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ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (Φ.Α.Τ.) 
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

1. ΣΜΗΜΑ Α΄ – ΓΔΛΗΘΑ 

2. ΣΜΗΜΑ Β΄ – ΚΖΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

3. ΣΜΗΜΑ Γ΄ – ΔΠΗΖΚΑΛΔΗ 

4. ΣΜΗΜΑ Γ΄ – ΟΓΖΓΗΔ ΘΑΗ ΥΡΖΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

5. ΣΜΗΜΑ E΄ – ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΑΛΑΓΘΑΗΩΛ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΛ ΘΑΗ 

ΤΛΣΖΡΖΔΩΛ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΘΑΗ ΣΩΛ ΔΓΘΑΣΑΣΑΔΩΛ ΣΟΤ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α - ΔΘΣΗΚΖΖ ΔΠΗΘΗΛΓΤΛΟΣΖΣΑ ΘΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΘΔΗΑ ΕΩΖ 

ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ο Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) απνηειεί αξρείν πιεξνθνξηώλ ηνπ ηη έρεη 

θαηαζθεπαζηεί γηα έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη πεξηέρεη ζηνηρεία πνπ ζα είλαη δηαζέζηκα γηα ηε 

δνκή θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη θαη ζρεηίδνληαη κε ηνπο θηλδύλνπο αζθάιεηαο θαη 

πγείαο. θνπόο ησλ πιεξνθνξηώλ είλαη λα ελεκεξσζεί νπνηνζδήπνηε ρξεηαζηεί λα θαζαξίζεη, 

ζπληεξήζεη, θαζαηξέζεη ή επεθηείλεη κέξνο ησλ εξγαζηώλ. Απαηηείηαη πξνζεθηηθόο ζρεδηαζκόο 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί όηη ε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο ησλ 

κειινληηθώλ ρξεζηώλ. 

Ο παξώλ Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 

305/96, ηεο ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 κε Αξ.Φπι. 266/01, πινπνηήζεθε ζύκθσλα κε ηηο 

εγθπθιίνπο 52206/36/97 (Οδεγίεο ζρεηηθά κε ην Π.Γ. 305/96 γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία 

ζηα εξγνηάμηα) θαη ηελ 130159/7-05-1997 (Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 305/96) θαη 

εθπνλήζεθε απνθιεηζηηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν πνπ αλαθέξεηαη ε κειέηε. Ο αξρηθόο 

Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ 

ππόςε από ηνλ Αλάδνρν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο θαη 

ηεο Τγείαο θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο, ώζηε κε ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ λα πεξηέρεη όια ηα 

ρξήζηκα ζηνηρεία. 

Πεξηιακβάλεη θαηά κεγάιν κέξνο ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν «σο θαηαζθεπάζζε» ηα 

νπνία ζα ζπιιέγνληαη θαη ελζσκαηώλνληαη ζηνλ Φ.Α.Τ. ζε δηαδνρηθέο ελεκεξώζεηο ηνπ, από ηνλ 

ζπληνληζηή Α & Τ ζηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, από ηνλ ηδηνθηήηε, ηνπο ζπληεξεηέο θαη ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ έξγνπ ζε κεηαγελέζηεξνπο ηεο θαηαζθεπήο ρξόλνπο. 

Ζ ζύληαμε ηνπ Φ.Α.Τ. απνηειεί επζύλε ηνπ πληνληζηή Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ηάδην Κειέηεο).  

Όια ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Φ.Α.Τ. πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ όηη ζα 

ζπιιέγνληαη κόλν ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθό λα εμαζθαιηζηεί όηη δελ ζα 

παξαιεθζνύλ ζρεηηθά ζηνηρεία. 

Ο κειεηεηήο θαη πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο κειέηεο εμαζθαιίδεη όηη όιεο νη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηερληθνύ, θαη πνπ ίζσο λα ρξεηαζηεί λα 

ιεθζνύλ ππόςε θαηά ηε δηάξθεηα επηθείκελσλ εξγαζηώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ζπληήξεζεο) θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ ηερληθνύ, πξνσζνύληαη ζην πληνληζηή Αζθάιεηαο θαη 

Τγείαο ηνπ Αλαδόρνπ. 

Αξκόδηνο γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ παξόληνο Φ.Α.Τ. ζα είλαη ν ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

Ο Αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη επίζεο λα ιάβεη ππόςε ηα αθόινπζα: 

(α) πλέπεηεο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ κειέηεο πνπ πξνηείλνληαη από ηνλ ίδην  

(β) Ιεπηνκεξείο απαηηήζεηο ηεο Λνκνζεζίαο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ησλ Δξγαδνκέλσλ  
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(γ) Πξνδηαγξαθέο πξνκεζεπηώλ εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ πνπ ζα ελζσκαησζνύλ ζην έξγν. 

 

εκεηώλεηαη όηη ν Φ.Α.Τ. απνηειεί αλαπόζπαζην θαη δσληαλό ζηνηρείν ηόζν ηεο 

θαηαζθεπήο όζν θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη πξέπεη λα αλαζεσξείηαη, θάζε θνξά 

πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη έγθαηξα ζηηο ιεηηνπξγηθέο θαη 

θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο, όπσο απηέο ζα πξνθύπηνπλ θαηά ηελ εμέιημε ησλ 

εξγαζηώλ. 
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ΣΜΗΜΑ Α’ 

ΓΔΝΙΚΑ 

1. ΔΙΓΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΑΤΣΟΤ 

Τδξαπιηθά έξγα: 

Αγσγνί εμσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο ζηελ ηνπηθή Θνηλόηεηα Παλαγίηζαο 

2. ΑΚΡΙΒΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ζ αθξηβήο ζέζε ησλ έξγσλ είλαη: 

Ζ Θνηλόηεηα Παλαγίηζαο βξίζθεηαη ζε απόζηαζε πεξίπνπ 20 ρικ. από ηελ Έδεζζα ζε 

πςόκεηξν 720 m.  

Ζ δεμακελή ύδξεπζεο ζα ηξνθνδνηείηαη από πθηζηάκελε γεώηξεζε.  

