

 ΙΚΡΙΧΜΑΣΑ : 
Αλαθέξεηαη εδψ φηη πέξαλ ησλ ζπλήζσλ ηχπσλ ηθξησκάησλ, πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ θείκελε 

Ννκνζεζία, δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε εηδηθψλ ηχπσλ ηθξησκάησλ πνπ λα απαηηνχλ πξφζζεηα κέηξα 
αζθαιείαο. 

 
       ΠΡΟΘΔΣΑ : 

- Ο Αλάδνρνο κεξηκλά έηζη ψζηε ζε θάζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, λα 
δηαζέηεη ηα κέζα ηεο άκεζεο επηζθεπήο ή θαη αληηθαηάζηαζήο ηνπ κε εθεδξηθφ εμνπιηζκφ έηζη ψζηε 
πάληνηε λα απνθεχγεηαη νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο ησλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα 
κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα. 

- Η δηέιεπζε θαη παξακνλή αηφκσλ ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ απαγνξεχεηαη, εθηφο απφ ην 
εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ. 

- Σα άρξεζηα αληηθείκελα, ππνιείκκαηα πιηθψλ, θζαξκέλα πιηθά θιπ ζα ζπιιέγνληαη ζε ελνηθηαδφκελν 
container. Σν container ζ΄ απνκαθξχλεηαη θαηά δηαζηήκαηα θαη ζα αληηθαζίζηαληαη κε άιιν θελφ. 

- ην εξγνηάμην ζα δηακνξθσζεί θαξκαθείν κε ηα απαξαίηεηα είδε πξψησλ βνεζεηψλ. ε εκθαλή ζέζε 
δίπια ζην θνξεηφ θαξκαθείν ζα αλαγξάθνληαη ε δηεχζπλζε θαη ην ηειέθσλν ηνπ πιεζηέζηεξνπ θαξκαθείνπ θαη ηνπ 
ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ ΙΚΑ πνπ θαιχπηεη ηελ πεξηνρή. 

 



ΣΜΖΜΑ Γ’ 
Γ.1. ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΝΣΑΞΖ 
Γηα θάζε «πεγή θηλδχλσλ» πνπ έρεη επηζεκαλζεί ζηνπο πίλαθεο ηνπ Σκήκαηνο Β (ζηήιε 1), θαηαγξάθνληαη νη θάζεηο / ππνθάζεηο φπνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα 
εκθάληζεο (ζηήιε 2), αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπνπλ ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο (ζηήιε 3), θαη ζπκπιεξψλνληαη 
ηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε αλαγθαία πξφζζεηα ή εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ή απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ (ζηήιε 4). 

ΔΠΗΖΜΑΜΔΝΟΗ ΚΟΜΒΟΗ ΣΟΝ 
ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Β 

ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ 

(1) 

ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

(2) 

ΦΑΔΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*) 

(4) 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 
ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (**) 

02101 1,2,6 ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 37,39,46 
Ο ρψξνο εξγαζίαο ζα ζεκαίλεηαη θαηάιιεια θαη ζα ππάξρεη θχιαμε γηα ηελ 

απαγφξεπζε ή πξνζηαζία θπθινθνξίαο  άζρεησλ πξνο ην έξγν νρεκάησλ. 

02102 1,2,6 ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 37,39, 46, 48, 50, 51 

Σν πξνζσπηθφ ζα θπθινθνξεί θαη ζα εξγάδεηαη ζε αζθαιείο δηαδξφκνπο θαη 
ζέζεηο εξγαζίαο, θαηά ην δπλαηφλ ζε απφζηαζε απφ νδνχο δηεξρνκέλσλ ή 
ρψξνπο εξγαδνκέλσλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ. Ο ρψξνο εξγαζίαο ζα 
ζεκαίλεηαη θαηάιιεια θαη ζα ππάξρεη θχιαμε γηα ηελ απαγφξεπζε θπθινθνξίαο 
πεδψλ, άζρεησλ πξνο ην έξγν. 

