
 

                        

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ:  Συντήρηση σχολικών κτιρίων 
πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    88.709,68 € (χωρίς ΦΠΑ) 
110.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2020 

 CPV: 45453100-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

3. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

5. ΣΑΥ-ΦΑΥ 

6. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

 

 
 
 
 
 

Μεσολόγγι, Φεβρουάριος 2020 
 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης-αποκατάστασης (κατά 

βάση εργασίες που εξασφαλίζουν υγρομόνωση και στεγανότητα) σε σχολικές μονάδες η 

αρμοδιότητα συντήρησης των οποίων ανήκει στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου. Οι σχολικές 

μονάδες στις οποίες θα εκτελεστούν εργασίες είναι οι εξής: 

 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου (συστεγαζόμενο με το 3ο Νηπιαγωγείο) 

 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά 

 Δημοτικό Σχολείο Ελληνικών 

 Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου 

 Δημοτικό Σχολείο Μάστρου 

 1ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου  

 2ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου  

 ΕΠΑ.Λ. Κατοχής 

 Γυμνάσιο Κατοχής 

 Γυμνάσιο-Λύκειο Ευηνοχωρίου 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν στα πλαίσια του έργου είναι οι ακόλουθες: 

3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου: Προσεκτική καθαίρεση της επικεράμωσης με εξαγωγή 

ακέραιων κεράμων, πλήρης καθαίρεση τμήματος της ξύλινης στέγης, μόνωση με 

στεγανωτικό υλικό της πλάκας του σκυροδέματος, κατασκευή νέας ξύλινης στέγης με 

υγρομόνωση και επικεράμωση.  

 

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά: Καθαίρεση της ξύλινης στέγης του κτιρίου των χώρων 

υγιεινής, κατασκευή νέας επιστέγασης με κεραμίδια και υγρομόνωση. 

  

Δημοτικό Σχολείο Ελληνικών: Προσεκτική καθαίρεση της υφιστάμενης ξύλινης στέγης (με 

εξαγωγή των υφιστάμενων κεράμων) και κατασκευή νέας με υγρομόνωση και 

θερμομόνωση. 

 

Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου: Κατασκευή μικρού καναλιού ομβρίων με εσχάρες 

υδροσυλλογής μπροστά στην είσοδο του κτιρίου, επισκευή του γείσου της στέγης 

περιμετρικά, επισκευή επιχρισμάτων φερόντων στοιχείων, υγρομόνωση (εξωτερικά) της 

οροφής των χώρων υγιεινής με επάλειψη κατάλληλου στεγανωτικού υλικού. 

 

Δημοτικό Σχολείο Μάστρου: Τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου στο κτίριο των χώρων 

υγιεινής. 

 

1ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου: Υγρομόνωση της οροφής του κτιρίου των βοηθητικών 

χώρων (εξωτερικά) με επάλειψη κατάλληλου στεγανωτικού υλικού. 

 



   

 

2ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου: Σφράγιση-μόνωση αρμών και επικάλυψη τους με 

γαλβανισμένη λαμαρίνα. 

 

ΕΠΑΛ Κατοχής: Σφράγιση-μόνωση αρμών και επικάλυψη τους με γαλβανισμένη λαμαρίνα, 

όπου απαιτείται. 

 

Γυμνάσιο Κατοχής: Υγρομόνωση των δωμάτων του ορόφου (εξωτερικά) με επάλειψη 

κατάλληλου στεγανωτικού υλικού.  

 

Γυμνάσιο-Λύκειο Ευηνοχωρίου: Αντικατάσταση των κουφωμάτων του ισογείου και του 

ορόφου, περιμετρικά του αιθρίου (εκτός των κουφωμάτων των εργαστηρίων). 

 

Καθαιρέσεις και επισκευές επιχρισμάτων, ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών 

επιφανειών, όπου απαιτηθεί, σε οποιαδήποτε σχολική μονάδα. 

 

 

3. ΔΑΠΑΝΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 Η συνολική δαπάνη του έργου αναλύεται στον προϋπολογισμό του έργου στον οποίο 

περιλαμβάνεται ποσοστό 18% για ΟΕ και ΓΕ, ποσοστό 15% για τυχόν απρόβλεπτα και 

ποσοστό 24% για ΦΠΑ. Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον 

Προϋπολογισμό του έτους 2020 του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (Κ.Α.Ε. 64.7336.20). 

 

 



ΕΡΓΟ: Συντήρηση σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

α/
α

Είδος Εργασιών Α.Τ.
Κωδικός 
άρθρου

Ποσότητα
Μονάδα 
μέτρησ

ης

Τιμή 
Μονάδος 

(€)

Μερική 
Δαπάνη (€)

Ολική 
Δαπάνη 

(€)

ΟΙΚ

1 Καθαίρεση επιχρισμάτων 1 22.23 60 m
2 5,60 336,00

2 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 2 ΟΔΟ Δ-1 50 m 1,00 50,00

3 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με τη 

χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη 

γαιώδη-ημιβραχώδη

3 20.05.01 20 m
3 10,20 204,00

4 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 

εκσκαφών με μηχανικά μέσα

4 20.30 20 m
3 0,90 18,00

5 Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να 

καταβάλλεται προσοχή για την 

εξαγωγή ακεραίων κεράμων

5 22.22.01 30 m
2 6,70 201,00

6 Καθαίρεση επικεραμώσεων με 

προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων 

πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

6 22.22.02 540 m
2 9,00 4.860,00

7 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών 

κουφωμάτων ή κουφωμάτων 

αλουμινίου

7 ΣΧΕΤ. 

22.45

80 m
2 16,80 1.344,00

8 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού 

ξύλινης στέγης

8 22.51 10 m
3 56,00 560,00

9 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια 9 10.01.01 50 ton x 10m 5,60 280,00

10 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου 

οδών καλής βατότητας

10 10.07.01 1000 tn.km 0,35 350,00

11 Διαχείριση μη επικίνδυνων Αποβλήτων 

Εκσκαφών Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) σε 

πιστοποιημένο συλλογικό σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης

11 ΣΧΕΤ. 

20.41

5 tn 5,00 25,00

8.228,00 8.228,00

1 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα 

κεραμίδια (βυζαντινά) 

συμπεριλαμβανομένης στεγάνωσης με 

λεπτή υδρατμοπερατή μεμβράνη και 

επικεράμωση με κεραμίδια βυζαντινού 

τύπου

12 ΣΧΕΤ. 

52.61.02α

460 m
2 45,00 20.700,00

2 Στέγη ξύλινη οποιουδήποτε ανοίγματος 

για γαλλικά κεραμίδια 

συμπεριλαμβανομένης στεγάνωσης με 

λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή 

μεμβράνη, θερμομόνωση με φύλλα 

διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 

mm και επικεράμωση με γαλλικά 

κεραμίδια

13 ΣΧΕΤ. 

52.61.02β

80 m
2 60,00 4.800,00

3 Επισκευή γείσου ξύλινης στέγης 14 ΣΧΕΤ. 

52.61.02γ

70 m
2 15,00 1.050,00

26.550,00 26.550,00

1 Κατασκευή θυρών ή υαλοστασίων από 

αλουμίνιο, θερμοδιακοπτόμενης 

διατομής, ηλεκτροστατικής βαφής 

χρώματος και προφίλ επιλογής της 

επίβλεψης, οποιωνδήποτε διαστάσεων 

για την υποδοχή απλών, διπλών ή 

δίδυμων υαλοπινάκων

15 ΣΧΕΤ. 

65.42

630 kg 15,00 9.450,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ

2. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Σύνολο 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Σύνολο 2. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠO ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ





ΕΡΓΟ: Συντήρηση σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

α/
α

Είδος Εργασιών Α.Τ.
Κωδικός 
άρθρου

Μονάδα 

μέτρησης

3ο ΔΣ 

Μεσολ

ΔΣ Αγ. 

Θωμά

ΔΣ 

Ελληνικών
Γυμν. Κατοχής

1ο Νηπ. 

Μεσολ

2ο Νηπ. 

Μεσολ

ΕΠΑΛ 

Κατοχής

ΔΣ 

Πενταλόφου
ΔΣ Μάστρου Γ-Λ Ευηνοχ.

Σύνολο 

προμετρούμενης

ποσότητας

ΟΙΚ

1 Καθαίρεση επιχρισμάτων 1 22.23 m
2 50 10 60

2 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 2 ΟΔΟ Δ-1 m 50 50

3 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με τη 

χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη 

γαιώδη-ημιβραχώδη

3 20.05.01 m
3 20 20

4 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 

εκσκαφών με μηχανικά μέσα

4 20.30 m
3 20 20

5 Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να 

καταβάλλεται προσοχή για την 

εξαγωγή ακεραίων κεράμων

5 22.22.01 m
2 30 30

6 Καθαίρεση επικεραμώσεων με 

προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων 

πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

6 22.22.02 m
2 460 80 540

7 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών 

κουφωμάτων ή κουφωμάτων 

αλουμινίου

7 ΣΧΕΤ. 

22.45
m

2 80 80

8 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού 

ξύλινης στέγης

8 22.51 m
3 9 1 10

9 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια 9 10.01.01 ton x 

10m
50

10 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου 

οδών καλής βατότητας

10 10.07.01 tn.km 1000

11 Διαχείριση μη επικίνδυνων Αποβλήτων 

Εκσκαφών Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) σε 

πιστοποιημένο συλλογικό σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης

11 ΣΧΕΤ. 

20.41

tn 5

1 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα 

κεραμίδια (βυζαντινά) 

συμπεριλαμβανομένης στεγάνωσης με 

λεπτή υδρατμοπερατή μεμβράνη και 

επικεράμωση με κεραμίδια βυζαντινού 

τύπου

12 ΣΧΕΤ. 

52.61.02α
m

2 430 30 460

2. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ



2 Στέγη ξύλινη οποιουδήποτε ανοίγματος 

για γαλλικά κεραμίδια 

συμπεριλαμβανομένης στεγάνωσης με 

λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή 

μεμβράνη, θερμομόνωση με φύλλα 

διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 

mm και επικεράμωση με γαλλικά 

κεραμίδια

13 ΣΧΕΤ. 

52.61.02β
m

2 80 80

3 Επισκευή γείσου ξύλινης στέγης 14 ΣΧΕΤ. 

52.61.02γ
m

2 70 70

1 Κατασκευή θυρών ή υαλοστασίων από 

αλουμίνιο, θερμοδιακοπτόμενης 

διατομής, ηλεκτροστατικής βαφής 

χρώματος και προφίλ επιλογής της 

επίβλεψης, οποιωνδήποτε διαστάσεων 

για την υποδοχή απλών, διπλών ή 

δίδυμων υαλοπινάκων

15 ΣΧΕΤ. 

65.42

kg 70 560 630

2 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - 

ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού 

παχους 22mm με αέριο αργκόν, 

(κρύσταλλο 5mm, κενό 12mm, 

κρύσταλλο 5mm) 

16 ΣΧΕΤ. 

76.22
m

2 10 80 90

1 Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά με 

τσιμεντοκονίαμα 

17 71.21 m
2 10 10 20

2 Επισκευή επιχρισμάτων σε θέσεις 

φερόντων στοιχείων των οποίων έχει 

αποκαλυφθεί ο οπλισμός

18 ΣΧΕΤ. 

71.21
m

2 40 2 42

3 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20

19 32.02.04 m
3 8 8

4 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος 

οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το 

σύνολο της χρησιμοποιούμενης 

ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 

για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20  

20 32.25.03 m
3 8 8

5 Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με 

γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm

21 ΣΧΕΤ. 

72.44.02
m

2 30 30

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠO ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

4. ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
  

 
 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει 
το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί 
μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του 
Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα 
κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 
έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με 
τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των 
μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και 
λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. 
πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 
διαχείρισή τους. 

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 
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καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 
ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού 
(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών 
με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 
προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 
δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), 
σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση 
του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης 
φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των 
παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση 
των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε 
άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων 
έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί 
από το Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 
ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες 
των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών 
σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, 
ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση 
της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, 
ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 
πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία 
υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 
συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 
τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 
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αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά 
αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι 
ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που 
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους 
(εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 
υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία 
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα 
(άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε 
να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε 
τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& 
Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 
και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των 
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση 
των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των 
εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 
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1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]),  

1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 
στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με 
τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ 
αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 
επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν 
αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 
Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 
κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για 
την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να 
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το 
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών. 

1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί 
σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση 
αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών 
κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, 
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 
που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες 
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα 
αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του 
Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής 
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του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών 
κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική 
έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς 
και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν 
απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή 
βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των 
εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων 
αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 
δημοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 
Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 
λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, 
κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως 
δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν 
συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες 
διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι 
κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα 
επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των 
εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου 
Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων 
και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και 
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου 
ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 
τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού 
γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως 
προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας 
του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και 
λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες 
που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες 
διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα 
προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη 
καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με 
τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση 
μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 
απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό 
προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, 
τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 
χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού  
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(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς 
αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή 
εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν 
σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το 
ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και 
για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα 
γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της 
αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο 
παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 
αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής 
πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με 
βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το 
λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων 
του παρόντος Τιμολογίου. 
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Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 
άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
 
 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  
2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των 

εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει 
αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των 
έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την 
κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών 
στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του 
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την 
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε 
εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, 
επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν 
Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς 
και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των 
παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος 
Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που 
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη 
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου 
άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα 
πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο 
Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, 
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 
2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 

Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά 
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή 
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως 
τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή 
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν 
αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), 
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 

Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί 
εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή 
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κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία 
του "βράχου" περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 
0,50 m3. 

Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί 
βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς 
τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 
MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλεύονται 
με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών 
σφυρών είναι μειωμένη) 

 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς 
λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό 
σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου 
απαιτείται. 

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης 
χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης 
(μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο 
άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες 
πυρασφάλειας 

Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) 
που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - 
φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής 
θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 

Αναστολείς (stoppers) 

Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

Αναστολείς θύρας - τοίχου 
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Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με 
Master Key 

Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική 
μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και 
σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων 
Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος 
Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους 
κουφώματος. 

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε 
μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως 
περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες 
αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια 
που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.  

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η 
αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των 
σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές 
επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη 
χρωματισμών.  

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην 
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη 
δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου 
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος 
μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία 
έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.  

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των 
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα 
κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις 
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες 
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως 
στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή 
επιβάλλεται. 

Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ 
ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το 
γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει 
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των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης 
από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό 
συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 

α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 

 

3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερμαντικών σωμάτων 
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2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και 
χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες 
ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι 
τα κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως 
προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι 
τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και 
μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με 
μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που 
επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο. 

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης 
Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά 
περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για 
επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα 
χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα 
στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να 
διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και 
σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ 
ΟΙΚ.  Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και 
να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η 
επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη 
Υπηρεσία. 

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and 
stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - 
Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από 
φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις -  Απαιτήσεις και να φέρουν 
σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 
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ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 

 
5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η 

στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 

6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό 
τσιμέντο. 

 

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων 
και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων 
τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται 
επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο 
σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 
78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην 
περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το 
προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές 
προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30. 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του 
τιμολογείται με το άρθρο 79.55. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 

 Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου. 

 

 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 
 

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] 
των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε 
κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα 
επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο 
(ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με 
[*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης 
(δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] 
παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα 
βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 
Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές 
εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων 
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

Α.Τ. 1 

ΟΙΚ 22.23  Καθαίρεση επιχρισμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252  

 

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και 

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. 

Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς 

φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-

01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:     πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 
 Αριθμητικά:       5,60  
 
 
Α.Τ. 2 

ΟΔΟ Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2269(α) 
 

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε 
πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα 
προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές 
κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:     ένα ευρώ 
 Αριθμητικά:       1,00  
 
 
Α.Τ. 3 

ΟΙΚ 20.05.01  Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη     
                        γαιώδη-ημιβραχώδη 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124  
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή 
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από 
το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του 
οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία 
πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του 
πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:     δέκα ευρώ και είκοσι λεπτά ευρώ 
 Αριθμητικά:       10,20  
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Α.Τ. 4 
ΟΙΚ 20.30  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 
 
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:     ενενήντα λεπτά 
 Αριθμητικά:       0,90  
 
 
Α.Τ. 5 
ΟΙΚ 22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 

εξαγωγή ακεραίων κεράμων 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241  
 
Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των 
υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:     έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
 Αριθμητικά:       6,70  
 
 
Α.Τ. 6 
ΟΙΚ 22.22.02  Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων 

κεράμων σε ποσοστό άνω του 50% 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241  
 

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των 

υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 

Καθαίρεση με άνω του 60% χρησίμους κεράμους στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο 

καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων κεράμων από το τυχόν κονίαμα, ο καταβιβασμός τους 

από τη στέγη, η μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m από το κτίσμα και η απόθεσή τους 

σε κανονικά σχήματα. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:     εννέα ευρώ 

 Αριθμητικά:       9,00 

 
 
Α.Τ. 7 
ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 22.45  Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων ή κουφωμάτων 

αλουμινίου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
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Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών ή από αλουμίνιο θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η 

αφαίρεση των φύλλων (μετά των υαλοστασίων, αν υπάρχουν) και πρεβαζιών, η 

απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με 

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 Αριθμητικά:       16,80 

 

 
Α.Τ. 8 
ΟΙΚ 22.51  Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5276  
 
Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε 

τύπου), σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού προς φόρτωση ή αποθήκευση.  

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:     πενήντα έξι ευρώ 

 Αριθμητικά:       56,00 

 
 
Α.Τ. 9 
ΟΙΚ 10.01.01  Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 

 

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, 

χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, 

επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. 

 
Τιμή ανά τόνο (ton) x 10m 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:     πενήντα έξι ευρώ 

 Αριθμητικά:       5,60 

 
 
Α.Τ. 10 
ΟΙΚ 10.07.01     Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136 

 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως επί οδού 

επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h. 

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     τριάντα πέντε λεπτά 

 Αριθμητικά:       0,35 
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Α.Τ. 11 

ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 20.41 Διαχείριση μη επικίνδυνων Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) σε πιστοποιημένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ-2178 

 

Διαχείριση μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ όπως αυτά προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/23-08-2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010) σε πιστοποιημένο, από τον 

Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 

(Σ.Σ.Ε.Δ.). 

Στην παρούσα τιμή δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς των Α.Ε.Κ.Κ. από το χώρο 

παραγωγής τους στην εγκατάσταση διαχείρισης. 

Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση επικινδύνων Α.Ε.Κ.Κ. όπως αυτά 

προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 13588/725/28-03-2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006).  

Επιμέτρηση με το ζυγολόγιο στη Μονάδα Α.Ε.Κ.Κ. κατά την είσοδο στο σύστημα. 

Τιμή ανά τόνο (tn) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    πέντε ευρώ 
 Αριθμητικά:    5,00 
 
 
2. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 
Α.Τ. 12 
ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 52.61.02α Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) 

συμπεριλαμβανομένης στεγάνωσης με λεπτή υδρατμοπερατή μεμβράνη και 

επικεράμωση με κεραμίδια βυζαντινού τύπου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5261 

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά), σύμφωνα με την στατική μελέτη, 

μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, 

με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, 

κορυφοδοκούς, κατά μήκος και εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία 

πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm 

και με σανίδωμα πάχους 18 mm από ξυλεία πριστή, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, 

αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λπ.), σύμφωνη με τα σχέδια που θα χορηγηθούν από την 

Υπηρεσία και γενικά με τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους 

κατασκευής.  

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα 

και μέτρα προστασίας.  

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η 

επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης του 

πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.  

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2, υδρατμοπερατή, 

ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μη υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου. 

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση  

πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης 

κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με το υλικό. 
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Επικεράμωση με βυζαντινά κεραμίδια, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους 

ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 

"Επικεραμώσεις στεγών". 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων τύπων κεραμιδιών, ήλων, 

σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η 

εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα καθώς και η 

κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. Περιλαμβάνεται επίσης 

η προμήθεια, μεταφορά και έντεχνη τοποθέτηση λαμαρίνας στα σημεία αλλαγής κλίσεων ή 

όπου αλλού ``απαιτείται για την απορροή των ομβρίων. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζόντιας προβολής στέγης 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     σαράντα πέντε ευρώ 

 Αριθμητικά:       45,00 

 
Α.Τ. 13 
ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 52.61.02β Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κεραμίδια 

συμπεριλαμβανομένης στεγάνωσης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη, 

θερμομόνωση με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm και επικεράμωση 

με γαλλικά κεραμίδια. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5261 

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κεραμίδια, σύμφωνα με την στατική μελέτη, 

μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, 

με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, 

κορυφοδοκούς, κατά μήκος και εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία 

πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm 

και με σανίδωμα πάχους 18 mm από ξυλεία πριστή, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, 

αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λπ.), σύμφωνη με τα σχέδια που θα χορηγηθούν από την 

Υπηρεσία και γενικά με τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους 

κατασκευής.  

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα 

και μέτρα προστασίας.  

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η 

επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης του 

πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.  

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2, υδρατμοπερατή, 

ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μη υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου. 

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση  

πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης 

κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με το υλικό. 

Επικεράμωση με γαλλικά κεραμίδια, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους 

ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 

"Επικεραμώσεις στεγών". Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων τύπων 

κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, 

τα ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα 

καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 
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Περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια, μεταφορά και έντεχνη τοποθέτηση λαμαρίνας στα 

σημεία αλλαγής κλίσεων ή όπου αλλού απαιτείται για την απορροή των ομβρίων. 

Θερμομόνωση με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50mm, τουλάχιστον κατηγορίας 

EPS100 κατά το πρότυπο ΕΝ13163. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζόντιας προβολής στέγης 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     εξήντα ευρώ 

 Αριθμητικά:       60,00 

 
 
Α.Τ. 14 
ΣΧΕΤ. ΟΙΚ. 52.61.02γ  Επισκευή γείσου ξύλινης στέγης 
Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-5262 

Επισκευή (καθαίρεση, καθαρισμός και τοποθέτηση κατάλληλου υλικού, της απολύτου 

εγκρίσεως της υπηρεσίας) διακοσμητικών εμφανών τμημάτων στην περίμετρο της στέγης 

(γείσο). 

Οι θέσεις επέμβασης θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η καθαίρεση, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά των κατεστραμμένων 

στοιχείων καθώς και κάθε απαίτηση σε εργατοτεχνικό προσωπικό, υλικό, μικροϋλικό, 

εργαλείο, ικρίωμα κτλ απαραίτητο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     δεκαπέντε ευρώ 

 Αριθμητικά:       15,00 

 
 
Α.Τ. 15 
ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 65.42 Κατασκευή θυρών ή υαλοστασίων από αλουμίνιο, θερμοδιακοπτόμενης 

διατομής, ηλεκτροστατικής βαφής χρώματος και προφίλ επιλογής της επίβλεψης, 

οποιωνδήποτε διαστάσεων για την υποδοχή απλών, διπλών ή δίδυμων υαλοπινάκων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6542 
 

Κατασκευή από αλουμίνιο (θερμοδιακοπτόμενης διατομής, ηλεκτροστατικής βαφής χρώματος 

επιλογής της επίβλεψης) θυρών ή υαλοστασίων με ή χωρίς παντζούρια, ανοιγόμενων 

μονόφυλλων, δίφυλλων ή πολύφυλλων με περσίδες σταθερών οποιωνδήποτε διαστάσεων, για 

την υποδοχή απλών, διπλών ή διδύμων υαλοπινάκων με ή χωρίς φεγγίτη ανοιγόμενου ή 

σταθερού αλλά με φύλλα όλα ανοιγόμενα ή συρόμενα επαλλήλως χωνευτά εντός τοίχου ή μη 

χωνευτά όλα ή μέρος αυτών ανοιγόμενα ή συρόμενα και μέρος αυτών σταθερά, περί οριζόντιο 

άξονα ή κατακόρυφο αλλά στο άκρο του φύλλου ή στο μέσο ή ανασυρόμενα μετά της εκ 

στραντζαριστής (γαλβανισμένης) σωλήνας 30/15mm ή  70/15mm κάσσας με τα ειδικά τεμάχια 

λειτουργίας και ασφάλειας αυτών, ήτοι εν γένει υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους 

κατασκευής, ανάρτησης, στερέωσης προς λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών 

κύλισης, άριστης ποιότητας των κλείθρων ασφαλείας και των χειρολαβών.     

Η τοποθέτηση θα λάβει χώρα μετά την αποξήλωση και απομάκρυνση, χωρίς προσοχή προς 

επανάχρηση, των υπαρχόντων κουφωμάτων με τους υαλοπίνακες αυτών (η εργασία αυτή 

αμείβεται με ιδιαίτερο άρθρο). 

 

Τιμή ανά Κιλό (Kg). 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως:     δεκαπέντε ευρώ 

 Αριθμητικά:       15,00 

 
 

Α.Τ. 16 

ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 76.27.02  Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 

υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22mm με αέριο αργκόν, (κρύσταλλο 5mm, κενό 12mm, 

κρύσταλλο 5mm)  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 

 

Διπλοί ενεργειακοί - θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή 

πολλαπλοί (LAMINATED), oποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού 

φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-

07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά 

παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22mm, (κρύσταλλο 4mm κενό 12mm με πλήρωση 

αερίου argon, κρύσταλλο Laminated 3mm+3mm). Η ενεργειακή επεξεργασία (επίπαση κλπ.) 

στο εσωτερικό κρύσταλλο των 4mm.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     πενήντα ευρώ 

 Αριθμητικά:       50,00 

 
 
4. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 
 
Α.Τ. 17 
ΟΙΚ 71.21  Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121  
 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, 

σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και 

τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και 

σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-

03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ      Ολογράφως:    δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά 
            Αριθμητικά:      13,50 

 
 
Α.Τ. 18 
ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 71.21 Επισκευή επιχρισμάτων σε θέσεις φερόντων στοιχείων των οποίων 
έχει αποκαλυφθεί ο οπλισμός 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121  
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Επιμελής καθαρισμός των σαθρών χρωμάτων, επιχρισμάτων και σκυροδεμάτων με τρίψιμο και 

με μηχανικό τρόπο (σκεπάρνι, καλέμι ή τροχό), έως το σταθερό υπόστρωμα και στη συνέχεια 

επιμελής καθαρισμός και διαβροχή με άφθονο νερό υπό πίεση. Στα σημεία που θα 

αποκαλυφθεί οξειδωμένος οπλισμός αφαίρεση σκουριάς με τη χρήση σκληρής 

συρματόβουρτσας. Χρήση κατάλληλο υλικού επάλειψης για αντιδιαβρωτική προστασία 

οπλισμού. Για την αποκατάσταση των αποσαθρωμένων τμημάτων σκυροδέματος εφαρμόζεται 

(πακτώνοντας), κατάλληλο επισκευαστικό πολυμερικό τσιμεντοκονίαμα. Εν συνεχεία για την 

αποκατάσταση του επιχρίσματος πραγματοποιείται αρχικά διαβροχή με κατάλληλο αραιωμένο 

ακρυλικό γαλάκτωμα στην επιφάνεια του σκυροδέματος πάνω στο οποίο θα γίνει η εφαρμογή 

του σοβά και πριν στεγνώσει, εφαρμόζεται ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης με τη μέθοδο 

του «πεταχτού», ενισχύοντάς τον με ακρυλικό γαλάκτωμα. Μετά από 24 ώρες, εφαρμόζεται 

ξανά ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης ως υλικό πλήρωσης ή ολοκληρώνεται η επισκευή 

με τη χρήση ταχύπηκτου επισκευαστικού σοβά με ενδεχόμενη παράλληλη χρήση 

υαλοπλέγματος οπλισμού σοβάδων.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    είκοσι πέντε ευρώ 
 Αριθμητικά:      25,00 
 
 
Α.Τ. 19 
ΟΙΚ 32.02.04 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση    
                        σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας κατασκευές από σκυρόδεμα   
                        κατηγορίας C16/20 
             Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3214  
 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 

κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την 

συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, 

χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις 

ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του 

έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών 

από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη 

συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, 

του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, 

φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 

παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες 

των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος 
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και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με χρήση οποιωνδήποτε μέσων 

εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό, 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 

εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπόμενων 

χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση 

των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η 

ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για 

την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται 

εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 

προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 

πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης 

των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 

στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 

σκυροδέματος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 

υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, 

αψίδες και τρούλους. 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ογδόντα τέσσερα ευρώ 
 Αριθμητικά:      84,00 
 
 
Α.Τ. 20 

ΟΙΚ 32.25.03 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το     
                        σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.5  
 
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική 

ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 

30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού.  

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 

30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο 

κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα. 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως:    δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 Αριθμητικά:      16,80 

 

Α.Τ. 21 

ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 72.44.02 Επικάλυψη οριζοντίων αρμών διαστολής με λαμαρίνα 

γαλβανισμένη πάχους 1 mm 
 

Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, σύμφωνα με τα 

σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με στερέωσή της επί οποιασδήποτε επιφάνειας με 

οποιοδήποτε τρόπο (καρφιά, βίδες κτλ) και προστασία της σύνδεσης με σφραγιστικό υλικό 

της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.   

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια των υλικών, η χρήση κάθε εργαλείου ή μικροϋλικού 

για την έντεχνη ολοκλήρωση της εργασίας καθώς και πάσης φύσεως εξοπλισμός, ικριώματα 

κτλ. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
 
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 Αριθμητικά:       15,70 

 
Α.Τ. 22 

ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 79.35 Απομάκρυνση παλαιού μονωτικού υλικού σε στέγες κτιρίων ΠΡΟΚΑΤ 

και τοποθέτηση νέου  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7935  
 

Απομάκρυνση φθαρμένου μονωτικού υλικού από τη στέγη κτιρίων ΠΡΟΚΑΤ, επιμελής 

καθαρισμός και εκ νέου πλήρωση των εξωτερικών κενών γραμμικής μορφής, οποιουδήποτε 

μήκους και πάχους με σφραγιστικό-στεγανωτικό υλικό οποιουδήποτε τύπου, της εγκρίσεως 

της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια των υλικών, η χρήση κάθε εργαλείου ή μικροϋλικού 

για την έντεχνη ολοκλήρωση της εργασίας καθώς και πάσης φύσεως εξοπλισμός, ικριώματα 

κτλ. 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   πέντε ευρώ 
 Αριθμητικά:     5,00 
 
 
Α.Τ. 23 

ΟΙΚ 77.81.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με 
χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα (Εσωτερικών επιφανειών με 
χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1  
 

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με υδατικής 

διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο 

διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 

σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
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Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής διασποράς 

ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. Υλικά και μικροϋλικά 

επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά 
 Αριθμητικά:     13,50 
 
 
Α.Τ. 24 

ΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 

διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (Εξωτερικών 

επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή 

βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 

επιχρισμάτων".  

 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. 

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   δέκα ευρώ και δέκα λεπτά 
 Αριθμητικά:     10,10 
 
 
Α.Τ. 25 

ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 79.04 Επάλειψη επιφανειών με στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902  
 
Επάλειψη επιφανειών με στεγανωτικό υλικό (χυτή ελαστική μεμβράνη) πολυουρεθανικής 

βάσης εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολό, ήτοι υλικό επί τόπου 

και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή.  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 
 Αριθμητικά:     7,50 
 
 
Α.Τ. 26 

ΥΔΡ 11.02.01 Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752 
 

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως 
τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 

Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο, της προβλεπόμενης από την μελέτη 
φέρουσας ικανότητας  D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ    08-07-01-01 
"Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο". 





ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Τα στοιχεία που ακολουθούν, θα πρέπει να συμπληρωθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης και την 
ανάληψη του έργου από συγκεκριμένο ανάδοχο. Θα πρέπει επίσης να τροποποιείται η ταυτότητα του 
έργου, μετά από κάθε αλλαγή των στοιχείων της, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

 

 

 

1 Έργο 
Συντήρηση σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ι.Π. 
Μεσολογγίου 

2 Κύριος έργου ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

3 
Διευθύνουσα Υπηρεσία Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

4 Προϊσταμένη Αρχή 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

5 
Μελέτη 
Τεύχη Δημοπράτησης 

11/2020 

6 
Συντονιστές για θέματα ασφάλειας και υγείας 
κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου 

 

7 Έναρξη εργασιών 
 

8 Συμβατική πρόβλεψη της διάρκειας του έργου 

 

9 Είδος έργου 
 

10 Είδος εργοταξίου 
 

11 Εγκριτικές αποφάσεις 
 

12 Ανάδοχος 
 

13 Επιβλέποντες 
 

14 Βοηθοί επιβλέποντες 
 

15 
Συντονιστές για θέματα ασφάλειας και υγείας 
κατά την εκτέλεση του έργου 

 

16 Υπεργολάβοι - αντικείμενο 
 

17 Αριθμός συνεργείων 
 

18 Μέγιστος αριθμός εργαζομένων 
 

19 Στοιχεία αναδόχου 
 

Στοιχεία όπως εγκρίσεις και προβλεπόμενη διάρκεια έργου, περιγράφονται στην διακήρυξη του έργου. 
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2.  ΑΝΣΘΚΕΘΜΕΝΟ ΣΕΤΥΟΤ 
   Σα νξηδόκελα ζην παξόλ ηεύρνο (ζρέδην θαη θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο) είλαη 

ππνρξεσηηθά γηα ηνλ Αλάδνρν θαη απνηεινύλ ζπγθεθξηκελνπνίεζε γηα ηηο ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ θαη επί πιένλ δηεύξπλζε ή θαη πξνζδηνξηζκό ησλ απαηηήζεσλ πνπ ζέηεη 

ε Διιεληθή Ννκνζεζία. 

   Σν παξόλ ηεύρνο πξνβιέπεηαη από ην Π.Γ. 305/96 θαη απνηειεί νπζηώδεο θαη αλαπόζπαζην 

κέξνο ηεο Δ..Τ.  θαη σο εθ ηνύηνπ απνηειεί ζπκβαηηθό ηεύρνο.  

   Η ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο, πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ ηεύρνο, από κέξνπο ηνπ 

Αλαδόρνπ δελ κεηώλεη ηελ επζύλε ηνπ, νύηε κεηαζέηεη επζύλεο, ή ζπλππεπζπλόηεηα ζηελ 

Τπεξεζία πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ θείκελε λνκνζεζία επζπλώλ ηνπ Κπξίνπ ηνπ 

έξγνπ.  

   Σν ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ν Φάθεινο 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηηο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο ζε απηό (ζπληήξεζε, κεηαηξνπή, 

θαζαξηζκόο θιπ).  Ρεηά όκσο επηζεκαίλεηαη όηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ζε 

πεξίπησζε εξγαζίαο κέζα ή πιεζίνλ πθηζηακέλσλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο, ν Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα εθαξκόζεη ηα νξηδόκελα ζηνλ Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ, κε 

επζύλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ, αθόκα θαη αλ ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Φαθέινπ 

νξίδεηαη σο ππεύζπλε ε Τπεξεζία. Η  Τπεξεζία αλαιακβάλεη απηέο ηηο επζύλεο κεηά ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ή πξηλ από απηήλ όπνηε εθηειεί επεκβάζεηο κε δηθή ηεο 

επζύλε θαη γηα δηθνύο ηεο ιόγνπο ζην έξγν. 
 

3.  ΚΕΘΜΕΝΗ  ΝΟΜΟΘΕΘΑ 
   Δλδεηθηηθόο, αιιά όρη πεξηνξηζηηθόο Πίλαθαο Ννκνζεηεκάησλ, Απνθάζεσλ, Κνηλνηηθώλ 

Οδεγηώλ, θιπ, ππάξρεη ζην ηέινο ηνπ παξόληνο ηεύρνπο.  

 

4.  ΕΘΔΘΚΟΘ ΚΘΝΔΤΝΟΘ 
   ύκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ Π.Γ. 305/96, ην παξόλ έξγν πεξηέρεη από ηελ θύζε ηνπ 

εξγαζίεο, νη νπνίεο δπλεηηθά ελέρνπλ εηδηθνύο θηλδύλνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ήηνη από ηνλ ελδεηθηηθό θαηάινγν ηνπ ελ ιόγσ παξαξηήκαηνο δπλαηόλ λα 

παξνπζηαζηνύλ νη ελ ιόγσ θίλδπλνη:  

 Δξγαζίεο πνπ εθζέηνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο ζε θηλδύλνπο θαηαπιαθσζεο, βύζηζεο ζε άκκν 

- ιάζπε ή πηώζεο από ύςνο θιπ (ζεκείν 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ). 

 Δξγαζίεο πνπ εθζέηνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο ζε ρεκηθέο ή βηνινγηθέο νπζίεο (ζεκείν 2 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΙΙ) – εάλ πξνβιέπνληαη εξγαζίεο ζπλδέζεσλ ( εμσηεξηθώλ δηαθιαδώζεσλ ) 

αθηλήησλ ή θαη εξγαζίεο ζε πθηζηάκελα δίθηπα, ή ζε ππό θαηαζθεπή ζπλδεδεκέλα κε 

πθηζηάκελα . 

 Δξγαζίεο θνληά ζε ειεθηξηθνύο αγσγνύο πςειήο θαη κέζεο ηάζεο (ζεκείν 4 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΙΙ) εάλ ππάξρνπλ ηέηνηνη αγσγνί θαηά κήθνο ηεο ράξαμεο ησλ αγσγώλ θαη 

γηα ηελ εξγαζία κε κεραλήκαηα (εθζθαθείο, γεξαλνύο θιπ). 

 Δξγαζίεο ζε κέξε όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο πληγκνύ (ζεκείν 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ)  γηα 

εξγαζίεο ζε αγσγνύο ζε ζύλδεζε κε πθηζηάκελν δίθηπν. 

 Δξγαζίεο ζε θξέαηα, ππόγεηεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο (ζεκείν 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ). 

 Δξγαζίεο ζπλαξκνιόγεζεο θαη απνζπλαξκνιόγεζεο βαξέσλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ (ζεκείν 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ). 

 Δξγαζίεο κε ρξήζε εθξεθηηθώλ πιώλ δελ γίλνληαη ιόγσ ηνπ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο 

(θαηνηθεκέλε πεξηνρή) ησλ έξγσλ (ζεκείν 9 ηνπ  Παξαξηήκαηνο ΙΙ). 