3. ΑΓΔΙΔ ΔΡΓΟΤ: 

Ο θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα 

ηελ έθδνζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ αδεηώλ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 

4. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: 

Όλνκαηεπώλπκν Γηεύζπλζε 
Ηκεξ/κελία 

θηήζεσο 

Σκήκα ηνπ έξγνπ 
όπνπ ππάξρεη 

ηδηνθηεζία 

ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΤΓΡΔΤΖ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΔΓΔΑ 

(Γ.Δ.Τ.Α.Δ.) 

18εο Οθησβξίνπ 18, 

Σ.Θ. 58200  
Έδεζζα 

Σει: 2381025555 

Fax: 2381051255 

  

5. ΤΝΣΟΝΙΣΗ/Δ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ. ΣΑΓΙΟ 
ΜΔΛΔΣΗ 

 Δηαηξεία 

Όλνκα 

αξκόδηνπ γηα 
επηθνηλσλία 

Γηεύζπλζε / ηειέθσλν / Αξ. Φαμ 

/ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο/ Email 

1  
ΙΩΗΦΙΓΗ ΦΙΛΙΠΠΟ 
Πνιηηηθόο Κεραληθόο, Msc 

 

Ησζεθίδεο 

Φίιηππνο 

Δξκνύ 18Α  

Σ.Θ. – 546 24, Θεζζαινλίθε  

Σει. 2310-243230 

Fax. 2310-281426 
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6. ΤΝΣΟΝΙΣΗ/Δ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ, ΣΑΓΙΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΗ  

 Δηαηξεία 

Όλνκα 

αξκόδηνπ γηα 

επηθνηλσλία 

Γηεύζπλζε / ηειέθσλν / Αξ. Φαμ 

/ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο/ Email 

1 
Θα καθοριζηεί μεηά ηην 

δημοπράηηζη. 
  

7. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΗ / 

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Φ.Α.Τ.  

Όλνκαηεπώλπκν Ιδηόηεηα Γηεύζπλζε 
Ηκεξνκελία 

αλαπξνζαξκνγήο 

ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΤΓΡΔΤΖ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΔΓΔΑ 

(Γ.Δ.Τ.Α.Δ.) 

 

18εο Οθησβξίνπ 18, 

Σ.Θ. 58200 Έδεζζα 

Σει: 2381025555 

Fax: 2381051255 

 

8. ΜΔΛΔΣΗΣΗ 

 Δηαηξεία 
Όλνκα 

αξκόδηνπ γηα 

επηθνηλσλία 

Γηεύζπλζε / ηειέθσλν / Αξ. Φαμ / 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο/ Email 

1  
ΗΩΖΦΗΓΖ ΦΗΙΗΠΠΟ 
Πνιηηηθόο Κεραληθόο, Msc 

Ησζεθίδεο 
Φίιηππνο 

Δξκνύ 18Α  

Σ.Θ. – 546 24, Θεζζαινλίθε  
Σει. 2310-243230 

Fax. 2310-281426 

9. ΑΝΑΓΟΥΟ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

 Δηαηξεία 
Όλνκα αξκόδηνπ 

γηα επηθνηλσλία 

Γηεύζπλζε / ηειέθσλν / Αξ. 

Φαμ / ζηνηρεία επηθνηλσλίαο/ 

Email 

1  
Θα καθοριζηεί μεηά ηην 

δημοπράηηζη. 
  

2.    
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ΣΜΗΜΑ Β’ 

ΜΗΣΡΩΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

1. Δηζαγσγή 

(Θα αλαπηπρζεί από ηνλ Αλάδνρν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ) 

2. Πίλαθαο απνγξαθήο πνπ ζα εκθαλίδεη πεξηιεπηηθά ηα επί 

κέξνπο έξγα, εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκό θιπ. πνπ 

ζπγθξνηνύλ ην όιν Έξγν. 

(Παξάδεηγκα) 

Α/Α 
Πεξηγξαθή επί 

κέξνπο Έξγσλ 

Υ.Θ. 

Αξρήο 

Υ.Θ. 

Σέινπο 

ρεη. Αξ. Κνπηηνύ Τπνβνιήο (Θα 

ζσμπληρφθούν από ηον Ανάδοτο 
καηαζκεσής) 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

3. Σεύρνο γηα όιεο ηηο δνθηκέο θαη δηαδηθαζίεο Πνηνηηθνύ 
Διέγρνπ  

(Σα ζηνηρεία ζα ζπκπιεξσζνύλ από ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ) 

4. Πεξηγξαθηθή έθζεζε ησλ θπξίσλ θάζεσλ εξγαζηώλ, ησλ 

κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ησλ δπζθνιηώλ θιπ. 

(Σα ζηνηρεία ζα ζπκπιεξσζνύλ από ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ) 

5. Σν Μεηξών Έξγνπ ζα πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη: εηξά 

θσηνγξαθηώλ πνπ ιήθζεθαλ ζε δηάθνξεο θάζεηο ησλ 

εξγαζηώλ. 

(Σα ζηνηρεία ζα ζπκπιεξσζνύλ από ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ) 
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6. Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ  

6.1 Πεξηγξαθή κειεηεηηθήο ιύζεο  

Ζ Θνηλόηεηαο Παλαγίηζα πδξνδνηείηαη από δεμακελή ύδξεπζεο ε νπνία ηξνθνδνηείηαη από 

πθηζηάκελε πδξεπηηθή γεώηξεζε. Κεηά από κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ δηαπηζηώζεθε όηη αιινηώζεθε 

ε πνηόηεηα ηνπ λεξνύ ηεο πδξεπηηθήο γεώηξεζεο.  

Θξίζεθε επνκέλσο ζθόπηκν ε ηξνθνδνζία ηεο δεμακελήο ύδξεπζεο λα γίλεηαη από ηελ 

πθηζηάκελε αξδεπηηθή γεώηξεζε. Ζ ζέζε ηεο γεώηξεζεο απηήο είλαη ρακειόηεξε θαηά 75 m ζε 

ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε πδξεπηηθή, επνκέλσο απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ησλ αληιηώλ ηεο. 