02103 1,2,6 ΠΓ 1073/81: ΚΔΦ. Β’ 
Σαθηηθή ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ πνπ ζα θπθινθνξνχλ εληφο θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρήο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ζπζηήκαηα πέδεζεο. 

02205 1 Π.Γ. 1073/81, άξζξα 47, 85  

05202 2,6   

05203 1   

05301 1,2,3,4,5,6 
ΠΓ 1073/81, Π.Γ. 395/94, Π.Γ. 212/76, έγγξαθν Γ13Δ/5933/3-8-

1999  

05302 
1,2,3,4,5,6 ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 46,47,48, 53, Π.Γ. 395/94, παξάξηεκα, παξ. 

2.4, 2.7, 2.12, Π.Γ. 212/76, άξζξν 2.9  

05303 
1,2,3,4,5,6 Π.Γ. 396/74, παξάξηεκα ΙΙ, παξ. 1.1, 6.3, Π.Γ. 225/89, άξζξν 

14.9  

05306 1,2,3,4,5,6 ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 85, 86, 87,  Π.Γ. 212/76, άξζξν 2.13  

05307 

 

1,2,3,4,5,6  
 

07105 4 
ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 78,79 θαη ΠΓ 305/96 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV, B II , 

παξ.2 
Έγθαηξε ζπλελλφεζε κε ηνλ αληίζηνηρν νξγαληζκφ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ 

δηθηχνπ. 

10103 1 
ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΟ 30, ΠΓ 396/94 ΑΡΘΡΟ 7 θαη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΙΙ, παξ.4, 4.1, Π.Γ. 377/1993, Π.Γ. 395/94, παξάξηεκα, παξ. 
2.10 

Να γίλεηαη δηαβξνρή ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ γηα ηελ θαηαθάζηζε ηεο 
ζθφλεο 

10104 ΟΛΔ ΠΓ 305/96 Παξάξηεκα IV, ΒΙΙ παξ. 3 
Να ππάξρεη πξφβιεςε απφ ην εξγνηάμην γηα ιήςε ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ 

κέηξσλ αληηκεηψπηζεο παγεηψλα 

10205 7   
 

 



ΣΜΖΜΑ Γ’ 
 

Γ1. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
1. Γίνδνη πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμην 

Η πξνζπέιαζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη απφ ηνπο αζθαιηνζηξσκέλνπο επαξρηαθνχο δξφκνπο ηεο 
πεξηνρήο. 

2. Γίνδνη θπθινθνξίαο πεδώλ θαη νρεκάησλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ 

Η παξακνλή ηξίησλ πξνζψπσλ ζηνλ ρψξν ηνπ εθάζηνηε εξγνηαμίνπ απαγνξεχεηαη. Η δηέιεπζε 
πξνζψπσλ θαη νρεκάησλ πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ην εξγνηάμην ζα ξπζκίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 
ηνπ εξγνηαμίνπ ή ηνλ αλάδνρν θαη ζα ππάξρεη ζεκαηνδφηεζε κε πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο θαη 
έγρξσκεο πιαζηηθέο ηαηλίεο. Σα δηάθνξα κεραλήκαηα ζα εξγάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, 
αιιηψο ζα είλαη ζηαζκεπκέλα ζε εηδηθνχο θαηάιιεινπο ρψξνπο. 

3. Υώξνη εγθαηάζηαζεο ηνπ βαζηθνύ κερ.  Δμνπιηζκνύ 

Σα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη κεραληζκνί ζηαζκεχνπλ ζε εηδηθέο ζέζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ, φπνπ 
γίλεηαη ε 1νπ βαζκνχ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπο. 

4. Υώξνη απνζήθεπζεο 

Γελ απαηηνχληαη. 

5. Υώξνη ησλ αρξήζησλ θαη επηθίλδπλσλ πιηθώλ πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ απνθνκηδήο 
ηνπο 

Σα άρξεζηα πιηθά ζπιιέγνληαη ζε θάδνπο απφ ηνπο νπνίνπο απνθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ 
ππεχζπλνπ ηνπ εξγνηαμίνπ ή ηνπ αλαδφρνπ. 

6. Υώξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώησλ βνεζεηώλ 

ε θάζε εξγνηάμην ζα ηνπνζεηεζνχλ πξνζσξηλνί ρψξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη έλδπζεο. 

7. Άιια ζεκεία, ρώξνη  ή δώλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ 

             εξγαδνκέλσλ 

Γελ απαηηνχληαη 

8. Σπρώλ κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή απαηηνπκέλσλ εηδηθώλ ηθξησκάησλ 

Οη ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο εάλ απαηεζνχλ ζα γίλνπλ απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ φηαλ 
νξηζηηθνπνηεζεί ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθαζηζηνχλ νη ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ηνπ 
εξγνηαμίνπ. 

 

ΣΜΖΜΑ Δ’ 
Δ1. ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ 
Καηαρσξνχληαη εδψ νη ηίηινη  ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ νπνίσλ έρεη γίλεη αλαθνξά ζηνλ 
πίλαθα ηνπ Σκήκαηνο Γ ηνπ ΑΤ. 

 1. Π. Γ. 778/80 (Φ. Δ. Κ. 193 Α) «πεξί ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε 
νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ». 

2. Π. Γ. 1073/81 (Φ. Δ. Κ. 260 Α, δηφξζσζε ζθαικάησλ Φ. Δ. Κ. 320 Α/81) «πεξί 
κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο 
θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ». 

3. Π.Γ. 396/94 (Φ.Δ.Κ. 220 Α) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε 
ρξήζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/ΔΟΚ 

4. Π. Γ. 17/96 (Φ. Δ. Κ. 11 Α) «Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391 ΔΟΚ θαη 
91/383 ΔΟΚ». 

5. Π.Γ. 159/96 (Φ.Δ.Κ. 157 Α) Σξνπνπνίεζε ηνπ Π. Γ. 17/96 «Μέηξα γηα ηελ 
βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391 ΔΟΚ θαη 91/383 ΔΟΚ». 

6. Π. Γ. 305/96 (Φ. Δ. Κ. 212 Α) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ 
πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ 
νδεγία 92/57 ΔΟΚ». 

7. Π.Γ. 395/1994 - Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε 
ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε 



ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/EOK 

8. Π.Γ. 212/1976 - Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ εηο 
κεηαθνξηθάο ηαηλίαο θαη πξνσζεηάο ελ γέλεη 

9. Π.Γ. 397/94 «Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ 
ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ» 

10. Π.Γ. 377/1993 - Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο Οδεγίεο 89/392/ΔΟΚ 
θαη 91/368/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο 

11. Π.Γ. 95/1978 – «Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ εηο 
εξγαζίαο ζπγθνιιήζεσλ» 

12. Π.Γ. 22/1933& Π.Γ.17/1978 – «Πεξί αζθαιείαο εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ 
εξγαδνκέλσλ επί θνξεηψλ θιηκάθσλ» 

13. Π.Γ. 105/1995 – «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/ θαη 
πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/EOK» 

14. Π.Γ. 105/1995 – «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/ θαη 
πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/EOK» 

15. Π.Γ. 77/1993 – "Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη 
βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαη ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Π.∆/ηνο 307/86(135 Α) ζε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 88/642ΔΟΚ» 

16. Π.Γ. 399/1994 – «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ 
ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία θιπ» 

17. Τ.Α. 378/94/1994 - Δπηθίλδπλεο νπζίεο, ηαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε 
απηψλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
67/548/ΔΟΚ φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη 

  

  
 

  

  

 

 

    ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ    21  / 08 / 2018                            ΓΔΚΑΣΗ 20 - 08 - 2018           
  Ο Γηεπζπληήο                                    Ο πληάμαο 
 
 

Καξέηζνο Αλαζηάζηνο                                 Κξίθνο Νηθφιανο 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο                                        Σερλ. Πνι.  Μεραληθφο 

             Γήκνπ Γεζθάηεο  

                                                                                

 

               