5.  ΓΕΝΘΚΑ 
 

5.1   ΚΗΝΓΤΝΟΗ  
   Οη θίλδπλνη πνπ είλαη δπλαηόλ λα εκθαληζηνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ 

πξνέξρνληαη από :   

 Κίλδπλνη από ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο γηα εξγαδόκελνπο 
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 Κίλδπλνη από ζξαύζε νξπγκάησλ θαη πηζαλή παξνπζία λεξνύ 

 Καηαζθεπή μπινηύπσλ θαη ηθξησκάησλ 

 Δξγαζίεο ζε δξόκνπο εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ - Κπθινθνξία πεδώλ θαη νρεκάησλ 

 Λεηηνπξγία θαη θπθινθνξία κεραλεκάησλ 

 Λεηηνπξγία ειεθηξηθώλ κεραλώλ  

 Οξγάλσζε εξγνηαμίνπ ( θσηηζκόο, θνξηνεθθνξηώζεηο θαη κεηαθνξέο, ξίςεηο, απνζέζεηο 

θιπ) 

 Παξνπζία (λόκηκε ή κε)  επηζθεπηώλ 

 Δξγαζία θνληά ζε δίθηπα Γ.Δ.Η. ή ππόγεηα θαιώδηα   

   Δπηζεκαίλεηαη όηη νη εξγαζίεο εθηεινύληαη ζε νδνύο εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ θαη 

απαηηνύλ θαηάιεςε νιόθιεξνπ ηνπ εύξνπο ηεο νδνύ. ε πεξίπησζε πνπ γηα ιόγνπο 

θπθινθνξηαθνύο δελ επηηξαπεί ε θαηάιεςε νιόθιεξνπ ηνπ εύξνπο ηεο νδνύ θαη ν 

απνθιεηζκόο ηεο ηόηε ιόγσ ηεο ζπλερηδόκελεο θπθινθνξίαο ηα κέηξα αζθάιεηαο ζα πξέπεη 

λα ηεξνύληαη ηδηαηηέξσο απζηεξά θαη πηζαλόλ λα ιεθζνύλ πξνζζεηά. 
 
5.2  ΓΔΝΗΚΔ  ΔΤΘΤΝΔ  ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

 Ο Αλάδνρνο νθείιεη, σο κνλαδηθόο θαη απνθιεηζηηθόο ππεύζπλνο λα ιακβάλεη θάζε θνξά 

ηα αλάινγα γηα θάζε πεξίπησζε θαη αλαγθαία ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο  δηαηάμεηο 

αζθαιείαο θαη πγηεηλήο θαηά ηελ εθηέιεζε έξγσλ κέηξα αζθαιείαο θαηά ην ζηάδην ηεο 

εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, γηα ηελ αζθάιεηα  ησλ εξγαδόκελσλ, ηνπ έξγνπ, ηεο θπθινθνξίαο, 

ησλ νδώλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο, ησλ πεδώλ θαη ησλ νρεκάησλ, ησλ ππόγεησλ 

αγσγώλ θαη θαισδίσλ θαη ελ γελεί  γηα ηελ πξόιεςε  νηνπδήπνηε αηπρήκαηνο ε δεκηάο, 

έρνληαο απηόο απνθιεηζηηθά όιεο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζύλεο γηα θάζε αηύρεκα πνπ  

ζα  ζπκβεί από ππαηηηόηεηα δηθή  ηνπ ή ηνπ εξγαηνηερληθνύ  ηνπ πξνζσπηθνύ.  Η επζύλε 

απηή επεθηείλεηαη ζε  όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο  είηε εξγάδνληαη ζηνλ Αλάδνρν είηε ζηελ 

Δπίβιεςε θαη ζηνλ Κύξην ηνπ Έξγνπ. Καιύπηεη επίζεο θάζε ηξίηνλ, ζην πεξηβάιινλ θαη  

θάζε εκπξάγκαηε άμηα. Έρεη επίζεο ν Αλάδνρνο ηελ ππνρξέσζε λα ιάβεη θάζε πξνζζεηό 

κέηξν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο παξαπάλσ απαίηεζεο αθόκα θαη αλ ην κέηξν απηό δελ 

πεξηγξάθεηαη ζην παξόλ ηεύρνο νύηε ζαθώο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ θείκελε Διιεληθή 

Ννκνζεζία. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα  αζθάιεηαο, λα δηάζεηε ην 

θαηάιιειν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό, λα δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό θαη λα 

νξγαλώλεη ηελ εξγαζία ηνπ κε ηξόπν ώζηε λα εθηεινύληαη κε αζθάιεηα νη εξγαζίεο εληόο 

πθηζηακέλσλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο .  Δπηζεκαίλεηαη ξεηά όηη ηα αλαθεξόκελα ζην ζρέδην 

θαη ζηνλ θάθειν κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο απνηεινύλ απνθιεηζηηθή επζύλε θαη 

θξνληίδα ηνπ Αλάδνρνπ, ζα γίλνληαη κε δαπάλεο ηνπ θαη είλαη έλα ειάρηζην απαηηήζεσλ 

γηα ηελ εξγαζία εληόο πθηζηακέλσλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο . Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

αλαγθαίσλ κέηξσλ νη δαπάλεο βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. 

 Τπνρξενύηαη επίζεο ζύκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1396/83, ηελ Τ.Α. 

130646/84 θαη ην Π.Γ.305/96 λα εθνδηάδεηαη κε ζεσξεκέλν από ηελ Δπηζεώξεζε 

Δξγαζίαο ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΜΔΣΡΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ην νπνίν ζα ηεξείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ 

έξγνπ . 

 Τπνρξενύηαη ηέινο λα ηεξεί ζρνιαζηηθά ηα νξηδόκελα ζην Π.Γ.305/96. δειαδή κεηαμύ 

ησλ άιισλ λα νξίζεη ζπληνληζηή ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ θαη λα δηαβηβάδεη πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο 

γλσζηνπνίεζε ε νπνία ζα ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

ελ ιόγσ Π.Γ.  θαη γεληθώο λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο απηνύ.   

  Γηα ππόγεηα ηερληθά έξγα όπσο απηά νξίδνληαη ζην Π.Γ. 225/89 (βάζνο εθζθαθήο άλσ 

ησλ 6.00 κέηξσλ) ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο απηνύ. 

Δηδηθά ε ζύληαμε Μειέηεο Μέηξσλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο (Μ.Μ.Τ.Α) απνηειεί θαηά ην 

άξζξν 26 ηνπ αλσηέξσ Π.Γ. ζπκβαηηθή ηνπ ππνρξέσζε. 

 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζε πεξηνρέο "επαίζζεηνπ πιεζπζκνύ" όπσο ζρνιεία, 

λνζνθνκεία, γεξνθνκεία, εθθιεζίεο, γήπεδα θιπ ζε ζπλελλόεζε κε ηηο αξκόδηεο 

δηεπζύλζεηο /δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα λα εμεηάδεη θαη λα ιακβάλεη ηδηαίηεξα κέηξα 

αζθάιεηαο.   
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5.3 ΔΠΗΒΛΔΦΖ   

 Η Δπίβιεςε έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη εγγξάθσο από ηνλ Αλάδνρν λα ιάβεη 

απζηεξόηεξα κέηξα αζθάιεηαο από εθείλα πνπ απνηεινύλ ζπκβαηηθή ηνπ ππνρξέσζε ή 

πξνβιέπνληαη από ηελ θείκελε Διιεληθή Ννκνζεζία ή έρνπλ δεηεζεί επηπξνζζέησο από 

ηηο Αξκόδηεο Αξρέο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε 

ηα κέηξα απηά. Γελ δίλεηαη θακία πξνζζεηή απνδεκίσζε γηα ηα πξνζζεηά απηά κέηξα 

εθηόο εάλ απνδεηρζεί όηη ηα κέηξα απηά δελ ήηαλ αλαγθαία.  

 Η Δπίβιεςε εάλ εθηηκήζεη όηη δελ ηεξνύληαη ηα κέηξα αζθάιεηαο ηα νπνία πξνβιέπνληαη 

ή/θαη είλαη αλαγθαία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη εγγξάθσο ηελ ιήςε ή απνθαηάζηαζε 

ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθάιεηαο εληόο ιίαλ ζύληνκνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ή /θαη λα 

δεηήζεη εγγξάθσο ηελ δηαθνπή ησλ εξγαζηώλ κέρξη ηελ ιήςε ή/θαη απνθαηάζηαζε ησλ 

απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθάιεηαο. ηελ δεύηεξε απηή πεξίπησζε ε απόθαζε πξέπεη λα 

είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε, ε δε αηηηνιόγεζε λα θνηλνπνηείηαη ζηνλ Αλάδνρν. 

  ε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ή θαζπζηέξεζεο ζπκκόξθσζεο ηνπ αλάδνρνπ ζε 

νπνηνδήπνηε ζρεηηθή εληνιή ηεο επίβιεςεο κπνξεί λα επηβιεζεί πνηληθή ξήηξα κέρξη 600 

Δπξώ αλά εκέξα πιένλ ησλ άιισλ λόκηκσλ κέηξσλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ κπνξνύλ λα 

ιεθζνύλ. Σν πόζνλ απηό παξαθξαηείηαη από ηνλ επόκελν ινγαξηαζκό ηνπ έξγνπ.   

 ε ηδηαίηεξεο πεξηπηώζεηο κεγάιεο επηθηλδπλόηεηαο ε Δπίβιεςε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

πξνβεί ζε θάζε λόκηκε ελέξγεηα θαη λα ιάβεη (είηε ε ίδηα είηε κέζσ ηξίησλ) ή 

απνθαηαζηήζεη ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο ρσξίο ηελ κεζνιάβεζε ηνπ αλάδνρνπ θαη 

λα θαηαινγίζεη ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ. ηα πιαίζηα απηά είλαη δπλαηόλ ν 

Δπηβιέπσλ λα δώζεη εληνιή δηαθνπήο ησλ εξγαζηώλ ηελ ηξέρνπζα εξγάζηκε εκέξα ώζηε 

λα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηελ Τπεξεζία λα ιάβεη όια ηα πξνζήθνληα κέηξα είηε ε ίδηα είηε 

δίλνληαο εληνιή ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο.  
 

 

6.  ΚΑΝΟΝΕ ΑΝΑ ΦΑΗ ΕΡΓΑΘΑ 
6.1. ΓΔΝΗΚΑ 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξέρεη ηελ απαηηνύκελε εθπαίδεπζε θαη πιεξνθόξεζε ζην 

πξνζσπηθό ηνπ θαζώο επίζεο επαξθή πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηελ θύζε θαη ηηο 

ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.  Σν πξνζσπηθό ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλν κε επαξθή γλώζε θαη εκπεηξία ζε ζρεηηθέο εξγαζίεο. Δπίζεο λα 

εθπαηδεύεηαη ζε ζέκαηα πξόιεςεο αηπρεκάησλ, παξνρήο Α βνεζεηώλ, ππξόζβεζεο, 

ρξήζε εμνπιηζκνύ αζθάιεηαο θιπ.  

 Σν πξνζσπηθό πξέπεη λα απνηειείηαη από ελήιηθεο ηθαλνύο θαη θαηάιιεινπο από άπνςε 

πγείαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πνπ έθαζηνο αλαιακβάλεη. Ο επηθεθαιήο πξέπεη λα 

έρεη ηα θαηάιιεια πξνζόληα θαη εκπεηξία. 

 Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ρνξεγεί ζην εξγαηηθό πξνζσπηθό ηα απαηηνύκελα θαηά πεξίπησζε 

εξγαζίαο αηνκηθά θαη νκαδηθά εθόδηα πξνζηαζίαο θαη εξγαιεία γηα αζθαιή εξγαζία. 

Δλδεηθηηθά θαη κόλνλ αλαθέξνληαη: θξάλε, γπαιηά πξνζηαζίαο, δώλεο αζθαιείαο, πνδηέο, 

γάληηα, κάζθεο ειεθηξνζπγθνιιεηώλ, θ.ι.π. Σν πξνζσπηθό είλαη ππνρξεσκέλν λα θνξάεη 

θαηά πεξίπησζε θαηάιιεια ελδύκαηα (θξάλε, ζθιεξά παπνύηζηα, σηαζπίδεο, 

πξνζσπίδεο, γάληηα θιπ)  θαη λα θέξεη ηνλ ζρεηηθό αηνκηθό εμνπιηζκό. Απαγνξεύνληαη 

καληήιηα ιαηκνύ, αιπζίδεο, ηαπηόηεηεο, δαθηπιίδηα θιπ. 

 Απαγνξεύεηαη ε θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ ζην εξγνηάμην θαη ε άζθνπε 

παξακνλή, αλάπαπζε θιπ εξγαδόκελσλ κέζα ζε απηό. Απαγνξεύνληαη γεληθώο 

ξηςνθίλδπλεο ή άζηνρεο ή ππεξβνιηθέο ελέξγεηεο. 

 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηηο απαηηνύκελεο άδεηεο από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ λα θξνληίδεη εάλ απαηηείηαη γηα ηελ αλαλέσζε ηνπο ε ηελ 

επέθηαζε ηνπο, λα αθνινπζεί πιήξσο ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο, λα πιεξώλεη ηα έμνδα ησλ 

αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ (αιιά όρη ηηο ηπρόλ απαηηνύκελεο εγγπήζεηο) θαη λα αθνινπζεί κε 

ζρνιαζηηθή επιάβεηα ηηο πξνζεζκίεο πνπ ηίζεληαη από ηηο εγθξίζεηο θαη άδεηεο απηέο. Ρεηά 

απαγνξεύεηαη ε άλεπ ζρεηηθήο άδεηαο εθηέιεζε εξγαζηώλ.  Δάλ δεηεζεί από ηνλ θύξην ηνπ 

έξγνπ ή άιιε αξκνδία Τπεξεζία ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη θαη λα 

ππνβάιιεη γηα έγθξηζε Μειέηε Κπθινθνξηαθήο Ρύζκηζεο (Μ.Κ.Ρ). 
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 Όιεο νη θαηαζθεπέο, κέηξα θιπ ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα εξγαδόκελσλ, 

ηξίησλ, ηνπ έξγνπ θιπ θαη ελ γελεί θάζε ζρεηηθή πξνζσξηλή ή κε θαηαζθεπή πξέπεη λα 

ζπληεξείηαη ηαθηηθά κε επζύλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ Αλάδνρνπ. Δπίζεο ν αλάδνρνο 

νθείιεη λα ειέγρεη ηαθηηθά θαη ζπζηεκαηηθά ηα κέηξα θαη κέζα αζθάιεηαο θαη όπνηε θαη 

όζεο θνξέο απαηηεζεί από ηνλ Κύξην ηνπ Έξγνπ ή άιιν αξκόδην θνξέα. Δπίζεο ν Κύξηνο 

ηνπ έξγνπ κπνξεί λα δεηήζεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα Αλαθνξά Αζθάιεηαο ηνπ 

έξγνπ. 

 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαβξέρεη ηκήκαηα ηνπ έξγνπ όηαλ απαηηείηαη κε 

άθζνλν λεξό γηα ηελ απνθπγή ησλ νριήζεσλ από ζθόλεο.  

 Ο Αλάδνρνο όληαο ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ λόκσλ θιπ. ππνρξενύηαη λα 

αλαθνηλώλεη ρσξίο ακέιεηα ζηελ Τπεξεζία ηπρόλ ζπκβάληα θαζώο θαη ηηο επηζθέςεηο 

αξκόδησλ αξρώλ ζην έξγν πεξηγξάθνληαο ιεπηνκεξεηαθά ηηο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ 

δηαθόξσλ αξρώλ ζρεηηθά κε ππνδεηθλπόκελα κέηξα ειέγρνπ, αζθαιείαο θιπ. πνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο  ηνπ έξγνπ, απεπζύλνληαη ε  θνηλνπνηνύληαη ζ'απηόλ.   

 Γηα εξγαζίεο πνπ απαηηνύλ  εηδηθά  κέηξα αζθαιείαο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πάξεη όια 

ηα ελδεδεηγκέλα πξόζζεηα θαη εηδηθά κέηξα αζθαιείαο θαη λα εθαξκόδεη απζηεξά  ηνπο 

θαλνληζκνύο πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ πξόιεςε  αηπρεκάησλ.  Δπίζεο γηα εηδηθέο ηέηνηεο 

εξγαζίεο ζα γίλεηαη εθόζνλ απαηηείηαη εηδηθή κειέηε από έκπεηξν Μεραληθό.  

 Όιεο νη θαηαζθεπάζηκεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα ηκήκαηα ηνπο πξέπεη λα είλαη κε ηέηνην 

ηξόπν δηαζηαζηνινγεκελεο, ηνπνζεηεκέλεο, ζηεξηγκέλεο, αθπξσκέλεο θαη 

θαηαζθεπαζκέλεο από θαηάιιεια πιηθά ώζηε λα κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ θαη λα 

κεηαθέξνπλ ηα δηάθνξα θνξηία πνπ αλαπηύζζνληαη ζε όιεο ηηο θάζεηο ρξεζηκνπνίεζεο 

ηνπο. Μεηαβνιή ησλ παξακέηξσλ ζρεδηαζκνύ νδεγεί ζε έιεγρν θαη ελίζρπζε ή 

αληηθαηάζηαζε ηνπο . Γελ επηηξέπεηαη ε ππεξθόξηηζε ηνπο.  

 Όιεο νη θαηαζθεπάζηκεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα ηκήκαηα ηνπο νη νπνίεο κόλνλ κεηά από 

ζθιήξπλζε ή ζύλδεζε κε αιιά ηκήκαηα ή κε κεηέπεηηα πξνζζεηέο θαηαζθεπαζηηθέο 

παξεκβάζεηο απνθηνύλ ηελ πιήξε θέξνπζα ηθαλόηεηα ηνπο επηηξέπεηαη λα θνξηίδνληαη 

κόλνλ θαη αληηζηνηρία κε ηελ εθάζηνηε θέξνπζα ηθαλόηεηα ηνπο.  

 Όιεο νη θαηαζθεπάζηκεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα ηκήκαηα ηνπο πξέπεη λα είλαη κε ηέηνην 

ηξόπν δηαζηαζηνινγεκέλεο, ηνπνζεηεκέλεο, ζηεξηγκέλεο, αθπξσκέλεο θαη 

θαηαζθεπαζκέλεο από θαηάιιεια πιηθά, ώζηε λα κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ θαη λα 

κεηαθέξνπλ ηα δηάθνξα θνξηία πνπ αλαπηύζζνληαη ζε όιεο ηηο θάζεηο ρξεζηκνπνίεζήο 

ηνπο παξακέλνληαο επζηαζείο. Μεηαβνιή ησλ παξακέηξσλ ζρεδηαζκνύ, νδεγεί ζε έιεγρν 

θαη ελίζρπζή, ή αληηθαηάζηαζή ηνπο. Γελ επηηξέπεηαη ε ππεξθόξηηζή ηνπο. 

 Όιεο νη θαηαζθεπάζηκεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα ηκήκαηα ηνπο, νη νπνίεο κόλνλ κεηά 

απνζθιήξπλζε, ή ζύλδεζε κε άιια ηκήκαηα, ή κε κεηέπεηηα πξόζζεηεο θαηαζθεπαζηηθέο 

παξεκβάζεηο, απνθηνύλ ηελ πιήξε θέξνπζα ηθαλόηεηά ηνπο, επηηξέπεηαη λα θνξηίδνληαη 

κόλνλ θαη’ αληηζηνηρία κε ηελ εθάζηνηε θέξνπζα ηθαλόηεηά ηνπο.  

 Όιεο νη θαηαζθεπέο πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα ηελ επζηάζεηα θαη ηελ θέξνπζα ηθαλόηεηα 

ηνπο.  Μεηά από δηαθνπή εξγαζηώλ γηα ηθαλό ρξνληθό δύζζπκα ή αιιαγέο ή εμάληιεζε 

ρξόλνπ δσήο ή ππεξβνιηθή ρξεζηκνπνίεζε ή έθηαθηα γεγνλόηα πξέπεη λα ειέγρνληαη εθ 

λένπ. 

 Γελ επηηξέπεηαη γεληθά ε εθηέιεζε ηαπηνρξόλσο εξγαζηώλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα  ζηελ 

ίδηα ζέζε εθηόο εάλ έρνπλ ιεθζεί ζνβαξά κέηξα αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

εξγαδόκελσλ ζην ρακειόηεξν επίπεδν από πηώζεηο αληηθεηκέλσλ θιπ.  

 Δθηόο ησλ άιισλ ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηελ ηνπνζέηεζε εκπνδίσλ εγθεθξηκέλνπ από 

ηελ Τπεξεζία ηύπνπ πνπ ζα ηνπνζεηνύληαη ζε εκθαλή ζεκεία ηνπ έξγνπ (αξρή, ηέινο θαη 

ζε ελδηάκεζα ζεκεία αλαιόγσο ηνπ κήθνπο ηνπ εθηεινπκέλνπ έξγνπ) θαη πάλησο ζε 

αξηζκό όρη νιηγόηεξν ησλ δπν αλά πελήληα κέηξα.  Ο θύξηνο ηνπ έξγνπ επηθπιάζζεη ην 

δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ ηύπν ηνπ εκπνδίνπ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή λα ηελ 

γλσζηνπνηήζεη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδόρνπ ζηα έξγα κεηά ηελ ππνγξαθή 

ζρεηηθήο εξγνιαβηθήο ζπκβάζεσο.       
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 Σπρόλ απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ζέηνπλ νη Τπεξεζίεο απηέο είλαη 

ππνρξεσηηθέο γηα ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εθηειεζηνύλ αδαπάλσο (εθηόο εάλ πεξηιακβάλνληαη 

ζην Σηκνιόγην).  
 

6.3  ΔΟΚΘΜΑΣΘΚΕ ΣΟΜΕ 

  Ο Αλάδνρνο κεηά ηελ ιήςε ησλ ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ θαη εθόζνλ θξηζεί από ηελ Τπεξεζία 

όηη απαηηείηαη ζα πξαγκαηνπνηήζεη δνθηκαζηηθέο ηνκέο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 

ζηνηρείσλ ή ηελ επηβεβαίσζε ηνπο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο θαη ηελ ζπλεπαγόκελε 

ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πξέπεη λα ιεθζνύλ νη ζρεηηθέο εγθξίζεηο (Γήκνο Παηέξσλ, 

Σξνραία).  

 Οη δνθηκαζηηθέο απηέο ηνκέο ζα εθηεινύληαη κε ηελ δένπζα πξνζνρή.  

 Σνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δνθηκαζηηθώλ ηόκσλ ζα ηνπνζεηεζεί 

ζηνπο θόκβνπο ζήκαλζε αλαγγειίαο ε νπνία απνζύξεηαη κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ Οη 

πηλαθίδεο απηέο ζα είλαη ηνπ παξαθάησ ηύπνπ.    
 

 
ΠΡΟΟΥΗ  

ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΤΔΡΕΤΗ 

ΕΝΑΡΞΗ   ../../..   

ΛΗΞΗ       ../../.. 
 

 

 Με ηελ πεξαίσζε ηεο εξγαζίαο ησλ δνθηκαζηηθώλ ηόκσλ θαη κέρξη ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηώλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε (εθόζνλ δελ ππάξμεη πιήξεο απνθαηάζηαζε ηνπ 

νδνζηξώκαηνο) ζα  ηνπνζεηεζεί ζηνπο θόκβνπο ζήκαλζε ε νπνία απνζύξεηαη κε ηελ 

έλαξμε ησλ εξγαζηώλ Οη πηλαθίδεο απηέο ζα είλαη ηνπ  παξαθάησ ηύπνπ.  ε πεξίπησζε 

ζρεηηθήο εληνιήο από ηελ Τπεξεζία πξνο ηνλ Αλάδνρν γηα ζπληήξεζε ηνπ νξύγκαηνο ν 

Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ην αξγόηεξν εληόο 24 

σξώλ. ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο κεγάιεο επηθηλδπλόηεηαο είλαη δπλαηόλ λα δεηεζεί ε άκεζε 

εθηέιεζε ησλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ θαη ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα  πξνβεί ζηηο 

εξγαζίεο απηέο άκεζα.  
 

 
ΠΡΟΟΥΗ  

 

ΟΔΟΣΡΩΜΑ ΜΕ ΣΟΜΕ  
 

 

 Ο Αλάδνρνο από ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκαζηηθώλ ηόκσλ θαη κέρξη ηελ πιήξε 

απνθαηάζηαζε ηεο νδνύ έρεη ηελ ππνρξέσζε θαζεκεξηλνύ έιεγρνπ ησλ νξπγκάησλ θαη 

ησλ επηρσζεσλ θαη ζπληήξεζεο ηνπο γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ.  
 
6.4. ΔΝΑΡΞΖ ΚΤΡΗΧ ΔΡΓΑΗΧΝ  

 Ο Αλάδνρνο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο 

ησλ αγσγώλ νθείιεη λα εγθαηαζηήζεη ζήκαλζε αλαγγειίαο θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ νη 

νπνίεο απνζύξνληαη κε ην πέξαο  ησλ εξγαζηώλ Οη πηλαθίδεο απηέο ζα είλαη ησλ παξαθάησ 

ηύπσλ.    
 

ΠΡΟΟΥΗ 

ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΩΝ 

ΟΔΟ ..............   ΚΛΕΘΣΗ 

ΕΝΑΡΞΗ   ../../..   

ΛΗΞΗ       ../../.. 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΩΝ 
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ΜΗΝ ΣΑΘΜΕΤΕΣΕ ΔΕΞΘΑ 

(ΑΡΘΣΕΡΑ) 

ΑΠΟ    ../../..   ΕΩ     ../../.. 

 ην Δξγνηάμην ζα ππάξρνπλ  κόληκα ζηηο απαξαίηεηεο ζέζεηο πηλαθίδεο ηνπ παξαθάησ 

ηύπνπ : 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΘ Η ΕΘΟΔΟ Ε 

ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ 

 
 
6.5.   ΚΟΠΖ ΑΦΑΛΣΟΣΑΠΖΣΑ  

 Όινη νη εξγαδόκελνη ζα θνξνύλ θξάλνο, αλαθιαζηηθό γηιέθν (ε ελδύκαηα δσεξνύ 

ρξώκαηνο θίηξηλνπ ή δσεξνύ πνξηνθαιί ή αιιά αλαθιαζηηθά εμαξηήκαηα), γάληηα θαη 

ππνδήκαηα αζθάιεηαο. Δπίζεο σηαζπίδεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε  ηνπ ζνξύβνπ θαη κάζθεο 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζθόλεο. 

 Η θίλεζε ησλ κεραλεκάησλ ζα γίλεηαη ζε νξνζεηεκέλε κε θώλνπο ισξίδα. Οη θώλνη ζα 

απέρνπλ ην πνιύ 1,50 κέηξα ν έλαο από ηνλ άιινλ θαη ζα ηνπνζεηείηαη ε πξνβιεπόκελε 

από ηνλ Νόκν ζήκαλζε. ήκαλζε ζα ηνπνζεηείηαη θαη ζηνπο θάζεηνπο δξόκνπο εάλ 

απαηηείηαη. 

 Γηα λα απνδνζεί ην ηκήκα ζηελ θπθινθνξία πξηλ ηελ εθζθαθή ζα πξνεγείηαη θαζαξηζκόο 

θαη πιύζηκν ηνπ.  
 
6.6.    ΔΚΚΑΦΔ   

Α.  ΔΚΚΑΦΖ ΟΡΤΓΜΑΣΩΝ 

 Όινη νη εξγαδόκελνη (εθηόο νδεγώλ θαη ρείξηζησλ) ζα θνξνύλ θξάλνο, αλαθιαζηηθό 

γηιέθν ( ε ελδύκαηα δσεξνύ ρξώκαηνο θίηξηλνπ ή δσεξνύ πνξηνθαιί ή αιιά αλαθιαζηηθά 

εμαξηήκαηα) γάληηα θαη ππνδήκαηα αζθάιεηαο. Δπίζεο εάλ απαηηείηαη σηαζπίδεο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε  ηνπ ζνξύβνπ θαη κάζθεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζθόλεο. 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθζθαθώλ ζα δίδεηαη κέξηκλα ώζηε ην θαηάζηξσκα ηεο νδνύ λα 

παξακέλεη ηειείσο θαζαξό από πιηθά εθζθαθήο. 

 Σα νξύγκαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθέο πιάηνο.  Σα πιάηε ησλ νξπγκάησλ πνπ 

νξίδνληαη ζηελ παξνύζα κειέηε είλαη επαξθή γηα ηελ θάζε δηάκεηξν αγσγνύ πνπ 

πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζεί. ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο ζε ζπλελλόεζε Αλάδνρνπ θαη 

Τπεξεζίαο δπλαηόλ λα θαζνξίδνληαη δηαθνξεηηθά πιάηε εθζθαθώλ. 

 Δπηζθαιή ηκήκαηα ησλ πξαλώλ πξέπεη λα θαηαθξεκλίδνληαη (ή λα ππνζηπιώλνληαη, 

επελδύνληαη θιπ) πξνζεθηηθά από έκπεηξν πξνζσπηθό θαη κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό 

(δπν ηνπιάρηζηνλ) γηα λα απνθεπρζνύλ αηπρήκαηα από μαθληθή ηνπο πηώζε.  Δηδηθά 

πξέπεη λα ειέγρεηαη ε αλάπηπμε ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ κεηά από ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο,  

θαηαπηώζεηο πξαλώλ  θιπ  

 Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ παξνπζία πιεζίνλ ηνπ νξύγκαηνο αλαζθακκέλσλ 

ή ελ γελεί ραιαξώλ εδαθώλ ιόγσ ηνπ κεγάινπ θίλδπλνπ θαηαπηώζεσλ ζηα εδάθε απηά. 

Β. ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ  

 Η αληηζηήξημε είλαη ππνρξεσηηθή γηα βάζνο εθζθαθήο άλσ ησλ 2,00 κέηξσλ ή 

αλεμαξηήησο βάζνπο όηαλ επηβάιιεηαη από ηελ θύζε ηνπ εδάθνπο  

 Η αληηζηήξημε γίλεηαη ηαπηνρξόλσο κε ηελ εθζθαθή ε νπνία πξνεγείηαη ειάρηζηα θαη 

κόλνλ όζνλ επηβάιιεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. Θα είλαη ζπλερήο θαη δελ ζα 

πεξηιακβάλεη ηκήκαηα ρσξίο ζπλνρή ή ραιαξά.  

 Απαηηήζεηο γηα ηελ αληηζηήξημε πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ Σερληθή Έθζεζε, ζηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Γεληθά πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε 

όινη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επζηάζεηα ηνπ νξύγκαηνο 

 Η αληηζηήξημε ζα πξνεμέρεη από ην έδαθνο ηνπιάρηζηνλ 15 εθ ώζηε λα εκπνδίδεηαη ε 

πηώζε ιίζσλ θαη ρσκάησλ κέζα ζην όξπγκα. 

 Οη εξγαδόκελνη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηζηήξημεο πξέπεη λα εξγάδνληαη από ηελ 

πξνζηαηεπκέλε πεξηνρή πξνο ηελ απξνζηάηεπηε. Η εξγαζία πξέπεη λα γίλεηαη γξήγνξα 
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ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο αιιά θαη κε ζρνιαζηηθή πξνζνρή θαη θάησ από ηηο 

νδεγίεο ηνπ ππεύζπλνπ κεραληθνύ ηνπ Αλάδνρνπ. 

 Η ζπγθέληξσζε πξντόλησλ εθζθαθήο, πιηθώλ, εξγαιείσλ , κεραλεκάησλ θιπ πξέπεη λα 

γίλεηαη εθηόο ηνπ πξίζκαηνο νιίζζεζεο ηνπ πξαλνύο ώζηε λα απνθεπρζεί ε θόξηηζε ηεο 

αληηζηήξημεο θαη ε αζηνρία ηεο. 

 Η αληηζηήξημε κπνξεί λα κεηαηξαπεί θαζ' νηνλδήπνηε ηξόπν κόλνλ κεηά από ζρεηηθή 

αλαζεώξεζε ηεο κειέηεο θαη έγθξηζε απηήο.  

 Η απνκάθξπλζε ηεο αληηζηήξημεο γίλεηαη ζηαδηαθά κε ηελ πξόνδν ηεο επαλεπηρσζεο ηνπ 

νξύγκαηνο. ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο είλαη δπλαηόλ λα παξακείλεη γηα ιόγνπο αζθάιεηαο θαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ. 

 Παξαθείκελεο θαηαζθεπέο, ζηύινη, δέλδξα, καλδξόηνηρνη, νηθνδνκέο, θιπ, πνπ 

θηλδπλεύνπλ κε πηώζε, πξέπεη λα θαζαηξνύληαη, ή λα αληηζηεξίδνληαη. 

 Πξέπεη λα γίλεηαη θαηάιιειε αληηζηήξημε, ή πξνζηαζία θάζε γεηηνληθήο θαηαζθεπήο, εάλ 

ηνύην απαηηείηαη. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηελ εθπόλεζε ηεο ζρεηηθήο 

κειέηεο θαη ζηηο απαξαίηεηεο θαηαζθεπέο, θαζώο θαη ζηελ ιήςε θάζε άιινπ κέηξνπ γηα 

ηελ απνθπγή πξνθιήζεσο δεκηώλ πξνο ηξίηνπο ή θαη πξνο ην έξγν, από ηπρόλ 

θαηαπηώζεηο, θιπ, κε απνθιεηζηηθή κέξηκλα, δαπάλε θαη επζύλε ηνπ. 
 

Γ.  ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΔΗΡΟΖ ΤΓΑΣΩΝ 

 Οπνηαδήπνηε πνζόηεηα λεξνύ (ή θαη ιπκάησλ από ην πθηζηάκελν δίθηπν) πξέπεη λα 

απνκαθξύλεηαη ακέζσο κε άληιεζε θαη δηνρέηεπζε απ’επζείαο ζην ζύζηεκα 

όκβξησλ(ππόγεηα λεξά) ή ζε θαηάιιειν απνδεθηή (ιύκαηα). 

 Ιδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη λα δνζεί ώζηε ε άληιεζε λα κελ πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηηο 

γεηηνληθέο θαηαζθεπέο ιόγσ πηώζεο ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα.  

Γ. ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΟΡΤΓΜΑΣΟ -  ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 

   Ο  Αλάδνρνο νθείιεη λα κεξηκλήζεη γηα  ηελ πιήξε  θαη ζύκθσλα πξνο ηηο ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο θαηάιιειε ζηαζεξή θαη αλζεθηηθή πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ νξπγκάησλ 

θαη γηα ηελ θσηεηλή ζεκαηνδόηεζε, ηελ ζήκαλζε, ηηο νξηδόληηεο δηαγξακκίζεηο, ηηο 

θαισδηώζεηο θαη ηελ ζρεηηθή ππνδνκή ζεκαηνδόηεζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ.  

    Σα αλσηέξσ ζα θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ηόζν γηα ηηο εκέξαο όζν θαη γηα ηηο 

λύθηεο ησλ ρώξσλ ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ γηα ηελ αζθαιή θαζνδήγεζε ηεο θπθινθνξίαο πεδώλ 

θαη ηξνρνθόξσλ. Γηα ιόγνπο θπθινθνξίαο θαη αζθαιείαο ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα αξρίδεη 

θαη ζα  νινθιεξώλεηαη θαηά  δηαδνρηθά ηκήκαηα πνπ ην κήθνο θαζελόο ζα ηζνύηαη κε ηελ 

απόζηαζε  κεηαμύ δπν δηαδνρηθώλ θξεαηίσλ  εθηόο αλ  άιισο θξίλεη ε  Τπεξεζία.  

 Η ηάθξνο πεξηθξάζζεηαη εθηόο ηνπ κεηώπνπ πξνόδνπ ηεο εθζθαθήο θαη πιεζίνλ απηνύ. 

πγθεθξηκέλα ηνπνζεηείηαη πιέγκα, αλαθιαζηηθήο ηθαλόηεηαο, ειάρηζηνπ πιάηνπο 

(ύςνπο) 0,80 m, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά (π.ρ. ηνπνζέηεζε επί άγθηζηξνλ, 

πξόζδεζε) ζε θάζεηα ζηνηρεία ηα νπνία απέρνπλ κέγηζηε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο: 

 

α. 3,5 m γηα δξόκνπο ηαρείαο θπθινθνξίαο (ηαρύηεηα κεγαιύηεξε ησλ 60 km) ή αλνηρηνύο 

ρώξνπο (κεγάιεο ηαρύηεηεο αλέκνπ) θαη  

 

β. 5,0 m γηα δξόκνπο ζε θιεηζηνύο ρώξνπο 
 

 Η απόζηαζε κεηαμύ κεηώπνπ εθζθαθήο θαη πεξίθξαμεο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη 

κεγαιύηεξε από 20 m θαη ζεκαίλεηαη κε θώλνπο νη νπνίνη ηνπνζεηνύληαη θαηά κήθνο ηεο 

εθζθαθήο ζε κέγηζηε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο 1,2 m ή κε θξάγκαηα ειαρίζηνπ πιάηνπο 

0,60 m ηνπνζεηνύκελα κε ηελ έλλνηα ηνπ πιάηνπο ησλ θαηά κήθνο ηεο εθζθαθήο έηζη 

ώζηε ε κεηαμύ ηνπο απόζηαζε λα κελ είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 1,5 m.  

 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθζθαθήο θάζε εκέξα ή ηελ δηαθνπή γηα δηάζηεκα εμαξηώκελν 

από ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο θαη πάλησο όρη κεγαιύηεξε ησλ 2 σξώλ επηβάιιεηαη ε 

δηα πιέγκαηνο πιήξεο πεξίθξαμε ηεο ηάθξνπ.  

 Πεξηκεηξηθά εθζθαθώλ βάζνπο κεγαιύηεξσλ ησλ 2,25 κ. ζα ηνπνζεηείηαη ζηαζεξή 

πεξίθξαμε ηύπνπ πιέγκαηνο ή ζηεζαίνπ κε κεζνζαλίδηα ζε ύςνο 1,00 κ. θαη 0,60 κ. 
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αληίζηνηρα (πιένλ ηνπ πιέγκαηνο πεξίθξαμεο ηνπ εξγνηαμίνπ, εθηόο αλ απηό εθάπηεηαη 

ηεο ηάθξνπ). 

 Απαγνξεύεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ρξήζε θνξδέιαο νδνπνηίαο ή ζπλαθνύο κέζνπ 

ζήκαλζεο. 

 Αλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ είλαη ζθόπηκν ε πεξίθξαμε λα θαιύπηεη ηελ ηάθξν θαη ηνλ 

δηάδξνκν θίλεζεο εξγαδνκέλσλ ή θαη κεραλεκάησλ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα πξέπεη 

λα δεκηνπξγείηαη θαη άιιε ισξίδα κεησκέλνπ πιάηνπο κε πξννδεπηηθά κεησκέλνπ 

πιάηνπο ισξίδα λα πξνεγείηαη απηήο, κέζα ζηελ νπνία ζα  

πξαγκαηνπνηείηαη ε θίλεζε κεραλεκάησλ θαη εξγαδνκέλσλ. Οη πηλαθίδεο ζήκαλζεο 

ηνπνζεηνύληαη ζην πιεζηέζηεξν όξην πξνο ηελ θπθινθνξία. Η νξηνζέηεζε ζηελ δεύηεξε 

πεξίπησζε κπνξεί λα γίλεη κε θώλνπο νη νπνίνη ηνπνζεηνύληαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 

ζηελ παξνύζα.. 

Δ.  ΓΗΑΒΑΔΗ     

  Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηελ θπθινθνξία ησλ πεξίνηθσλ θαη ηελ άλεηε θαη 

αζθαιή πξόζβαζε ζηηο θαηνηθίεο θαη ηα θαηαζηήκαηα ηνπνζεηώληαο θαη ηελ απαηηνύκελε 

ζήκαλζε.  Δάλ θαηαζθεπαζζνύλ δηαβάζεηο ζα ζεκαίλνληαη θαη  ζα θσηίδνληαη θαη ζα 

είλαη ζύκθσλεο κε ηνλ πίλαθα 3. 

 Γίπια ζηηο δηαβάζεηο ζα ηνπνζεηείηαη ε πηλαθίδα Π-21 (Ν. 2094/92) ζε ύςνο 1,90 - 2,00 m 

θαη από ηηο δύν πιεπξέο θίλεζεο ησλ πεδώλ θαη επηπξνζζέησο από ηελ πιεπξά ηεο 

θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ. 

 Δπίζεο 20 m πξηλ ηελ δηάβαζε ην όξην ηαρύηεηαο ζα νξηνζεηείηαη ζηα 20 km/h εθηόο αλ 

ιεηηνπξγεί θσηεηλή ζήκαλζε. 

 ηηο δηαβάζεηο απνθεύγνληαη ηα ζθαινπάηηα. Αλ απηό είλαη αδύλαην ηόηε ην ξίρηπ είλαη ην 

πνιύ  16,5 εθ. θαη ην πάηεκα θαη’ ειάρηζην 27,5 εθ. 

 Πιεπξηθά νη δηαβάζεηο πξνζηαηεύνληαη κε ζηνηρεία ηα νπνία ηξέρνπλ ζε ύςνο 0,60 κ. θαη 

1,00 κ. (ρεηξνιεζζήξαο).  Σν πιάηνο ηεο δηάβαζεο είλαη θαη’ ειάρηζηνλ 0,60 κ. ζε 

πεξηνρήο κηθξήο ζπλάζξνηζεο θνηλνύ, 0,75 κ. ζε κεζαίαο θαη 1,00 κ. ζε κεγάιεο (π.ρ 

ζρνιεία, γήπεδα). 

 Οη δηαβάζεηο θαηαζθεπάδνληαη έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδνπλ κήθνο επί ηνπ νδνζηξώκαηνο, 

πξηλ ηελ έμνδν από ηελ πεξίθξαμε ίζν κε 1,5 πάηεκα. Οη δηαβάζεηο πεδώλ ζεκαίλνληαη κε 

ηελ πηλαθίδα Π-21 (Ν. 2094/92) θαη από ηηο δύν πιεπξέο ηεο δηάβαζεο. Οη πηλαθίδεο απηέο 

θσηίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύρηαο. Οη απνζηάζεηο κεηαμύ δύν δηαβάζεσλ 

θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ πεξηνρή θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Μέγηζηεο 

απνζηάζεηο δίλεη ν πίλαθαο 3. 

 Γεθπξώζεηο ησλ ηάθξσλ πξέπεη  λα εμαζθαιίδνπλ ηελ κηθξόηεξε δπλαηή όριεζε ηεο 

θπθινθνξίαο θαη ηξνθνδνζίαο ησλ πεξηνρώλ. 

 Η γεθύξσζε πξαγκαηνπνηείηαη κε κεηαιιηθά ειάζκαηα ειάρηζησλ απαηηήζεσλ πάρνπο 

ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4. 

 Σα ειάζκαηα ηνπνζεηνύληαη κεηά από αληηζηήξημε ησλ ηνηρσκάησλ ηεο εθζθαθήο ζε 

κήθνο ππεξβάινλ ηεο δηάβαζεο θαηά 60 cm εθαηέξσζελ. Οη δηαζηάζεηο ησλ ειαζκάησλ 

πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ζηήξημε θαηά 60 cm ηνπιάρηζηνλ εθαηέξσζελ ηεο ηάθξνπ άλεζε 

θίλεζεο ησλ απηνθηλήησλ (ειάρηζηε απόζηαζε ησλ ηξνρώλ από ηα άθξα ηνπ ειάζκαηνο 

30 cm), νκαιή πξνζπέιαζε (ρξήζε ή δεκηνπξγίαξάκπαο) θαη ην ακεηάζεηό ηνπο. Καζόιν 

ην κήθνο ηεο δηάβαζεο θαη ζε επαθή κε απηή ηνπνζεηείηαη πιέγκα ή ζηεξεά 

πξνζαξκνζκέλα πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδώκαηα κε δύν νξηδόληηα ζηνηρεία ζε ύςνο 0,60 κ. 

θαη 1,00 κ. Σν πιάηνο ησλ ειαζκάησλ πξέπεη λα είλαη 1,20 κ. 

Σ.  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΚΗΝΖΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

 Ρεηά θαζνξίδεηαη όηη ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ όζνλ αθνξά ζηελ ιεηηνπξγία θαη  θπθινθνξία ησλ κεηαθνξηθώλ ηνπ 

κέζσλ θαη κεραλεκάησλ.  

 Η θίλεζε κεραλεκάησλ θαη εξγαδόκελσλ πξέπεη λα γίλεηαη εληόο νξνζεηεκέλεο από 

θώλνπο ισξίδαο. 

 Δάλ ηα κεραλήκαηα παξακέλνπλ ζην εξγνηάμην κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ θαιύπηνληαη 

από ηελ πεξίθξαμε θιεηδώλνληαη θαη αζθαιίδνληαη. 



ΥΔΓΙΟ  ΑΦΑΛΔΙΑ                                                                                                                                   12/19                                                                    ΓΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

ΚΑΙ  ΤΓΔΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                        Γ/ΝΗ  ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

 Θα πξέπεη λα ηεξείηαη ειάρηζηε απόζηαζε αζθάιεηαο από ηα ρείιε ηνπ νξύγκαηνο  ίζε κε: 

s =2xP + 0,02xh, όπνπ Ρ ην αλά άμνλα θνξηίν ζε ηόλνπο θαη h ην βάζνο εθζθαθήο ζε 

κέηξα κε ειάρηζηε ηηκή ηνπ s ηα  80 εθ.  

 Γελ επηηξέπεηαη θίλεζε ή εξγαζία εξγαδόκελσλ πιεζίνλ ησλ κεραλεκάησλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα πνπ απηά εξγάδνληαη ή θπθινθνξνύλ εθηόο εάλ έρεη έρνπλ ιεθζεί πξνζζεηά 

κέηξα θαη δελ θηλδπλεύνπλ. 

  Οη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ εάλ απαηηνύληαη ζα έρνπλ 

επαξθέο πιάηνο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη εθαηέξσζελ ηνπ νρήκαηνο ειεύζεξνο ρώξνο 

ηνπιάρηζηνλ 60 εθ 

Ε.  ΖΜΑΝΖ 

 ε όηη αθνξά ηελ ζήκαλζε πξηλ θαη κεηά ην εξγνηάμην απηή εθαξκόδεηαη ζύκθσλα κε ηηο 

ΤΑΒΜ5/30058/83 θαη ΤΑ ΒΜ5/30428/80 εγθπθιίνπο γηα εληόο ή εθηόο θαηνηθεκέλσλ 

πεξηνρώλ αληίζηνηρα. 

 Οη πηλαθίδεο ζήκαλζεο νδώλ επαλαιακβάλνληαη θαηά κήθνο  ηεο πξννδεπηηθά κεησκέλνπ 

πιάηνπο ισξίδαο θαη ηεο ισξίδαο κεησκέλνπ πιάηνπο όηαλ ην κήθνο ησλ είλαη 

κεγαιύηεξν από 50 θαη 80 m αληίζηνηρα. Οη πηλαθίδεο νη νπνίεο επαλαιακβάλνληαη είλαη 

απηέο πνπ νξίδνληαη ζηνλ Ν. 2094/92, αλάινγα ησλ θπθινθνξηαθώλ ζπλζεθώλ. Η 

ειάρηζηε απαίηεζε ηελ νπνία ζέηεη ε παξνύζα πξνδηαγξαθή δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2. 

 Δθζθαθέο επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε απόζηαζε αζθάιεηαο (εθηόο εάλ δελ 

γίλεηαη δηαθνξεηηθά ε απαηηείηαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο όπνηε πξέπεη λα ιεθζνύλ 

ηδηαίηεξα πξνζζεηά κέηξα) από νδνύο ηαρείαο ή βαξηάο θπθινθνξίαο κε παξάιιειε  

ππνζηήξημε ηνπ κεηώπνπ ησλ εθζθαθώλ πξνο ηηο νδνύο απηέο.   

 ήκαλζε ζα ηνπνζεηείηαη θαη ζηνπο θάζεηνπο δξόκνπο εάλ απαηηείηαη.  Απαγνξεπηεί ε 

ρξήζε θνξδέιαο νδνπνηίαο ή αιινύ ζπλαθνύο κέζνπ ζήκαλζεο.  Όια ηα ζήκαηα πξέπεη 

λα είλαη ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή εγθύθιην θαη ηελ ελ γελεί λνκνζεζία, πξόηππα θιπ. 

 Σα αλσηέξσ ζα θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ηόζν γηα ηηο εκέξαο όζν θαη γηα ηηο  

λύθηεο (βιέπε ηδηαίηεξε παξάγξαθν) ησλ ρώξσλ ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ γηα ηελ αζθαιή 

θαζνδήγεζε ηεο θπθινθνξίαο πεδώλ θαη ηξνρνθόξσλ. 
 
6.7.  ΚΑΣΑΒΗΒΑΜΟ ΤΛΗΚΧΝ  

 Οη νγθώδεηο θαη βαξείο ζσιήλεο, πξέπεη λα θαηαβηβάδνληαη ζην όππγκα κε ηελ ρξήζε 

ηνπ θαηαιιήινπ εμνπιηζκνύ θαη εξγαιείσλ αλζεθηηθώλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν βάξνο. 

 Δθ’ νζνλ απαηηείηαη παξνπζία εξγαδόκελσλ θνληά ζηνλ εμνπιηζκό θαηά ηελ θαηαβηβαζε 

γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ θαηαβηβαζκνπ πιηθώλ νη εξγαδόκελνη ζα δηαζέηνπλ αηνκηθά 

κέζα πξνζηαζίαο θαη ζα εξγάδνληαη πξνζεθηηθά θαη κέζα ζην αληηζηεξηγκελν ηκήκα ηεο 

εθζθαθήο.  
 
6.8 ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΧΛΖΝΧΝ - ΤΝΓΔΔΗ  

 Οη ζσιήλεο ζα ηνπνζεηνύληαη ζηελ αθξηβή ηνπο ζέζε κε ηελ ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ 

θαη εξγαιείσλ αλζεθηηθώλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν βάξνο. 

 Οη εξγαδόκελνη ζα δηαζέηνπλ αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο θαη ζα εξγάδνληαη πξνζεθηηθά θαη 

κέζα ζην αληηζηεξηγκελν ηκήκα ηεο εθζθαθεο.  

 Οη εξγαδόκελνη εάλ απαηηείηαη πξέπεη λα είλαη δεκέλνη κε αλζεθηηθή δώλε.  
 
6.9  ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΦΡΔΑΣΗΧΝ – ΔΡΓΑΗΑ Δ ΦΡΔΑΣΗΑ 

 Δθζθαθή ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ηνπ 0,80 κ. Από θξεάηην ππνγείνπ δηθηύνπ απαηηεί 

άκεζε αληηζηήξημε ζε κήθνο 3,00 κ. ζπκκεηξηθά σο πξνο ην θξεάηην. 

 Σν θξεάηην ζα έρεη ηδηαίηεξε θιίκαθα γηα είζνδν θαη έμνδν ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Οη εξγαδόκελνη ζα θέξνπλ αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο. 

 Απαγνξεύεηαη ε ιεηηνπξγία επηθίλδπλσλ κεραλώλ, θιόγαο θ.ι.π. 

 Θα πξέπεη λα ειέγρεηαη ν επαξθήο αεξηζκόο θαη θσηηζκόο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαη λα 

ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα. 

 Οη εξγαδόκελνη, αλ απαηηείηαη, πξέπεη λα είλαη δεκέλνη κε αλζεθηηθή δώλε. 
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6.10  ΔΠΑΝΔΠΗΥΧΖ - ΤΜΠΤΚΝΧΖ ΟΡΤΓΜΑΣΟ 

 Καηά ηελ ώξα εξγαζίαο ησλ κεραλεκάησλ γηα ηελ επαλεπηρσζε ηνπ νξπγκαηνο θαλέλαο 

εξγαδόκελνο δελ ζα εξγάδεηαη εληόο απηνύ. Καηά ηελ ώξα ηεο ζπκπύθλσζεο ηεο 

επαλεπηρσζεο θαηά ζηξώζεηο δελ ζα εξγάδνληαη παξάιιεια ηα κεραλήκαηα. 

 Οη αληηζηεξίμεηο ζα αλαζύξνληαη βαζκηδσηά αλάινγα κε ηελ πξόνδν ηεο επαλεπηρσζεο 
 
6.11  ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ - ΑΦΑΛΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

 Οη εξγαδόκελνη θνξνύλ θξάλνο, αλαθιαζηηθό γηιέθν θαη ππνδήκαηα αζθαιείαο. 

 Σν εξγνηάμην νξηνζεηείηαη σο εμήο: 

 

α. Αλ πξόθεηηαη γηα κεζαία ισξίδα ηόηε ρξεζηκνπνηνύληαη θώλνη νη νπνίνη απέρνπλ 

κεηαμύ ηνπο κέγηζηε απόζηαζε 3.5 m. 

β. Αλ πξόθεηηαη γηα αθξηλή ισξίδα, ηόηε από ηελ πιεπξά ηεο θίλεζεο ε νξηνζέηεζε 

γίλεηαη κε θώλνπο όπσο ζηελ πεξίπησζε (α)  ελώ από ηελ πιεπξά ηνπ πεδνδξνκίνπ 

ή ηεο λεζίδαο αλ ρξεζηκνπνηείηαη από πεδνύο, κε πιέγκα  

ε θάζε πεξίπησζε (α ή β) από ηελ πιεπξά ηεο θπθινθνξίαο ηζρύνπλ ηα ζρεηηθά 

κε ηελ επαλάιεςε ησλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο νξηδόκελα.   
 
6.12 ΓΟΚΗΜΔ ΓΗΚΣΤΟΤ 

   Γελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξα κέηξα αζθάιεηαο. Πξέπεη λα ηεξνύληαη όινη νη γεληθνί θαλόλεο 

αζθάιεηαο. 
 
6.13  ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΠΡΟΧΡΗΝΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ - ΖΜΑΝΖ 

 Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ θαη πξηλ απνδνζεί έλα ηκήκα ηεο νδνύ θαη πάιη ζηελ θνηλή 

ρξήζε, ην ηκήκα ζα θαζαξίδεηαη θαη πιέλεηαη αλ ρξεηάδεηαη, ζα απνκαθξύλεηαη πιήξσο ε 

πξνζσξηλή ζήκαλζε θαη ζα απνθαζίζηαηαη ε κόληκε (ηελ νπνία ν Δξγνιάβνο πξνζσξηλά 

είρε θαιύςεη). 

 Οη ζρεηηθέο πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο απηνύ 

ζα θαζαηξνύληαη θαη ελ γελεί ζα απνθαζηζηάηαη πιήξσο ην νδόζηξσκα θαη όιν ην θπζηθό 

ή/θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ ζηελ πξόηεξα ηνπ θαηάζηαζε.   

 

7.  ΕΘΔΘΚΟΘ  ΚΑΝΟΝΕ 
   Οη θαλόλεο απηνί ηζρύνπλ ζπκπιεξσκαηηθά πξνο απηνύο πνπ αλαπηύζζνληαη παξαπάλσ 

θαη νη νπνίνη θαη απηνί ζθνπό έρνπλ λα αληηκεησπίδνπλ θίλδπλνπο πνπ πεξηγξάθνληαη εδώ 

αλαιπηηθά. 
 
7.1  ΝΤΚΣΔΡΗΝΔ ΔΡΓΑΗΔ - ΝΤΚΣΔΡΗΝΖ ΦΧΣΔΗΝΖ ΖΜΑΝΖ  

 Καηά ηελ εθηέιεζε λπθηεξηλήο εξγαζίαο ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξέρεη ηνλ 

απαηηνύκελν θσηηζκό γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαη θάζε ηξίηνπ.  Ο θσηηζκόο 

θαη ηα θσηηζηηθά ζώκαηα πξέπεη λα είλαη έηζη δηεπζεηεκέλα έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

θσηηζκόο ηνπιάρηζηνλ 300 LUX νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλνο πνπ δελ ζα πξνθαιεί 

ζακβώζεη θαη γεληθά ζα δεκηνπξγεί ζπλζήθεο αζθαινύο εξγαζίαο θαη θπθινθνξίαο. 

Δπηβάιιεηαη λα ππάξρεη θαη εθεδξηθόο θσηηζκόο αζθάιεηαο θαζώο επίζεο θαη αηνκηθνί 

θαλνί θαηάιιεινπ ηύπνπ γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο.  

 Απαηηήζεηο θσηεηλήο ζήκαλζεο θαηά ηελ λύθηα ή ώξεο κεησκέλεο νξαηόηεηαο: Καηά 

κήθνο ηεο πεξίθξαμεο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη από ηελ πιεπξά ηεο θπθινθνξίαο ηνπνζεηείηαη 

θαλόο ζε ύςνο 1,20-1,35 κ. ρξώκαηνο θόθθηλνπ ζηα δεμηά ηεο επεξρόκελεο θπθινθνξίαο 

θαη άζπξν ζηα αξηζηεξά ηεο αληίζεηεο θαηεύζπλζεο. Οη κέγηζηεο απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ 

θαλώλ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 5. 
 
7.2. ΓΤΜΔΝΔΗ ΚΑΗΡΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ 

   Απαγνξεύεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηώλ κε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Δπηηξέπεηαη κε 

έκπεηξν πξνζσπηθό, θαηάιιειν εμνπιηζκό θαη ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθάιεηαο γηα 

εξγαζίεο επεκβάζεσλ πνπ έρνπλ ζθνπό λα απνηξέςνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθνύο θίλδπλνπο (π.ρ 

πιεκκύξεο ).   
 
7.3.  ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ 
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   Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θξνληίδεη γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ππξθατώλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο γεληθά ηνπ εξγνηαμίνπ θαη γεληθνηεξα θαη ππνρξενύηαη λα θξνληίδεη: 

 Γηα ηνλ πεξηνδηθό θαζαξηζκό ηνπ ρώξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ από επηθίλδπλα θαη 

αλαθιέμκα πιηθά θαη ηελ θαηάιιειε δηάζεζή ηνπο . 

 Γηα ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ.  

 Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ ππξόζβεζεο. 

 Να κελ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο ζπγθνιιήζεσλ ή θαη άιισλ αλνηθηήο πύξαο θνληά  

ζε ρώξνπο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ  ή άιισλ εύθιεθησλ  πιώλ ηνπ εξγνηαμίνπ  θαη 

ησλ γεηηνληθώλ ηδηνθηεζηώλ πνπ αλήθνπλ ζε άιινπο (εξγνζηάζηα, δεμακελέο πγξώλ 

θαπζίκσλ θ.ι.π.) θαη πξηλ εμαζθαιίζεη όηη δελ ππάξρνπλ ζηνλ αγσγό, όξπγκα, 

θξεάηην εύθιεθηα αέξηα. 

 Να απαγνξεύεηαη ε ρξήζε γπκλήο θιόγαο ζηελ εξγαζία. 

 Να εθπαηδεύζεη θαηάιιεια ην πξνζσπηθό ηνπ ζηελ  ρξήζε ππξνζβεζηήξσλ. 

 Οη γελλήηξηεο ξεύκαηνο δελ πξέπεη λα  ππεξθνξηώλνληαη. 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε θσηηάο γηα  δέζηακα. 

 Απαγνξεύεηαη ε ειεύζεξε θαύζε άρξεζησλ πιηθώλ, πιηθώλ ζπζθεπαζίαο θιπ. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθνδηάζεη: 

 

α. Όια ηα κεραλήκαηα, θνξηεγά θαη επηβαηηθά απηνθίλεηα κε ππξνζβεζηήξα ηύπνπ 

μεξάο θόλεσο 6 kg γηα κεραλήκαηα θαη θνξηεγά θαη 2,5 kgr γηα επηβαηηθά 

απηνθίλεηα.  

β. Σα γξαθεία κε 2 ππξνζβεζηήξεο ηύπνπ μεξάο θόλεσο 6 kgr 

γ. Σηο εξγνηαμηαθέο ζέζεηο όπνπ γίλεηαη ρξήζε ειεθηξηζκνύ κε 2 ππξνζβεζηήξεο μεξάο 

θόλεσο 6 kgr. ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη νη ζέζεηο ππξνζβεζηώλ λα απέρνπλ από 

ηηο ζέζεηο εξγαηώλ απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 75 κ.   

δ. Όιεο νη ζέζεηο εξγαζίαο κε 2 ππξνζβεζηήξεο λεξνύ 10 kgr. Οη ζέζεηο ππξνζβεζηήξσλ 

ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε από 75 κ. από ηηο ζέζεηο εξγαζίαο.  
 
7.4. ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΤΦΖΛΟΤ ΘΟΡΤΒΟΤ 

 Πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά θαη επαλνξζσηηθά κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο 

ζηάζκεο ηνπ ζνξύβνπ ζηελ πεγή ηνπ όπσο επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ, 

κόλσζε ηαθηηθή ζπληεξεζε,θαηαιιειε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο. 

 Να ρξεζηκνπνηνύληαη αηνκηθά κέζα αθννπξνζηαζηαο όηαλ ε εκεξήζηα αηνκηθή 

ερνεθζεζε ελόο εξγαδόκελνπ ή ε κέγηζηε ηηκή ηεο ζηηγκηαίαο κε ζηαζκηζκέλεο ερεηηθήο 

πίεζεο ππεξβαίλεη ηα 90 dB(A)  θαη ηα 200 Pa   αληηζηνίρσο.  

 Σα αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο ζα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εξγαδόκελνπ θαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ θαη ε ρξήζε ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

πξνζεθηηθά ώζηε λα κελ νδεγήζνπλ ιόγσ έιιεηςεο ερεηηθήο επαθήο ηνπ εξγαδόκελνπ κε 

ην πεξηβάιινλ ηνπ ζε αηπρήκαηα. 
 
7.5. ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΚΟΝΔ  

 Πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά θαη επαλνξζσηηθά κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο 

δηάρπζεο ηεο ζθόλεο θαη ηπρόλ αέξησλ από κεραλήκαηα ζηελ πεγή ηνπο όπσο δηάβξνρε, 

επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ, θάιπςε θαηεδαθηδνκελσλ ηκεκάησλ, θαηάιιειε 

νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο. 

 Να ρξεζηκνπνηνύληαη αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο 
 
7.6.  ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΠΣΧΔΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ 

 Απαγνξεύεηαη ε παξακνλή ε εξγαζία αηόκσλ θάησ ή πιεζίνλ από κεηαθηλνύκελα θνξηία, 

πιηθά θαζώο θαη εθζθαθείο, γεξαλνύο θιπ κεραλήκαηα.   

 Καηά ηελ δηάξθεηα θνξηνεθθνξηώζεσλ θαλείο εξγαδόκελνο δελ ζα εξγάδεηαη εληόο ηνπ 

νξύγκαηνο εθόζνλ νη θνξηνεθθνξηώζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη πιεζίνλ απηνύ. 

 Καηά ηελ δηάξθεηα εθζθαθώλ θαη επελεπηρσζεσλ θαλείο εξγαδόκελνο δελ ζα εξγάδεηαη 

εληόο ηνπ νξύγκαηνο.  

 Απαγνξεύεηαη ε δηαθίλεζε πιηθώλ θαη εξγαιείσλ κε ξίςε από εξγαδόκελν ζε εξγαδόκελν. 
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 Απαγνξεύεηαη ε απόζεζε θάζε είδνπο αληηθεηκέλσλ πιεζίνλ ησλ εηιεώλ ηνπ νξύγκαηνο. 

Τιηθά εθζθαθήο, εξγαιεία, πιηθά θιπ. ηνπνζεηνύληαη ζε ειάρηζηε  απόζηαζε 0,60 κ. από 

ην ρείινο ηεο εθζθαθήο. 

 Οη αληηζηεξίμεηο ζα πξέπεη λα εμέρνπλ ηνπ εδάθνπο ηνπιάρηζηνλ 15 εθ. παξέρνληαο 

πξνζηαζία από πηώζεηο.  
 
7.7.  ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ  ΑΠΟ ΠΣΧΖ 

 Λόγσ ηεο θύζεο ηνπ έξγνπ δελ είλαη δπλαηή πάληα ε ύπαξμε δηαηάμεσλ πνπ λα 

εκπνδίδνπλ ηελ πηώζε νύηε ε ύπαξμε δηαηάμεσλ πνπ λα ζπγθξαηνύλ ζηελ πηώζε. Γηα 

ηνπο ιόγνπο απηνύο είλαη απαξαίηεηε ε ρξεζηκνπνίεζε έκπεηξνπ πξνζσπηθνύ. 

 Σα νξύγκαηα ζα έρνπλ θαη από ηηο δπν πιεπξέο ηνπο Διεπζεξέο ισξίδεο πιάηνπο 

ηνπιάρηζηνλ 60 εθαηνζηώλ θαηά ην δπλαηόλ επίπεδεο, Διεπζεξέο από πιηθά, εκπόδηα θαη 

ελ γελεί αληηθείκελα. 

 Δάλ απαηηεζεί νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα είλαη δεκέλνη κε ζθνηληά από θαηάιιεια ζηαζεξά 

ζεκεία.  
 
7.8.  ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΟΥΖΜΑΣΑ 

 Όινη νη εξγαδόκελνη θνληά ζε ρώξνπο θπθινθνξίαο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ ζα 

θνξνύλ αλαθιαζηηθό γηιέθν ε ελδύκαηα δσεξνύ ρξώκαηνο θίηξηλνπ ή δσεξνύ πνξηνθαιί 

ή αιιά αλαθιαζηηθά εμαξηήκαηα.  

 Ο εξγνηαμηαθνο ρώξνο ζα δηαρσξίδεηαη από ην ππόινηπν ηκήκα ηεο νδνύ ή εγθάξζηεο 

νδνύο κε θαηάιιειε πεξίθξαμε θαη πηλαθίδεο.  

 Δάλ απαηηείηαη ζα ππνβνεζείηαη ε θπθινθνξία (κε ηελ ζύκθσλε γλώκε θαη ζύκθσλα κε 

ηηο εληνιέο ηεο Σξνραίαο) από θαηάιιειν πξόζσπν(ηδηαίηεξα ζε ώξεο θπθινθνξηαθήο 

αηρκήο ή εάλ δελ ππάξρεη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν νξαηόηεηα).  
 
7.9.  ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 Όπσο πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκό Δζσηεξηθώλ Ηιεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ηηο 

ζρεηηθέο ηππνπνηήζεηο ηεο Γ.Δ.Η. , άιινπο ζρεηηθνύο Καλνληζκνύο θαη λόκνπο. Μέηξα 

αζθάιεηαο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 21 ηνπ Π.Γ. 225/89. 

 Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δίλεηαη γηα ηελ απνθπγή ειεθηξνπιεμίαο από επαθή κε θαιώδηα 

θαηά ηελ εξγαζία κεραλεκάησλ θαη απηνθίλεησλ.  
 
7.10. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΔΡΗΜΟΤ 

   Βιέπε ζρεηηθέο αλαθνξέο ζηνλ θάθειν αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
7.11  ΔΠΗΚΔΦΔΗ 

 Δπηζθέπηεο ζεσξείηαη θάζε άηνκν ην νπνίν δελ αλήθεη ζην απαζρνινύκελν ζην έξγν 

πξνζσπηθό ηνπ Δξγνιάβνπ ή ηεο Δπίβιεςεο θαη βξίζθεηαη εληόο ηνπ Δξγνηαμίνπ. 

 Απαγνξεύεηαη ξεηά (εθηόο εάλ ππάξμεη  εηδηθή πξνο ηνύην εληνιή ηεο Τπεξεζίαο) ε 

είζνδνο ηξίησλ πξνζώπσλ ζην εξγνηάμην (θαη ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη πιήξε εηδηθά 

κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ηέηνησλ γεγνλόησλ)  θαη ε δηνξγάλσζε επηζθέςεσλ ή ππνδνρή 

επηζθεπηώλ.  

 Δάλ ππάξμεη επίζθεςε ζε όινπο ηνπο επηζθέπηεο παξέρεηαη ε απαξαίηεηε ελεκέξσζε γηα 

ηνπο ελδερόκελνπο θηλδύλνπο ζηνπο εξγνηαμηαθνύο ρώξνπο ζπλνδεία θξάλνπο ην νπνίν 

ππνρξενύληαη λα θνξνύλ ζπλερώο θαη θάζε άιιν κέζν πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. Πιήξε 

θαη  απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επηζθεπηώλ έρεη ν Δξγνιάβνο εθηόο αλ 

απηνί επηζθέπηνληαη/επηζεσξνύλ ηνπο εξγνηαμηαθνύο ρώξνπο κε επζύλε ηεο Δπίβιεςεο. 
 
7.12   ΔΡΓΑΗΔ ΜΔ ΔΚΡΖΚΣΗΚΑ 

 ε όισο εμαηξεηηθή πεξίπησζε πνπ είλαη αλαγθαία απαηηείηαη έγγξαθε έγθξηζε ηεο 

Τπεξεζίαο θαη ησλ άιισλ αξκόδησλ αξρώλ.  Ο αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη όια ηα 

ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηώλ θαη αηπρεκάησλ από ηε ρξήζε εθξεθηηθώλ 

πιώλ όπσο π.ρ. ειεγρόκελεο εθξήμεηο , ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνύ γηα ηελ απνκάθξπλζε 

αηόκσλ θαη νρεκάησλ από ηνπο ρώξνπο ησλ εθξήμεσλ, ιήςε πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ γηα 

παξαθείκελεο θαηαζθεπέο θαη ηδηνθηεζίεο θιπ. Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη από ηα 

παξαπάλσ βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο έρεη θαη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε.   
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 Ο αλάδνρνο πξέπεη λα πάξεη όια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηνλ εληνπηζκό ηπρόλ παιαηώλ 

εθξεθηηθώλ πιώλ θαη λα αλαθέξεη ακέζσο ην  γεγνλόο απηό ζηελ Τπεξεζία  θαη λα 

εηδνπνηήζεη ηελ αξκόδηα ζηξαηησηηθή αξρή. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθσζεί 

ρσξίο λα δηαηππώζεη θακία αληίξξεζε , ζηηο εληνιέο ησλ παξαπάλσ Αξρώλ, ρσξίο λα 

δηθαηνύηαη λα πξνβάιεη θακία απαίηεζε  γηα απνδεκίσζή ηνπ, γηα ηελ ελδερόκελε 

αλσκαιία πνπ ζα πξνθιεζεί ζηελ εθηέιεζε ηνπ  έξγνπ , εθηόο από αλάινγε παξάηαζε ηεο 

ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο   πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ. 

  Όιεο νη ζρεηηθέο κε εθξεθηηθά εξγαζίεο (θαη ε απνζήθεπζε ηνπο) γίλνληαη ζύκθσλα κε 

ηηο εηδηθέο πξνβιέςεηο ηνπ Καλνληζκνύ Μεηαιιεπηηθώλ θαη Λαηνκηθώλ εξγαζηώλ θαη ησλ 

εηδηθώλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρύνπλ 
 
7.13.  ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 

   Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξέρεη εθ ησλ πξόηεξσλ όπνπ απαηηείηαη ζρεηηθά κε εξγαζίεο 

πνπ πξνθαινύλ ηδηαίηεξεο θπθινθνξηαθέο αιινηώζεηο θαη πξνβιήκαηα ζε ππεξεζίεο άκεζεο 

επέκβαζεο (π.ρ. Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ΔΚΑΒ). Δίλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα δίδεη 

ακέζσο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνύληαη από αξκόδηεο αξρέο.  
 
7.14  ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ 

   Θα πξέπεη λα αθνινπζνύληαη ηα αλαθεξόκελα ζηνλ θάθειν αζθάιεηαο θαη πγείαο 

(Γηάζσζε, παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ θιπ) κε επζύλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ Αλάδνρνπ  
 
7.15  ΥΡΖΗΜΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ  

   ηνλ θάθειν αζθάιεηαο θαη πγείαο όπνπ πεξηγξάθνληαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ησλ έξγσλ 

απνρέηεπζεο θαη δίλνληαη ζρεηηθέο νδεγίεο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο νδεγίεο νη νπνίεο πξέπεη λα 

αθνινπζνύληαη κε επζύλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ Αλάδνρνπ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ όπσο γηα Πξνζσπηθό, πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα θαη ελ γελεί αηνκηθό 

εμνπιηζκό, νκαδηθό εμνπιηζκό, αηνκηθή θαη νκαδηθή πγηεηλή, ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο 

εξγαζίαο, επηθίλδπλε αηκόζθαηξα θαη ηξόπνη κέηξεζεο θαη αληηκεηώπηζεο ηεο, κέηξα γηα 

πιεκκύξεο, αζζέλεηεο, γηα ηνλ Η/Μ εμνπιηζκό θιπ. 
 

8. ΛΟΘΠΑ  ΣΟΘΥΕΘΑ 
8.1 ΠΡΟΠΔΛΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ ΚΑΗ ΑΦΑΛΖ ΠΡΟΒΑΖ ΘΔΔΧΝ 
ΔΡΓΑΗΑ  

1. Η είζνδνο θαη ε έμνδνο ζην όξπγκα πξέπεη λα γίλεηαη κε ζηαζεξή θαη αλζεθηηθή 

θιίκαθα κε εμαζθαιηζκέλε ζηεξέσζε έλαληη αλαηξνπήο, αληηνιηζζεξα δάπεδα, 

ρεηξνιαβέο αζθάιεηαο θαη πξνζηαηεπηηθή δηάηαμε πνπ λα απνθιείεηο αλαηξνπή ηνπ 

ρξεζηή. Απαγνξεύεηαη ε αλαξξίρεζε ή ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ κεραλεκάησλ εθζθαθήο.  

Οη θιίκαθεο ζα δηαηεξνύληαη ζηελ ζέζε ηνπο γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα ππάξρνπλ 

εξγαδόκελνη εληόο ηνπ νξύγκαηνο. Γηα εξγαζίεο ζε βάζε κεγαιύηεξα ηνπ 1,50 κ. 

απαηηνύληαη θιίκαθεο ζε απνζηάζεηο όρη κεγαιύηεξεο ησλ 25 κ. 

2. Απαγνξεπηεί ε θάζνδνο θαη ε άλνδνο ζην όξπγκα ηνπ πξνζσπηθνύ καδί κε βαξηά 

θνξηία . 

3. ηηο ελδεδεηγκέλεο ζέζεηο πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαθξηηέο ζηαζεξέο δηαβάζεηο ή 

γεθπξώκαηα ηθαλνύ πιάηνπο πξνζηαηεπκέλα κε θηγθιηδώκαηα γηα ηελ δηέιεπζε ησλ 

εξγαδόκελσλ. ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεύνληαη ηα άικαηα πάλσ από ην όξπγκα ή ε 

δηέιεπζε από καδέξηα θιπ. Σν απηό ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε δηέιεπζεο θνξηίσλ.  Οη 

πεδνγέθπξεο ζα έρνπλ πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 50 εθαηνζηά. ε πεξίπησζε θιίζεο 

κεγαιύηεξεο ησλ 12 κνηξώλ πξέπεη λα έρνπλ βαζκίδεο, ζε πεξίπησζε δε θιίζεο 

κεγαιύηεξεο ησλ 30 κνηξώλ ζθαινπάηηα.  
 
8.2  ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΡΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΣΑ ΦΑΔΗ  

Γεληθά νη θάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη :  

 Γνθηκαζηηθέο ηνκέο - εληνπηζκόο ππόγεησλ αγσγώλ θαη θαισδίσλ 

 Κνπή ή θαζαίξεζε νδνζηξσκάησλ 

 Δθζθαθή νξύγκαηνο κε ηαπηόρξνλε αληηζηήξημε ηνπ 

  Φνξηνεθθνξηώζεηο θαη κεηαθνξέο πξντόλησλ εθζθαθήο  
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 Αληιήζεηο λεξώλ 

 Γηακόξθσζε εδάθνπο  

 Καηαζθεπή θνηηνζηξσζεο αγσγνύ (κε άκκν) 

 Καηαβηβαζε ζσιήλα - ηνπνζέηεζε ηνπ κε ηελ θιίζε - ζύλδεζε κε ζσιελνγξακκε θιπ 

ζρεηηθέο εξγαζίεο  

 Δγθηβσηηζκόο αγσγνύ ( κε άκκν) 

 Δθηέιεζε πδξαπιηθώλ δνθίκσλ  

 Καηαζθεπή εμσηεξηθώλ δηαθιαδώζεσλ 

 Δπαλεπηρσζε νξύγκαηνο κε θαηάιιειε ζπκπύθλσζε θαη ηνπνζέηεζε ελδεηθηηθνύ 

πιέγκαηνο πξνζηαζίαο αγσγνύ 

 Καηαζθεπή θξεαηίσλ  

 Απνθαηάζηαζε νδνζηξώκαηνο θαη δεκηώλ  

   Οη θίλδπλνη θαη ηα κέηξα αζθαιείαο γηα θάζε θάζε εξγαζηώλ αλαθέξνληαη ιεπηνκεξεηαθά 

αλσηέξσ. Δπηζεκαίλεηαη πάλησο όηη ε ηαπηόρξνλε εθηέιεζε δηαθόξσλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ 

δεκηνπξγεί πξόζζεηνπο θηλδύλνπο, νη νπνίνη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε ηελ ζσζηή, 

πξνζεθηηθή θαη νξζνινγηθή νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο. 
 