Δπηπιένλ νη πηέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηνλ αγσγό είλαη ζεκαληηθέο, επνκέλσο πξνηείλεηαη λα 

ηνπνζεηεζεί αγσγόο από ειαηό ρπηνζίδεξν, θιάζεο 40atm, θαζώο θαη αληηπιεγκαηηθή βαιβίδα 

θαηάληε ηεο λέαο αληιίαο ηξνθνδνζίαο. Ζ πδξεπηηθή γεώηξεζε ζα ζπλδεζεί κειινληηθά κε ην 

δίθηπν άξδεπζεο ηεο πεξηνρήο.  

Σα έξγα πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ κεηαθνξάο από ηελ πθηζηάκελε 

αξδεπηηθή γεώηξεζε, από ειαηό ρπηνζίδεξν DN 125, PN40atm, ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

πθηζηάκελεο αληιίαο ηεο αξδεπηηθήο γεώηξεζεο θαη ηελ θαηαζθεπή θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ 

HDPE Φ160, 10 atm, από ηελ πδξεπηηθή γεώηξεζε θαη ζύλδεζε κε ην πθηζηάκελν ζύζηεκα 

άξδεπζεο. Σέινο πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο ηνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ HDPE 

Φ160, 10 atm, από ηελ πδξεπηηθή γεώηξεζε ζηελ δεμακελή ύδξεπζεο, κε αγσγό από ειαηό 

ρπηνζίδεξν DN 125, PN40atm, κήθνπο 170m, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αληνρή ηνπ ζηηο πςειέο 

πηέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη. Οη αγσγνί αθνινπζνύλ ην πθηζηάκελν νδηθό δίθηπν.  

6.2 Μειέηεο πνπ εθαξκόζηεθαλ: 

Α/Α Σίηινο κειέηεο Καηεγνξία 
Κσδηθόο 

Μειέηεο 

* Αξ. 

Κνπηηνύ 
Τπνβνιήο 

* Έγθξηζε 

από θαη 
Ηκεξνκελία 

1. ΚΔΙΔΣΖ ΑΓΩΓΩΛ ΣΖΛ 

ΣΟΠΗΘΖ ΘΟΗΛΟΣΖΣΑ 

ΠΑΛΑΓΗΣΑ 

Τδξαπιηθά    

      

      

(* Ο Αλάδνρνο θαηαζθεπήο ζπκπιεξώλεη ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία ζηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ 

Φ.Α.Τ.) 

6.3 Πεξηγξαθή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

(από ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ) 
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7. Παξαδνρέο Μειεηώλ 

Α. Τιηθά 

ΔΙΓΟ  

Ακκνράιηθν Ιαηνκείνπ 

Δγθηβσηηζκόο Άκκνο νξπρείνπ ή ρείκαξξνπ 

Δπηρώζεηο νξπγκάησλ Θξαπζηό ακκνράιηθν  

Δπηρώζεηο Πξντόληα εθζθαθήο 

θπξόδεκα C12/15, C20/25 

Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο Αζθαιηηθή πίζζα 

Δζσηεξηθή κόλσζε Δπνμεηδηθά πιηθά 

Δμσηεξηθή κόλσζε Αζθαιηηθό γαιάθησκα 

σιελώζεηο  HDPE νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 90 mm / PN 10 atm 

σιελώζεηο  HDPE νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 110 mm / PN 10 atm 

σιελώζεηο  HDPE νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 110 mm / PN 12,5 atm 

σιελώζεηο  HDPE νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 110 mm / PN 16 atm 

σιελώζεηο  HDPE νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 125 mm / PN 10 atm 

σιελώζεηο  HDPE νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 125 mm / PN 12,5 atm 

σιελώζεηο  HDPE νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 125 mm / PN 16 atm 

σιελώζεηο  HDPE νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 160 mm / PN 10 atm 

σιελώζεηο  DN 125 mm / C40 από ειαηό ρπηνζηδεξό 

Θαιύκκαηα θξεαηίσλ Διαηό ρπηνζηδεξό 

Βαζκίδεο Υπηνζηδεξέο 

Δηδηθά ηεκάρηα (θακπύιεο, 

ηαπ, ζπζηνιέο, πώκαηα 
θ.ιπ.) 

Διαηό ρπηνζηδεξό ή ρπηνζηδεξό ζθαηξνεηδνύο γξαθίηε  

Φιάληδεο ζπγθόιιεζεο  Xαιύβδηλεο 

Γηθιείδεο ζπξηαξσηέο 

Υπηνζηδεξέο DN50 (10atm), DN50 (16atm),DN50 (25atm), 

DN100 (10atm), DN100 (16atm), DN100 (25atm), DN125 

(16atm) 

Δμαξκώζεηο  Υαιύβδηλεο DN 100mm, DN 125mm 

Φίιηξν λεξνύ 
Υπηνζίδεξνο, θιαληδσηνύ ηύπνπ Τ, Ολνκαζηηθήο Πίεζεο 

16atm, Γηακέηξνπ 100mm 

Φίιηξν λεξνύ 
Υπηνζίδεξνο, θιαληδσηνύ ηύπνπ Τ, Ολνκαζηηθήο Πίεζεο 

16atm, Γηακέηξνπ 125mm 

 

Β. Τδξαπιηθά Κεγέζε  

ΠΑΡΑΓΟΥΗ - ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΣΙΜΗ 

Πξνδηαγξαθέο πδξαπιηθήο κειέηεο Π.Γ. 696/74 

ύζηεκα πξνβνιήο ΔΓΑ ’87 

Υξνληθόο νξίδνληαο κειέηεο 40 ρξόληα 

Κέζε εκεξήζηα εηδηθή θαηαλάισζε 150 lt/θάηνηθν/εκέξα 

Τιηθά αγσγώλ HDPE 3εο γεληάο, Διαηό ρπηνζηδεξό 

Σύπνο ππνινγηζκνύ πδξαπιηθώλ ππνινγηζκώλ Darcy - Weisbach 

8. Άιιεο Παξαδνρέο 

(από ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ) 
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9. Σα ζρέδηα «Ωο θαηεζθεπάζζε» 

Γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ κειινληηθώλ εξγαζηώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ ζα 

παξαδνζνύλ ζηνλ Θύξην ηνπ έξγνπ αλαιπηηθά ζρέδηα «όπσο θαηαζθεπάζηεθαλ» κε επαθξηβήο 