8.3  ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΠΔΕΧΝ ΚΑΗ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 

   Όπσο αλσηέξσ νξίδεηαη.  
 
8.4 ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΤΛΗΚΧΝ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ  
ΑΥΡΖΣΧΝ 

1. Σα πιηθά ηα νπνία ν Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν θπιάζζνληαη ζε 

θαηάιιεινπο ρώξνπο πνπ ζα εμεπξεζνύλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε επζύλε, θξνληίδα 

θαη δαπάλε ηνπ.  ε θακία πεξίπησζε δελ ηνπνζεηνύληαη ζε νδνύο ή/θαη θνηλόρξεζηνπο 

ρώξνπο.   

2. Η ελαπόζεζε πιηθώλ ζηνλ ηόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ  ζα είλαη πεξηνξηζκέλε 

(ηνπηθά θαη ρξνληθά), ν ρώξνο απόζεζεο απνηειεί κέξνο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη 

πξνζηαηεπηεί αλάινγα  θαη ζα γίλεηαη κε ηξόπν πνπ δελ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 

θπθινθνξίαο, αζθάιεηαο πξαλώλ εθζθαθήο (απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 60 εθ ή όζν 

απαηηείηαη ), πξόζβαζεο πεξίνηθσλ θιπ. 

3. Σα αθαηάιιεια ή πιενλάδνληα πιηθά ζα  δηαζηξώλνληαη ζε  ρώξν εγθεθξηκέλν από ηηο 

αξκόδηεο Αξρέο (Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε). ε θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο νθείιεη 

λα εμεύξεη ρώξνπο απνζέζεσο ηεο Τπεξεζίαο κε αλαιακβαλνύζεο θακία απνιύησο 

ππνρξέσζε γηα εμεύξεζε ηέηνηνπ ρώξνπ ε/θαη απνδεκίσζε ηνπ Αλαδόρνπ.       

4. Tα άρξεζηα πξντόληα ζα θνξηώλνληαη ζε θνξηεγά θαη ζα απνκαθξύλνληαη από ηελ 

ζέζε ηνπ έξγνπ. Σα πξντόληα εθζθαθώλ γεληθά  αθόκα θαη ζηελ  πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ρξεηάδνληαη γηα ηελ επίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο, ζα απνκαθξύλνληαη  απ'απηό, 

κεξηθώο ή νιηθώο, πξνζσξηλώο ή θαη νξηζηηθώο.  Η πξνζσξηλε  ελαπόζεζε ησλ 

πξντόλησλ απηώλ ζα γίλεηαη  ζε ρώξνπο θείκελνπο ζε νηαλδήπνηε απόζηαζε από ηνλ 

ηόπν ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ θαη δηαηηζέκελνπο πξνο ηνλ ζθνπό απηόλ, κε επζύλε θαη 

δαπάλεο ηνπ αλαδόρνπ.       
 
8.5  ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΥΧΡΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ - ΔΣΗΑΖ - Α ΒΟΖΘΔΗΧΝ  

1. Λόγσ ηνπ είδνπο θαη ηεο θύζεσο ηνπ έξγνπ ( ηνπνζέηεζε αγσγώλ ζε νδνύο εληόο 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο) δελ είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία ρσξώλ πγηεηλήο θαη εζηίαζεο ησλ 

εξγαδόκελσλ.     

2. ε θάζε ζέζε εξγαζίαο ζα ππάξρεη πιήξσο εμνπιηζκέλν θαξκαθείν όπσο πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 31 ηνπ Π.Γ. 225/89. 

3. Γηα ηελ κεηαθνξά άξξσζησλ, ηξαπκαηηώλ θιπ απαηηείηαη ε κόληκε παξνπζία θαηάιιεινπ 

νρήκαηνο .  
 
8.6  ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΗΚΡΗΧΜΑΣΧΝ   

   Γελ πξνβιέπεηαη αλάγθε θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ. 
 
8.7  ΠΗΝΑΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ    

   πλίζηαηαη ε ρξήζε ησλ πηλάθσλ έιεγρνπ πνπ εθπόλεζε νκάδα εξγαζίαο ηνπ Σ.Δ.Δ  

KOUFOS
Text Box
Δεν προβλέπεται ανάγκη μελέτης κατασκευής ικριωμάτων.



ΥΔΓΙΟ  ΑΦΑΛΔΙΑ                                                                                                                                   18/19                                                                    ΓΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

ΚΑΙ  ΤΓΔΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                        Γ/ΝΗ  ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΠΗΝΑΚΑ 1 

Σν ύςνο θώλσλ t θαη ε απόζηαζε  l κεηαμύ ησλ θώλσλ ζηελ πξννδεπηηθά κεησκέλνπ 
πιάηνπο ισξίδα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ θαηεγνξία ηεο νδνύ. 

Οη ηηκέο t θαη  l δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1. 
 

 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΡΟΜΟΤ 

 
t 

 
l 

ΔΛΑΥΗΣΟ 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΚΧΝΧΝ 

ηαρύηεηα  
u<50km/h 

40 cm 7 m 3 

ηαρύηεηα  
50<u<70km/h 

50 cm 5 m 5 

ηαρύηεηα  
u>70km/h 

60 cm 3,5 m 7 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ 2 

Απαηηήζεηο Δπαλάιεςεο Πηλαθίδσλ ήκαλζεο 
 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΟΓΟΤ ΛΧΡΗΓΑ ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΑ 
ΜΔΗΧΜΔΝΟΤ ΠΛΑΣΟΤ 

ΛΧΡΗΓΑ ΣΑΘΔΡΑ 
ΜΔΗΧΜΔΝΟΤ ΠΛΑΣΟΤ 

ηαρύηεηα  
u<50km/h 

35 m 45 m 

ηαρύηεηα  
u>50km/h 

25 m 35 m 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ 3 
Μέγηζηεο Απνζηάζεηο κεηαμύ Γηαβάζεσλ Πεδώλ 

 (ζπκπεξηιακβάλνληαη άιιεο δηαβάζεηο π.ρ. ππόγεηεο, απηνθηλήησλ θ.ι.π) 
 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ / 
ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟΤ 

ΔΜΠΟΡΗΚΟ 
ΚΔΝΣΡΟ 

ΠΤΚΝΖ 
ΓΟΜΖΖ 

ΑΡΑΗΖ 
ΓΟΜΖΖ 

ΗΓΡΤΜΑΣ
Α * 

ηαρύηεηα  
u<50km/h 

45 κ. 60 κ. 75 κ. 25 κ. 

ηαρύηεηα  
u>50km/h 

60 κ. 75 κ. 100 κ. 50 κ. 

* Δθθιεζίεο , ζρνιεία , γήπεδα θ.ι.π 
 

ΠΗΝΑΚΑ   4 
Διάρηζην Πάρνο Διαζκάησλ Κπθινθνξίαο ζε mm 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ  ΟΥΖΜΑΣΟ/ 
ΠΛΑΣΟ ΔΚΚΑΦΖ Δ cm 

ΒΑΡΗΑ ΟΥΖΜΑΣΑ  ΜΔΑΗΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 

κέρξη 55 12,5 8,0 

κέρξη 70 15 11,5 

κέρξη 90 20 13,0 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   
   

   

   

   

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΦΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΒΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Αρχιτέκτων Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 
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ΦΑΚΔΛΟ   ΑΦΑΛΔΗΑ  ΚΑΗ  ΤΓΔΗΑ  

 

1.  ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΟΤ  

 

   Ο Φάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ην κεηξψν ηνπ έξγνπ θαη νδεγίεο 

θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο ζε φιε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ 

(ζπληήξεζε, κεηαηξνπή, θαζαξηζκφο θιπ).  

   Οη νδεγίεο απηέο ζα εθαξκφδνληαη θαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ φηαλ εθηεινχληαη 

εξγαζίεο ζε πθηζηάκελα δίθηπα.  
 

2.  ΜΖΣΡΧΟ  ΔΡΓΟΤ  

 

   Καηά ηελ θάζε ηεο κειέηεο κεηξψν έξγν ζεσξνχληαη ηα ζρέδηα, νη Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο, ε Σερληθή Έθζεζε - Σερληθή Πεξηγξαθή, ηα ηεχρε ππνινγηζκψλ, θαη θάζε 

ηερληθφ ζηνηρείν ή νδεγία πεξηιακβάλεηαη ζηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο.  

   Με ηελ έλαξμε θαη ηελ πξφνδν ηεο θαηαζθεπήο νη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζα ηξνπνπνηνχλ 

θαη ζα ζπκπιεξψλνπλ αληίζηνηρα ηα ζηνηρεία ηνπ Μεηξψνπ θαη ζα ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ. 
 

3.ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΗ ΚΡΗΗΜΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ  

 

3.1.  ΓΔΝΗΚΑ 

   Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ επηθεληξψλεηαη ζηνπο θίλδπλνπο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ (εξγαζία ζε πεξηνξηζκέλν ππφγεην ρψξν 

κε παξνπζία πγξψλ). Γελ καο απαζρνινχλ δειαδή ζηελ παξνχζα νη θίλδπλνη θαηά ηελ 

θαηαζθεπή, αλαθαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε απφ εθζθαθέο, ρξήζε κεραλεκάησλ θ.ι.π. πνπ δελ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο εξγαζίαο.   
 

3.1.1.  ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΑ ΔΡΓΑΗΑ - ΥΡΖΗΜΟΗ ΟΡΟΗ  

   Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο θαη νη θίλδπλνη ζε απηήλ πξνθχπηεη 

βαζηθά απφ δπν παξάγνληεο 

·   Δίλαη εξγαζία ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν  
   Ο φξνο “πεξηνξηζκέλνο ρψξνο” (confined space) έρεη κηα πιαηηά εξκελεία ζηα πδξαπιηθά 

έξγα. Μεξηθνί ρψξνη εξγαζίεο αληαπνθξίλνληαη αλακθηβφισο απφιπηα ζηελ έλλνηα ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ φπσο δεμακελέο, αγσγνί θ.ι.π. 
 

3.1.2.  ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

   Οη  θίλδπλνη  γηα  ηελ  πγεηά  θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδφκελσλ  θαηά ηελ εξγαζία 

έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα  ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα ηα νπνία ζε κεγάιν βαζκφ ζα κπνξνχζαλ λα 

έρνπλ απνθεπρζεί. 

   Κπξίαξρεο αηηίεο γηα ηελ εκθάληζε απηψλ ησλ θίλδπλσλ είλαη νη εμήο παξάγνληεο: 

 Καθφο ζρεδηαζκφο  

 ·Άγλνηα ησλ θίλδπλσλ  

 ·Αλεπαξθήο εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ  

 ·Έιιεηςε πξνζνρήο  

 Οη θίλδπλνη νη νπνίνη παξακνλεχνπλ ρσξίδνληαη ζηηο εμήο νκάδεο. 

 Κίλδπλνη ηξαπκαηηζκψλ  

 Δκθάληζε κεγάισλ θαη απφηνκσλ παξνρψλ ζην δίθηπν (απφ δεκηέο ) 
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3.2.  ΠΡΟΧΠΗΚΟ  

 Απαγνξεχεηαη ε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ θάησ ησλ 18 εηψλ. 
 

Οη απαζρνινχκελνη ζηηο εξγαζίεο απηέο ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγφξηεο 

1. Όζνη απφ ην πξνζσπηθφ δελ ππνρξεψλνληαη απφ ηελ θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο λα 

δνπιεχνπλ ζε πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο ( π.ρ. νδεγνί) 

 ηελ πεξίπησζε απηή δελ απαηηείηαη ε δηεξεχλεζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ θαη 

ηεο πγείαο ησλ πέξαλ εθείλσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δηθήο ηνπο εξγαζίαο 

αλ θαη θαιφ ζα είλαη λα ππνβάιινληαη έηζη θαη αιιηψο ζε ιεπηνκεξή ηαηξηθή εμέηαζε. 

2. Όζνη απφ ην πξνζσπηθφ ππνρξεψλνληαη απφ ηελ θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο λα δνπιεχνπλ 

ζε πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο (εληφο νξχγκαηνο) 

 Σα άηνκα απηά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηφζν ηα θαηάιιεια θπζηθά πξνζφληα γηα ηελ 

εξγαζία ηνπο φζν θαη ηελ ζηνηρεηψδε ηθαλφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ απαηηνχκελε 

εθπαίδεπζε ηνπο . Οη ηαηξηθέο εμεηάζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο εξγαζίαο ηνπο απαηηείηαη λα είλαη φρη κφλνλ ιεπηνκεξείο αιιά θαη 

πξνζαξκνζκέλεο ζηελ θχζε ηεο εξγαζίαο ηελ νπνίαλ πξφθεηηαη λα εθηειέζνπλ. Οη 

ηαηξηθέο εμεηάζεηο πξέπεη εηεζίσο λα επαλαιακβάλνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο λα 

θπιάζζνληαη.  
 

Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ζηα παξαθάησ  

 Καζνξηζκφο θαη αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα ηα θαζήθνληα θαηά ηελ εξγαζίαο ηνπο . 

 Δλεκέξσζε γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο εξγαζίαο . 

 Δλεκέξσζε γηα ηνπο πηζαλνχο θίλδπλνπο, ηνπο βιαπηηθνχο παξάγνληεο θαη ελδερφκελεο 

επηπηψζεηο ζηελ πγεηά ηνπο. 

 Υεηξηζκφο εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη νξγάλσλ εξγαζίαο  

 Μέηξα αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο  

 Μέηξα δηάζσζεο, αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ αλαγθψλ θαη παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ. 

 Δλεκέξσζε γηα ηελ πθηζηάκελνη Ννκνζεζία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 ·Υξήζε Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/656/ΔΟΚ 

 Αηνκηθή θαη Οκαδηθή πγηεηλήο  

Ζ Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα 

ζπκπεξηιακβάλεη:  

 Υξήζε Δπνπηηθψλ Μέζσλ  

 Αζθήζεηο πξαθηηθήο εθαξκνγήο θαη επί ηφπνπ θάησ απφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 

 Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδφκελσλ θαιφλ ζα είλαη λα εθδνζεί έλα κηθξφ εχρξεζην θαη 

θπξίσο θαηαλνεηφ έληππν πνπ ζα πεξηέρεη ζπλνπηηθέο αλαθνξέο ζηα παξαπάλσ ζεκεία.  
 

Γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη  

 Να είλαη αλεξηεκέλα ζε θάζε εξγνηάμην, αληιηνζηάζην θαη ελ γελεί ρψξν εξγαζίαο θαη 

ζπγθέληξσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ Οδεγίεο Πξψησλ Βνεζεηψλ, ηειέθσλα θαη δηεπζχλζεηο 

πξψηεο αλάγθεο, θαζψο θαη ζρέδην αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ αλαγθψλ.  

 Να ιακβάλνπλ γλψζε φισλ ησλ παξαπάλσ ηα νπνία πξέπεη λα ηνπο επεμεγνχληαη ζε 

ηαθηηθέο ζπγθεληξψζεηο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπο.  
 

Οη  παξαθάησ παζήζεηο νη νπνίεο απνθιείνπλ απαζρφιεζε ζε δίθηπα απνρέηεπζεο. 

 Απψιεηα ζπλείδεζεο ( ιηπνζπκηέο) 

 Ηζηνξηθφ ζπαζκνχ 

 Καξδηνπάζεηεο 

 Τπέξηαζε 

 Άζζκα, βξνγρίηηδα ε δχζπλνηα θαηά ηελ θφπσζε 

 Νφζνο ηνπ Meniere - Ίιηγγνο 

 Κψθσζε 

 Κιεηζηνθνβία, λεπξνινγηθέο ε ςπρνινγηθέο παζήζεηο 

 νβαξά νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα 

 Παξακνξθψζεηο ε αζζέλεηεο θάησ αθξψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα 

 Υξνληέο δεξκαηνπάζεηεο 

 νβαξή κείσζε φξαζεο 

 Αλνζκία  
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3.2.1  ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΔΝΓΤΜΑΣΑ 

   Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα δηαηίζεληαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ απηνχο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ 

πξνζηαηεπηηθέο ελδπκαζίεο. Ζ έλδπζε απηή πξέπεη λα ηνπο πξνζηαηεχεη απνηειεζκαηηθά θαη 

λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ: 

 

 Φφξκα  εξγαζίαο 

 Γάληηα εξγαζίαο 

 Διαζηηθά εληζρπκέλα ππνδήκαηα (κέρξη ηνλ κεξφ ε ην γφλαην) 

 Μάιιηλεο θάιηζεο 

 

   Ο εξγαδφκελνο πξέπεη λα εθπαηδεπηεί λα εξγάδεηαη άλεηα κε ηελ έλδπζε απηή ρσξίο λα 

βξέρεη ην εζσηεξηθφ ηεο. 

   Σα είδε έλδπζεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα απνιπκαλζνχλ θαη λα θαζαξηζηνχλ ρσξίο λα 

θαηαζηξέθνληαη ακέζσο. Σνχην πξέπεη λα γίλεηαη κε επηκέιεηα θαη ζρνιαζηηθφηεηα κεηά απφ 

θάζε ρξήζε.  πξέπεη επίζεο ηαθηηθά λα  αληηθαζίζηαληαη.  
 

3.2.3.  ΑΣΟΜΗΚΖ  - ΟΜΑΓΗΚΖ  ΤΓΗΔΗΝΖ 

   Μεηά ηελ εξγαζία νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα πιέλνληαη ζρνιαζηηθά ζε φιν ην ζψκα (ληνπο) 

θαη ζηελ ρεηξφηεξε  πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ ζην πξφζσπν, ηα ρέξηα  θαη  ηνπο 
βξαρίνλεο κε ζαπνχλη θαη δεζηφ λεξφ.  πλίζηαηαη επίζεο ν πξνζεθηηθφο θαζαξηζκφο ησλ 

λπρηψλ θαη ην βνχξηζηζκα ηνπο. 

   Σα παξαπάλσ πξέπεη λα γίλνληαη θαη πξηλ ηελ ιήςε νπνηαδήπνηε ηξνθήο, πνηνχ θαη πξηλ  

ην θάπληζκα ( φπνπ απηφ επηηξέπεηαη). 

   ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο πξέπεη λα απαγνξεχεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο, φηαλ ε πξνζηαζία 

ηεο πγείαο ηνπο ην επηβάιιεη, λα ηξψλε, λα πίλνπλ θαη λα θαπλίδνπλ. 

   ε εξγαζίεο καθξάλ ηνπ εξγνηαμίνπ ή ηεο  έδξαο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο λα θαζαξηζηνχλ θαη λα αιιάμνπλ κέζα ζηα νρήκαηα 

κεηαθνξάο εξγαιείσλ θαη εθνδίσλ. 

   Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ Οκαδηθή πγηεηλή είλαη ν ηαθηηθφο θαζαξηζκφο θαη ε 

ζπληήξεζε ηφζν ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρσξψλ πνπ δηαηίζεληαη ζην πξνζσπηθφ φζν θαη ησλ 

νρεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ.  

   Δπίζεο πέξαλ ηεο Αηνκηθήο θξνληίδαο απφ θάζε εξγαδφκελν  γηα ηα είδε έλδπζεο ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηεί ζα πξέπεη λα γίλεηαη νξγαλσκέλα ζπρλφο θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε 

ππνδεκάησλ, θφξκαο εξγαζίαο, ππνδεκάησλ, γαληηψλ θαη ζπρλή αλαλέσζε ηνπο. 
 

3.2.4.   ΑΡΗΘΜΟ  ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

   ε φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ηδίσο ζε δεμακελέο φπνπ είλαη πηζαλφλ λα δεκηνπξγεζεί επηθίλδπλε 

αηκφζθαηξα δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδνληαη ιηγφηεξα απφ δπν άηνκα. Δθηφο δε ησλ ρσξψλ 

εξγαζίαο πξέπεη λα βξίζθνληαη θαη άιινη εξγαδφκελνη νη νπνίνη πξέπεη λα θξαηνχλ επαθή κε 

ηνπο εξγαδφκελνπο εληφο ησλ ρσξψλ απηψλ θαη ζα είλαη έηνηκνη γηα επέκβαζε δηάζσζεο.  Σν 

ίδην πξέπεη λα ηζρχεη θαη γηα απνκαθξπζκέλνπο ρψξνπο εξγαζίαο.   

 

3.2.5  ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟ - ΟΦΘΑΛΜΧΝ - ΑΚΟΖ 

3.2.5.1  Πέξαλ ηνπ αλαγθαίνπ πιπζίκαηνο πνπ πξναλαθέξζεθε κηα θαηάιιειε θξεκά 

ιαλνιίλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο θαη κεηά ην πιχζηκν παξέρεη πξνζηαζία θαη 

εκπνδίδεη ηνπο ηξαπκαηηζκνχο ηνπ δέξκαηνο κεηψλνληαο έηζη ηνπο θίλδπλνπο κφιπλζεο.  

   Ηδηαίηεξε θξνληίδα πξέπεη λα δίλεηαη ζην θαζάξηζκα θαη ηελ επίδεζε θάζε ακπρήο, 

θνςίκαηνο, ηξαχκαηνο θ.ι.π. ηνπ δέξκαηνο κε πδαηνζηεγαλφ επίδεζκν φζν ην δπλαηφλ πην 

ζχληνκα κεηά ηνλ ηξαπκαηηζκφ είηε απηφο έρεη ζπκβεί θαηά ηελ εξγαζία είηε φρη.  Ζ θξνληίδα 

απηή πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε φηαλ ην δέξκα είλαη πγξφ ε κνπζθεκέλν. 

   εξγαδφκελνο πνπ απνθηά ρξφλην δεξκαηηθφ πξφβιεκα πξέπεη λα απνκαθξχλεηαη απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλνη εξγαζία . θάζε έλαο πνπ ππνθέξεη απφ ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ ρσξίο ζηεγαλφ 

επίδεζκν πξέπεη λα απνκαθξχλεηαη πξνζσξηλά κέρξη ηελ αλάξξσζε ηνπ. 

   Δάλ παξαζηεί αλάγθε λα δνπιέςεη θαλείο ρσξίο ηα πξνζηαηεπηηθά Γάληηα (εθηέιεζε 

εξγαζηψλ κε ζθπξφδεκα ε ηνχβια π.ρ. ) ακέζσο κεηά ζα πξέπεη λα πιέλεηαη θαη λα βάδεη 

εηδηθφ αληηζεπηηθφ. 
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3.2.5.2  Σα κάηηα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ νπνηαδήπνηε επαθή κε ηα ιχκαηα θαη κε 

αλαζπκηάζεηο επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο. Γελ ζα πξέπεη ηα ρέξηα  λα 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηα κάηηα θαη ηδηαίηεξα φηαλ απηά πηηζηιηζηνχλ ε εξεζηζηνχλ δελ πξέπεη 

λα ηξίβνληαη κε ηα ρέξηα . 

   ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ν εξγαδφκελνο πξέπεη λα απνκαθξχλεηαη απφ ην ζεκείν εξγαζίαο 

θαη λα ηνπ παξέρνληαη νη πξψηεο βνήζεηεο Δάλ δε είλαη ζνβαξή ε πεξίπησζε λα κεηαθέξεηαη 

γηα ηαηξηθή θξνληίδα. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο πξέπεη λα παξέρνληαη πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο 

γηα ηα κάηηα. 

 

3.2.5.3. Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη, κπνξεί λα εθηεζεί ζε ππεξβνιηθφ ζφξπβν ηφζν 

δνπιεχνληαο κέζα ζε αγσγνχο θαη άιινπο πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο φζν θαη δίπια ζε 

γελλήηξηεο, αληιίεο θαη αιιά κεραλήκαηα.  

   ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο  πξέπεη  

 Να πξνβιέπεηαη αθνπζηηθή πξνζηαζία  ηνπ εξγαδφκελνπ 

 Να γίλεηαη απφπεηξα κείσζεο ηνπ ζνξχβνπ ζηελ πεγή ( ερνκφλσζε ) 

   φηαλ δελ είλαη δπλαηή ε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ ζηελ πεγή θαη φηαλ ε κέζε αηνκηθή έθζεζε 

ζηνλ ζφξπβν ππεξβαίλεη ηα 85 - 90 dB(A) πξέπεη λα πξνβιέπεηαη αθνπζηηθή πξνζηαζία ηνπ 

εξγαδφκελνπ κε ηελ επηζήκαλζε φηη θνξψληαο απηή ηελ  πξνζηαηεπηηθή  δηάηαμε  δελ ζα 

πξέπεη λα εθηίζεηαη  ζε άιινπο θίλδπλνπο. 
 

3.3. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

   Γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ησλ εξγαδφκελσλ ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο επηβάιιεηαη 

πέξαλ ηεο ιήςεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ θάζε θνξά ελδείθλπληαη λα ππάξρεη θαη λα 

εθαξκφδεηαη πάληα ζε φιεο ηηο εξγαζίεο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ ειάηησζε θαη 

εη δπλαηφλ ζηελ εμάιεηςε ησλ θίλδπλσλ αιιά θαη ζηελ ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε επίβιεςε 

θαη δηνίθεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζηα ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο .  

   Ζ ιεηηνπξγηθή απηή δηαδηθαζία πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαη λα εθαξκφδεηαη ζε φια ηα  

ζεκεία φπνπ πξνεηνηκάδνληαη ε εθηεινχληαη νη εξγαζίεο δειαδή : 

o ην εξγνηάμην  

o ην ζεκείν εξγαζίαο 

 

θαη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο δειαδή :  

o ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ζην εξγνηάμην 

o ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ζην ζεκείν εξγαζίαο. 

o θαηά ηελ ιήμε ηεο εξγαζίαο ζην εξγνηάμην  

 

θαη ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο δειαδή : 

o ηελ εξγαζία ξνπηίλαο 

o ε πεξίπησζε  αηπρήκαηνο 

o ε πεξίπησζε θαηάζηαζεο αλάγθεο. 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ  ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ  

   παξαθάησ παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά ειαθξψο ηξνπνπνηεκέλν κε βάζε ηελ βηβιηνγξαθία έλα 

ζρέδην ιεηηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

   Σν ζρέδην απηό πξέπεη  

o Να πξνζαξκφδεηαη ζηηο εμειίμεηο ηεο ηερληθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο. 

o Να ζπδεηείηαη πεξηνδηθά ψζηε λα επηζεκαίλνληαη ειιείςεηο, αδπλακίεο θαη ιάζε ηνπ  

θαη λα αλαζεσξείηαη.  
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ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ 

 

o Ο επηθεθαιήο αλαζέηεη ηελ εξγαζία ζην πξνζσπηθφ δίλνληαο ζε θάζε έλαλ ηελ ζέζε 

θαη ηνλ ξφιν ηνπ. 

o Γίλεηαη έιεγρνο ησλ αξρείσλ γηα  ιήςε πιεξνθνξηψλ θαη αλεχξεζε ησλ ζρεδίσλ. 

o Δξεπλάηαη Δάλ είλαη γλσζηά ειαηηψκαηα ε ηνπηθνί θίλδπλνη.  

o Δξεπλάηαη Δάλ επίθεηηαη βξνρφπησζε ε Δάλ αλακέλνληαη αιιά επηθίλδπλα    

γεγνλφηα κέζα ζηελ έθηαζε ηνπ αγσγνχ εληφο ηνπ νπνίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

εξγαζία. 

o Δλεκεξψλεηαη ην ζπλεξγείν γηα ηελ εξγαζία θαη ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο 

o Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο ησλ αηνκηθψλ Μέζσλ 

Πξνζηαζίαο, ησλ  νκαδηθψλ Μέζσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο θαη δηάζσζεο. 

o Φνξηψλεηαη κε αζθάιεηα ν εμνπιηζκφο θαη ηα εξγαιεία ζην φρεκα κεηαθνξάο 

o Διέγρεηαη ε θαιή ιεηηνπξγία ησλ Μέζσλ Δπηθνηλσλίαο ( C.B.) 

 

ΣΟ ΖΜΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 
 Δπηθνηλσλία κε εξγνηάμην θαη εηδνπνίεζε άθημεο 

 Δληνπίδνληαη ηα πιεζηέζηεξα Σειεθσλά γηα ψξα αλάγθεο θαη γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο.  

 βήζηκν ηζηγάξσλ θαη θάζε επηθίλδπλεο θσηηάο θαη θσηηζηηθνχ 

 Σνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ ζχκθσλα κε Κ.Ο.Κ. θαη δηαηάμεηο Τ.Π.Δ.ΥΧ.Γ.Δ. ζηα 

θαίξηα ζεκεία 

 Σνπνζέηεζε θξαγκάησλ επηζήκαλζεο γχξσ απφ ηα αλνηθηά θξεάηηα. 

 Αεξηζκφο ηνπ δηθηχνπ. 

 Έιεγρνο γηα αζπλήζηζηεο νζκέο ε άιιε ηδηαίηεξε θαηάζηαζε. 

 Οπηηθφο έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ησλ θιηκάθσλ , ησλ ζθαινπαηηψλ θ.α. εμαξηεκάησλ θαζφδνπ .   

 Έιεγρνο βάζνπο ξνήο θαη ηαρχηεηαο ξνήο εάλ είλαη δπλαηφλ. 

 Έιεγρνο αλάληε θαη θαηάληε ηνπ θξεαηίνπ εηζφδνπ εάλ ηα αληίζηνηρα θξεάηηα πξνζθέξνπλ 

αζθαιή νδφ δηαθπγήο.  

 Έιεγρνο αηκφζθαηξαο ζε φια ηα επηθίλδπλα ζεκεία εάλ θξηζεί φηη απαηηείηαη. 

 Δάλ ν έιεγρνο δψζεη ελδείμεηο ε ζηνηρεία επηθηλδπλφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ζπλερίδεηαη ν 

αεξηζκφο θαη εθ' φζνλ δελ βειηησζεί ε θαηάζηαζε ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν πξέπεη λα ππάξμεη 

Δπηθνηλσλία γηα αλαθνξά θαη Οδεγίεο κε ηνλ ππεχζπλν ε ηνλ επηβιέπνληα,  ψζηε λα απνθαζηζηεί 

είηε ν κεραληθφο αεξηζκφο, είηε ε αλαβνιή ηεο εξγαζίαο 

 Σειηθή πξνεηνηκαζία εμνπιηζκνχ δηάζσζεο. 

 Σειηθφο έιεγρνο ησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο φισλ ησλ κειψλ ηνπ ζπλεξγείνπ. 

 

ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ 

 

 Αλαθνξά θάζε κε θαλνληθνχ ζπκβάληνο φπσο ηξαπκαηηζκφο, αζηνρία εμνπιηζκνχ, 

παξαηεξήζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε. 

 Δθαξκνγή δηαδηθαζηψλ πγηεηλήο γηα ην πξνζσπηθφ θαη  θαζαξηφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ, 

ησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο θαη ησλ κεραλεκάησλ. 
  

3.4.   ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

 

3.4.1.  ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟΗ  

    Οη πεξηζζφηεξνη ηξαπκαηηζκνί ζην δίθηπν θαη ζηα αληιηνζηάζηα ε άιιεο εγθαηαζηάζεηο 

πξνθαινχληαη απφ  

 Πηψζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ πάλσ ζηνλ εξγαδφκελν  

 Πηψζε εξγαδφκελσλ απφ πξφρεηξεο ζθάιεο  

 Γιίζηξεκα ηνπ εξγαδφκελνπ  

 Πηψζε ζην λεξφ  

 Δκπινθή ζε κεραλήκαηα  ε ηξαπκαηηζκφο απφ ιάζνο ιεηηνπξγία κεραλήκαηνο 

 Ζιεθηξνπιεμία 



ΦΑΚΔΛΟ  ΑΦΑΛΔΗΑ                                                                                                                 7/54                                                                              ΓΖΜΟ ΑΓΡΗΝΗΟΤ 

      ΚΑΗ  ΤΓΔΗΑ                                                                                                                                                                                                                                               Γ/ΝΖ  ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

 

    Γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ πξέπεη :  

 Να εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο Οδεγίεο γηα ηελ έλδπζε ηνπ πξνζσπηθνχ  

 Να ηεξνχληαη ζρνιαζηηθά νη ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο 

 Να έρνπλ ιεθζεί θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηα θαηάιιεια Μέηξα φπσο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ 

παξφληνο ζεκεηψλνληαη.  
 

3.4.2.  ΠΛΖΜΜΤΡΔ 

Κίλδπλνο απφ πιεκκπξά είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζεί απφ  

 ·Καηαηγίδα θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη πηζαλφλ καθξηά απφ ην 

ζεκείν εξγαζίαο.  

 Όγθνο λεξνχ πνπ απειεπζεξψλεηαη απφ αζηνρία ε αλαμηφπηζηε ιεηηνπξγία βαιβίδαο ε 

άιιεο δηάηαμεο.  

 Σελ άθημε κεγάινπ φγθνπ λεξνχ απφ κε ειεγρφκελεο απφ ηελ Τπεξεζία πήγεο ρσξίο 

πξνεηδνπνίεζε (π.ρ. άδεηαζκα δεμακελψλ, πηζηλψλ θ.α.) 

 Δάλ δελ έρνπλ ηεξεζεί νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο θαη εξγαζία 

ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο ρψξνπο απηνχο. Οκνίσο Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο θαη εξγαζία ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηνπο ρψξνπο απηνχο  εάλ δελ  επηβεβαησζεί ε  ιήμε ηεο απαγφξεπζεο. κεηά 

ηελ ιήμε ησλ εξγαζηψλ,  εηδνπνηνχληαη νη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ ιήμε ησλ εξγαζηψλ θαη 

ηελ άξζε ησλ απαγνξεχζεσλ.  

 Δθ’ φζνλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηαπηζησζεί μαθληθή θαη ζεκαληηθή άλνδνο 

ηεο ξνήο ιφγσ μαθληθήο βξνρφπησζεο ε απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία ην πξνζσπηθφ 

πξέπεη ακέζσο λα εγθαηαιείπεη ηνλ ρψξν εξγαζίαο κέρξη λα απνθαηαζηεζνχλ νκαιέο 

ζπλζήθεο ξνήο. 

 ε πεξίπησζε έλαξμεο βξνρήο ην ζηέιερνο επηθάλεηαο νθείιεη λα πξνεηδνπνηήζεη άκεζα 

κε ηελ έλαξμε ηεο ηνπο εξγαδφκελνπο 

 

3.5.  ΑΛΛΑ  ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

3.5.1.   ΔΞΑΦΑΛΗΖ - ΔΠΗΖΜΑΝΖ ΘΔΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ 

 Γηα ηελ πεξίθξαμε θαη επηζήκαλζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ κεραλεκάησλ θαη 

νρεκάησλ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζρνιαζηηθά νη πξνβιέςεηο ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο θαη ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο ΒΜ5/30058  Έγθξηζε 

Πξφηππεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο εκάλζεσο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ ζε νδνχο εληφο 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ (ΦΔΚ Β 121/23-3-83) 

 Κάζε αλνηθηφ θξεάηην ζα πξέπεη εθ' φζνλ δελ εθηεινχληαη ζε απηφ εξγαζίεο λα 

θαιχπηεηαη κε εηδηθή εζράξα εμαζθαιηζκέλε απφ νξηδφληηεο κεηαθηλήζεηο θαη λα 

επηζεκαίλεηαη κε πεξίθξαγκα απφ νξζνζηάηεο θαη θάγθεια κε έληνλα επδηάθξηηα ρξψκαηα 

(άζπξν-θφθθηλν). 

 Πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη γηα ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ηεο 

Κπθινθνξίαο ζε απνζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 30 κέηξσλ θαη ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο 

ζπλζήθεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ. 

 Καηά ηελ είζνδν θαη εξγαζία ζε βαηνχο αγσγνχο φπνπ ε θιίζε ππεξβαίλεη ην 10% πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη θαη ηδηαίηεξα Μέηξα αζθάιεηαο (πξφζδεζε κε ζθνηλί, εμάξηεζε δηάζσζεο 

κε γηιέθν θαη ζθνηλί αζθάιεηαο, Σνπνζέηεζε δηθηχσλ αζθάιεηαο θ.α.). 

 ε πεξηπηψζεηο εξγαζίαο εληφο ηνπ αγσγνχ θαη θνληά ζηελ είζνδν ζηθσλά πξέπεη  λα 

εμαζθαιίδεηαη ε είζνδνο ηνπ ζηθσλά ε θαη ζα γίλεηαη ρξήζε εμάξηεζεο  
δηάζσζεο. 

 

3.5.2.  ΔΛΔΓΥΟ - ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΚΔΤΧΝ - ΟΡΓΑΝΧΝ- ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ  

   Κάζε ζπζθεπή, φξγαλν κέηξεζεο θαη εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηδηαίηεξα  

νη ζπζθεπέο έιεγρνπ θαηαιιειφηεηαο αηκφζθαηξαο, πξέπεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

(π.ρ. αλά κήλα) λα ειέγρνληαη ζην θεληξηθφ εξγνηάμην εθ’ φζνλ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα, 

ή ζην εξγαζηήξην ηνπ πξνκεζεπηή.  

   Τπεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν είλαη ν νξηζζείο σο δηαρεηξηζηήο ησλ αλσηέξσ εηδψλ ν νπνίνο θαη 

πξέπεη λα ηεξεί ζρεηηθφ ζεσξεκέλν βηβιίν Ζκεξνιφγηνπ Διέγρσλ κε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

φπσο 

 Σν φλνκα ηνπ ππεχζπλνπ γηα ην είδνο θαη ην κέξνο πνπ θπιάζζεηαη 
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 Σνλ ηχπν, ηνλ αξηζκφ, ηελ κάξθα ηνπ  θαη ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή . 

 Πεξηγξαθή ζχληνκε αιιά πιήξε ηνπ εμεηαδφκελνπ είδνπο θαη ησλ ηπρφλ παξειθπφκελσλ 

ηνπ. 

 Σελ εκεξνκελία ζπληήξεζεο , επηζεψξεζεο ε δφθηκεο  

 Σελ θαηάζηαζε ηεο θαη ηπρφλ ειαηηψκαηα θαη βιάβεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ. 

 Αξηζκεηηθή θαηαγξαθή θαη επηβεβαίσζε ηνπ ππάξρνληνο αξηζκνχ.  

 
 3.5.3.  ΓΔΝΗΚΑ  ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ   

 Δίλαη απαξαίηεηε ε ιήςε κέηξσλ γηα απξφζθνπηε Δπηθνηλσλία ηνπ ζηειέρνπο επηθάλεηαο 

κε ηνπο εξγαδφκελνπο εληφο ηνπ ζθάκκαηνο  

 Απφ ηελ άθημε ηνπ ζπλεξγείνπ έσο ηελ ιήςε κέηξσλ Αηνκηθήο πγηεηλήο Απαγνξεχεηαη ην 

θαγεηφ, ην πνηφ θαη ην θάπληζκα.  

 
3.6. ΜΔΑ ΠΡΟΣΑΗΑ 

3.6.1.   ΜΔΑ  ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

 Κξάλνο αζθάιεηαο 

 Αληηεθηδξσηηθή  θνξδέια θεθαιηνχ 

 Φφξκα  εξγαζίαο 

 Γηάηαμε δηάζσζεο ( εηδηθή δψλε ) θαη ζρνηλί Πξνζηαζίαο 

 Γάληηα εξγαζίαο 

 Διαζηηθά εληζρπκέλα ππνδήκαηα (κέρξη ηνλ κεξφ ε ην γφλαην) 

 Μάιιηλεο θάιηζεο 

 Αληηεθξεθηηθφο θαλφο θξάλνπο 

   

    Ζ δηάηαμε δηάζσζεο κπνξεί λα είλαη είηε δψλε αζθάιεηαο ( safety belts) είηε  “γηιέθν” 

αζθάιεηαο ( safety harnesses).  

·   Ζ δψλε αζθάιεηαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλνλ φηαλ θξίλεηαη  φηη δελ ππάξρεη 

απνηειεζκαηηθφηεξνο ηξφπνο Πξνζηαζίαο .   

·   Σν “γηιέθν” αζθάιεηαο πξέπεη λα επηιέγεηαη πξνζεθηηθά θαζψο ν κφλνο θαηάιιεινο ηχπνο 

γηα ηελ εξγαζία ζε πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο είλαη απηφο πνπ επηηξέπεη ηελ αλάζπξζε 

αλαίζζεηνπ αλζξψπνπ ζε θαηαθφξπθε ζηάζε. 

   Όινο ν εμνπιηζκφο απηφο πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε Απνζηφιε ηνπ ( π.ρ. ε δηάηαμε δηάζσζεο πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ λα θνξεζεί 

ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν κε επθνιία, λα αληέρεη ην βάξνο απηνχ πνπ ηελ θνξάεη, λα θέξεη 

θξίθνπο γηα ηα ζθνηληά δηάζσζεο θαη λα είλαη απφ θαηάιιειν πιηθφ ψζηε λα πιέλεηαη 

εχθνια) 

   Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα θέξνπλ ζπλερψο ηνλ παξαπάλσ εμνπιηζκφ. 

 

3.6.2.  ΜΔΑ ΟΜΑΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

 Καηάιιεια ζρνηληά δηάζσζεο (εηδηθέο δηακνξθψζεηο άθξσλ) θαη απιά, θαζψο θαη 

βαξνχιθν αλχςσζεο 

 Αληηεθξεθηηθά θσηηζηηθά νξπρείνπ θαη ρεηξφο 

 Καηάιιεια εξγαιεία (ζπλήζε εξγαιεία δνπιείαο, θιεηδηά θαιπκκάησλ θξεαηίσλ , 

Δξγαιεηνζήθε ρεηξφο θ.α) 

 Δμνπιηζκφο έιεγρνπ αηκφζθαηξαο αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ 

 Αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο εξγαζίαο θαη δηαθπγήο ( πνηέ ιηγφηεξεο απφ δχν ) 

 πζθεπή επηθνηλσλίαο (C.B.) 

 πζθεπή ηερλεηήο αλαπλνήο 

 Τιηθφ Πξψησλ Βνεζεηψλ 

 Τιηθφ ζήκαλζεο θαη αζθάιεηαο νδψλ (θψλνη, εκπφδηα, θσηηζηηθά, πξνεηδνπνηεηηθέο 

πηλαθίδεο, ζεκαηάθηα θ.α ) 

 

Τπάξρνπλ αξθεηά είδε αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ θαη ζπζθεπψλ ηερλεηήο αλαπλνήο . Ζ 

επηινγή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε ζρνιαζηηθή αμηνιφγεζε θαη ελεκέξσζε απφ άιινπο 

νκνεηδείο Οξγαληζκνχο θαη λα ζηεξίδεηαη ζηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο.  
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   Σα ζθνηληά (απιά θαη αζθάιεηαο) δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα άιιεο Δθηφο αζθάιεηαο αλάγθεο. 

   Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο κεξηθέο θνξέο έλαο ηχπνο “θνξείνπ” απφ θαηάιιειν αλζεθηηθφ 

χθαζκα θαη ζε θαηάιιειεο δηαζηάζεηο εθνδηαζκέλνο κε ζθνηλί γηα λα ζχξεηαη 

ηξαπκαηηζκέλνο ε αλαίζζεηνο εξγαδφκελνο επάλσ ζε απηφ.  

 

3.6.3.   ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

   Δίλαη βαζηθφ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδφκελσλ φια ηα φξγαλα, κεραλήκαηα θαη ελ γελεί 

εμνπιηζκφο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαζψο θαη ν εμνπιηζκφο δηάζσζεο :  

 Να είλαη επηιεγκέλα ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζην εηδηθφ απηφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

 Να θξαηνχληαη θαζαξά θαη θαιά ζπζθεπαζκέλα ζε εχθνια αλαγλσξίζηκεο ζπζθεπαζίεο 

 Να ειέγρνληαη, δνθηκάδνληαη θαη ξπζκίδνληαη ηαθηηθά (αληίγξαθα ησλ ξπζκίζεσλ θαη 

ησλ δνθίκσλ πξέπεη λα θπιάζζνληαη) 

 Να ζπληεξνχληαη ηαθηηθά 

 Να είλαη γλσζηή ε ιεηηνπξγία ηνπο ζην πξνζσπηθφ 

 Να είλαη εππξφζηηα θαη πάληα δηαζέζηκα. 

 Να Τπάξρνπλ δηαζέζηκα πεξηθεξεηαθά εμαξηήκαηα  θαη κνλάδεο εθεδξείαο. 

 
3.7  ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ  

 Πξέπεη λα ηεξνχληαη κε ζρνιαζηηθφηεηα θαη αθξίβεηα φιεο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ 

Διιεληθψλ Καλνληζκψλ. Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθψλ 

Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, Καλνληζκνχο Γ.Δ.Ζ.  θ.α.. Πξέπεη επίζεο λα ηεξνχληαη ηα 

πξφηππα γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζπζθεπψλ θαη 

κεραλεκάησλ.  

 Γελ επηηξέπεηαη ζε κε εηδηθεπκέλν θαη ρσξίο ηελ λφκηκε άδεηα λα εγθαζηζηά, ηξνπνπνηεί ή 

παξεκβαίλεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ. 

 Οη εηδηθέο ζπλζήθεο επηβάιινπλ εηδηθή πξνζνρή ζπλερψο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηεγαλνχ ηχπνπ.  

 Πξηλ απφ θάζε εξγαζία ζπληήξεζεο ή αθφκα θαη ξχζκηζεο ζηελ εγθαηάζηαζε ή ζηνλ 

εμνπιηζκφ απαηηείηαη λα πξνβνχκε ζε απνκφλσζε θαη απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ (θιείδσκα ρεηξηζηεξίσλ, αθαίξεζε αζθαιεηψλ ιεηηνπξγίαο, πξνεηδνπνηεηηθέο 

πηλαθίδεο θ.α.)  Σα ινπθέηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα ρεηξηζηήξηα αθαηξνχληαη πξνζσπηθά 

απφ ηνπο ρεηξηζηέο κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ εξγαιείσλ θαη 

θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηα επηζηξέθνπλ ζηνλ επηθεθαιήο ππεχζπλν γηα ηελ 

δηαθνπή θαη επαλαιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο.  

 Ζ ηάζε ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζπζθεπψλ πνπ εξγάδνληαη εληφο ηνπ δηθηχνπ ή ζε 

πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 50 V.  Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ ρξήζε 

θνξεηήο γελλήηξηαο ή, φπνπ ππάξρεη παξνρή ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο, ελφο 

κεηαζρεκαηηζηή δηπιήο πεξηειίμεσο κε ηελ δεπηεξεχνπζα πεξηέιημε γεησκέλε έηζη ψζηε ε 

ηάζε βξαρπθχθισζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 25 V .  

 

Ο κεηαζρεκαηηζηήο πξέπεη:  

 Να ηνπνζεηείηαη νπσζδήπνηε εθηφο ηνπ δηθηχνπ ή ηνπ νπνηνπδήπνηε πεξηνξηζκέλνπ 

ρψξνπ εξγαζίαο. 

 Να είλαη θιεηζηφο κέζα ζε αλζεθηηθφ κνλσηηθφ πεξίβιεκα. 

 Να είλαη επαξθψο δηαζηαζηνινγεκέλνο θαη λα θαηαζθεπάδεηαη κε πιέγκα κεηαμχ θπξίαο 

θαη δεπηεξεχνπζαο πεξηέιημεο. 

 Ζ επαθή γείσζεο λα είλαη ζίγνπξε.   

 Ζ παξνρή ηνπ θπθιψκαηνο πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε επάξθεηα απφ ππεξθφξησζε ηνπ 

δηθηχνπ θαη κε θαηάιιειε αζθάιεηα  ή κηθξφ δηαθφπηε . 

 Όια ηα κέξε ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαισδίνπ, πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα 

εξγαζία ζε ρψξν κε πγξαζία. 

Όιεο νη κπαηαξίεο  πξέπεη λα είλαη ζηεγαλνχ θαη αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ.  

Οη δηαθφπηεο γεληθά πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη εθηφο δηθηχνπ θαη πεξηνξηζκέλσλ ρψξσλ. 

 

3.8.  ΑΝΤΦΧΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
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 Γηα ηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα γεληθά πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην 

Π.Γ. 1073/81 ΦΔΚ Α260/81 θαη ηηο άιιεο θείκελεο δηαηάμεηο  Δδψ επηζεκαίλνπκε 

ηδηαίηεξα ηα εμήο:  

 Σα κεραλνθίλεηα θαη ρεηξνθίλεηα βαξνχιθα πξέπεη λα έρνπλ θξέλα θαη αζθάιεηα 

αλάζηξνθεο πεξηζηξνθήο (θαζηάληα), ηα γξαλάδηα ηνπο λα είλαη πξνθπιαγκέλα θαη λα 

θαιχπηνληαη νη θνθηεξέο επηθάλεηεο. 

 Σα κεραλνθίλεηα βαξνχιθα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε νδεγφ ζπξκαηφζθνηλνπ. Σα 

ειεχζεξα άθξα ησλ θαη ηα πξνεμέρνληα πεξηζηξεθφκελα κέξε πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλα 

φπσο θαη ηα θηλεηά φξγαλα κεηάδνζεο θίλεζεο θαη νη ηκάληεο εθ’ φζνλ βξίζθνληαη ζε 

πεξηνρή εξγαζίαο ή θπθινθνξίαο. 

 Σα θαπζαέξηα ησλ θηλνπκέλσλ κε κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεσο βαξνχιθσλ πξέπεη λα 

απάγνληαη ψζηε λα κελ θηλδπλεχεη απφ απηά ν ρεηξηζηήο θαη νη εξγαδφκελνη ζην δίθηπν. 

 ηα ρεηξνθίλεηα βαξνχιθα, ην ζηξφθαιν (καληβέια) πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

εμαζθαιίδεηαη απφ νιίζζεζε ή αζέιεην ηξάβεγκα. Γελ επηηξέπεηαη ζηξφθαιν κε ζηξεπηή 

ρεηξνιαβή λα έρνπλ ζέζεηο ηξηβήο κεηαμχ ρεηξνιαβήο θαη άμνλα. 

 Σα ζπξκαηφζθνηλα ησλ βαξνχιθσλ πξέπεη λα είλαη γεξά ζηεξεσκέλα ζην ηχκπαλν κε 

ελσηηθέο πιάθεο ε θιεηδνζθήλεο. 

 

 3.9 ΓΗΑΧΖ 

   Κάζε ζπλεξγείν πξέπεη λα κπνξεί λα έιζεη ζε επηθνηλσλία αλά πάζα ζηηγκή κε ηελ έδξα ηεο 

επηρείξεζεο ή ην θεληξηθφ εξγνηάμην ή αθφκα θαη άιιεο Τπεξεζίεο (Ππξνζβεζηηθή, 

Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα, Αζηπλνκία, γηαηξνχο δηαθφξσλ ζρεηηθψλ εηδηθνηήησλ  θ.α). 

   Ζ επηθνηλσλία απηή θαιφ ζα είλαη λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κε αζπξκάηνπο (C.B. 

θ.ι.π), ή ηνπιάρηζηνλ ηειεθσληθά. 

   Πξνο ηνχην πξέπεη θάζε ζπλεξγείν λα δηαζέηεη ζε πξψηε δήηεζε πιήξε θαηάινγν κε ηα 

ηειέθσλα ησλ πξναλαθεξζέλησλ Τπεξεζηψλ θαη γηαηξψλ (αθφκα θαη αλ δηαζέηεη C.B. καδί 

ηνπ). 

   Ζ ζχζηαζε ππεξεζίαο δηάζσζεο πξέπεη λα ζπκθσλείηαη κε ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία 

γξαπηψο θαη λα θαηαζηξψλνληαη ηα ζρεηηθά ζρέδηα δξάζεο.  

   Γηα ηελ εθηέιεζε επηρεηξήζεσλ δηάζσζεο πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθή εθπαίδεπζε θαηάιιεια 

επηιεγκέλνπ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπιάρηζηνλ δχν απφ θάζε ζπλεξγείν  

 

3.9.1  ΔΞΟΠΛΗΜΟ  ΓΗΑΧΖ 

   Κάζε ζπλεξγείν πνπ δνπιεχεη πξέπεη εθηφο απφ ηα ζχλεξγα ηεο δνπιείαο θαη ηνλ αηνκηθφ 

θαη νκαδηθφ εμνπιηζκφ πνπ πξναλαθέξζεθε πξέπεη λα έρεη καδί ηνπ ηα παξαθάησ εθφδηα γηα 

ηελ πεξίπησζε αλάγθεο δηάζσζεο εξγαδνκέλσλ . 

 Ηζρπξφ αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ θαλφ κε κπαηαξίεο ( απαηηείηαη έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

θαζεκεξηλά). 

 Φαξκαθείν κε φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ. 

 Ο εμνπιηζκφο θαη ηα θάξκαθα πξέπεη: 

 λα ειέγρεηαη ηαθηηθφηαηα ψζηε λα είλαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη λα κελ έρεη 

παξέιζεη ε εκεξνκελία ηζρχνο. 

 λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ ξχπαλζε. 

 λα είλαη γλσζηφο ν ρεηξηζκφο ηνπ θαη ε ρξήζε ηνπ ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο νη νπνίνη 

πξέπεη λα είλαη εμνηθησκέλνη κε ηελ ρξήζε ηνπ. 

 
Ο εμνπιηζκφο δηάζσζεο θαιφλ ζα είλαη λα είλαη δηαζέζηκνο γηα θάζε ζπλεξγείν. Αλ 

θπιάζζεηαη ζην Δξγνηάμην ηφηε θαη ε νκάδα δηάζσζεο πξέπεη λα απνηειείηαη απφ πξνζσπηθφ 

ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 

3.9.2  ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ 
χκθσλα κε ζρεηηθή  νδεγία ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ: 

 Ζ αξκφδηα γηα ηελ Απνρέηεπζε Τπεξεζία νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηελ θαζ' νηνλδήπνηε 

ζηηγκή παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εηδηθά εθπαηδεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ. Πξέπεη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ κεηαθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ  

πθίζηαληαη αηχρεκα ή παξνπζηάδνπλ αηθλίδηα αδηαζεζία  πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

παξαζρεζεί ηαηξηθή βνήζεηα. 
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 Τιηθφ πξψησλ βνεζεηψλ πξέπεη λα ππάξρεη ζε φια ηα κέξε πνπ είλαη απαξαίηεην ιφγσ 

ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο.  Σν  πιηθφ  πξέπεη  λα έρεη ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε  

θαη λα είλαη εχθνια πξνζηηφ. Ζ δηεχζπλζε θαη ην ηειέθσλν ηεο Τπεξεζίαο πξψησλ 

βνεζεηψλ πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη επθξηλψο. 
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ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ» ΑΘΖΝΑ 1997 

7 
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ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ» ΑΘΖΝΑ 1997 

9 
ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ.  ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ, ΔΡΓΑΗΑΚΧΝ 

ΥΔΔΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ «ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ», 1996 

10 
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ - Γ. ΓΡΗΒΑ, Κ. 

ΕΟΡΜΠΑ, Θ. ΚΟΤΚΟΤΛΑΚΖ «ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ» ΑΘΖΝΑ 1997 
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ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΓΗΔΘΝΔ 
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2.  
Τπνπξγείν Δξγαζίαο “δηα λα δνπιεχεηο κε αζθάιεηα ζε νηθνδνκέο θαη ζε άιια ηερληθά έξγα”, 

Αζήλα 1988, 20 ζει. 
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in construction”), Αζήλα 1996, 180 ζει. 

5.  
Δξγνλνκία ΔΠΔ “εκηλάξην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηα Σερληθά Δξγα”, Αζήλα 22-23 Μαΐνπ 

1998, 220 ζει. 

6.  

Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο / Σκήκα Κέξθπξαο “Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηα Δξγνηάμηα, Οδεγία 

92/57/ΔΟΚ”, Δζληθφ πλέδξην 26 - 27 επη. 1994, Κέξθπξα, 160 ζει. (Δλεκεξσηηθφ Γειηίν 

ΣΔΔ, 17-10-94, ζει. 76-85). 

7.  
αξαθφπνπινο Ν. “Πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηα πξνζσξηλά θαη θηλεηά εξγνηάμηα”, 

Πεξηνδηθφ ΣΔΥΝΗΚΑ, Αζήλα Ηνχιηνο/Αχγνποηνο 1996, ζει. 27-30. 

8.  
αξαθφπνπινο Ν. “Μέηξα αζθάιεηαο ζηα νηθνδνκηθά έξγα”, Πεξηνδηθφ ΣΔΥΝΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ, 

Πάηξα, Μάξηηνο 1995, ζει. 52 - 56, θαη πεξηνδηθφ ΚΣΗΡΗΟ, Οθη. 87, ζει. 18-20. 

9.  Παλφπνπινο Γ. “Αζθάιεηα ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία”, Αζήλα: ΦΟΗΒΟ, 1993, 213 ζει. 

10.  
Σάζηνο Θ. θαη Βηληδειαίνπ Δ. “πκβνιή ζηελ κειέηε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ ζηνλ ηνκέα 

ησλ θαηαζθεπψλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ”, Αζήλα: ΔΜΠ, 1979, 75 ζει. 

11.  
ΣΔΔ, Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο “Αζθάιεηα ζηα ηερληθά έξγα θαη ην ΠΓ 305/96”, 

Γηεκεξίδα, Φζηλφπσξν 97, Θεζ/λίθε, θάθεινο πιηθψλ. 

12.  
ΣΔΔ, Σκήκα Γπηηθήο Διιάδνο “Αζθάιεηα ζηα νηθνδνκηθά θαη ηερληθά έξγα”, Ζκεξίδα 4 Ννεκ. 

1996, Πάηξα, 80 ζει. 

13.  ΠΔΔΓΔ “53
ν
 πλέδξην”, πλέδξην 15-17 Μαΐνπ 1997, Πάηξα, Φάθεινο πιηθψλ. 

14.  ΣΔΔ “Τπφγεηα Δξγα”, Γηήκεξν 13 θαη 14 Ηαλ. 1994, Αζήλα: ΣΔΔ, Τιηθά εηζεγήζεσλ 

15.  
Γηεζλέο πλέδξην “Μεγάια Δξγα Τπνδνκήο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε”, Πάηξα 25-26 Ννεκ. 

1994 (Πξαθηηθά έθδνζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Πάξθνπ Παηξψλ) 

16.  

χιινγνο Σερληθψλ Δπηζεσξεηψλ Τπ. Δξγαζίαο & χλδεζκνο Αζθάιεηαο Κχπξνπ “Β’ 

Διιαδνθππξηαθφ πλέδξην Τγείαο - Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο, ζηα Δξγα”, 30 Απξηιίνπ / 1 Μαΐνπ 

1998, Λεπθσζία, Πξαθηηθά 100 ζει.  

17.  

Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (Οκάδα Δξγαζίαο: Πηζηκίζε Μ. Κνληφο Ν., Παληέθεο Γ.) 

“ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαη Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ), θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ ΠΓ 305/96”, Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ΣΔΔ 18-5-1998 (ζει. 27-100) θαη 25-5-1998 

(ζει. 73 - 80). (Πεξίιεςε, δειηίν 27-2-1996 ζει. 74-78) 

18.  

ΣΔΔ “Ζ αζθάιηζε θηλδχλσλ κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ”, Γηάιεμε Γ. Κνπηίλα, 

Αζήλα 22 Ηαλ. 1998 (Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ΣΔΔ 13-4-1998, ζει. 16-22 θαη Σερληθή Δπηζεψξεζε, 

Μάξηηνο 1998, ζει. 34-39). Δπίζεο, Πεξηνδηθφ ΚΑΣΑΚΔΤΖ, ηεχρνο Απγ. – επη. 1994, ζει. 

42-47. 

19.  
ΣΔΔ “Ο Μεραληθφο σο Σερληθφο Αζθαιείαο”, Ζκεξίδα 8-6-1995, Αζήλα: ΣΔΔ, Φάθεινο Τιηθψλ 

(ΔΓ.ΣΔΔ 31-7-1995 ζει. 8-13). 

20.  
ΔΛΗΝΤΑΔ “Πξφηππα Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα γηα ηερληθνχο Αζθαιείαο”, Αζήλα 1997, 243 

ζει. Καη ΗΔΚΔΜ-ΣΔΔ “Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο Σ.Α.”. 

21.  

“Γηαξθήο Δξκελεπηηθφο Κψδημ Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο”, 24 ηφκνη, Δθδφηεο ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΛΛΑΓΟ, Κάληγγνο 8 (4
νο

 - 5
νο

 φξνθνο) 106 77 Αζήλα, fax 3818165, ηει. 

3301982, 3828686 

22.  
“Γνκηθή Δλεκέξσζηο” (Γηαξθήο Ννκνζεζία θαη Ννκνινγία), 20 ηφκνη, Δθδφηεο: Γειεγηάλλε 24 

θαη Μπνπκπνπιίλαο, 106 82 Αζήλα, ηει. 8227531, 8216859, 3838344, fax 8210977 
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23.  

Ραπηάξρεο Π. “Παλδέθηεο, Γηαξθήο Κψδηθαο Ννκνζεζίαο”, Τπνπξγείν Πξνεδξίαο, Γεληθή 

Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, Υαξηιάνπ Σξηθνχπε 5, Αζήλα 10678, ηει. 3832146, 

3646736, 3803845 

24.  
“Γειηίν Γνκηθήο Ννκνζεοίαο θαη Ννκνινγίαο”, Μεληαία Δπηζεψξεζηο Γνκηθήο Ννκνζεζίαο 

(Μακηδάθεο Δ., Γαιηάλεο Α.), Αζήλα (ηζ’ ηφκνη έσο ην 1987). 

25.  
Υαηδεραιθηάο Ε. (ΠΔΓΔΘ) “Γεκφζηα Δξγα”, Αζήλα: Μαθεδνληθέο Δθδφοεηο, 1992 (6

ε
 

έθδνζε), 665 ζει. θαη (7
ε
) έθδνζε ππφ “ΗΧΝ”, Αζήλα 1994, (ηξεηο ηφκνη). 

26.  
ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. (Δπηκέιεηα: Ζ. Μπαλνχηζνο θαη Ν. αξαθφπνπινο) “Δγρεηξίδην λνκνζεζίαο 

Τγηεηλήο θαη Αοθάιεηαο ηεο εξγαζίαο”, 2 ηφκνη, Αζήλα 1994, 1280 ζει. 

27.  Τπ. Δξγαζίαο “Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία”, πιινγηθφο Σφκνο, Αζήλα 1989, 688 ζει. 

28.  

Τπνπξγείν Δξεπλαο θαη Σερλνινγίαο “Οδεγφο παξνρήο ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ”, Αζήλα : 

ΤΠΔΣ, 2 ηφκνη, 1985. Δπίζεο, “ελίζρπζε ππνδνκήο εξγαζηεξίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ΑΔΗ/ΣΔΗ 

θαη Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ”, Ζ’ πλεδξία Δπηηξνπήο ΔΠΔΣ (ΗΗ/3), 6-5-1997. 

29.  
ΣΔΔ “Με θαηαζηξνθηθνί έιεγρνη”, Πξαθηηθά Ζκεξίδαο ΣΔΔ 10-6-1993, Σερληθά Υξνληθά, ηεχρε 

5 θαη 6/94, 126 θαη 119 ζει. 

30.  
Γθνχηνο Υ. “Δξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ νηθνδφκσλ ζηε ρεξζαία Διιάδα κεηά ην 1800”, Αζήλα 

1985, 246 ζει. 

31.  
Βαιαβαλίδεο Α., αξαθφπνπινο Ν. “Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, πξνβιήκαηα πγηεηλήο-αζθάιεηαο”, 

Αζήλα: χγρξνλα ζέκαηα, 1988, 206 ζει. 

32.  
αξαθφπνπινο Ν. “Πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ζέκαηα πγηεηλήο-αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία”, Πάηξα: 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ, 1992, 33 ζει. 
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Γ. ΔΚΓΟΔΗ, ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΟΡΔΧΝ – ΔΝΧΔΧΝ 
 

1. 
Σερληθέο Δθδφζεηο Μ. Γθηνχξδαο, εξγίνπ Παηξηάξρνπ 4, 114 72 Αζήλα, ηει. 3624947, 3630219, 

fax 3624947 

2. Ννκηθέο Δθδφζεηο άθθνπια, Θεζζαινλίθε,  

3. Tετνικές Εκδόζεις Παπαζωηηρίοσ  

4. 
Δθδφζεηο ΣΔΔ, Καξαγεψξγε εξβίαο 4, Αζήλα 102 48, ηει. 3291405, 3254590 έσο 99, fax 

3221772. 

5. 
“ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΣΔΔ”, Δβδνκαδηαίν Γειηίν ηνπ ΣΔΔ, Καξαγεψξγε εξβίαο 4, Αζήλα 

102 48, ηει. 3291500-502, 3240262,. 

6. 
“ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΡΟΝΗΚΑ”, Δπηζηεκνληθή Δθδνζε ΣΔΔ (ζε ηξεηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο), Λέθθα 

23-25, Αζήλα 105 62, ηει. 3245491-9, 3245935, fax 3314403 

7. 

“ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ Καηνηθηψλ θαη Σερληθψλ Δξγσλ”, Γηκεληαία έθδνζε ησλ θαηαζθεπαζηψλ 

ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ, Ηδηνθηεζία “ΣΡΟΥΟ”, Εαΐκε 24 - Αζήλα 106 83, ηει. 8235678 - 

8233074, fax 8238230 

8. 
“θηηξην”, Σερληθφ πεξηνδηθφ, ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΖ ΓΟΜΖΖ ΔΠΔ, Αδξηαλνππφιεσο - Δι. Βεληδέινπ 2 

- Καιακαξηά Θεζζαινλίθεο 551 33, ηει. (031) 480340, fax 480544,  

9. 
“ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΟ ΒΖΜΑ”, Γηκεληαία έθδνζε ηεο ΠΔΔΓΔ, Θεκηζηνθιένπο 4 – Αζήλα 106 78, 

ηει. 3814735-8, 3838759, fax 3824116 

10. 
“Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ”, Μεληαία Κνηλή έθδνζε ΠΔΓΜΔΓΔ-ΠΔΓΜΖΔΓΔ – ΠΔΔΓΔ, Αζθιεπηνχ 

23, Αζήλα 106 80, ηει. 3631905 – 3614978, fax 3641402 

11. 
“ΤΛΖ ΚΑΗ ΚΣΗΡΗΟ”, Πεξηνδηθφ Αξρηηεθηνληθήο θαη Σερλνινγίαο Τιηθψλ, Ηδηνθηεζία: 

INTACCORD, Σζηκηζθή 42, Θεζζαινλίθε 546 23, ηει. 031-221743, 271828, fax 241453 

12. 

“ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΔ”, Πεξηνδηθφ πιιφγνπ Αξρηηεθηφλσλ Γηπισκαηνχρσλ Αλσηάησλ ρνιψλ 

(ΑΓΑ) θαη Παλειιήληαο Δλσζεο Αξρηηεθηφλσλ (ΠΔΑ), Βξπζαθίνπ 15 θαη Κιάδνπ, Αζήλα 105 

65, ηει. 3215146, fax 3215147 

13. 
“ΓΔΛΣΗΟ ΠΜΔ”, Γειηίν πιιφγνπ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Διιάδνο, Καιιηξξφεο 89, Αζήλα 

11745, ηει. 9238170, fax 9235959 

14. 

“ΣΔΥΝΗΚΟ ΒΖΜΑ”, Γηκεληαία έθδνζε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηεο Έλσζεο Διιήλσλ 

Σερλνιφγσλ Μεραληθψλ, Μάξλε 44 - Πι. Βάζεο, Αζήλα 104 38, ηει. 5227812, 5227276, fax 

5243701 

15. 
“BUILDINGS”, Σεηξακεληαίν πεξηνδηθφ αξρηηεθηνληθήο θαη δφκεζεο, Λεσθ. Βνπιηαγκέλεο 334, 

Αγ. Γεκήηξηνο, Αζήλα 173 42, ηει. 9931746, 9938872, 9932550, fax 9936009 

16. 

“ΓΔΛΣΗΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ – ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ”, Γειηίν Παλειιήληνπ πιιφγνπ 

Γηπισκαηνχρσλ Μεραλνιφγσλ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ, Αξηζηνλίθνπ 18 θαη Γνξγίνπ, 116 36 

Μέηο, Αζήλα, ηει. 9212741, 9212655, fax 9217928 
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ΠΖΓΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

1. Υποσργείο Δργαζίας και Κοινωνικών Αζθαλίζεων 

Γεληθή Γηεύζπλζε πλζεθώλ θαη Τγηεηλήο ηεο Δξγαζίαο, ηει. 3214327, 3214294 

α) Γηεύζπλζε πλζεθώλ Δξγαζίαο, Σει. 3214058 fax 3214823 

β) 
Κέληξν Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (ΚΤΑΔ) 

Σει. 3214147 fax 3214197  http://www.osh.gr 

γ) 

Δζηηαθόο Πόινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ γηα ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ 

Δξγαζία  

Πεηξαηώο 40 - Αζήλα 101 82ηει. 3214092 fax 3214197 

http://www.osh.gr 

2. 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο-Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ (ΤΠΔΥΧΓΔ) 

Ακαιηάδνο 17 - Αζήλα 115 23 

Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δξγσλ 

Υ. Σξηθνύπε 182 - Αζήλα 101 78, ηει. 6426158, 6435615 

α) 

Γεληθή Γηεύζπλζε πγθνηλσληαθώλ Δξγσλ 

Υαξ. Σξηθνύπε 182 - Αζήλα 101 78, ηει. 6435616, 6420359, 6449752, 6430916, 

6449113 (fax 643 41 128) 6400550 - 8 (fax 6400559) 

5242184 (fax 5249357) 

β) 
Γεληθή Γηεύζπλζε Τδξαπιηθώλ Δξγσλ  Φαλαξησηώλ 9 - Αζήλα 101 78 

ηει. 6445002 (fax 6445088) – 6424397 (fax 6428085) 

γ) 

Δηδηθέο Τπεξεζίεο Γεκνζίσλ Δξγσλ, ηει. 6444410 (fax 6452753), 6434140 (fax 

6427887), 6445347 (fax 6457569), 6400312 (fax 6400311),  

6459734 (fax 6459734) 

δ) 
Γηεύζπλζε Οηθνδνκηθώλ θαη Κηηξηνδνκηθώλ Καλνληζκώλ 

Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 – Αζήλα 115 26, ηει. 6929903 

3. 
Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 

Μηραιαθνπνύινπ 80 - Αζήλα 115 80 ηει. 7482770, 7709816 

4. 

T.E.E. - Κεληξηθή Γηνίθεζε 

Καξαγεώξγε εξβίαο 4, Αζήλα 102 48, ηει. 3254591-9 - fax 3221772 

http://www.tee.gr 

5. 

Διιεληθό Ηλζηηηνύην Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ.) 

Ληνζίσλ 143 θαη Θεηξζίνπ 6, Πιαηεία Αηηηθήο, Αζήλα 104 45, ηει. 8200100 

e-mail:info@elinyae.gr 

http://www.elinyae.gr 

6. 

Δπξσπατθό Πξόγξακκα γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο  

(HSPro – EU).  

http://www.netsmart.gr/hspro/index1.html 

7. 

Πιεξνθνξηαθόο Υώξνο “Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηα Σερληθά Δξγα”, 

© Δξγνλνκία επε  

http://147.102.50.75/safe/ie/index.html 

8. ΤΛΛΟΓΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ θαη ΔΡΓΟΛΖΠΣΧΝ Γ.Δ. 

9. 

Δζληθό Κέληξν Σεθκεξίσζεο 

Βαζ. Κσλζηαληίλνπ 48 - 116 35 Αζήλα  

ηει. 7230310, 7210386, 7235413, 7211202 - fax 7252223e-mail: helpdesk@iris.ekt.org.gr  

http://www.ekt.org.gr   

10. 

ΑΡΗΑΓΝΖ 

Δζληθφ Κέληξν Δξεπλαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ 
153 10 Αγ. Παξαζθεπή Αηηηθήο, ηει. 6503000 - fax 6522965 

e-mail:info@ariadne-t.gr  

http://www.ariadne-t.gr   

 

  

http://www.osh.gr/
http://www.osh.gr/
http://www.tee.gr/
mailto:info@elinyae.gr
http://www.elinyae.gr/
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http://147.102.50.75/safe/ie/index.html
mailto:helpdesk@iris.ekt.org.gr
http://www.ekt.org.gr/
mailto:info@ariadne-t.gr
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ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

Ο παξαθάησ θαηάινγνο είλαη ελδεηθηηθφο αιιά φρη πεξηνξηζηηθφο. 

Α. ΒΑΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

Α/Α 
Αξ. 

Ννκνζεηάκαηνο 
Σέηινο Ννκνζεηάκαηνο ΦΔΚ 

1. Β.Γ. 25-08-1920 
Πεξί θσδηθνπνίεζε έσο ησλ πεξί πγηεηλήο 
θαη αζθαιείαο ησλ εξγαηώλ δηαηάμεσλ. 

200 Α’/05-09-1920 

2. Π.Γ. 22-12-1933 
Πεξί αζθαιείαο εξγαηώλ θαη ππαιιήισλ 
εξγαδνκέλσλ επί θνξεηώλ θιηκάθσλ. 

406 Α’ /29-12-1933 

3. Π.Γ. 14-03-1934 

Πεξί πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαηώλ 
θαη ππαιιήισλ ησλ πάζεο θύζεσο 
βηνκεραληθώλ θαη βηνηερληθώλ εξγνζηαζίσλ, 
εξγαζηεξίσλ θ.ιπ. 

112 Α’/22-03-1934 

4. Ν. 158/1975 
Πεξί εξγαζίαο επί ειεθηξηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ επξηζθνκέλσλ ππό ηάζηλ. 

189 A’/08-09-1975 

5. Π.Γ. 212/1976 
Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ εηο κεηαθνξηθέο ηαηλίαο θαη 
πξνσζεηάο ελ γέλεη. 

78 Α’/06-04-1976 

6. Π.Γ. 17/1978 

Πεξί ζπκπιεξώζεσο ηνπ από 
22/29.12.1933 Π. Γ/ηνο “πεξί αζθαιείαο 
εξγαηώλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί 
θνξεηώλ θιηκάθσλ“. 

3 Α’/12-01-1978 

7. Π.Γ. 95/1978 
Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ 
απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο 
ζπγθνιιήζεσλ. 

20 Α’/17-02-1978 

8. Π.Γ. 778/1980 
Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ 
εθηέιεζηλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ. 

193Α’/26-08-1980 

9. 
Τ.Α. ΒΜ 

5/30428/1980 

Πεξί εγθξίζεσο πξόηππεο ηερληθήο 
πξνδηαγξαθήο ζεκάλζεσο εθηεινπκέλσλ 
έξγσλ ζε νδνύο εθηόο θαηνηθεκέλσλ 
πεξηνρώλ. 

589Β’/30-06-1980 

10. Π.Γ. 1181/1981 

Πεξί θπξώζεσο ηεο ςεθηζζείζεο εηο 
Γελεύελ ην έηνο 1960 ππ’ αξηζ. 115 
Γηεζλνύο πκβάζεσο “πεξί πξνζηαζίαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ από ηαο ηνληηδνύζαο 
αθηηλνβνιίαο”. 

195 Α’/24-07-1981 

11. Π.Γ. 1073/1981 

Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ 
εξγαζηώλ εηο εξγνηάμηα έξγσλ νηθνδνκώλ 
θαη πάζεο θύζεσο έξγσλ αξκνδηόηεηνο 
Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ. 

260 Α’/16-09-1981 

12. Π.Γ. 329/1983 

Σαμηλόκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε 
ησλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ ζε ζπκκόξθσζε 
κε ηηο Οδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δ..Κ. 
67/548/ΔΟΚ, 69/81/ΔΟΚ, 70/189/ΔΟΚ, 
71/141/ΔΟΚ, 73/146/ΔΟΚ, 75/409/ΔΟΚ, 
79/831/ΔΟΚ θαη ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δ.Κ. 
76/907/ΔΟΚ, 79/370/ΔΟΚ. 

118 Α’ θαη 140 
Α’/1983 

13. 
Τ.Α. ΒΜ 

5/30058/1983 

Έγθξηζε Πξόηππεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο 
εκάλζεσο Δθηεινπκέλσλ Έξγσλ ζε νδνύο 
εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ. 

121 Β’/23-03-1983 

14. Ν. 1396/1983 
Τπνρξεώζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ 
κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά 
ηδησηηθά ηερληθά έξγα. 

126 Α’/15-09-1983 

15. Ν. 1418/1984 
Γεκόζηα Έξγν θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ 
ζεκάησλ. 

23 A’/29-02-1984 

16. Τ.Α. 130646/1984 Ηκεξνιόγην κέηξσλ αζθαιείαο. 154 Β’/19-03-1984 

17. Ν. 1430/1984 
Κύξσζε ηεο 62 Γηεζλνύο ύκβαζεο 
Δξγαζίαο “πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο 

49 Α’/18-04-1984 
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αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία” θαη 
ξύζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε 
κ’ απηή. 