απνηύπσζε όισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Σα ζρέδηα απηά ζα επηζπλαθζνύλ ζε παξάξηεκα ζηνλ 

παξόληα θάθειν, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο, από ηνλ ππεύζπλν ελεκέξσζεο / 

αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ΦΑΤ θαη ζα παξακείλνπλ ζε θαηάιιειν ρώξν ηεο ππεξεζίαο γηα 

κειινληηθή ρξήζε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ όια ηα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ 

εμνπιηζκνύ θαη ηα δειηία ζπληήξεζεο θαη επηζεώξεζεο ηνπ. 
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ΣΜΗΜΑ Γ’ 

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

ην παξόλ ηκήκα ηνπ Φ.Α.Τ., αλαθέξνληαη νη ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ 

ππόςε θαηά ηηο ελδερόκελεο επεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ. Παξάιιεια 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο γη΄ απηνύο θαη άξηηα ιεηηνπξγηθά αληηκεηώπηζε από 

ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε θάζε έλα από ηα ζεκεία πνπ επηζεκαίλνληαη, παξαηίζεληαη ζην επόκελν 

θεθάιαην ηνπ Φ.Α.Τ. πίλαθεο «νδεγνί», ζηνπο νπνίνπο πξνδηαγξάθνληαη νη θαλόλεο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ έξγνπ. 

Δλδεηθηηθά νη επηζεκάλζεηο απηέο αθνξνύλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ.  

1. Θέζεηο δηθηύσλ 

Θαηά ηελ θαηαζθεπή, ηελ επηζθεπή θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ αγσγώλ πνπ ζα θαηαζθεπαζζνύλ 

απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ύπαξμε άιισλ δηθηύσλ (Ο.Σ.Δ., ΓΔΖ, θιπ)  

Οη ζέζεηο ησλ αγσγώλ ησλ Οξγαληζκώλ Θνηλήο Ωθέιεηαο ζα ζεκεηώλνληαη ζηα ζρέδηα ηνπ 

έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηα νπνία ζα επηζπλαθζνύλ από ηνπο ππεύζπλνπο ελεκέξσζεο / 

αλαπξνζαξκνγήο ηνπ Φ.Α.Τ. ζε παξάξηεκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο. 

2. εκεία ησλ θεληξηθώλ δηαθνπηώλ 

Θα ζεκεησζνύλ ζηνπο ράξηεο «σο θαηεζθεπάζζε» νη ζέζεηο ησλ θπξίσλ πξνβιεπόκελσλ βαλώλ 

γηα ηηο πεξηπηώζεηο βιάβεο, επηζθεπήο ή ζπληήξεζεο ηνπ αγσγνύ. 

3. Θέζεηο πιηθώλ πνπ ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ θίλδπλν 

Οη ζέζεηο πιηθώλ θαηά ηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θάπνηνλ θίλδπλν ζε νξηζκέλεο 

ζπλζήθεο, είλαη νη ρώξνη απνζήθεπζεο πξντόλησλ εθζθαθήο πνπ ζα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ γηα 

επίρσζε ή άιια πιηθά επίρσζεο απνζήθεπζεο, ζσιήλσλ θ.ιπ.  

4. Ιδηαηηεξόηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ 

έξγνπ 

Ιόγσ ηεο θύζεο ησλ έξγσλ, δελ αλακέλεηαη λα πξνθύςνπλ πξνβιήκαηα ζηε ζηαηηθή δνκή, 

ζηελ επζηάζεηα θαη ζηελ αληνρή ησλ έξγσλ. 

ρεηηθά κε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ (θξεάηηα) ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ηαθηηθή 

ζπληήξεζε θαη ε παξαθνινύζεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπο. ην πιαίζην ηεο αζθαινύο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζηνηρείσλ ησλ Έξγσλ ζα ηεξνύληαη θαη΄ ειάρηζηνλ ηα εμήο: 

1. Σα πιηθά θαη γεληθόηεξα νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί (αδξαλή πιηθά, 

απνζεθεπκέλνη ρσκαηηζκνί, πξαλή απνθαηεζηεκέλα θ.η.ι.) πξέπεη λα ζηαζεξνπνηνύληαη κε 
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ηξόπν ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εξγάδνληαη πάλσ ζε απηά, ή 

ζε θνληηλή απόζηαζε 

2. Ζ πξόζβαζε ζε επηθίλδπλα θαη αζηαζή ζηνηρεία όπσο απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζα 

επηηξέπεηαη κόλν ζην απαζρνινύκελν ζε απηά πξνζσπηθό θαη κόλν εθόζνλ παξέρεηαη ν 

αλαγθαίνο εμνπιηζκόο ή ηα θαηάιιεια κέζα πξνθεηκέλνπ ε εξγαζία λα εμαζθαιηζηεί κε 

αζθάιεηα  

3. Οη θηλεηέο ή ζηαζεξέο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ βξίζθνληαη ζε ύςνο ή ζε βάζνο πξέπεη λα είλαη 

ζηαζεξέο θαη ζηέξεεο αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηέο θαη 

ηα αλώηαηα θνξηία πνπ ελδέρεηαη λα θέξνπλ θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο, θαζώο θαη ηηο 

εμσηεξηθέο επηδξάζεηο πνπ είλαη δπλαηόλ λα ππνζηνύλ 

4. Αλ ηα ππνζηεξίγκαηα θαη ηα ππόινηπα ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ απηώλ δε δηαζέηνπλ εγγελή 

επζηάζεηα, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε επζηάζεηά ηνπο κε θαηάιιεια θαη αζθαιή κέζα 

ζηεξέσζεο ώζηε λα απνθεύγεηαη νπνηαδήπνηε άθαηξε ή αθνύζηα κεηαθίλεζε ηνπ ζπλόινπ ή 

ησλ ηκεκάησλ ησλ ελ ιόγσ ζέζεσλ εξγαζίαο 

5. Ζ ζηαζεξόηεηα θαη ε ζηεξεόηεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πξέπεη λα ειέγρνληαη θαηάιιεια, 

ηδίσο κεηά από ελδερόκελε αιιαγή ηνπ ύςνπο ή ηνπ βάζνπο ησλ ζέζεσλ απηώλ.  

5. Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ 

Ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ έξγνπ, νδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ, δελ απαηηνύληαη θαη δελ 

πξνβιέπνληαη. 

6. Πεξηνρέο εθπνκπήο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο 

Γελ ππάξρνπλ. 

7. Υώξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε 

ε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηνπ ππν κειέηε έξγνπ, πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή αγσγώλ πνπ 

κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ρώξνπο κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε. Οη αγσγνί απηνί επηζεκαίλνληαη 

εκθαλώο ζηα ζρέδηα ηεο Σερληθήο Κειέηεο. Θα επηζεκαλζνύλ επίζεο ζηα ζρέδηα «σο 

θαηεζθεπάζζε». 

8. Άιιεο δώλεο θηλδύλνπ 

Ωο ζεκαληηθόηεξε δώλε θηλδύλνπ γηα ην έξγν ζεσξνύληαη νη ζέζεηο ησλ θξεαηίσλ ηόζν ιόγσ 

ηνπ θηλδύλνπ πηώζεο αλζξώπσλ εληόο θξεαηίνπ κε αλνηθηό θάιπκκα, όζν θαη ιόγσ ηνπ 

ελδερνκέλνπ αλαζπκηάζεσλ. Οη ζέζεηο ησλ θξεαηίσλ είλαη ζεκεησκέλεο ζηα ζρεηηθά ζρέδηα, 

θαζώο θαη ζηα ζρέδηα «σο θαηεζθεπάζζε», ελώ γηα ηελ απνηξνπή ησλ παξαπάλσ θηλδύλσλ 

ιακβάλνληαη όια ηα πξνβιεπόκελα κέηξα αζθαιείαο. 
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Άιιεο δώλεο νξαηνύ θηλδύλνπ είλαη νη εξγαζίεο εθζθαθήο θαη ε εληόο ησλ ηάθξσλ ηνπνζέηεζε 

ζσιήλσλ, επηζθεπώλ θ.η.ι., θαζώο θαη ε πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην ή θαη ε πξόζβαζε ζηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο. 

9. Καζνξηζκόο ζπζηεκάησλ πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή 

ιεηηνπξγία 

Γελ ππάξρνπλ ζπζηήκαηα πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία. 
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ΣΜΗΜΑ Γ’ 

ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Οη νδεγίεο θαη ηα ρξήζηκα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηηο εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ 

θαζόιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ, ζηηο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ειέγρνπ 

θαζαξηζκνύ, επηζθεπήο θιπ. 

1. Γεληθά ζηνηρεία γηα ην πξνζσπηθό 

Εςθύνερ πποζωπικού 

α. Πξντζηάκελνη  

ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ έξγσλ νη πξντζηάκελνη έρνπλ ηε βαζηθή επζύλε γηα: 

 ηελ αλάπηπμε δηαδηθαζηώλ θαη νδεγηώλ αζθαινύο εξγαζίαο 

 ηελ εθαξκνγή ηνπο 

 ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο θαη επηζεσξήζεηο γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ 

 λα θαζπζηεξνύλ ηελ έλαξμε κηαο εξγαζίαο ή λα ηε δηαθόπηνπλ, κέρξηο όηνπ νη ζπλζήθεο 

επηηξέςνπλ ηελ αζθαιή εθηέιεζή ηεο. 

β. Τπεύζπλνη ζπλεξγείσλ 

Δίλαη αξκόδηνη λα ειέγρνπλ εάλ νη εξγαδόκελνη ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη νδεγίεο 

εξγαζίαο νη νπνίεο έρνπλ θαζνξηζηεί από ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο. 

Δάλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνύλ έρνπλ ην δηθαίσκα λα θαζπζηεξνύλ ηελ έλαξμε κηαο δηαδηθαζίαο ή 

λα ηε δηαθόπηνπλ κέρξηο όηνπ νη ζπλζήθεο επηηξέςνπλ ηελ αζθαιή εθηέιεζή ηεο. 

γ. Δξγαηνηερληθό πξνζσπηθό 

Οη ινηπνί εξγαδόκελνη επηβάιιεηαη λα ζπκκνξθώλνληαη θαη λα εθαξκόδνπλ ηηο εληνιέο νη νπνίεο 

ηνπο δίδνληαη θαη είλαη ζύκθσλεο κε ηηο θαζηεξσκέλεο δηαδηθαζίεο – νδεγίεο εξγαζίαο. 

Επιλογή πποζωπικού – Ιαηπικέρ εξεηάζειρ 

α. Γεληθά 

Θαηά ηελ επηινγή θαη εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνύ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππ’ όςηλ ηα αθόινπζα: 

 απαγνξεύεηαη ε νπνηαδήπνηε απαζρόιεζε αηόκσλ ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηώλ ζηελ 

εγθαηάζηαζε, 

 νη ηαηξηθέο εμεηάζεηο πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη πάληα ζε 

ζπλεξγαζία κε ην γηαηξό εξγαζίαο, 

 ηα εκβόιηα πνπ πξέπεη λα γίλνληαη είλαη θαηά ηνπ ηέηαλνπ, ηεο ιεπηνζπείξσζεο, ηεο 

πνιπνκειίηηδαο, 

β. Παζήζεηο απαγνξεπηηθέο 
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Σα άηνκα πνπ απνηεινύλ ην πξνζσπηθό ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. Θαηόπηλ ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ ζα πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη 

όηη δελ πάζρνπλ από:  

 ιηπνζπκίεο,  

 ζπαζκνύο,  

 θαξδηνπάζεηεο,  

 ππέξηαζε,  

 άζζκα,  

 ηιίγγνπο,  

 θιεηζηνθνβία,  

 θώθσζε,  

 ζνβαξή κείσζε όξαζεο,  

 ζνβαξά νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα,  

 παξακνξθώζεηο ή αζζέλεηεο ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ θηλεηηθόηεηα, 

 ρξόληεο δεξκαηνπάζεηεο, 

 αλνζκία, 

ιακβάλνληαο βέβαηα ππ’ όςηλ ηελ ειηθία θαη ηα θαζήθνληα ηνπ θαζελόο έλα μερσξηζηά. 