18. 
Τ.Α. ΗΗ-

5ε/Φ/17402/1984 
Καλνληζκόο Μεηαιιεπηηθώλ θαη Λαηνκηθώλ 
Δξγαζηώλ. 

931 Β’/31-12-1984 

19. Ν. 1568/1985 Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 177 Α’/18-10-1985 

20. 
Τ.Α. 

56206/1613/1986 

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 ηεο 11εο Ινπιίνπ 
1985. 

570 Β’/09-09-1986 

21. Π.Γ. 307/1986 

Πξνζηαζία ηεο Τγείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ 
πνπ εθηίζεληαη ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνύο 
παξάγνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 
ηνπο. 

135 Α’/29-08-1986 

22. Π.Γ. 70α/1988 
Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη 
ζε ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία. 

31 Α’/17-02-1988 

23. Π.Γ. 71/1988 Καλνληζκόο ππξνπξνζηαζίαο ησλ θηηξίσλ. 32 Α’/17-02-1988 

24. Τ.Α. 7755/160/1988 

Λήςε κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο 
Βηνκεραληθέο - Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο 
θαη απνζήθεο απηώλ θαζώο θαη απνζήθεο 
εύθιεθησλ θαη εθξεθηηθώλ πιώλ. 

241 Β’/22-04-1988 

25. Π.Γ. 294/1988 

Διάρηζηνο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηερληθνύ 
αζθάιεηαο θαη γηαηξνύ εξγαζίαο, επίπεδν 
γλώζεσλ θαη εηδηθόηεηα ηερληθνύ αζθάιεηαο 
γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεύζεηο θαη 
εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ. 
1568/1985 “Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ”. 

138 Α’/21-06-1988 

26. 
Τ.Α. 

88555/3293/1988 
Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ 
Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α. 

721 Β’/04-10-1988 

27. 
Τ.Α. 

69001/1921/1988 

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

751 Β’/18-10-1988 

28. Ν. 1837/1989 
Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ θαηά ηελ 
απαζρόιεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

85 Α’/23-03-1989 

29. Π.Γ. 225/1989 
Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηα Τπόγεηα Σερληθά 
Έξγα. 

106 Α’/02-05-1989 

30. Π.Γ. 31/1990 
Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκόο θαη 
ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 
Σερληθώλ έξγσλ. 

11 Α’/05-02-1990 

31. Π.Γ. 70/1990 
Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ ζε 
λαππεγηθέο εξγαζίεο. 

31 Α’/14-03-1990 

32. Π.Γ. 85/1991 

Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο 
θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιόγσ ηεο 
έθζεζήο ηνπο ζην ζόξπβν θαηά ηελ εξγαζία, 
ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία 
86/188/ΔΟΚ. 

38 Α’/18-03-1991 

33. Π.Γ. 157/1992 

Δπέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ Πξνεδξηθώλ 
Γηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθώλ Απνθάζεσλ 
πνπ εθδόζεθαλ κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ 
Ν. 1568/85 “Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ 

74 Α’/12-05-1992 
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εξγαδνκέλσλ” (177/Α) ζην Γεκόζην, 
Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. 

34. Ν. 2094/1992 Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. 182 Α’/25-11-1992 

35. 
Τ.Α. Β 

4373/1205/1993 

πκκόξθσζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε 
ηελ 89/686/ΔΟΚ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
21εο Γεθεκβξίνπ 1989 γηα ηελ πξνζέγγηζε 
ησλ λνκνζεζηώλ ησλ θξαηώλ κειώλ, ζρεηηθά 
κε ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

187 Β’/23-03-1993 

36. Π.Γ. 77/1993 

Γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από 
θπζηθνύο, ρεκηθνύο θαη βηνινγηθνύο 
παξάγνληεο θαη ηξνπνπνίεζε θαη 
ζπκπιήξσζε ηνπ Π. Γ/ηνο 307/86 (135/Α) 
ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ 
πκβνπιίνπ 88/642/ΔΟΚ. 

34 Α’/18-03-1993 

37. 
Τ.Α. 

16440/Φ.10.4/445/1
993 

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

756 Β’/28-09-1993 

38. Ν. 2229/1994 
Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Ν. 
1418/1984 θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

138 Α’/31-08-1994 

39. Y.A. 378/1994 

Δπηθίλδπλεο νπζίεο, ηαμηλόκεζε, 
ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε απηώλ ζε 
ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ 
πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ 
67/548/ΔΟΚ όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 
ηζρύεη. 

705 Β’/20-09-1994 

40. Π.Γ. 395/1994 

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’/19-12-1994 

41. Π.Γ. 396/1994 

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη 
πγείαο γηα ηε ρξήζε από ηνπο εξγαδόκελνπο 
εμνπιηζκώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ 
εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία 
ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/ΔΟΚ. 

220 Α’/19-12-1994 

42. Π.Γ. 397/1994 

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη 
πγείαο θαηά ηελ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε 
θνξηίσλ πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα 
ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρώξα ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ 
νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/269/ΔΟΚ. 

221 Α’/19-12-1994 

43. Π.Γ. 399/1994 

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/ΔΟΚ. 

221 Α’/19-12-1994 

44. Π.Γ. 105/1995 
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε 
αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ Οδεγία 92/58/ΔΟΚ. 

67 Α’/10-04-1995 

45. Π.Γ. 186/1995 

Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από 
θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιόγσ ηεο 
έθζεζήο ηνπο ζε βηνινγηθνύο παξάγνληεο 
θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ 90/679/ΔΟΚ θαη 
93/383/ΔΟΚ. 

97 Α’/30-5-1995 

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

10 Α’/18-01-1996 

47. Π.Γ. 17/1996 Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη 11 Α’/18-01-1996 
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ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ 
εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο 
89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ. 

48. Π.Γ. 18/1996 
Σξνπνπνίεζε Π.Γ. 377/1993 ζρεηηθά κε ηηο 
κεραλέο ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 
ηνπ πκβνπιίνπ 93/44/ΔΟΚ θαη 93/68/ΔΟΚ. 

12 Α’/18-01-1996 

49. Π.Γ. 305/1996 

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη 
πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα 
πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε 
ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ. 

212 Α’/29-08-1996 

50. Π.Γ. 174/1997 

Σξνπνπνίεζε π.δ. 186/1995 “Πξνζηαζία 
ησλ εξγαδνκέλσλ από θηλδύλνπο πνπ 
δηαηξέρνπλ ιόγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε 
βηνινγηθνύο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία 
ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
πκβνπιίνπ 90/679/ΔΟΚ θαη 93/383/ΔΟΚ” 
(97/Α) ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 
95/30/ΔΚ. 

150 Α’/15-7-1997 

51. Π.Γ. 175/1997 

Σξνπνπνίεζε π.δ. 70α/1988 “Πξνζηαζία 
ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην 
θαηά ηελ εξγαζία” (31/Α) ζε ζπκκόξθσζε 
κε ηελ νδεγία 92/85/ΔΟΚ. 

150 Α’/15-7-1997 

52. Π.Γ. 176/1997 

Mέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη 
ηεο πγείαο θαηά ηελ εξγαζία ησλ εγθύσλ, 
ιερώλσλ θαη γαινπρνπζώλ εξγαδνκέλσλ ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/85/EOK. 

150 Α’/15-7-1997 

53. Π.Γ. 177/1997 

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε βειηίσζε 
ηεο πξνζηαζίαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 
πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο εμνξπθηηθέο 
δηα γεσηξήζεσλ βηνκεραλίεο ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/91/ΔΟΚ. 

150 Α’/15-7-1997 

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

67 Α’/26-3-1998 
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Β. ΠΗΝΑΚΑ ΔΓΚΤΚΛΗΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΧΝ 
Α/Α Σέηινο  Αξηζκόο Δγθπθιένπ 

1. 

Δγθύθιηνο Δθαξκνγάο Π.Γ. 778/1980  
Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ 
εθηέιεζηλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ (ΦΔΚ 
193Α’ /26-08-1980) 

131120/10-10-1980 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ 

ΓΔΝΙΚΗ ΔΠΙΘ/Η ΔΡΓΑΙΑ 
Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΔΡΓΑΙΑ 

2. 

Δγθύθιηνο Δθαξκνγάο Π.Γ. 1073/1981  
Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ 
εξγαζηώλ εηο εξγνηάμηα έξγσλ νηθνδνκώλ 
θαη πάζεο θύζεσο έξγσλ αξκνδηόηεηνο 
Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ (ΦΔΚ 260 Α’/16-09-
1981) 

131081/29-09-1981 
130236/15-02-1982 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ 
ΓΔΝΙΚΗ ΔΠΙΘ/Η ΔΡΓΑΙΑ 

Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΔΡΓΑΙΑ 

3. 

Δγθύθιηνο Δθαξκνγάο Ν. 1396/1983  
Τπνρξεώζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ 
κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά 
ηδησηηθά ηερληθά έξγα (ΦΔΚ 126 Α’/15-09-
1983) 

132625/ΓεθΫκβξηνο 1983 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ 

Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΔΡΓΑΙΑ 

4. 
Δγθύθιηνο Δθαξκνγάο Τ.Α. 130646/1984  
Ηκεξνιόγην κέηξσλ αζθαιείαο (ΦΔΚ 154 
Β’/19-03-1984) 

130891/08-05-1984 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ 

Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΔΡΓΑΙΑ 

5. 

Δγθύθιηνο Δθαξκνγάο Ν. 1430/1984  
Κύξσζε ηεο 62 Γηεζλνύο ύκβαζεο 
Δξγαζίαο “πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο 
αοθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία” θαη 
ξύζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε 
κ’ απηή (ΦΔΚ 49 Α’/18-04-1984) 

131307/08-06-1984 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ 

Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΔΡΓΑΙΑ 

6. 
Δγθύθιηνο Δθαξκνγάο Π.Γ. 225/1989  
Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηα Τπόγεηα Σερληθά 
Δξγα (ΦΔΚ 106 Α’/02-05-1989) 

130528/23-05-1989 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ 

Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΔΡΓΑΙΑ 

7. 

Δγθύθιηνο Δθαξκνγάο Τ.Α. 
16440/Φ.10.4/445/1993  
Καλνληζκόο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ 
αγνξά ζπλαξκνινγνύκελσλ κεηαιιηθώλ 
ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη 
ρξήζε κεηαιιηθώλ ζθαισζηώλ (ΦΔΚ 756 
Β’/28-09-1993) 

130210/04-06-1997 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 

8. 
Δγθύθιηνο  
Αληηκεηώπηζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπόλεζεο 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ην ζέξνο 

130329/03-07-1995 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 

9. 

Δγθύθιηνο Δθαξκνγάο Π.Γ. 397/1994  
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη 
πγείαο θαηά ηελ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε 
θνξηίσλ πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα 
ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρώξα ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ 
νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/269/ΔΟΚ. (ΦΔΚ 
221 Α’/19-12-1994) 

130405/16-08-1995 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 

10. 

Δγθύθιηνο Δθαξκνγάο Π.Γ. 105/1995  
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε 
αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ Οδεγία 92/58/ΔΟΚ. 
(ΦΔΚ 67 Α’/10-04-1995) 

130409/18-08-1995 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 

11. 

Δγθύθιηνο Δθαξκνγάο Π.Γ. 16/1996  
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη 
πγείαο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/ΔΟΚ 
(ΦΔΚ 10 Α’/18-01-1996) 

130532/31-07-1996 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 

12. 
Δγθύθιηνο Δθαξκνγάο Π.Γ. 17/1996  
Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη 

130297/15-07-1996  
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ  
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ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ 
εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο 
89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ (ΦΔΚ 11 Α’/18-
01-1996) 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 

13. 

Δγθύθιηνο Δθαξκνγάο Π.Γ. 305/1996  
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη 
πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα 
πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε 
ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ 
(ΦΔΚ 212 Α’/29-08-1996) 

130159/07-05-1997 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 
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Γ. ΟΓΖΓΗΔ ΣΖ ΔΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΔ ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 

ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΑ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

Α/Α ΑΡ. ΟΓΖΓΗΑ ΣΗΣΛΟ ΟΓΖΓΗΑ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

1. 80/1107/EEC 

Πεξί πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο 
θηλδύλνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλέπεηα 
εθζέζεώο ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εξγαζίαο, ζε ρεκηθΪ, θπζηθΪ ά βηνινγηθΪ 
κΫζα. 

Ν. 1568/1985 

2. 83/477/EEC 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από 
ηνπο θηλδύλνπο πνπ νθείινληαη ζηελ έθζεζή 
ηνπο ζηνλ ακέαλην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εξγαζίαο. 

Π.Γ. 70α/1988 

3. 86/188/EEC 

Πεξί πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο 
θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιόγσ ηεο 
εθζέζεσο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 
ζην ζόξπβν. 

Π.Γ. 85/1991 

4. 88/642/EEC 

Σξνπνπνηεηηθή ηεο 80/1107/ΔΟΚ, πεξί 
πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο 
θηλδύλνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλέπεηα 
εθζέζεώο ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εξγαζίαο, ζε ρεκηθά, θπζηθά ή βηνινγηθά 
κέζα. 

Π.Γ. 77/1993 

5. 
89/391/EEC 
(Framework 
Directive) 

ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ηελ 
πξνώζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο θαη 
ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ 
εξγαζία.  

Π.Γ. 17/1996 

6. 89/654/EEC 
ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ 
ρώξσλ εξγαζέαο γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ 
αζθάιεηα. 

Π.Γ. 16/1996 

7 89/655/EEC 

ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε 
εμνπιηζκνύ εξγαζέαο από ηνπο 
εξγαδόκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο. 

Π.Γ. 395/1994 

8 89/656/EEC 

ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηελ ρξήζε από ηνπο 
εξγαδόκελνπο εμνπιηζκώλ αηνκηθάο 
πξνζηαζέαο θαηά ηελ εξγαζία. 

Π.Γ. 396/1994 

9 90/269/EEC 

ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο 
θαη αζθάιεηαο γηα ην ρεηξσλαθηηθό ρεηξηζκό 
θνξηέσλ όπνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο θηλδύλνπο 
βιάβεο ηεο ξάρεο θαη νζθπτθήο ρώξαο. 

Π.Γ. 397/1994 

10 90/394/EEC 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από 
ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε 
ζε θαξθηλνγόλνπο παξΪγνληεο θαηά ηελ 
εξγαζία. 

Π.Γ. 399/1994 

11 90/679/EEC 

ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ 
από θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιόγσ ηεο 
έθζεζήο ηνπο ζε βηνινγηθνύο παξΪγνληεο 
θαηά ηελ εξγαζία. 

Π.Γ. 186/1995 
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12 91/382/EEC 
Σξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 83/477/ΔΟΚ γηα 
ηνλ ακίαλην. 

Π.Γ. 175/1997 

13 91/383/EEC 

πκπιήξσζε ησλ κέηξσλ πνπ απνζθνπνύλ 
ζην λα πξνάγνπλ ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο 
θαη ηεο πγείαο θαηά ηελ εξγαζία ησλ 
εξγαδνκέλσλ κε ζρΫζε εξγαζέαο 
νξηζκΫλνπ ρξόλνπ ή κε ζρέζε πξόζθαηξεο 
εξγαζίαο. 

Π.Γ. 17/1996 

14 92/57/EEC 
ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα 
εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλΪ εξγνηΪμηα. 

Π.Γ. 305/1996 

15 92/58/EEC 
ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε 
ζάκαλζε αζθΪιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία. 

Π.Γ. 105/1995 

16 92/91/ EEC 

Πεξί ησλ ειαρίζησλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηε 
βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο θαη 
ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 
εμνξπθηηθΫο δηα γεσηξάζεσλ βηνκεραλέεο. 

Π.Γ. 177/1997 

17 92/104/EEC 

Πεξί ησλ ειαρίζησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο γηα ηε 
βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο θαη 
ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ππαέζξηεο 
ά ππόγεηεο εμνξπθηηθΫο βηνκεραλέεο.  
(πξνζεζκία 3.12.94, ζην άξζξν 10 
πξνζεζκία 3.12.2001) 

Τ.Α. 
ΑΠΓ7/Α/Φ1/1408

0/732/1996 

18 93/88/EEC 
Σξνπνπνηεηηθή ηεο νδεγίαο 90/679/ΔΟΚ 
(Βηνινγηθνέ παξΪγνληεο). 

Π.Γ. 186/1995 

19 93/104/EEC 
ρεηηθά κε νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο 
ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο. 

Ν. 2639/1998 θαη 
Π.Γ. ππό έθδνζε 

20 95/30/EK 
Γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξόνδν ηεο 
νδεγίαο 90/679/ΔΟΚ (Βηνινγηθνέ 
παξΪγνληεο). 

Π.Γ 174/1997 

21 94/33/EEC 
Πεξί πξνζεγγίζεσο ηεο λνκνζεζίαο ησλ 
θξαηώλ κειώλ όζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία 
ησλ λέσλ. 

Π.Γ 62/1998 

22 95/63/EK 
Σξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 89/655/ΔΟΚ γηα 
ηνλ εμνπιηζκό εξγαζίαο. 

Π.Γ ππό έθδνζε 

23 97/42/EK 

ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ 
από θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε 
ζε θαξθηλνγόλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ 
εξγαζία. 

Π.Γ ππό έθδνζε 

24 98/24/EK 

Πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία από 
θηλδύλνπο νθεηιόκελνπο ζε ρεκηθνύο 
παξάγνληεο. 

ην ζηάδην 
εζληθήο 

δηαβνύιεπζεο 
(ΤΑΔ) 
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Γ. ΤΜΒΑΔΗ ΚΑΗ ΤΣΑΔΗ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 

(ILO) ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 

 

Α/Α ΣΗΣΛΟ 

1 ύκβαζε γηα Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηηο Καηαζθεπέο, 1988 Νν. 167 

2 ύζηαζε γηα Απαηηήζεηο Αζθαιείαο (θηίξηα), 1937 Νν. 53 

3 ύκβαζε γηα ηνλ Λεπθό Μόιπβδν (ρξώκαηα), 1921 Νν. 13 

4 ύκβαζε γηα ηνλ Ακίαλην, 1986 Νν. 162 

5 ύζηαζε γηα ηνλ Ακίαλην, 1986 Νν. 172 

6 ύκβαζε γηα ηα Υεκηθά, 1990 Νν. 170 

7 ύζηαζε γηα ηα Υεκηθά, 1990 Νν. 177 

8 ύκβαζε γηα ηνλ Δπαγγεικαηηθό Καξθίλν, 1974 Νν. 139 

9 ύζηαζε γηα ηνλ Δπαγγεικαηηθό Καξθίλν, 1974 Νν. 147 

10 ύκβαζε γηα ην Μέγηζην Μεηαθεξόκελν Φνξηίν, 1967 Νν. 127 

11 ύζηαζε γηα ην Μέγηζην Μεηαθεξόκελν Φνξηίν, 1967 Νν. 128  

 

ηα αλσηέξσ πξνζηίζεληαη σο ππνρξεσηηθψο εθαξκφζηκα φια ηα ελ ηζρχεη λνκηθά θείκελα 

φπσο εγθχθιηνη, νδεγίεο  θιπ.  ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνίαλ θάπνην απφ ηα αλσηέξσ 

λνκνζεηήκαηα αληηθαηαζηαζεί απφ λεψηεξν, ηζρχεη ζαθψο ε λεψηεξε έθδνζε ηνπ, αθφκα θαη 

εάλ δελ αληηθαηαζηάζεθε ζην παξφλ ηεχρνο.  

 

ε εηδηθά ζέκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη έγθπξνη δηεζλείο θαλνληζκνί πξφιεςεο αηπρεκάησλ.  

  

http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/c167.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/r053.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/c013.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/c162.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/r172.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/c170.htm
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ΘΟΡΤΒΟ 
   Ζ πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ είλαη αξθεηά επαηζζεηνπνηεκέλε ελάληηα ζε ρεκηθνχο 

θηλδχλνπο, φρη φκσο θαη ζηνπο θηλδχλνπο απφ ην ζφξπβν. Καη φκσο, ν ππέξκεηξνο ζφξπβνο 

κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηα επαίζζεηα θχηηαξα ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ απηηνχ ζε ηέηνην βαζκφ 

πνπ ε αθνπζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ λα εμνκνησζεί κε απηή ελφο ππεξήιηθα πνιχ 

πξηλ ν πξψηνο αγγίμεη ηε ζχληαμε. Δίλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί φηη νπνηαδήπνηε 

ππέξκεηξε έθζεζε ζε ζφξπβν έρεη θαηαζηξεπηηθέο θαη κε αλαζηξέςηκεο ζπλέπεηεο. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ε κείσζε ηεο αθνήο πέξαλ ελφο νξίνπ, ζεσξείηαη θαη λνκηθά, επαγγεικαηηθή 

αζζέλεηα. 

Σημεία προζοτής  

 Ο ζφξπβνο πάλσ απφ 85 dB(A) είλαη επηθίλδπλνο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε 

ηεο αθνήο.  

 Ο ζφξπβνο κέζσλ θαη πςειψλ ζπρλνηήησλ (2-5 Khz) είλαη ν πιένλ επηθίλδπλνο γηα 

ηελ αθνή.  

 Πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ θξνπζηηθφ ζφξπβν (κε έκθαζε ζηνλ κε 

αλακελφκελν).  

 Αχμεζε ηνπ ζνξχβνπ θαηά 3 dB(A) ζπλεπάγεηαη δηπιαζηαζκφ ηεο ερεηηθήο πίεζεο, 

άξα θαη ηεο βιαπηηθφηεηάο ηνπ.  

 Ο ρξφλνο έθζεζεο ζηνλ ζφξπβν είλαη αλάινγνο ηνπ βιαπηηθνχ ηνπ απνηειέζκαηνο.  

 Ο ζφξπβνο απνηειεί αίηην ή ζπλαίηην ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αηπρεκάησλ.  

 Ζ ζπλερήο έθζεζε ζε ζφξπβν πξνθαιεί ςπρνινγηθή έληαζε θαη επεξεάδεη ηηο 

θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ.  

 Ζ πξνζνρή πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ εθηίκεζε ηεο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

ζφξπβν πεξηζζφηεξν, απφ ηνλ ζφξπβν απηφλ θαζ’ εαπηφλ.  

 Σα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο θαηά ηνπ ζνξχβνπ απνηεινχλ ηε ιηγφηεξν επηζπκεηή 

ιχζε θαη δελ πξέπεη λα επηιέγνληαη γηα ζπλερή πξνζηαζία (έθζεζε ζε νθηάσξε 

βάζε).  
 

Πεγά: Tν αλσηΫξσ θεέκελν απνηειεέ ζρεηηθό απόζπαζκα από ην Δθπαηδεπηηθό ΠαθΫην 
"ΑζθΪιεηα θαη Τγεέα ζηα ΣερληθΪ Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997 
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ΥΖΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 
   ηνπο δηάθνξνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο γίλεηαη δηαθίλεζε θαη ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ. Απηή 

ηε ζηηγκή ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 1.000.000 ρεκηθέο νπζίεο, απφ ηηο νπνίεο νη 40.000 

έσο 50.000 είλαη ελ δπλάκεη επηθίλδπλεο νπζίεο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

αιιά θαη γηα ην πεξηβάιινλ. Δλ ηνχηνηο, νη ρεκηθέο νπζίεο ζε κεγάιν βαζκφ παχνπλ λα 

απνηεινχλ απεηιή, αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ζσζηέο κέζνδνη εξγαζίαο θαη ηα θαηάιιεια κέζα 

θαη κέηξα πξνζηαζίαο. Οξηζκέλα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα εξγνηάμηα ησλ 

ηερληθψλ έξγσλ, φπσο ηα δηαιπηηθά, ηα ρξψκαηα, ηα βεξλίθηα, ε πίζζα, ν αθξφο 

πνιπνπξαηζάλεο θ.ά., δελ παχνπλ λα είλαη επηθίλδπλα αλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ρξφληα ηψξα.\ 

 

Σημεία προζοτής  

 Οξηζκέλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη ελ δπλάκεη επηθίλδπλεο γηα ηνλ ρξήζηε.  

 Πάλσ ζε θάζε δνρείν πνπ πεξηέρεη κηα ρεκηθή νπζία, πξέπεη λα ππάξρνπλ νη εηηθέηεο 

αζθαιείαο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Κάζε ρεκηθή νπζία εθηφο απφ ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

ηελ αληίζηνηρε θάξηα ρεκηθήο αζθαιείαο, φπνπ πεξηέρνληαη ιεπηνκεξείο  

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο, ζπκπηψκαηα, κέηξα πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο.  

 Ζ παξνρή ησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, είλαη ππνρξέσζε 

ηνπ εξγνδφηε ελψ ε ρξήζε ηνπο, είλαη ππνρξέσζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 Οη ζπζθεπαζίεο ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ πξέπεη λα ειέγρνληαη σο πξνο ηε δηαξξνή.  

 Καηά ηελ απνζήθεπζε ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη ηα εχθιεθηα 

πιηθά.  

 ε θάζε εξγαζηαθφ ρψξν πξέπεη λα είλαη γλσζηφ ην είδνο ηεο ζθφλεο θαη ε 

ζπγθέληξσζή ηεο, γηα λα είλαη δπλαηή ε κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ.  
 

Πεγά: Tν αλσηΫξσ θεέκελν απνηειεέ ζρεηηθό απόζπαζκα από ην Δθπαηδεπηηθό ΠαθΫην 
"ΑζθΪιεηα θαη Τγεέα ζηα ΣερληθΪ Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997 

 
ΔΚΡΖΚΣΗΚΔ ΤΛΔ 

   Οη εθξεθηηθέο χιεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ζηα ηερληθά έξγα, θπξίσο γηα ηελ εμφξπμε 

πεηξσκάησλ θαηά ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ησλ ηερληθψλ έξγσλ. Οη εξγαζίεο κε 

εθξεθηηθέο χιεο απαηηνχλ απζηεξά κέηξα αζθαιείαο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπο, γηα ηελ 

απνθπγή αλεπηζχκεηεο έθξεμεο. 

Σημεία προζοτής  

 Σα εθξεθηηθά πξέπεη λα ηα ρεηξίδνληαη κφλνλ αδεηνχρνη γνκσηέο-ππξνδφηεο.  

 Οη εθξεθηηθέο χιεο πξέπεη λα θέξνπλ ζηε ζπζθεπαζία ζήκαλζε.  

 Σα θαςχιηα θαη νη εθξεθηηθέο χιεο πξέπεη λα κεηαθέξνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη 

μερσξηζηά.  

 Οη απνζήθεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ηεο λνκνζεζίαο θαη γηα 

ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ηνπο απαηηείηαη εηδηθή άδεηα.  

 Καηά ηε γφκσζε ησλ δηαηξεκάησλ πξέπεη λα είλαη παξφληεο κφλνλ ν αδεηνχρνο 

γνκσηήο-ππξνδφηεο θαη ν εμνπζηνδνηεκέλνο βνεζφο ηνπ.  

 Πξηλ ηελ ππξνδφηεζε πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζζεί ε κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

νπνηνπδήπνηε αηφκνπ ζηελ πεξηνρή ηεο έθξεμεο.  

 Απαγνξεχεηαη ε άκεζε πξνζέγγηζε θαη νπνηαδήπνηε εξγαζία κεηά ηελ ππξνδφηεζε, 

πξηλ ηνλ έιεγρν απφ ηνλ αδεηνχρν γνκσηή-ππξνδφηε.  
 

Πεγά: Tν αλσηΫξσ θεέκελν απνηειεέ ζρεηηθό απόζπαζκα από ην Δθπαηδεπηηθό ΠαθΫην 
"ΑζθΪιεηα θαη Τγεέα ζηα ΣερληθΪ Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997 

 



ΦΑΚΔΛΟ  ΑΦΑΛΔΗΑ                                                                                                                 30/54                                                                              ΓΖΜΟ ΑΓΡΗΝΗΟΤ 

      ΚΑΗ  ΤΓΔΗΑ                                                                                                                                                                                                                                               Γ/ΝΖ  ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

ΠΤΡΚΑΓΗΑ 
   Ο θίλδπλνο πξφθιεζεο ππξθαγηάο είλαη ππαξθηφο ζηα ηερληθά έξγα. Ζ πηζαλφηεηα ηνπ 

ζπκβάληνο θαη ε ζνβαξφηεηα ηνπ θηλδχλνπ, είλαη ζπλάξηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ 

ηνπ εξγνηαμίνπ θαη πνηθίινπλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ έξγνπ.  

   Με δεδνκέλε ηε κε κεδεληθή πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο ππξθαγηάο αθελφο θαη ηα 

αλεμέιεγθηα ελδερνκέλσο απνηειέζκαηα ηεο (νιηθή θαηαζηξνθή εγθαηάζηαζεο, εμνπιηζκνχ 

θαη πιηθψλ ή/θαη ζάλαηνο αλζξψπσλ), νθείινπλ νη Δξγνδφηεο (Αλάδνρνη  

ή Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ) λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα θαηά πεξίπησζε κέηξα γηα ηελ 

απνθπγή πξφθιεζεο ππξθαγηάο (πξνιεπηηθά κέηξα) θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο (θαηαζηαιηηθά 

κέηξα). 

Σημεία προζοτής  

 Ζ πξφιεςε ππεξέρεη ηεο θαηαζηνιήο.  

 Σα απηφκαηα ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο/ππξφζβεζεο (εθφζνλ πξνβιέπνληαη) πξέπεη 

λα εγθαζίζηαληαη θαη ελεξγνπνηνχληαη κε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ θαη φρη κεηά ηελ 

νινθιήξσζή ηνπ.  

 Πξέπεη λα ππάξρνπλ ππξνζβεζηηθά κέζα γηα θάζε ηχπν ππξθαγηάο.  

 Οη νδνί δηαθπγήο πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη θαη λα παξακέλνπλ πάληα θαζαξνί θαη 

ειεχζεξνη εκπνδίσλ.  

 Ζ απνζήθεπζε εχθιεθησλ πιηθψλ (αεξίσλ ή πγξψλ) πξέπεη λα γίλεηαη ζε εηδηθνχο 

ρψξνπο.  

 Πξέπεη λα ππάξρεη δηαζέζηκν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζηελ ππξαζθάιεηα, ζε φιεο 

ηηο βάξδηεο  

 Όια ηα κεραλήκαηα θαη νρήκαηα πξέπεη λα θέξνπλ θαηάιιειν ππξνζβεζηήξα.  

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θιφγαο ρσξίο έγθξηζε.  

 Πξέπεη λα ππάξρνπλ δψλεο ππξαζθάιεηαο ζε δαζηθέο ή θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο.  

 Απαγνξεχνληαη νη θσηηέο γηα ζέξκαλζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 Γηαθφςηε ηελ ηάζε ζε πεξίπησζε ειεθηξηθήο ππξθαγηάο.  

 Απαγνξεχνληαη νη άδεηνη ππξνζβεζηήξεο ζηα ππξνζβεζηηθά ζεκεία.   
 

Πεγά: Tν αλσηΫξσ θεέκελν απνηειεέ ζρεηηθό απόζπαζκα από ην Δθπαηδεπηηθό ΠαθΫην 
"ΑζθΪιεηα θαη Τγεέα ζηα ΣερληθΪ Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997 

 
  



ΦΑΚΔΛΟ  ΑΦΑΛΔΗΑ                                                                                                                 31/54                                                                              ΓΖΜΟ ΑΓΡΗΝΗΟΤ 

      ΚΑΗ  ΤΓΔΗΑ                                                                                                                                                                                                                                               Γ/ΝΖ  ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΡΔΤΜΑ 
   Σν ειεθηξηθφ ξεχκα παξνπζηάδεη πνιινχο θαη κεγάιεο ζνβαξφηεηαο θηλδχλνπο, ηδηαίηεξα 

ζηα εξγνηάμηα ηερληθψλ έξγσλ, φπνπ νη εγθαηαζηάζεηο είλαη πξνζσξηλέο, βξίζθνληαη θαηά 

θαλφλα ζηελ χπαηζξν θαη ην πξνζσπηθφ δελ έρεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 

Σημεία προζοτής  

 Σν ειεθηξηθφ ξεχκα παξνπζηάδεη πνιινχο θηλδχλνπο γηα αηπρήκαηα. Μπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ππξθαγηά, έθξεμε, αιιά θαη αλαπεξία, αθφκε θαη ζάλαην.  

 Μέηξα αζθαιείαο είλαη ε ρξήζε ρακειήο ηάζεο (42 V), ε κνλσηηθή ζέζε, ε γείσζε 

θαη ν δηαθφπηεο δηαθπγήο.  

 Οη εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ελέξγεηαο πξέπεη λα έρνπλ θαιή γείσζε, λα έρνπλ ηελ 

ζσζηή ζέζε ζην εξγνηάμην θαη ηα ζηνηρεία ηνπο λα ηεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο 

απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ ην έδαθνο.  

 Οη θίλδπλνη απφ ηα ειεθηξηθά δίθηπα πνηθίινπλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ δηθηχνπ 

(ελαέξην, ππφγεην ή βνεζεηηθφ).  

 Οη πίλαθεο δηαλνκήο θαη ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα είλαη ζηεγαλνχ ηχπνπ κε δπλαηφηεηα 

αζθάιηζεο, λα είλαη γεησκέλνη, λα έρνπλ δηαθφπηε δηαθπγήο θαη λα ζπληεξνχληαη 

ηαθηηθά.  

 Οη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινχληαη αθνχ πξψηα έρεη ειεγρζεί ν 

πηζαλφο θίλδπλνο απφ δίθηπα ηεο ΓΔΖ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ζέζε ηνπ έξγνπ.  

 Οη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη θνληά ζε δίθηπα ηεο ΓΔΖ πξέπεη λα γίλνληαη κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή, αθνχ ν θίλδπλνο γηα πηζαλφ αηχρεκα ιφγσ επαθήο ή πξνζέγγηζεο 

κε ην δίθηπν είλαη κεγάινο.  

 Σα θσηηζηηθά ζεκεία θαζψο θαη νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα πξέπεη λα 

παξέρνπλ πξνζηαζία απφ πηζαλή ειεθηξνπιεμία.  
 

Πεγά: Tν αλσηΫξσ θεέκελν απνηειεέ ζρεηηθό απόζπαζκα από ην Δθπαηδεπηηθό ΠαθΫην 
"ΑζθΪιεηα θαη Τγεέα ζηα ΣερληθΪ Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997 
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ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
   Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη εθηέιεζεο ησλ ηερληθψλ έξγσλ εγθαηαιείπνληαη θαη ε 

εθκεράληζε ησλ έξγσλ πξνρσξεί κε γνξγά βήκαηα, έρνληαο ήδε πξνζεγγίζεη έλαλ 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηα κεγάια ηδησηηθά θαη δεκφζηα ηερληθά έξγα. 

   Οη πκβάζεηο εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα αλαθέξνπλ σο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε ηε δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ. Ο 

εμνπιηζκφο πνηθίιεη αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ, ην κέγεζφο ηνπο θαη ηελ ηδηαίηεξε 

δπζθνιία ηνπο (ηνπηθέο ζπλζήθεο), κε εμαίξεζε ηνλ ηππηθφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο απαηηείηαη γηα 

ηε κεηαθνξά πιηθψλ θαη πξνζσπηθνχ -ν νπνίνο επίζεο πνηθίιεη. 

   Οη κεραλέο εθεπξέζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα. Γπζηπρψο ε 

θαθή ρξήζε, ν αθαηάιιεινο ρεηξηζκφο θαη ε πιεκκειήο ζπληήξεζε ζε ζπλδπαζκφ κε 

εμσγελείο παξάγνληεο σο πξνο ην κεράλεκα θαη ην ρεηξηζηή, γίλνληαη αηηία αηπρεκάησλ. 

Σημεία προζοτής  

 Έλα κεράλεκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλνλ γηα ηελ εξγαζία(εο) πνπ έρεη 

θαηαζθεπαζζεί.  

 Απαγνξεχεηαη ε ππεξθφξησζε κεραλήκαηνο.  

 Μφλνλ αδεηνχρνη ρεηξηζηέο επηηξέπεηαη λα ρεηξίδνληαη ηα κεραλήκαηα.  

 Ζ άδεηα ησλ ρεηξηζηψλ πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ.  

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ ζε άζθαιην.  

 Ζ ζπληήξεζε θαη ε ηήξεζε θαξηέιαο (βηβιίνπ) ζπληήξεζεο γηα θάζε κεράλεκα είλαη 

ππνρξεσηηθή.  

 Απαγνξεχνληαη νη απηνζρεδηαζκνί ζηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο.  

 Όια ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ππξνζβεζηήξα θαη θαξκαθείν.  

 Όια ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ θαιψο.  

 Ο εμνπιηζκφο ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα αλαγξάθεη ην θνξηίν 

αλχςσζεο.  

 Πηζηνπνηεηηθφ αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο απαηηείηαη γηα φινπο ηνπο γεξαλνχο.  

 Ζ ζέζε ηνπ κεραλήκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη επηζθαιήο γηα ην ίδην θαη γηα ηξίηνπο.  

 Όια ηα ΜΔ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη πηλαθίδα “ΜΔ”.  

 Ζ θαξφηζα ησλ απηνθίλεησλ θνξηεγψλ πξέπεη λα είλαη ζθεπαζκέλε φηαλ 

κεηαθέξεηαη άκκνο ή 3Α.  

 Ζ επηζεψξεζε ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη πξέπεη λα 

θαηαγξάθεηαη.  

 Δηδηθά κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ιφγσ ελαέξησλ αγσγψλ ελέξγεηαο θαη 

ηειεπηθνηλσληψλ.  

 Πξνζνρή ζηα ππφγεηα δίθηπα θαηά ηελ εθζθαθή ηάθξσλ.  

 Ο εμνπιηζκφο αλχςσζεο (ζακπάληα, ηκάληεο, ζπξκαηφζρνηλα) πξέπεη λα είλαη ζε 

θαιή θαηάζηαζε. Ζ επηζεψξεζή ηνπ είλαη ππνρξεσηηθή πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπ.  
 

Πεγά: Tν αλσηΫξσ θεέκελν απνηειεέ ζρεηηθό απόζπαοκα από ην Δθπαηδεπηηθό ΠαθΫην 
"ΑζθΪιεηα θαη Τγεέα ζηα ΣερληθΪ Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997 
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ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΦΟΡΣΗΧΝ 
   Ζ αλχςσζε θαη ε κεηαθνξά θνξηίσλ ζηα εξγνηάμηα θαηά θαλφλα γίλνληαη κε ρξήζε 

κεραληθψλ κέζσλ (γεξαλνί, παιάγθα, βαξνχιθα θιπ), ελ ηνχηνηο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ γίλνληαη ρεηξσλαθηηθά. Οη ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο (αλχςσζε, κεηαθνξά, 

έιμε, ψζεζε ή απφζεζε θνξηίσλ), έρνπλ σο ζπλήζεηο ζπλέπεηεο:  

 Κφπσζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 Καηαπφλεζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 Αηπρήκαηα.  