2. Δθηίκεζε Δπηθηλδπλόηεηαο  

Ζ εθηίκεζε επηθηλδπλόηεηαο απνζθνπεί ζηελ πξόιεςε, απνθπγή θίλδπλσλ θαηά ηηο ελδερόκελεο 

κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο (ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ, επηζθεπήο, θ.ιπ.) θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα 

δσήο ηνπ έξγνπ θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. 

2.1 Σαμηλόκεζε ησλ βαζηθώλ θηλδύλσλ  

Γηα λα ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο θαη γηα ηελ παξνρή νδεγηώλ θαη ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ 

θαη κέηξσλ θαζόιε ηε δηάξθεηα δσήο ησλ έξγσλ, πξνζδηνξίδνληαη νη εξγαζίεο θαη νη θίλδπλνη 

θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπο. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη θαηά ηελ ζπληήξεζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο, ηόζν θαηά ην άλνηγκα 

ησλ θξεαηίσλ όζν θαη θαηά ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο βιαβώλ ζην 

δίθηπν. Οη εξγαδόκελνη ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

θηλδύλσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηηο εξγαζίεο απηέο. 

2.1.1 Απνμήισζε, άξζε, επαλαθαηαζθεπή θζαξκέλσλ ηκεκάησλ 

θξεαηίσλ θαη αγσγώλ 

Α. Θίλδπλνη από ηελ ππάξρνπζα θπθινθνξία γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό 
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Β. Θίλδπλνη πηώζεσλ όγθσλ ρσκάησλ – βξάρσλ γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό  

Γ. Θίλδπλνη πηώζεσλ από κεγάια ύςε γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό  

Γ. Θίλδπλνη ζπγθξνύζεσλ νρεκάησλ – κεραλεκάησλ ιόγσ ηεο ππάξρνπζαο θπθινθνξίαο 

Δ. Θίλδπλνη από έθζεζε εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ ζε ζθόλε. 

2.1.2 Καζαξηζκόο θξεαηίσλ θαη αγσγώλ 

Α. Θίλδπλνη από ηελ ππάξρνπζα θπθινθνξία γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό  

Β. Θίλδπλνη πηώζεσλ όγθσλ ρσκάησλ – βξάρσλ γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό  

Γ. Θίλδπλνη πηώζεσλ από κεγάια ύςε γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό  

Γ. Θίλδπλνη ζπγθξνύζεσλ νρεκάησλ – κεραλεκάησλ ιόγσ ηεο ππάξρνπζαο θπθινθνξίαο  

Δ. Θίλδπλνη από έθζεζε εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ ζε ζθόλε 

Σ. Γδάξζηκν – Θόςηκν 

Ε.  Θίλδπλνη παξάζπξζεο εξγαδνκέλσλ από δηεξρόκελν όρεκα 

Ζ. Θίλδπλνη ηξαπκαηηζκνύ από εθηίλαμε πιηθνύ ιόγσ δηεξρόκελνπ νρήκαηνο. 

2.1.3 Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο Δξγαζίεο 

Α. Θίλδπλνη ειεθηξνπιεμίαο 

Β. Θίλδπλνο ππξθαγηάο 

Γ. Θίλδπλνη από αθαηαιιειόηεηα ρξήζεο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

Γ. Γδάξζηκν – Θόςηκν 

Δ. Θίλδπλνη εγθαπκάησλ θαηά ηηο ζπγθνιιήζεηο ησλ κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ. 

2.1.4 Γεληθέο νδεγίεο πληήξεζεο 

 Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα απνθεύγνληαη νη ζεκεηαθέο 

θνξηίζεηο από ηα κεραλήκαηα ηνπ έξγνπ ζηα όξηα ησλ ζέζεσλ πνπ εθηεινύληαη επηρώζεηο, 

ώζηε λα κεησζεί ν θίλδπλνο ησλ θαζηδήζεσλ. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηελεξγεί ειέγρνπο 

θαζεκεξηλά θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ αιιά θαη κεηά από θάζε αιιαγή βάξδηαο θαζώο 

επίζεο θαη κεηά από έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα.  

 Πξέπεη λα ππάξρεη πξόβιεςε γηα ηελ θαιή επηζεώξεζε / ζπληήξεζε ησλ πδξαπιηθώλ ώζηε 

λα εμαιεηθζεί ν θίλδπλνο πιεκκπξίζκαηνο ησλ θξεαηίσλ από όρη θαιή ιεηηνπξγία ησλ 

παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαηαξηίζεη θαη λα πεξηιάβεη 

πξόγξακκα επηζεσξήζεσλ θαη κεζνδνινγία ζπληήξεζεο ησλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ 

έξγνπ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 

 Πξέπεη λα ππάξρεη πξόβιεςε γηα ηελ επηζεώξεζε / ζπληήξεζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ ώζηε λα εμαιεηθζνύλ νη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη από απηέο. Ο Αλάδνρνο ζα 
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πξέπεη λα θαηαξηίζεη θαη λα πεξηιάβεη πξόγξακκα επηζεσξήζεσλ θαη κεζνδνινγία ζπληήξεζεο 

ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ έξγνπ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 

3. Καλόλεο – κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

3.1 Καλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

Ζ πινπνίεζε κίαο εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ απαηηεί ηελ ηήξεζε 

θαλόλσλ ιεηηνπξγίαο. Κε ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ εμαζθαιίδεηαη ε ηθαλνπνηεηηθή 

απόδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 

ε όηη αθνξά ηελ πγεία, πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπ έξγνπ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηό, νη 

θαλόλεο ιεηηνπξγίαο ηίζεληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηα πξόηππα. Ζ 

λνκνζεζία θαζνξίδεη επίζεο θαη ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ θαλόλσλ. 

Ζ δεκηνπξγία ζπλζεθώλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ζην ρώξν ηνπ έξγνπ, απνηειεί πξσηαξρηθό 

ζηόρν. Οη παξάκεηξνη πνπ δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία γηα ηελ επίηεπμε απηνύ ηνπ ζηόρνπ είλαη: 

Πξνζδηνξηζκόο δηαδηθαζίαο 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο απαηηείηαη θαζνξηζκόο ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία 

θαη πνπ είλαη: 

 ν άλζξσπνο 

 ηα πιηθά 

 ε ηερληθή ππνζηήξημε (θηίξηα, κεραλέο, εξγαιεία) 

 ην ζύζηεκα νξγάλσζεο θαη δηεύζπλζεο ηεο εξγαζίαο (ξόινη & επζύλεο, θαηακεξηζκόο 

εξγαζίαο θ.η.ι.). 

Γεκηνπξγία ζπλζεθώλ πνπ επεξεάδνπλ ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν  

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ εξγαζηαθό ρώξν είλαη: 

 θπζηθνί 

 ηνμηθνί 

 βηνινγηθνί 

 ςπρνινγηθνί 

Οη ζπλέπεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δεκηνπξγία ησλ παξαπάλσ ζπλζεθώλ είλαη: 

 επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο 

 δπζαξέζθεηα θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα 

 αηπρήκαηα θαη ηξαπκαηηζκνί 
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Όκσο πέξα από ηνλ επεξεαζκό ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα ζπλέπεηεο κπνξεί λα ππνζηεί θαη ην 

πεξηβάιινλ κε ηηο εμήο κνξθέο: 

 ζθόλεο 

 ζόξπβνο 

 θξαδαζκνί  

Οη ζπλέπεηεο ησλ αλσηέξσ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ νηθνινγηθή θαηαζηξνθή, ελόριεζε θαη 

κόιπλζε.  

Γηα λα ζεσξεζεί ε δηαδηθαζία πεξαίσζεο κίαο εξγαζίαο θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ αζθαιήο 

πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζνύλ – κε ζθνπό ην κεδεληζκό – νη δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ηόζν γηα ηνλ εξγαδόκελν όζν θαη γηα ην πεξηβάιινλ. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κία ζεηξά από γεληθνύο θαλόλεο θαη εηδηθά κέηξα πνπ επηβάιιεηαη λα 

ιακβάλνληαη ζνβαξά ππόςε θαηά ηε δηελέξγεηα εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ.  

3.1.1 Γεληθνί θαλόλεο – κέηξα  

Ενημέπωζη και εκπαίδεςζη πποζωπικού 

Όινη νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα είλαη γλώζηεο ησλ θηλδύλσλ πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ 

θαηά ηελ εξγαζία ηνπο γηα απηό ην ιόγν πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη ακέζσο κεηά ηελ πξόιεςή 

ηνπο θαη λα εθπαηδεύνληαη ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα πάλσ ζε ζέκαηα αζθαινύο θαη 

πγηεηλήο εξγαζίαο θαη ζε ζέκαηα δηάζσζεο αηόκσλ πνπ θηλδπλεύνπλ. 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα δηαπξαγκαηεύεηαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα θάησζη ζέκαηα : 

 ηα θαζήθνληα θαηά ηελ εξγαζία θαη ρεηξηζκό κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ, 

 ηηο δηαδηθαζίεο θαη νδεγίεο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ γηα αζθαιή εξγαζία, 

 ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηά ηελ εξγαζία θαη ηα ζρεηηθά κέηξα 

δηάζσζεο, 

 ηε ζσζηή ρξήζε ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, 

 ηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο, 

 ηα κέηξα αηνκηθήο θαη νκαδηθήο πγηεηλήο, 

 ηνπο βιαπηηθνύο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπ ελδέρεηαη λα εθηεζνύλ, ηηο ελδερόκελεο 

επηπηώζεηο ζηελ πγεία ηνπο θαη ηα κέηξα πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζήο ηνπο, 

 ηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ. 

ε όια ηα παξαπάλσ, επηβάιιεηαη εθηόο από ηελ εθπαίδεπζε λα γίλνληαη θαη αζθήζεηο πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ππάξρνπλ επηηόπηα θαη ζηε 

δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θάζε πεξηνρή ηεο εγθαηάζηαζεο, ηα αθόινπζα : 
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 παξόλ θαλνληζκόο, 

 ζρέδην αληηκεηώπηζεο θαηαζηάζεσλ επείγνπζαο αλάγθεο, δηαθπγήο θαη δηάζσζεο, 

 νδεγίεο πξώησλ βνεζεηώλ (αλαξηεκέλεο), 

 ηειέθσλα θαη δηεπζύλζεηο πξώηεο αλάγθεο (αλαξηεκέλα). 

Όινη νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα ιακβάλνπλ γλώζε ησλ παξαπάλσ, ηα νπνία πξέπεη λα 

επεμήγνληαη ζε απηνύο ζε ηαθηηθέο ζπγθεληξώζεηο, εηδηθέο γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο. 

Άδεια επγαζίαρ 

Όπνηε πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο ή επηζθεπώλ ζε ζέζεηο όπνπ 

ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ θίλδπλνη, είηε ιόγσ ησλ εξγαζηώλ πνπ πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ, 

είηε αθόκα ιόγσ δηαζηαύξσζεο αξκνδηνηήησλ πεξηζζνηέξσλ θιηκαθίσλ, είηε ιόγσ ηεο κνξθήο 

ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε απηήλ, ζα εθδίδεηαη εηδηθή άδεηα εξγαζίαο. 

Ζ άδεηα εξγαζίαο εθδίδεηαη από ηνλ ππεύζπλν ιεηηνπξγίαο πξηλ από ηελ έλαξμε θάζε εξγαζίαο, 

θαη ζα πξνζππνγξάθεηαη από όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο (επηθεθαιήο ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θιπ.), ζα πεξηιακβάλεη δε ηνπιάρηζηνλ θαη ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

 ην ζπλεξγείν ή ν ππεύζπλνο πνπ δεηά ηελ άδεηα εξγαζίαο θαη πνηνο ζα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη, 

 ν ρώξνο ή ε εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα γίλνπλ νη εξγαζίεο πνπ αθνξά ε άδεηα εξγαζίαο, 

 ε εκεξνκελία θαη ώξα έλαξμεο θαη πξνβιεπόκελεο ιήμεο ησλ εξγαζηώλ, 

 νη απαξαίηεηεο πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ – θαη θαηά ηηο 

θάζεηο εθηέιεζήο ηνπο - θαη ηα πξόζσπα πνπ ζα ηηο πξαγκαηνπνηήζνπλ, 

 ν εηδηθόο εμνπιηζκόο θαη ηα κέζα αηνκηθήο θαη νκαδηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά θάζε ηεο εξγαζίαο. 