 Καζπζηέξεζε ηεο παξαγσγήο.  

   Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαηά ηε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε 

θνξηίσλ, αξθεί λα αλαθεξζεί φηη ζηε Μ. Βξεηαλία ην 12,5% ησλ εξγαηηθψλ ηξαπκαηηζκψλ 

νθείιεηαη ζηελ ππεξπξνζπάζεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Απφ απηνχο ηνπο ηξαπκαηηζκνχο, ην 74% 

πξνθιήζεθε θπξίσο απφ αλχςσζε θνξηίσλ, ελψ σο ζπλέπεηα απηψλ ην 61% ησλ 

εξγαδνκέλσλ παξνπζίαζε ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ κέζε. 

   Ζ ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ θάλεη ηελ εξγαζία πην εχθνιε θαη πην απνδνηηθή, παξφιν πνπ 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα πξνθιεζνχλ αηπρήκαηα, φπσο φηαλ ε ιεηηνπξγία ηνπ 

κεραλήκαηνο δελ είλαη θαιή ή φηαλ δελ ηεξνχληαη νη θαλφλεο αζθαιείαο θαηά ηε ρξήζε ηνπ. 

Σημεία προζοτής  

 Ζ δηαθίλεζε θνξηίσλ κε κεραληθά κέζα πξέπεη λα πξνηηκάηαη ζε ζρέζε κε ηελ 

ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ, φπνπ είλαη εθηθηή.  

 Απαξαίηεηε είλαη ε εθ ηνπ λφκνπ πξφιεςε ησλ πηζαλψλ αηπρεκάησλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθιεζνχλ θαηά ηελ εξγαζία. Πξέπεη λα ππάξρεη φκσο θαη πξνιεπηηθφο ζρεδηαζκφο 

θαλφλσλ απφ ηνλ εξγνδφηε γηα ηελ απνθπγή ηπραίσλ ζπκβάλησλ, φπσο θαη 

θαηάιιειε νξγάλσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

 Πξέπεη λα ηεξνχληαη νη βαζηθνί θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία θαη 

ρξήζε ησλ κεραληθψλ κέζσλ (ζπζθεπέο αλχςσζεο, νρήκαηα, ρσκαηνπξγηθά 

κεραλήκαηα θηι).  

 Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε πξνιεπηηθά κέηξα αζθαιείαο γηα ηε 

ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη ηπρφλ κειινληηθά 

αηπρήκαηα.  
 

Πεγά: Tν αλσηΫξσ θεέκελν απνηειεέ ζρεηηθό απόζπαζκα από ην Δθπαηδεπηηθό ΠαθΫην 
"ΑζθΪιεηα θαη Τγεέα ζηα ΣερληθΪ Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997 
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ΔΚΚΑΦΔ 
   ηα πεξηζζφηεξα ηερληθά έξγα απαηηνχληαη εξγαζίεο εθζθαθψλ. Οη ζπλδεφκελνη θίλδπλνη 

κε ηηο εξγαζίεο εθζθαθψλ είλαη ζεκαληηθνί, αξθεί λα ζεκεησζεί φηη ε ππνρψξεζε ελφο κφλνλ 

θπβηθνχ κέηξνπ εδάθνπο αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζε 1,2 - 1,5 ηφλνπο βάξνο. 

Σημεία προζοτής  

 Πξηλ ηελ εθζθαθή απαηηείηαη έξεπλα ηνπ εδάθνπο.  

 Πξηλ ηελ εθζθαθή απαηηείηαη έξεπλα ησλ ππνγείσλ δηθηχσλ.  

 Ζ αληηζηήξημε πξέπεη (αλ απαηηείηαη) λα ηνπνζεηείηαη έγθαηξα.  

 Οη εθζθαθέο πξέπεη λα πεξηθξάζζνληαη θαηάιιεια θαη πιήξσο.  

 Έμνδνη απφ ηηο εθζθαθέο (πρ ζθάιεο), πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε απνζηάζεηο κηθξφηεξεο 

ησλ 24m κεηαμχ ηνπο.  

 Ο θσηηζκφο θαη ν αεξηζκφο βαζέσλ ηάθξσλ πξέπεη λα ειέγρεηαη.  

 Απαηηείηαη έιεγρνο ησλ εθζθαθψλ κεηά απφ θάζε βξνρφπησζε.  

 Απαγνξεχνληαη απνζέζεηο πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 60cm 

απφ ην ρείινο ηνπ πξαλνχο.  

 Κακία εθζθαθή δελ είλαη αζθαιήο.  

 Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ζε ηάθξνπο φηαλ έρνπλ πιεκκπξίζεη.  

 Δπηβάιιεηαη πξφβιεςε απνξξνήο νκβξίσλ.  

 Απαηηείηαη αληηζηήξημε φισλ ησλ θαζέησλ ζηνηρείσλ ή κεηάζεζή ηνπο, φπνπ 

θηλδπλεχνπλ απφ ηελ εθζθαθή.  

 Απαηηείηαη αζθαιήο γεθχξσζε ηάθξσλ γηα ηε δηέιεπζε νρεκάησλ θαη πεδψλ.  

 Απαγνξεχεηαη ε ππνζθαθή κεραλεκάησλ  

 Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ζην πφδη ηνπ πξαλνχο βαζηψλ εθζθαθψλ, αλ δελ ιεθζνχλ 

εηδηθά κέηξα.  

 Ζ πεξίθξαμε ησλ εθζθαθψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε θαηάιιειε απφζηαζε απφ ην ρείινο 

ηνπ πξαλνχο.  
 

Πεγά: Tν αλσηΫξσ θεέκελν απνηειεέ ζρεηηθό απόζπαζκα από ην Δθπαηδεπηηθό ΠαθΫην 
"ΑζθΪιεηα θαη Τγεέα ζηα ΣερληθΪ Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997 
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ΔΡΓΑΗΔ ΜΔ ΗΚΡΗΧΜΑΣΑ 
   Σα ηθξηψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε χςνο ζηα ηερληθά έξγα. 

Οη ζνβαξνί θίλδπλνη πνπ ελέρνπλ νη εξγαζίεο απηέο απαηηνχλ ηελ ηήξεζε απζηεξψλ θαλφλσλ 

αζθαιείαο. Σν είδνο ηνπ ηθξηψκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε, εμαξηάηαη 

θχξηα απφ ην χςνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

Σημεία προζοτής  

 Αλάινγα κε ην χςνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην 

θαηάιιειν ηθξίσκα.  

 Γηα ηα ζηαζεξά ηθξηψκαηα ζπληάζζεηαη ππεχζπλε δήισζε, κεηά απφ έιεγρν θαη πξηλ 

ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή, ε 

νπνία θαηαηίζεηαη ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο.  

 Σα κεηαιιηθά ηθξηψκαηα πξέπεη λα θέξνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ θαη λα 

ζπλαξκνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

 Ζ ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ 

εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ.  

 Σα ηθξηψκαηα δελ πξέπεη λα απνζπλαξκνινγνχληαη ελ κέξεη θαηά ηελ πξφνδν ησλ 

εξγαζηψλ.  

 Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά θαη θαιά 

ζπληεξεκέλα.  

 Σα ηθξηψκαηα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη κε αζθαιή ηξφπν ζην έδαθνο.  

 Σα ζηαζεξά ηθξηψκαηα πξέπεη λα δέλνληαη κε αζθαιή ηξφπν ζηελ νηθνδνκή.  

 Σα δάπεδα εξγαζίαο πξέπεη λα έρνπλ πιάηνο ην ειάρηζηνλ 60cm θαη λα απνηεινχληαη 

απφ ηξία καδέξηα.  

 Σα δάπεδα ησλ ηθξησκάησλ δελ πξέπεη λα ππεξθνξηψλνληαη.  

 Ζ ζχλδεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πεξηγξάθεη ε λνκνζεζία.  

 Πξέπεη λα ππάξρνπλ νπσζδήπνηε ρηαζηί αληεξίδεο.  

 Πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε δάπεδν εξγαζίαο θνππαζηή (ζε χςνο 1m), παξάιιειε 

ζαλίδα ζην κεζνδηάζηεκα θαη ζσξάθην (ζνβαηεπί).  
 

Πεγά: Tν αλσηΫξσ θεέκελν απνηειεέ ζρεηηθό απόζπαζκα από ην Δθπαηδεπηηθό ΠαθΫην 
"ΑζθΪιεηα θαη Τγεέα ζηα ΣερληθΪ Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997 
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ΚΤΡΟΓΔΣΖΔΗ 
   ε φια ζρεδφλ ηα ηερληθά έξγα ππάξρνπλ εξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο, είηε απηέο είλαη έλαο 

ηνίρνο αληηζηήξημεο είηε ν θέξσλ νξγαληζκφο ελφο θηηξίνπ. Οη εξγαζίεο απηέο, είλαη εθείλεο 

πνπ απφ ηε θχζε ηνπο νξγαλψλνπλ ηελ κνξθή ηνπ εξγνηαμίνπ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα εθείλεο 

ηηο θηηξηαθέο θαηαζθεπέο, φπσο γηα παξάδεηγκα, κηα θιίκαθα, πνπ δεκηνπξγνχλ πξνζβάζεηο 

ζηα δηάθνξα επίπεδα εξγαζηψλ. 

   ηηο εξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ, 

νη νπνίνη εξγάδνληαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε εηδηθεπκέλσλ ηερληηψλ, γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά 

θξηζηκφηεξε ηελ αζθάιεηα ζηηο εξγαζίεο απηέο. 

 

Σημεία προζοτής  

 Ο μπιφηππνο είλαη κηα πξφρεηξε θαηαζθεπή θαη ε ππεξθφξησζή ηνπ ηνπηθά, 

εγθπκνλεί θηλδχλνπο θαηάξξεπζεο.  

 Σα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηηο εξγαζίεο 

θαινππψκαηνο νη εξγαδφκελνη, εθηφο ηνπ θξάλνπο, πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

επηιεγκέλα γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηα άλσ θαη θάησ άθξα.  

 Καηά ηε θνξηνεθθφξησζε ηνπ νπιηζκνχ γηα ην ζηδέξσκα, πξέπεη λα απαγνξεχεηαη ε 

δηέιεπζε νπνηνπδήπνηε θάησ απφ ηα αλπςσκέλα θνξηία.  

 Σα θηλνχκελα κέξε ησλ κεραλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θνπή ή θάκςε ηνπ 

νπιηζκνχ, πξέπεη λα θέξνπλ ηνπο θαηάιιεινπο πξνθπιαθηήξεο γηα ηελ απνθπγή 

αηπρεκάησλ.  

 Καηά ηηο εξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο δελ πξέπεη λα κεηαθηλείηαη θαλείο, θάησ ή θνληά 

ζηνλ μπιφηππν.  

 Σα πηηζηιίζκαηα απφ λσπφ ζθπξφδεκα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη γξήγνξα απφ ηα 

ζεκεία δηέιεπζεο ησλ πεδψλ, γηα λα κελ πξνθιεζνχλ αηπρήκαηα.  
 

Πεγή: Tν αλσηέξσ θείκελν απνηειεί ζρεηηθό απόζπαζκα από ην Δθπαηδεπηηθό Παθέην 

"Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηα Σερληθά Δξγα", Δργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997 
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ΟΓΖΓΗΑ 1. 

ΑΦΑΛΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΦΟΡΣΗΧΝ 

 

1.1 Οδεγίεο γηα Αζθαιή Αλύςσζε Φνξηίσλ 

Ζ αλχςσζε θνξηίσλ είλαη κία ηδηαίηεξα επηθίλδπλε εξγαζία θαη απφ ηηο ζπρλφηεξεο αηηίεο 

πξφθιεζεο αηπρεκάησλ. Γηα απηφ, εθάξκνζε ηηο παξαθάησ νδεγίεο:  
 

1. 

Έιεγμε εάλ νη αξηάλεο πνπ ρξεζηκνπνηείο (ζπξκαηφζρνηλα, αιπζίδεο, θαζθηέο ή 

ζρνηληά) είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη φηη ν γάληδνο δηαζέηεη αζθάιεηα. Αλ 

δηαπηζηψζεηο θζνξέο ή θάπνην ειάηησκα αλάθεξέ ην ακέζσο ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ 

ψζηε λα αληηθαηαζηαζεί. 

2. 
Γεληθά λα απνθεχγεηο λα ρξεζηκνπνηείο αξηάλεο απφ ηλψδεο ζρνηλί γηαηί ε αληνρή 

ηνπ πνηθίιεη ζεκαληηθά, αλάινγα κε ην πιηθφ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν. 

3. 

Αλ δηαπηζηψζεηο φηη ν ρεηξηζηήο ηνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο δελ είλαη θάηνρνο 

αδείαο, ή αληηιεθζείο φηη ν ρεηξηζηήο δελ βξίζθεηαη ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε 

ιφγσ θαηαλάισζεο νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ρξήζεο θαξκάθσλ ή θάπνηνπ 

εκθαλνχο πξνβιήκαηνο πγείαο αλάθεξέ ην ακέζσο ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ. 

4. 

Μελ ρξεζηκνπνηείο απηνζρεδηαζκνχο θαηά ηελ πξφζδεζε ηνπ θνξηίνπ φπσο 

ζπξκαηφζρνηλα, ζρνηληά ή αιπζίδεο πνπ έρνπλ δεζεί θφκπν γηα λα θνληχλνπλ, αιιά 

θαηάιιεια λαπηηθά θιεηδηά. 

5. 

Δάλ αλαξηάο θάπνην θνξηίν πνπ απνηειείηαη απφ επί κέξνπο ηκήκαηα θξφληηζε λα 

είλαη δεκέλα ζσζηά θαη αζθαιηζκέλα γηα λα απνθχγεηο ηελ πηψζε ηνπο απφ ηπραία 

θίλεζε. Να δεηάο πάληα απφ ηνλ πξντζηάκελν ζνπ λα ειέγρεη ηελ αλάξηεζε. 

6. 
Να ρξεζηκνπνηείο γάληηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ ζνπ απφ αηρκεξέο γσλίεο 

ηνπ θνξηίνπ ή απφ ζξαπζκέλα ζχξκαηα ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ. 

7. 
Καηά ηελ αλάξηεζε θνξηίνπ κε ζρνηληά ή θαζθηέο λα θξνληίδεηο πξηλ ηελ ρξήζε 

ηνπο λα κελ είλαη ζηξηκκέλα. 

8. 
Ζ αξηάλε πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηε βάζε ηνπ αγθίζηξνπ θαη φρη ζηε κχηε ηνπ, 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αθνχζηα κεηαηφπηζε ηνπ θνξηίνπ θαηά ηελ αλχςσζε. 

9. Σα θνξηία πξέπεη λα αλπςψλνληαη πάληα θαηαθφξπθα. 

10. 

Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε επαθή κε δηαθηλνχκελν θνξηίν, πξηλ απηφ εδξαζζεί θαη 

αθηλεηνπνηεζεί κε αζθάιεηα ζην ρψξν κεηαθνξάο ηνπ. Να ρξεζηκνπνηείο “αέξεδεο” 

(2 ζρνηληά) γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θνξηίνπ θαηά ηελ αλχςσζε θαη ηελ 

κεηαθίλεζή ηνπ 

11. 
Με ζηέθεζαη θάησ απφ αλπςσκέλν θνξηίν θαη θξφληηδε πάληα λα ζε βιέπεη ν 

ρεηξηζηήο. 

12. 

Αλ ν ρεηξηζηήο δελ έρεη θαιή νξαηφηεηα ζε θάπνην ηκήκα ηεο δηαδξνκήο ηνπ 

θνξηίνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ εξγαζίαο πξέπεη λα ππάξρεη έκπεηξνο θνπκαληαδφξνο 

γηα λα ηνλ θαζνδεγήζεη. Καλέλαο, εθηφο απφ πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ θαηάιιειε 

εκπεηξία θαη εθπαίδεπζε δελ πξέπεη λα θάλεη ζήκαηα θαζνδήγεζεο ζηνπο ρεηξηζηέο 

αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ. 

13. Να απνθεχγεηο λα εξγάδεζαη ή λα θηλείζαη κέζα ζηελ αθηίλα δξάζεο ηνπ γεξαλνχ. 

14. 
Οη εξγαζίεο πξέπεη λα δηαθφπηνληαη εάλ ππάξρνπλ αληίμνεο ζπλζήθεο, φπσο 

δπλαηφο άλεκνο, θαθή νξαηφηεηα, βξνρή θ.ιπ. 

15. 
Απαγνξεχεηαη απζηεξά ζην πξνζσπηθφ λα κεηαθηλείηαη αλαξηεκέλν ζε 

ζπξκαηφζρνηλα, άγθηζηξα, θάδνπο, πεξφλεο, κπνχκεο ή πάλσ ζε θνξηία. 
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1.2 Οδεγίεο γηα Αζθαιή Υεηξσλαθηηθή Γηαθίλεζε Φνξηίσλ 
   Ζ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ είλαη απφ ηηο ζπρλφηεξεο αηηίεο πξφθιεζεο αηπρεκάησλ 

θαη βιάβεο ηεο πγείαο. Γηα απηφ, εθάξκνζε ηηο παξαθάησ νδεγίεο:  
 

  Να ρξεζηκνπνηείο θφξκα εξγαζίαο ρσξίο ειεχζεξα άθξα πνπ κπνξεί λα ζθαιψζνπλ 

θάπνπ ηελ ψξα ηεο κεηαθνξάο 

  
Να ρξεζηκνπνηείο γάληηα εξγαζίαο θαη ππνδήκαηα αζθαιείαο κε κεηαιιηθή 

πξνζηαζία δαθηχισλ θαη αληηνιηζζεηηθή ζφια 

  
Αλ ππάξρεη θίλδπλνο πξφζθξνπζεο ή πηψζεο αληηθεηκέλσλ λα ρξεζηκνπνηείο 

θξάλνο. 

  
Όηαλ ην θνξηίν είλαη βαξχ δήηεζε βνήζεηα απφ δεχηεξν άηνκν. Ζ ρεηξσλαθηηθή 

κεηαθνξά θνξηίσλ θξχβεη πνιινχο θηλδχλνπο 

  Καηά ηελ αλχςσζε θνξηίσλ πξέπεη λα εθαξκφδεηο ηηο αθφινπζεο αξρέο:  

 ε ζπνλδπιηθή ζηήιε πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε φξζηα ζέζε  

 ηα πφδηα λα είλαη ιπγηζκέλα, αλνηρηά, ην θνξηίν λα βξίζθεηαη 

αλάκεζά ηνπο θαη ην έλα πέικα λα εθάπηεηαη ζην έδαθνο  

 λα ηνπνζεηείο ην ζψκα ζνπ φζν πην θνληά ζην πξνο αλχςσζε 

βάξνο  

 ην ζεκείν ιαβήο πξέπεη λα θξαηηέηαη ζηαζεξά θαη κε αζθάιεηα  

 πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο ηνπ θνξκνχ ηνπ 

ζψκαηνο  

Ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηελ αλχςσζε θνξηίσλ, έρεη ην χςνο αλχςσζεο ηνπ 

θνξηίνπ. πγθεθξηκέλα ζπληζηάηαη: 

 κεηαθνξά απφ ην δάπεδν κέρξη ηνπ χςνπο ησλ γνλάησλ 

  κεηαθνξά απφ ην χςνο ησλ γνλάησλ κέρξη ηνπ χςνπο ησλ αγθψλσλ  

 κεηαθνξά απφ ην χςνο ησλ αγθψλσλ κέρξη ην χςνο ησλ ψκσλ.  

 Μεγαιχηεξν χςνο αλχςσζεο ζεκαίλεη πεξηζζφηεξν επίπνλε πξνζπάζεηα, 

άξα θαη πην επηθίλδπλε.  

 

  
Καηά ηε κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ, πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο αξρέο: 

 Oη δηαδξνκέο πξέπεη λα ειέγρνληαη, πξηλ ηε κεηαθνξά, γηα ηπρφλ χπαξμε 

κηθξνπαγίδσλ θαη ν θσηηζκφο λα είλαη επαξθήο.  

 Αλ έλα θνξηίν κεηαθέξεηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα άηνκα, πξέπεη λα 

ζπληνλίδνληαη νη θηλήζεηο ηνπο. Αλ ηα άηνκα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηξία, 

πξέπεη λα δηαηάζζνληαη θαζ’ χςνο. Σν ςειφηεξν απφ απηά δελ πξέπεη λα 

βξίζθεηαη πνηέ ζηε κέζε.  

Σν θνξηίν πξέπεη λα θξαηηέηαη θάζεηα σο πξνο ην θέληξν βάξνπο ηνπ, κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα πεξηνξίδνληαη νη πξνζπάζεηεο γηα λα θξαηεζεί ζε ηζνξξνπία.  

  
Απαγνξεχεηαη ε ξίςε πιηθψλ απφ ςειά εθηφο αλ ππάξρεη επηηεξεηήο πνπ ζα 

θξνληίδεη λα απνθιεηζηεί ν επηθίλδπλνο ρψξνο, ζα πξνζέρεη λα κελ πιεζηάζεη 

θαλείο θαη ζα θαλνλίδεη πφηε ζα αξρίδεη ή ξίςε. 
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ΟΓΖΓΗΑ 2.  
ΑΦΑΛΖ ΥΡΖΖ ΦΟΡΖΣΧΝ ΚΛΗΜΑΚΧΝ (ΣΤΠΟΤ-Λ) 

 

Όηαλ απαηηείηαη εξγαζία ζε χςνο, νη θνξεηέο θιίκαθεο δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο 

ππνθαηάζηαην ησλ ζθαισζηψλ, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ:  

 

 

 ε εξγαζία απαηηεί δξαζηεξηφηεηεο κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ή πνιιψλ 

δξαζηεξηνηήησλ  

 ε εξγαζία απαηηεί ρεηξηζκφ νγθσδψλ ή βαξηψλ αληηθεηκέλσλ  

 ν ρεηξηζηήο εξγάδεηαη κφλνο ηνπ.  
 

Καηά ηε ρξήζε θνξεηψλ θιηκάθσλ ηχπνπ-Λ, νη παξαθάησ πξαθηηθή αζθαιείαο πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε:  

 

1. Οη θιίκαθεο πξέπεη λα έρνπλ ζήκαλζε CE απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.  

2. Οη θιίκαθεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα ειέγρνληαη πξηλ ηε 

ρξήζε.  

3. Οη θιίκαθεο δελ πξέπεη λα δέρνληαη βάξνο κεγαιχηεξν απφ απηφ γηα ην νπνίν έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί νχηε λα μεπεξλνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή.  

4. Οη θιίκαθεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ 

ζρεδηαζηεί.  

5. Οη θιίκαθεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε ζηαζεξέο θαη επίπεδεο επηθάλεηεο 

εθηφο εάλ έρνπλ εμαζθαιηζηεί γηα ηελ απνθπγή ηπραίαο κεηαθίλεζεο. Ο ρψξνο γχξσ 

απφ ηελ θνξπθή θαη ηελ βάζε ηεο θιίκαθαο πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφο.  

6. Οη θιίκαθεο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε νιηζζεξέο επηθάλεηεο εθηφο εάλ 

έρνπλ εμαζθαιηζηεί ψζηε λα απνθεπρζεί ηπραία κεηαθίλεζε.  

7. Όηαλ νη θιίκαθεο ηνπνζεηνχληαη ζε ρψξνπο πνπ είλαη δηάδξνκνη, πφξηεο θ.ιπ. ή ζε 

ζεκεία φπνπ κπνξεί λα κεηαθηλεζνχλ ιφγσ ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ ή 

θπθινθνξίαο, ηφηε έλα δεχηεξν άηνκν πξέπεη λα βξίζθεηαη θνληά ζηε ζθάια ψζηε λα 

απνθεπρζεί ηπραία κεηαθίλεζε. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κηα νξηνζέηεζε είλαη 

αξθεηή ψζηε λα δηαηεξήζεη ηελ θπθινθνξία θαη ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο καθξηά 

απφ ηελ θιίκαθα.  

8. Οη κεηαιιηθέο θνξεηέο θιίκαθεο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εξγαζίεο κε 

ειεθηξηθφ ξεχκα ή ζε ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα έιζνπλ ζε επαθή ειεθηξηθφ ξεχκα.  

9. Οη θιίκαθεο πξέπεη πάληα λα αλνίγνπλ πιήξσο θαη λα ελεξγνπνηείηαη ν κεραληζκφο 

ζηαζεξνπνίεζεο.  

10. Οη ρεηξηζηέο δελ πξέπεη λα αλεβαίλνπλ ςειφηεξα απφ ην δεχηεξν ζθαινπάηη απφ ηελ 

θνξπθή.  

11. Οη ρεηξηζηέο δελ πξέπεη λα πξνζπαζνχλ λα θηάζνπλ ζε ζεκεία πην καθξηά απφ ην 

κήθνο ηνπ ηελησκέλνπ ρεξηνχ ηνπο εθαηέξσζελ ηεο θιίκαθαο. Δάλ απαηηείηαη λα 

θηάζνπλ πην καθξηά είλαη πξνηηκφηεξν λα κεηαθηλήζνπλ ηελ θιίκαθα.  

12. Σα εξγαιεία ρεηξφο θαη άιια πιηθά κπνξεί λα γίλνπλ επηθίλδπλα εθηφο εάλ 

αθνινπζεζνχλ αζθαιείο πξαθηηθέο. Σνπνζεηψληαο ηα εξγαιεία ζε ζήθε ηα ρέξηα ηνπ 

ρεηξηζηή είλαη ειεχζεξα γηα λα αλέβεη ζηελ θιίκαθα.  

13. Όηαλ ν ρεηξηζηήο αλεβαίλεη ή θαηεβαίλεη ηε θιίκαθα πξέπεη έρεη πξφζσπν πξνο ηα 

ζθαινπάηηα.  

εκείσζε: Ο παξαπάλσ θαηάινγνο πηζαλψλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ δελ λαη 

εμαληιεηηθφο. Δηδηθά κέηξα πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα εηδηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 
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ΟΓΖΓΗΑ 3.  
ΤΠΑΗΘΡΗΔ ΔΡΓΑΗΔ Δ ΤΝΘΖΚΔ ΚΑΤΧΝΑ.  

 

Οη νδεγίεο απηέο ελδηαθέξνπλ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνινχληαη ζε ππαίζξηεο 

εξγαζίεο.  

 

   Θεξκηθή θαηαπφλεζε εξγαδνκέλνπ εκθαλίδεηαη φηαλ ην άκεζν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ 

είλαη πνιχ ζεξκφ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε θνπηαζηηθή ή κε εξγαζία κπνξεί λα επηθέξεη 

ζεκαληηθή κείσζε παξαγσγηθφηεηαο ή κείσζε ηεο πξνζνρήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνθπγή 

αηπρήκαηνο ή αίζζεζε δπζαλεμίαο ή αθφκε θαη βιάβε ζηελ πγεία ηνπ εξγαδνκέλνπ. Σέηνηα 

θαηάζηαζε κπνξεί λα ππάξμεη ζαλ ζπλέπεηα θαχζσλαο ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ. 

   Καχζσλαο είλαη ην κεηεσξνινγηθφ θαηλφκελν φπνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πνπ 

πεξηβάιιεη ην ρψξν εξγαζίαο είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη θαηάζηαζε ζεξκηθήο 

θαηαπφλεζεο, θαη αλαγγέιιεηαη απφ ηελ Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία. 

 

Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζεξκηθή θαηαπφλεζε είλαη :  

 Θεξκνθξαζία μεξνχ ζεξκνκέηξνπ  

 ρεηηθή πγξαζία  

 Σαρχηεηα αέξα  

 Αθηηλνβνιία  

 Βαξχηεηα εξγαζίαο  

 Δλδπκαζία  

 Δγθιηκαηηζκφο εξγαδνκέλνπ: είλαη ε θπζηνινγηθή δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ηελ 

πξνζαξκνγή ζην ζεξκφ πεξηβάιινλ κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ βαζηθνχ κεηαβνιηζκνχ, 

ηεο αχμεζεο ηεο εθίδξσζεο θαη θαη ηεο κείσζεο απψιεηαο ειεθηξνιπηψλ (άιαηα) κε 

ηνλ ηδξψηα. Ο εγθιηκαηηζκφο επηηπγράλεηαη εληφο 7-10 εκεξψλ.  

 Καηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ.  

 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΑΤΧΝΑ 
 Μπτθέο ζπζπάζεηο (θξάκπεο ησλ ζεξκαζηψλ). Παξαηεξνχληαη ζε άηνκα πνπ εξγάδνληαη 

ζε ρψξνπο κε πςειή ζεξκνθξαζία. Πξνθαιείηαη απφ ηελ έληνλε απψιεηα αιάησλ θαη 

πγξψλ ιφγσ εθίδξσζεο. Δκθαλίδνληαη εληνλφηεξα αλ ν εξγαδφκελνο έρεη πηεη πνιχ λεξφ 

ρσξίο φκσο λα αλαπιεξψλεη θαη ηα άιαηα. Ζ πάζεζε δελ ζεσξείηαη επηθίλδπλε. 

Δκθαλίδεηαη απφηνκα θαη έρεη ηα αθφινπζα ζπκπηψκαηα:  

 Έληνλνη πφλνη θαη ζπαζκνί ησλ θνηιηαθψλ θαη ζθειεηηθψλ κπψλ  

 Σν δέξκα είλαη πγξφ θαη σρξφ.  

 Θεξκηθή εμάληιεζε (θαηάξξεπζε απφ ηε δέζηε). Παξαηεξείηαη ζπρλφηεξα ζε άηνκα πνπ 

δελ είλαη ζπλεζηζκέλα λα εξγάδνληαη ζε πεξηβάιινλ ζεξκφ θαη πγξφ. Πξνθαιείηαη απφ ηελ 

ππεξβνιηθή απψιεηα λεξνχ θαη άιαηνο απφ ην ζψκα. πκπηψκαηα:  

 Eμάληιεζε, αηνλία, αδπλακία θαη αλεζπρία ηνπ πάζρνληνο  

 Κεθαιαιγία, θνχξαζε, ίιηγγνο, λαπηία  

 Όξαζε ζνιή  

 Πξφζσπν σρξφ, δέξκα θξχν θαη θνιιψδεο, άθζνλε εθίδξσζε  

 Αλαπλνή γξήγνξε θαη επηπφιαηε  

 θπγκφο γξήγνξνο θαη αδχλαηνο  

 Θεξκνθξαζία θπζηνινγηθή ή πέθηεη  

 Δπψδπλνη κπτθνί ζπαζκνί ησλ θάησ άθξσλ θαη ηεο θνηιηάο  

 Ζ θαηάζηαζε κπνξεί λα θζάζεη κέρξη θαη ιηπνζπκία  

 Ζ θαηάζηαζε ρεηξνηεξεχεη αλ εκθαληζηνχλ δηάξξνηα θαη εκεηνί.  

 Θεξκνπιεμία. Παξαηεξείηαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε πεξηβάιινλ πνιχ ζεξκφ θαη 

πγξφ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξνθαιείηαη απφ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

ζψκαηνο ιφγσ αδπλακίαο απνβνιήο ζεξκφηεηαο φηαλ ε εθίδξσζε εκπνδίδεηαη. 

Δκθαλίδεηαη αηθλίδηα κε ηα εμήο ζπκπηψκαηα:  

 

 Δμάληιεζε θαη αλεζπρία ηνπ πάζρνληνο  
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 Κεθαιαιγία, ίιηγγνο θαη ππεξβνιηθή αίζζεζε δέζηεο  

 Έληνλε δίςα θαη μεξνζηνκία  

 Γέξκα δεζηφ, θφθθηλν (έμαςε) θαη μεξφ  

 ε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο εκθαλίδνληαη εξπζξά αηκνξαγνχληα ζηίγκαηα  

 θπγκφο ηαρχο θαη έληνλνο  

 Πίεζε ειάρηζηα αλεβαζκέλε  

 Αλαπλνή γξήγνξε βαζηά θαη ζνξπβψδεο  

 Μπτθέο ζπζπάζεηο, θξάκπεο, παξνμπζκνί θαη εκεηφο  

 Αηθλίδηα απψιεηα ζπλεηδήζεσο, πνπ γξήγνξα γίλεηαη βαζηά  

 Κψκα, ζάλαηνο.  

 

ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΤΦΖΛΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 
   Ζ αληνρή ζην ζεξκηθφ ζηξεο είλαη κεησκέλε ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνην 

απφ ηα θαησηέξσ πξνβιήκαηα πγείαο:  

 Καξδηνπάζεηεο  

 Πλεπκνλνπάζεηεο (νξηζκέλεο)  

 Γεληθά λνζήκαηα  

 αθραξψδεο δηαβήηεο  

 Υξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα  

 Γηαηαξαρέο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο  

 Γπζιεηηνπξγία ηνπ ζπξενεηδνχο  

 Με ειεγρφκελε ππέξηαζε  

 Αλαηκία (ζπγγελείο αηκνζθαηξηλνπάζεηεο)  

 Φπρηθά λνζήκαηα ππφ ζεξαπεία  

 Ννζήκαηα ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο  

 Γεξκαηνπάζεηεο κεγάιεο έθηαζεο  

 Παρπζαξθία (30% πάλσ απφ ην θαλνληθφ βάξνο).  

 Λήςε νξηζκέλσλ θαξκάθσλ  

 Γεληθέο θαηαζηάζεηο  

 Γπλαίθεο ζε πεξίνδν θχεζεο  

 Δξγαδφκελνη πνπ δελ έρνπλ εγθιηκαηηζζεί (π.ρ. λένη εξγαδφκελνη, άηνκα πνπ 

επηζηξέθνπλ απφ αζζέλεηα ή δηαθνπέο).  

 

ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ 

 Ηζνξξνπία πγξψλ θαη αιάησλ  

 Άθζνλν δξνζεξφ λεξφ, πεξηζζφηεξν απφ φζν δηςάο.  

 Αλ δελ έρεηο εγθιηκαηηζζεί θαη ηδξψλεηο πνιχ ξίρλε αιάηη ζην λεξφ ζνπ (κε ηε κχηε 

ελφο θνπηαιηνχ ζ’ έλα κπνπθάιη ηνπ ιίηξνπ).  

 Με ηξσο ιηπαξά θαη βαξηά γεχκαηα θαη κε θαηαλαιψλεηο νηλνπλεπκαηψδε.  

 Σξψγε θξνχηα θαη ιαραληθά.  

 Δλδπκαζία  

 Σα ξνχρα ζνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ αεξηζκφ ηνπ ζψκαηνο ζνπ, λα επηηξέπνπλ ηελ 

εμάηκηζε ηνπ ηδξψηα, λα είλαη ειαθξά, άλεηα θαη πνξψδε (βακβαθεξά).  

 Αλ δνπιεχεηο ζηνλ ήιην ή θνληά ζε αθηηλνβνινχζεο επηθάλεηεο, θξφληηζε λα κελ 

αθήλεηο αθάιππην ην ζψκα ζνπ.  

 Κάλε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο αλ απηφ δηαηίζεηαη.  

 Τπαίζξηεο εξγαζίεο  

 Μελ εξγάδεζαη κηζφγπκλνο ζηνλ ήιην.  

 Να πξνζπαζείο λα εξγάδεζαη πεξηζζφηεξν ζηε ζθηά.  

 Φφξα πάληα θαπέιν ή ην θξάλνο ζην θεθάιη. ε πξνζηαηεχεη θαη απφ ειίαζε.  

 Να εξγάδεζαη πην παξαγσγηθά ηηο πξσηλέο ψξεο.  

 Δγθιηκαηηζκφο  

 Γψζε ηελ επθαηξία ζηνλ εαπηφ ζνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηε δέζηε. ε ιίγεο κέξεο ζα 

λνηψζεηο θαιχηεξα.  
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 Πηζαλψο λα λνηψζεηο θάπνηα δπζθνξία αλ επηζηξέςεηο απφ άδεηα ή αθφκε θαη απφ 

αββαηνθχξηαθν. Γη’ απηφ πξφζερε πεξηζζφηεξν.  

 Α’ ΒΟΖΘΔΗΔ : Αλ δεηο θάπνηνλ κε ζπκπηψκαηα φπσο: δπζθνξία, εμάληιεζε, ίιηγγν, 

θξάκπεο θ.ιπ. θάιεζε ακέζσο ζε ηαηξηθή βνήζεηα. Μέρξη λα έιζεη βνήζεηα θάλε ηα 

αθφινπζα :  

 Ξάπισζε ηνλ άξξσζην ζε ζθηά θαη ζε δξνζεξφ κέξνο. Βγάιε ηα πνιιά ξνχρα.  

 Φχμε ηνπ ην ζψκα κε δξνζεξφ λεξφ ή βξεγκέλα ξνχρα.  

 Φηηάμε αιαηνχρν δξνζεξφ λεξφ (έλα θνπηαιάθη αιάηη ζε θάζε πνηήξη λεξφ) θαη δίλε 

ζηνλ άξξσζην κηζφ πνηήξη θάζε ηέηαξην ηεο ψξαο επί κία ψξα ή κέρξη λα 

εμαθαληζηνχλ ηα ζπκπηψκαηα. Δπηπιένλ δίλε ηνπ άθζνλν δξνζεξφ λεξφ, γνπιηά-

γνπιηά.  

 Αλ ιηπνζπκήζεη βάιε ηνλ ζε αζθαιή ζέζε αλάλεςεο (κπξνχκπηα κε ην θεθάιη πξνο 

ηελ πιεπξά φπνπ ην ρέξη θαη ην πφδη πξέπεη λα είλαη αλαδηπισκέλα). 

 ρεηηθή Δγθχθιηνο 130329/95 “Αληηκεηψπηζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαηά ην ζέξνο” 

εκείσζε: Οη αλσηέξσ νδεγίεο είλαη επηπιένλ ησλ νξγαλσηηθψλ κέηξσλ (δηαιείκκαηα ή/θαη 

παχζε εξγαζίαο) πνπ ελδερφκελα λα πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ ηελ Γηεχζπλζε ηνπ Δξγνηαμίνπ, 

χζηεξα απφ ζρεηηθή ππφδεημε ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο. 
 

ΟΓΖΓΗΑ 4.  
ΚΑΡΚΗΝΟ ΣΟΤ ΓΔΡΜΑΣΟ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΔΗΣΑΗ ΑΠO 

ΠΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΣΖ 
   Σα άηνκα πνπ εξγάδνληαη, ή πνπ έρνπλ εξγαζηεί, κε πίζζα κεξηθέο θνξέο εκθαλίδνπλ 

ζπίινπο (κνηάδνπλ κε θξεαηνειηέο) ζην πξφζσπφ ηνπο, ην ιαηκφ, ηα ρέξηα ή ην φζρεν (ν 

ζχιαθαο πνπ πεξηέρεη ηνπο φξρεηο). Μπνξεί λα εκθαλίζεηε ζπίινπο κεηά απφ κεξηθνχο κφλν 

κήλεο εξγαζίαο κε πίζζα, αιιά ζπλήζσο νη ζπίινη αλαπηχζζνληαη κεηά απφ θάπνηα ρξφληα. 

Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε ζπίισλ πξνεξρφκελα απφ έθζεζε ζε πίζζα, αιιά έλα απφ απηά 

απνηειεί κηα κνξθή θαξθίλνπ θαη δελ ζα εμαθαληζηεί ρσξίο ζεξαπεία. Θεξαπεχεηαη πάλησο 

εχθνια κε θαηάιιειε αγσγή. Δάλ δνπιεχνληαο έξρεζηε ζε επαθή κε πίζζα ή παξάγσγά ηεο 

θαη εκθαλίζεηε ζπίιν ή κηθξφ εξεζηζκφ ν νπνίνο δελ επνπιψλεηαη, ζπκβνπιεπηείηε ην γηαηξφ 

ζαο. Δάλ εκθαληζηεί ζην φζρεν ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο θαη νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε 

είλαη επηθίλδπλε. Σν φζρεν θηλδπλεχεη ηδηαίηεξα. Δμεηάζηε ην θάζε θνξά πνπ θάλεηε κπάλην. 

Δάλ αηζζαλζείηε έλα ηκήκα ζθιεξνχ δέξκαηνο ή έλα κηθξφ εμφγθσκα, απηφ κπνξεί λα είλαη 

έλαο επηθίλδπλνο ζπίινο. Δπηζθεθζείηε ακέζσο ζηνλ γηαηξφ ζαο.  

Αλ δνπιεχεηε ή δνπιεχαηε κε πίζζα πξνζέμηε γηα ζπίινπο. Μπνξεί λα δνπιεχαηε γηα ρξφληα 

κε πίζζα ρσξίο λα εκθαλίζεηε θάπνην ζπίιν θαη λα εκθαλίζεηε ρξφληα κεηά, αθνχ θχγεηε απφ 

ηε δνπιεηά ζαο, γη’ απηφ ειέγμηε γηα ζπίινπο. 

 

Γεληθέο πξνθπιάμεηο 
 Απνθχγεηε επαθή ηεο πίζζαο κε ην δέξκα ζαο.  

 Φνξέζηε πξνζηαηεπηηθά ξνχρα.  

 Υξεζηκνπνηήζηε θάπνηα πξνζηαηεπηηθή ζπζθεπή, αλ ππάξρεη, π.ρ. απαγσγέαο 

ζθφλεο.  

 Αιιάδεηε ηα εζψξνπρά ζαο ζπρλά.  

 Αιιάδεηε ηα ξνχρα ηεο εξγαζίαο ζαο ζπρλά γηαηί ε πίζζα κπνξεί θαη δηεηζδχεη.  

 Μελ βάδεηε βξψκηθα παλάθηα, εξγαιεία ή άιια αληηθείκελα βξψκηθα απφ πίζζα ζηηο 

ηζέπεο ηνπ παληεινληνχ ζαο.  

 Πιχλεηε ηα ρέξηα ζαο πξηλ πάηε ζηελ ηνπαιέηα.  

 Κάληε έλα κπάλην κεηά ηε δνπιεηά ζαο.  

 Διέγμηε γηα ζπίινπο.  
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Δηζαγσγά 

ηα πεξηζζφηεξα ηερληθά έξγα απαηηνχληαη εξγαζίεο εθζθαθψλ. Οη 

ζπλδεφκελνη θίλδπλνη κε ηηο εξγαζίεο εθζθαθψλ είλαη ζεκαληηθνί, αξθεί λα 

ζεκεησζεί φηη ε ππνρψξεζε ελφο κφλνλ θπβηθνχ κέηξνπ εδάθνπο αληηζηνηρεί 

πεξίπνπ ζε 1,2-1,5 ηφλνπο βάξνο. 

Οξηζκνέ 

 Δθζθαθή ζεσξείηαη ε αθαίξεζε εδαθηθνχ πιηθνχ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο κέρξη βάζνο 6m θαη ζε νπνηαδήπνηε έθηαζε (δηαζηάζεηο κήθνπο 

θαη πιάηνπο).  

 Σάθξνο (ραληάθη) είλαη εθζθαθή ηεο νπνίαο ε δηάζηαζε ηνπ κήθνπο είλαη 

πνιχ κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ πιάηνπο. 

 Γεληθή εθζθαθή είλαη ε εθζθαθή ζηελ νπνία θαη νη δχν δηαζηάζεηο ηεο 

πξνβνιήο ζην νξηδφληην επίπεδν είλαη ζρεηηθά κεγάιεο (πρ15m). 

Ννκνζεζέα 

 Tν θαη’εμνρήλ λνκνζέηεκα Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζε εξγαζίεο 

εθζθαθψλ είλαη ην ΠΓ1073/1981(ΦΔΚ 260 Α’/16-09-1981),“Πεξί κέηξσλ 

αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα έξγσλ νηθνδνκψλ 

θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ”.  

 ην ηκήκα Η ηνπ ΠΓ 1073/1981 (άξζξα 2-17) αλαθέξνληαη γεληθά κέηξα 

αζθαιείαο (άξζξα 2-8) θαη εηδηθά κέηξα αζθαιείαο θαηά ηελ εθζθαθή 

ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ (άξζξα 9-17). Δπίζεο, ζην άξζξν 113 

πξνδηαγξάθεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ ησλ εθζθαθψλ απφ ηνπο 

εξγνδφηεο ή ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

 Ο Ν 2094/1992 (ΦΔΚ 182 Β’/22-11-1992), “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο 

Κπθινθνξίαο”, πξνβιέπεη, ζην άξζξν 47, παξ. Β, ηελ πεξίθξαμε ησλ 

νξπγκάησλ ζε νδνχο. 

 Δθζθαθέο ησλ νπνίσλ ην βάζνο ππεξβαίλεη ηα 6,00m ππφθεηληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 225/1989 (ΦΔΚ 106 Α’/02-05-1989), “Τγηεηλή θαη 

Αζθάιεηα ζηα Τπφγεηα Σερληθά Έξγα”. 

 Οη ηάθξνη ζε νδνχο ζεκαίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ΤΑ BM 

5/30058/1983(ΦΔΚ 121Β’/23-03-1983),“Έγθξηζε Πξφη. Σερλ. Πξνδ. 

εκάλζεσο Δθηεινπκέλσλ Έξγσλ ζε νδνχο εληφο θαηνηθεκέλσλ 

πεξηνρψλ”, θαη ΒΜ 5/30428/1980 (ΦΔΚ 589 Β’/30-06-1980), “Πεξί 

εγθξίζεσο πξφηππεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο εκάλζεσο Δθηεινπκέλσλ 

Έξγσλ ζε νδνχο εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ”. 

 Άκεζεο εθαξκνγήο ζσξείηαη ην ΠΓ 22/29-12-1933 (ΦΔΚ 406 Α’/29-12-

1933), “Πεξί αζθαιείαο εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί 

θνξεηψλ θιηκάθσλ” θαη ην ΠΓ 17/1978 (ΦΔΚ 20 Α’/17-02-1978), “Πεξί 

ζπκπιεξψζεσο ηνπ απφ 22/29-12-1933 Π. Γ/ηνο πεξί αζθαιείαο 

εξγαηψλ“, θαζ’ φζνλ ζηηο εθζθαθέο πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη αζθαιείο 

θαη ζπρλέο έμνδνη. 

 Με γεληθή ηζρχ εθαξκφδεηαη ν Ν 1568/1985 (ΦΔΚ 177 Α’/18-10-1985), 

“Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ”, ν νπνίνο πξνβιέπεη ηε ιήςε 

θαη ηήξεζε απφ ηνλ εξγνδφηε φισλ ησλ κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Δπίζεο ηζρχ έρνπλ θαη νη νηθείεο Πεξί βιαβψλ ζε ηξίηνπο δηαηάμεηο ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε χκβαζε, είλαη δπλαηφλ λα θαζνξίδεη κέηξα 

επηπξφζζεηα ή απζηεξφηεξα απφ ηα νξηδφκελα ζηελ θείκελε ειιεληθή 

λνκνζεζία.  
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Κέλδπλνη 
Πηζαλνί θίλδπλνη νη νπνίνη ελέρνληαη ζηηο εθζθαθέο, είλαη νη αθφινπζνη:  

 Πιεκκχξηζκα εθζθαθήο.  

 Βιάβε ζε ππφγεηα δίθηπα.  

 Πηψζε αηφκσλ/νρεκάησλ εληφο ηεο εθζθαθήο.  

 Τπνρψξεζε/θαηνιίζζεζε πξαλψλ.  

 Τπνρψξεζε/θαηνιίζζεζε γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ.  

 Τπνρψξεζε νδψλ/ζηδεξνηξνρηψλ. 

ΠαξΪκε-
ηξνη  ησλ 
κΫηξσλ 
αζθαιεέαο 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηηο εθζθαθέο, είλαη 

απαξαίηεηε ε γλψζε ησλ αθνινχζσλ παξακέηξσλ:  

 Σχπνο εθζθαθήο/δηαοηάζεηο.  

 Πεξηνρή (θαηνηθεκέλε ή κε).  

 Έδαθνο.  

 Πξνεγνχκελεο εθζθαθέο θαη πνηφηεηα απνθαηάζηαζεο.  

 Κιηκαηνινγηθέο/θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

 Παζεηηθέο θαη ελεξγεηηθέο σζήζεηο γαηψλ.  

 Τπφγεηα χδαηα.  

 Μέζνδνη εθζθαθήο. 

Έδαθνο 
Μία βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηε κειέηε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο είλαη ην έδαθνο. 

Απμεκέλν θίλδπλν παξνπζηάδνπλ βαζηέο εθζθαθέο ζε ραιαξά εδάθε. Δπίζεο 

ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ βαξηά κεραλήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθζθαθή ή πιεζίνλ ηεο εθζθαθήο γηα άιιεο 

εξγαζίεο.  

Οη θαηξηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο παίδνπλ ην δηθφ ηνπο ξφιν, 

επεξεάδνληαο ηε ζπλεθηηθφηεηα ησλ εδαθψλ θαη θπξίσο ηηο πιεπξέο ηεο 

εθζθαθήο (πξαλή εθζθαθήο). 

Καλέλα έδαθνο δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη εμ’ νξηζκνχ αζθαιέο θαη ηθαλφ λα 

θέξεη ην ίδην βάξνο ηνπ. Δπηπιένλ, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο (βξνρή) θαη νη 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο (μεξή αηκφζθαηξα) επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

εδάθνπο. 

Ακκψδε εδάθε παξνπζηάδνπλ κηθξφ δείθηε εζσηεξηθήο Σξηβήο θαη ζρεδφλ 

ξένπλ. Αληίζεηα, ηα ζηηθξά αξγηιψδε εδάθε παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

ζπλεθηηθφηεηα.  

Σα βξαρψδε θαη εκηβξαρψδε εδάθε δελ ελέρνπλ θίλδπλν ππνρσξήζεσλ, 

ηνπιάρηζηνλ κε ηε κνξθή ησλ ππνρσξήζεσλ πνπ αλακέλνληαη ζε έλα γαηψδεο 

έδαθνο. Ο θίλδπλνο έγθεηηαη ζηελ αλάπηπμε ξεγκαηψζεσο ε νπνία κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη ζηελ απνθφιιεζε ηκήκαηνο βξάρνπ. 

ΜΫηξα 
αζθαιεέαο 
ζε ηΪθξνπο 

Δθ’ φζνλ νη ηάθξνη αλνίγνληαη ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ ππφγεηα δίθηπα, ζα 

πξέπεη λα πξνεγείηαη ελεκέξσζε απφ ηνπο αληίζηνηρνπο Οξγαληζκνχο θνηλήο 

Αζθάιεηαο. ε πεξίπησζε εθζθαθήο πιηθνχ επηζεκάλζεσο ππνγείνπ δηθηχνπ 

(πιέγκα, ηνχβια), ε εθζθαθή πξέπεη λα δηαθφπηεηαη θαη λα εηδνπνηείηαη ε 

αληίζηνηρε ππεξεζία.  

Γεληθψο ε εθζθαθή αδξαλψλ πιηθψλ απνηειεί έλδεημε ππνγείνπ δηθηχνπ 

ΟΚΧ, αθφκε θαη αλ δελ βξεζεί πιηθφ επηζεκάλζεσο. Μφλν ην δίθηπν θπζηθνχ 

αεξίνπ έρεη πιηθφ επηζεκάλζεσο ζε φιν ην κήθνο ηνπ. 
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 Σα πξαλή, εθφζνλ δελ κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ ππφ θιίζε (θαηαθφξπθα 

πξαλή),πξέπεη λα αληηζηεξίδνληαη. Ζ απαηηνχκελε αληηζηήξημε εμαξηάηαη 

θαηά θχξην ιφγν απφ ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο  

 εθζθαθήο, ην πιάηνο ηεο ηάθξνπ θαη ηε θχζε ηνπ εδάθνπο θαη θαηά δεχηεξν 

ιφγν απφ ηηο θαηξηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ηα κέζα εθζθαθήο, ην 

είδνο θαη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο.  

ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 

ηνπ ΠΓ 1073/1981, φπσο ηξνπνπνηήζεθε (ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν) κε ην ΦΔΚ 

64 Α’/28-05-1995. 

ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη πξνζσπηθφ ζε ηάθξν, αλ 

δελ έρεη δνζεί άδεηα θαηαιιειφηεηαο ηεο ηάθξνπ απφ ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ. 

Ζ ηάθξνο είλαη θαηάιιειε γηα εξγαζίεο ζε απηή, φηαλ δελ απαηηείηαη 

αληηζηήξημε ή φηαλ έρεη ηνπνζεηεζεί επαξθήο αληηζηήξημε. Απαγνξεχεηαη ε 

εξγαζία κέζα ζηελ ηάθξν, εθ’ φζνλ πιεζίνλ ζπλερίδεηαη ε εθζθαθή.  

ε πεξίπησζε αβαζψλ ηάθξσλ, δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε κειέηε ηνπ εδάθνπο. 

ε πεξίπησζε βαζέσλ ηάθξσλ (3-6m), απαηηείηαη εηδηθή κειέηε. Απαηηείηαη ε 

θαηαθξήκληζε θάζε ζηνηρείνπ, ην νπνίν εμέρεη ηνπ πξαλνχο.  

Απαηηείηαη κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ηεο εθζθαθήο ζηα γεηηνληθά θηίξηα, ιφγσ 

παζεηηθψλ σζήζεσλ γαηψλ. 

Κάζε θαηαθφξπθν ζηνηρείν πιεζίνλ ηεο εθζθαθήο (ζηχινη, δέλδξα, ηζηνί θιπ) 

πξέπεη λα κεηαθέξεηαη πξηλ ηελ εθζθαθή ή λα αληηζηεξίδεηαη θαηάιιεια. 

Μέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη γηα ηελ απνξξνή ησλ φκβξησλ εθηφο εθζθαθήο 

θαη ηελ άκεζε άληιεζε πδάησλ ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα. 

Σα πξαλή ησλ εθζθαθψλ πξέπεη λα έρνπλ θιίζε ίζε κε ηελ γσλία εζσηεξηθήο 

ηξηβήο, γηα λα κελ απαηηείηαη αληηζηήξημε. 

Πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη θιίκαθεο ζε δηαζηήκαηα φρη κεγαιχηεξα ησλ 24m 

κεηαμχ ηνπο (κέγηζηε δηαλπφκελε απφζηαζε 12m). 

ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη φρεκα ή κεράλεκα λα νδεγείηαη κε ηνπο 

ηξνρνχο εθαηέξσζελ ηεο ηάθξνπ. 

Καλέλα κεράλεκα δελ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 60cm 

απφ ην ρείινο ηεο εθζθαθήο. 

Σα πξντφληα εθζθαθήο, αλ δελ θνξηψλνληαη ακέζσο, δελ επηηξέπεηαη λα 

ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 60cm απφ ην ρείινο ηεο ηάθξνπ. 

Ζ ηάθξνο πεξηθξάζζεηαη πιήξσο κε πιέγκα ή εκπφδηα ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ 

ηελ επηζήκαλζε ηεο ηάθξνπ θαη παξέρνπλ πξνζηαζία ζε θάζε πεδφ απφ ηνλ 

θίλδπλν πηψζεο κέζα ζηελ εθζθαθή. Ζ πεξίθξαμε ηνπνζεηείηαη ζε φιε ηελ 

πεξίκεηξν ηεο εθζθαθήο, ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 20cm απφ ην ρείινο ηνπ 

πξαλνχο. 

Δθφζνλ ε εθζθαθή γίλεηαη ζε νδνχο, ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ζπλερψο ε 

νδφο απφ ηα πξντφληα εθζθαθήο. 

Δθζθαθή ηάθξνπ ζηα φξηα εζληθήο νδνχ ή ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, 

απαγνξεχεηαη. Δλαιιαθηηθά, πξέπεη λα πξνηηκάηαη ε δηάηξεζε κεηά απφ 

ζρεηηθή κειέηε. Αλ ε εθζθαθή δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί, ηφηε ελεκεξψλνληαη 

νη αξκφδηεο ππεξεζίεο (3ε ΓΔΚΔ & ΟΔ αληίζηνηρα), ππνβάιιεηαη  ζρεηηθή  

κειέηε  θαη  εθδίδεηαη  άδεηα  απφ  ηηο  αξκφδηεο  

ππεξεζίεο φπνπ πξνβιέπνληαη ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο. 

Απαγνξεχεηαη ε ππνζθαθή ηνπ εθζθαπηηθνχ κεραλήκαηνο. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, πξέπεη λα κειεηψληαη θαη ιακβάλνληαη εηδηθά κέηξα αζθαιείαο. 

ε φηη αθνξά ηα κεραλήκαηα εθζθαθήο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο νηθείεο 

ζεκεηψζεηο πεξί αζθαιείαο ησλ κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη θαλείο απφ ην πξνζσπηθφ, πνιχ δε πεξηζζφηεξν απφ ηνλ 

πιεζπζκφ (έξγα ζε νδνχο), δελ επηηξέπεηαη λα βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή 

πεξηζηξνθήο ησλ ζπζηεκάησλ (ζθάθνο, πξφβνινο θιπ) ηνπ εθζθαπηηθνχ 

κεραλήκαηνο. 
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ΜΫηξα 
αζθαιεέαο 
ζηηο γεληθΫο 
εθζθαθΫο 

ηηο πεξηπηψζεηο γεληθψλ εθζθαθψλ αληηκεησπίδνληαη ζπλήζσο κεγαιχηεξα 

βάζε απφ εθείλα ησλ ηάθξσλ. Οη γεληθέο εθζθαθέο εθηεινχληαη γηα ηελ 

εθζθαθή ζεκειίσλ, ζε έξγα νδνπνηίαο θαη δηακφξθσζεο επηπέδσλ θαζψο θαη 

γηα ηελ θαηαζθεπή εκηππφγεησλ εγθαηαζηάζεσλ (δεμακελέο). ηελ πεξίπησζε 

ησλ έξγσλ νδνπνηίαο θαη δηακφξθσζεο επηπέδνπ ππάξρεη ζπλήζσο άλεζε 

ρψξνπ θαη κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ πξαλή ππφ θιίζε. Αληίζεηα, ζηηο 

εθζθαθέο ζεκειίσλ απηφ δελ είλαη πάληα εθηθηφ, ηδηαίηεξα ζε έξγα εληφο 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. ηηο πεξηπηψζεηο θαηαθφξπθσλ πξαλψλ γεληθψλ 

εθζθαθψλ, απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ζην πφδη ηνπ πξαλνχο ή πιεζίνλ απηνχ αλ 

δελ έρνπλ ιεθζεί ηα αθφινπζα θαηάιιεια κέηξα:  

 Απαηηείηαη ε θαηαθξήκληζε θάζε ζηνηρείνπ ην νπνίν εμέρεη ηνπ 

πξαλνχο.  

 Ζ εθζθαθή πξέπεη λα πεξηθξάζζεηαη θαηάιιεια. ε πεξίπησζε κε 

αληηζηήξημεο θαηαθφξπθσλ πξαλψλ, ε πεξίθξαμε πξέπεη λα 

ηνπνζεηείηαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην πειίθν ηνπ βάζνπο 

εθζθαθήο πξνο ηελ εθαπηνκέλε ηεο γσλίαο ηεο εζσηεξηθήο ηξηβήο ηνπ 

εδαθηθνχ πιηθνχ.  

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ελψ ππάξρνπλ 

εθζθαθέο κεγάινπ βάζνπο πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθξεθηηθά 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ.  

 Οη ξάκπεο πξνζπέιαζεο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ πξέπεη λα 

έρνπλ θιίζε κηθξφηεξε ηνπ 25% θαη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 3m.  

 Δηδηθά εκπφδηα-stop (πρ ρακειά αλαρψκαηα) θαηαζθεπάδνληαη 

πεξηκεηξηθά ηεο εθζθαθήο, ζηηο ζέζεηο φπνπ κεραλήκαηα πιεζηάδνπλ 

ηελ εθζθαθή κε ηελ φπηζζελ, γηα λα εθηειέζνπλ εξγαζία 

(ζθπξνδέηεζε).  

ε φηη αθνξά ηα κεραλήκαηα εθζθαθήο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο νηθείεο 

ζεκεηψζεηο πεξί αζθαιείαο ησλ κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη θαλείο απφ ην πξνζσπηθφ, πνιχ δε πεξηζζφηεξν απφ ηνλ 

πιεζπζκφ (έξγα ζε νδνχο), δελ επηηξέπεηαη λα βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή 

πεξηζηξνθήο ησλ ζπζηεκάησλ (ζθάθνο, πξφβνινο θιπ) ηνπ εθζθαπηηθνχ 

κεραλήκαηνο. 

εκεέα 
πξνζνράο 

 

 Πξηλ ηελ εθζθαθή απαηηείηαη έξεπλα ηνπ εδάθνπο.  

 Πξηλ ηελ εθζθαθή απαηηείηαη έξεπλα ησλ ππνγείσλ δηθηχσλ.  

 Ζ αληηζηήξημε πξέπεη (αλ απαηηείηαη) λα ηνπνζεηείηαη έγθαηξα.  

 Οη εθζθαθέο πξέπεη λα πεξηθξάζζνληαη θαηάιιεια θαη πιήξσο.  

 Έμνδνη απφ ηηο εθζθαθέο (πρ ζθάιεο), πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε  

 απνζηάζεηο κηθξφηεξεο ησλ 24m κεηαμχ ηνπο.  

 Ο θσηηζκφο θαη ν αεξηζκφο βαζέσλ ηάθξσλ πξέπεη λα ειέγρεηαη.  

 Απαηηείηαη έιεγρνο ησλ εθζθαθψλ κεηά απφ θάζε βξνρφπησζε.  

 Απαγνξεχνληαη απνζέζεηο πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ζε απφζηαζε 

κηθξφηεξε ησλ 60cm απφ ην ρείινο ηνπ πξαλνχο.  

 Κακία εθζθαθή δελ είλαη αζθαιήο.  

 Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ζε ηάθξνπο φηαλ έρνπλ πιεκκπξίζεη.  

 Δπηβάιιεηαη πξφβιεςε απνξξνήο φκβξησλ.  

 Απαηηείηαη αληηζηήξημε φισλ ησλ θαζέησλ ζηνηρείσλ ή κεηάζεζή 

ηνπο, φπνπ θηλδπλεχνπλ απφ ηελ εθζθαθή.  

 Απαηηείηαη αζθαιήο γεθχξσζε ηάθξσλ γηα ηε δηέιεπζε νρεκάησλ θαη 

πεδψλ.  

 Απαγνξεχεηαη ε ππνζθαθή κεραλεκάησλ  

 Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ζην πφδη ηνπ πξαλνχο βαζηψλ εθζθαθψλ, αλ 

δελ ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα.  

 Ζ πεξίθξαμε ησλ εθζθαθψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε θαηάιιειε 

απφζηαζε απφ ην ρείινο ηνπ πξαλνχο.  
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ΣΤΠΟΗ ΚΑΣΑΡΡΔΤΖ ΟΡΤΓΜΑΣΟ 

Α/Α ΔΗΚΟΝΑ ΥΟΛΗΑ 

1 

 

ΕΧΝΖ ΔΚΘΔΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ Δ 
ΚΗΝΓΤΝΟ 

2 

 

ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΣΧΝ ΠΡΑΝΧΝ 
ΔΚΚΑΦΖ ΛΟΓΧ ΔΝΑΠΟΘΔΖ 
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΚΚΑΦΖ ΠΟΛΤ ΚΟΝΣΑ 
ΣΟ ΟΡΤΓΜΑ 

3 

 

ΑΠΟΚΟΠΖ ΠΡΑΝΟΤ 
ΤΝΑΝΣΑΣΑΗ ΤΝΖΘΧ Δ ΑΡΓΗΛΗΚΑ 
ΔΓΑΦΖ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΤΦΗΣΑΝΣΑΗ 
ΑΠΟΣΡΑΓΓΗΖ 

4 

 

ΚΑΣΑΡΡΔΤΖ 
ΤΝΑΝΣΑΣΑΗ ΤΝΖΘΧ Δ ΔΓΑΦΖ ΣΑ 
ΟΠΟΗΑ ΔΥΟΤΝ ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ 
ΔΚΚΑΦΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΥΧΘΔΗ ΜΔ 
ΑΜΜΟΥΑΛΗΚΟ 

5 

 

ΠΔΡΗΣΡΟΦΖ 
ΤΝΑΝΣΑΣΑΗ ΤΝΖΘΧ Δ ΑΡΓΗΛΗΚΑ 
ΔΓΑΦΖ ΜΔ ΤΓΡΑΗΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV 

 

  

  

  

  

    
 

  

       

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ΜΝΖΜΟΝΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΖ ΖΜΑΝΖ 
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ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΖ ΖΜΑΝΖ 

Ζ πεξηζηαζηαθή ζήκαλζε ζρεηίδεηαη κε :  

 Σελ επηζήκαλζε επηθίλδπλσλ ζπκβάλησλ  

 Σελ θιήζε αηφκσλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλή ελέξγεηα  

 Σελ επείγνπζα απνκάθξπλζε αηφκσλ  

 Σελ θαζνδήγεζε αηφκσλ πνπ εθηεινχλ ρεηξηζκνχο 

Καη γίλεηαη κε : 

 θσηεηλφ ζήκα 

 ερεηηθφ ζήκα 

 ζήκα δηα ρεηξνλνκηψλ 

 πξνθνξηθή αλαθνίλσζε  

Οξηζκέλνη ηξφπνη απηήο ηεο ζήκαλζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ καδί φπσο: 

 Φσηεηλφ ζήκα θαη ερεηηθφ ζήκα.  

 Φσηεηλφ ζήκα θαη πξνθνξηθή αλαθνίλσζε.  

 ήκα δηα ρεηξνλνκηψλ θαη πξνθνξηθή αλαθνίλσζε. 

1. ΖρεηηθΪ ζάκαηα 

Έλα ερεηηθφ ζήκα πξέπεη λα έρεη ερεηηθφ επίπεδν ζαθψο αλψηεξν ησλ δηάρπησλ ζνξχβσλ 

ηνπ πεξηβάιινληνο, λα αλαγλσξίδεηαη εχθνια θαη λα δηαθξίλεηαη ζαθψο αθελφο απφ έλα άιιν 

ερεηηθφ ζήκα θαη αθεηέξνπ απφ ηνπο δηάρπηνπο ζνξχβνπο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Δάλ έλα ζχζηεκα κπνξεί λα εθπέκπεη ερεηηθφ ζήκα ζε θπκαηλφκελε θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα, 

ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε θπκαηλφκελε ζπρλφηεηα γηα λα ππνδεηθλχεη, ζε ζρέζε κε ηε ζηαζεξή, 

πςειφηεξν θίλδπλν ή επείγνπζα αλάγθε επέκβαζεο ή δεηνχκελεο ή επηβαιιφκελεο 

ελέξγεηαο. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ερεηηθφ ζήκα αλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ππάξρεη 

ηδηαίηεξα δπλαηφο ζφξπβνο. 

2. ΦσηεηλΪ ζάκαηα 

Σν θσο πνπ εθπέκπεηαη απφ έλα ζήκα πξέπεη λα δεκηνπξγεί θαηάιιειε θσηεηλή αληίζεζε 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ ρσξίο λα πξνθαιεί ζάκπσκα ιφγσ ππεξβνιήο ή θαθή νξαηφηεηα ιφγσ 

αλεπάξθεηαο. Ζ θσηεηλή επηθάλεηα πνπ εθπέκπεη έλα ζήκα κπνξεί λα είλαη εληαίνπ ρξψκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ζπλδπαζκνχο ζρεκάησλ θαη ρξσκάησλ, ή λα 

πεξηέρεη έλα εηθνλνζχκβνιν ζε θαζνξηζκέλν θφλην ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ ην 

αθνξνχλ.  

Αλ έλα ζχζηεκα κπνξεί λα εθπέκπεη ζπλερέο θαη δηαθεθνκκέλν θσηεηλφ ζήκα, ην 

δηαθεθνκκέλν ζήκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ππνδεηθλχεη, ζε ζρέζε κε ην ζπλερέο, έλα 

πςειφηεξν επίπεδν θηλδχλνπ ή κηα απμεκέλε αλάγθε επέκβαζεο ή δεηνχκελεο ή 

επηβαιιφκελεο δξάζεο. Ζ δηάξθεηα θάζε ιάκςεο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ ιάκςεσλ ελφο 

δηαθεθνκκέλνπ θσηεηλνχ ζήκαηνο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ θαιή θαηαλφεζε ηνπ κελχκαηνο 

θαη λα απνθεχγεηαη θάζε ζχγρπζε, είηε κεηαμχ δηαθφξψλ θσηεηλψλ ζεκάησλ, είηε κε έλα 

ζπλερέο θσηεηλφ ζήκα. Έλα ζχζηεκα εθπνκπήο θσηεηλνχ ζήκαηνο ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζε 

πεξίπησζε ζνβαξνχ θηλδχλνπ πξέπεη λα επηηεξείηαη εηδηθά ή λα δηαζέηεη βνεζεηηθφ 

ιακπηήξα.  

Δπηπιένλ: 

 Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγρξφλσο δχν ερεηηθά ζήκαηα ή δχν θσηεηλά ζήκαηα 

ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπγρένληαη.  

 Γηα ηηο ζεκάλζεηο πνπ έρνπλ αλάγθε πεγήο ελέξγεηαο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη επηθνπξηθή ηξνθνδνζία ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο θαλνληθήο 

ηξνθνδνζίαο ηνπο.  

 Ζ θαιή ιεηηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θσηεηλψλ θαη ερεηηθψλ ζεκάησλ πξέπεη 

λα ειέγρεηαη πξηλ ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία θαη ζηε ζπλέρεηα αξθεηά ζπρλά. Δπίζεο πξέπεη λα 

ηίζεληαη ζε εηνηκφηεηα ακέζσο κεηά απφ θάζε ρξεζηκνπνίεζε.  

 Αλ έλα δηαθεθνκκέλν θσηεηλφ ζήκα ρξεζηκνπνηείηαη αληί ή σο ζπκπιήξσκα ερεηηθνχ 

ζήκαηνο, πξέπεη ν θψδηθαο ηνπ ζήκαηνο λα είλαη ηαπηφζεκνο.  

3. Πξνθνξηθά αλαθνέλσζε 

Ζ πξνθνξηθή αλαθνίλσζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ελφο νκηιεηή ή πνκπνχ θαη ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ αθξναηψλ, κε ηε κνξθή ζχληνκσλ θεηκέλσλ, νκάδσλ ιέμεσλ ή/θαη 
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κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ, ελδερφκελα θσδηθνπνηεκέλσλ. Σα πξνθνξηθά κελχκαηα πξέπεη λα 

είλαη φζν ην δπλαηφλ ζχληνκα, απιά θαη ζαθή. Σα άηνκα ζηα νπνία απεπζχλεηαη ην ζήκα ζα 

πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαιά ηε ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα.  

Αλ ε πξνθνξηθή αλαθνίλσζε ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζέζε ή σο ζπκπιήξσκα ζεκάησλ κε 

ρεηξνλνκίεο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ιέμεηο-θσδηθνί φπσο π.ρ.: έλαξμε, ζηνπ, ηέινο, βίξα, 

κάηλα, πξνρψξεζε, νπηζζνρψξεζε, δεμηά, αξηζηεξά, θίλδπλνο, γξήγνξα.  

4. άκαηα κε Υεηξνλνκέεο 

Έλα ζήκα κε ρεηξνλνκίεο πξέπεη λα είλαη αθξηβέο, απιφ, επξχ, λα γίλεηαη θαη λα θαηαλνείηαη 

εχθνια θαη λα είλαη ζαθψο δηαθεθξηκέλν απφ άιιν ζήκα κε ρεηξνλνκίεο. Οη 

ρξεζηκνπνηνχκελεο ρεηξνλνκίεο κπνξεί λα πνηθίιινπλ ειαθξά ή λα είλαη αλαιπηηθφηεξεο απφ 

απηέο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζεκαζία ηνπο θαη ε 

θαηαλφεζε ηνπο Θα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο. Σν άηνκν πνπ δίλεη ηα ζήκαηα θαιείηαη 

ζεκαησξφο θαη ν παξαιήπηεο ησλ ζεκάησλ ρεηξηζηήο.  

Ο ζεκαησξφο πξέπεη λα βιέπεη απεπζείαο ηηο εθηεινχκελεο θηλήζεηο απφ ην ρεηξηζηή ρσξίο λα 

δηαηξέρεη θίλδπλν απφ απηέο θαη λα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

ρεηξηζηή θαη κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ. Όηαλ απηφ δελ είλαη 

δπλαηφλ πξέπεη λα πξνβιέπνληαη πεξηζζφηεξνη ζεκαησξνί. Ο ζεκαησξφο πξέπεη λα θέξεη έλα 

ή πεξηζζφηεξα θαηάιιεια ζηνηρεία αλαγλψξηζεο (π.ρ. ζαθάθη, θξάλνο, πεξηρεηξίδεο, 

πεξηβξαρηφληα, ξαθέηεο) κε έληνλν θαη θαηά πξνηίκεζε εληαίν ρξψκα γηα λα είλαη εχθνια 

αλαγλσξίζηκνο απφ ηνλ ρεηξηζηή.  
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Α. Γενικές τειρονομίες 
 

Α/Α εκαζέα Πεξηγξαθά Δηθφλα 

Α1 

ΔΝΑΡΞΖ 
Πξνζνρά 
ΑλΪιεςε 
θαζνδάγεζεο  

Οη δύν βξαρένλεο βξέζθνληαη ζε 
Ϋθηαζε θαη νη παιΪκεο εέλαη 
εζηξακκΫλεο πξνο ηα εκπξόο.  

 

Α2 

ΣΟΠ 
Γηαθνπά 
ΣΫινο ηεο 
θέλεζεο  

Ο δεμηόο βξαρένλαο ηελησκΫλνο 
πξνο ηα Ϊλσ, ε δεμηΪ παιΪκε 
εζηξακκΫλε πξνο ηα εκπξόο. 

 

Α3 
ΣΔΛΟ 
ησλ ελεξγεηώλ  

Σα δύν ρΫξηα εέλαη ελσκΫλα ζην 
ύςνο ηνπ ζηάζνπο. 

 

 

Β. Καηακόρσθες κινήζεις 

Α/Α εκαζέα Πεξηγξαθά Δηθφλα 

Β1 ΑΝΤΦΧΖ 

Ο δεμηόο βξαρένλαο εέλαη 
ηελησκΫλνο πξνο ηα Ϊλσ θαη ε δεμηΪ 
παιΪκε εζηξακκΫλε πξνο ηα 
εκπξόο δηαγξΪθεη αξγΪ Ϋλα θύθιν. 

 

Β2 ΚΑΘΟΓΟ 

Ο δεμηόο βξαρένλαο εέλαη 
ηελησκΫλνο πξνο ηα θΪησ θαη ε 
δεμηΪ παιΪκε εζηξακκΫλε πξνο ην 
εζσηεξηθό δηαγξΪθεη αξγΪ Ϋλαλ 
θύθιν.  

 

Β3 
ΚΑΘΔΣΖ 
ΑΠΟΣΑΖ  

Με ηα ρΫξηα θαζνξέδεηαη ε 
απόζηαζε.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   
   

   

   

   

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΦΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΒΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Αρχιτέκτων Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 



ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 

1ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου 
(συντεταγμένες WGS84: Πλάτος 38.370711°, Μήκος 21.428286°) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου 
(συντεταγμένες WGS84: Πλάτος  38.365280°, Μήκος 21.425191°) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 



3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου 
(συντεταγμένες WGS84: Πλάτος  38.369125°,  Μήκος 21.435622°) 

 

 

 

 

 
1ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου 
(συντεταγμένες WGS84: Πλάτος °, Μήκος °) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου 
(συντεταγμένες WGS84: Πλάτος 38.365280°, Μήκος 21.425191°) 

 

 
 
 
 
 
Δημοτικό Σχολείο Ελληνικών 
(συντεταγμένες WGS84: Πλάτος 38.481984°, Μήκος 21.414947°) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 



Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου 
(συντεταγμένες WGS84: Πλάτος 38.480539°, Μήκος 21.244813°) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δημοτικό Σχολείο Μάστρου 
(συντεταγμένες WGS84: Πλάτος 38.437489°, Μήκος 21.275690°) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΑΣΤΡΟΥ 



ΕΠΑ.Λ. Κατοχής 
(συντεταγμένες WGS84: Πλάτος 38.410031°, Μήκος 21.248689°) 

   
Γυμνάσιο Κατοχής 
(συντεταγμένες WGS84: Πλάτος 38.411561°, Μήκος 21.246909°) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γυμνάσιο-Λύκειο Ευηνοχωρίου 
(συντεταγμένες WGS84: Πλάτος 38.366470°, Μήκος 21.536143°) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ 

ΕΠΑ.Λ. ΚΑΤΟΧΗΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 
ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 



 

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά 
(συντεταγμένες WGS84: Πλάτος 38.388032°, Μήκος 21.473343°) 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 
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