εκεηώλεηαη όηη ζηελ έθδνζε ηεο άδεηαο εξγαζίαο κεηέρνπλ απαξαίηεηα, ζπκπιεξώλνληαο θαη 

ππνγξάθνληαο αληίζηνηρα γηα ελέξγεηεο ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο, νη επηθεθαιείο ησλ αληίζηνηρσλ 

ζπλεξγείσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο εξγαζίεο.  

Οη ίδηνη παξάγνληεο ζα πηζηνπνηνύλ απαξαίηεηα θαη ηε ιήμε ησλ εξγαζηώλ, ζεκεηώλνληαο ζην 

έληππν ηνλ αθξηβή ρξόλν ηεο. 

Μέηπα αηομικήρ ςγιεινήρ 

Δίλαη επλόεην όηη πξέπεη λα απνθεπρζεί θάζε άκεζε επαθή κε κνιπζκέλα λεξά. Γηα ηνπο 

εξγαδόκελνπο είλαη απαξαίηεηα θπξίσο ηα αθόινπζα: 

 πξνθπιάζζνπκε ηα ηξαύκαηά καο, όηαλ δνπιεύνπκε θαη απνιπκαίλνπκε ηελ πιεγή ακέζσο 

όηαλ καο ζπκβεί ηξαπκαηηζκόο, 

 πιέλνπκε ηα ρέξηα καο όηαλ πξόθεηηαη λα θάκε ή λα θαπλίζνπκε, 

 όπνπ απαηηείηαη, θνξάκε πξνζηαηεπηηθά γάληηα, 
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 λα είκαζηε ζίγνπξνη, όηη είλαη θαζαξό, απηό πνπ βάδνπκε ή αθνπκπάκε ζην ζηόκα καο, 

 δελ θαπλίδνπκε, 

 θαπλίδνπκε κέζα ζην αλαςπθηήξην, αθνύ πξώηα πιύλνπκε ηα ρέξηα καο, 

 ρξεζηκνπνηνύκε ιαζηηρέληεο κπόηεο όπνπ ππάξρεη αλάγθε θαη ηηο πιέλνπκε κεηά ηε ρξήζε, 

 θνξάκε ηηο πξνζσπηθέο κάζθεο (θίιηξα ελεξγνύ άλζξαθα) γηα ηα πιπζίκαηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο, 

 κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο, ληνπο, 

 απαγνξεύεηαη ην θαγεηό θαη ην θάπληζκα ζε ζέζεηο εξγαζίαο, 

 δελ κπαίλνπκε ζην απηνθίλεηό καο κε βξώκηθεο κπόηεο ή βξώκηθα παπνύηζηα. 

Υγιεινή ένδςζηρ 

Ο εξγαδόκελνο πξέπεη λα θνξά γάληηα εξγαζίαο (κε απνξξνθεηηθά) θαη λα εθπαηδεπηεί λα κε 

βξέρεη ην εζσηεξηθό ηνπο. Δπίζεο, πξέπεη λα θνξά αδηάβξνρε θόξκα εξγαζίαο θαη αδηάβξνρα 

ππνδήκαηα θαηάιιεινπ ύςνπο. 

Απαξαίηεηα είλαη επίζεο ν πεξηνδηθόο θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε ππνδεκάησλ, θόξκα 

εξγαζίαο, γαληηώλ θαη ελδερνκέλσο, ζπρλή αλαλέσζή ηνπο. 

Ομαδική ςγιεινή 

ηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ νκαδηθή πγηεηλή είλαη ε θαζαξηόηεηα θαη πεξηνδηθή απνιύκαλζε ησλ 

ρώξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζην πξνζσπηθό, όπσο επίζεο ησλ νρεκάησλ θαη όισλ ησλ εξγαιείσλ.  

ηελ κέξηκλα απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηαθηηθή πεξηνδηθή θαηαπνιέκεζε εληόκσλ 

θαη πνληηθώλ. 

Ππώηερ βοήθειερ 

Έλα απηνθίλεην ζα παξακέλεη ζπλερώο ζηνλ ρώξν ησλ εξγαζηώλ ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ 

αζζελνθόξν ζε πεξίπησζε θάπνηνπ αηπρήκαηνο. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ην πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ, ζα κεηαθέξεηαη ζην 

πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν, αλάινγα κε ηε ζνβαξόηεηα ηνπ ηξαπκαηηζκνύ.   

Κέζα ζην ρώξν ησλ γξαθείσλ, ζα θπιάζζεηαη θαξκαθείν ηθαλνύ κεγέζνπο ώζηε λα πεξηέρεη ηα 

αθόινπζα είδε: 

 νηλόπλεπκα, βάκκα ησδίνπ, 

 ζηαγόλεο γηα ηα κάηηα, θνιιύξην καηηώλ γηα ειεθηξνθόιιεζε, 

 αινηθή γηα εγθαύκαηα,  

 παπζίπνλα ζε ζηαγόλεο, αληίδνηα γηα δαγθώκαηα θηδηώλ-εληόκσλ, 
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 απνιπκαληηθά πγξά, επηδέζκνπο ειαζηηθνύο – γάδεο – επηδέζκνπο θνηλνύο, 

 ηζηξόηα, ιεπθνπιάζη, βακβάθη, ςαιίδηα, ηζηκπίδα, 

 λάξζεθεο γηα ρέξηα θαη πόδηα, 

 αηκνζηαηηθά, ζνπιθακηδόζθνλε,  αζπηξίλεο, 

 εγρεηξίδην Α’ βνεζεηώλ ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα:  

Γεληθά κέηξα: 

Γηαηήξεζε ςπρξαηκίαο 

ηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ρεηξηζκώλ. 

Αλαπαπηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ αηόκνπ 

Σν θεθάιη ηνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην ίδην επίπεδν κε ην ζώκα, εθηόο εάλ παξνπζηάδεη 

σρξόηεηα ή εξπζξόηεηα. ηελ πξώηε πεξίπησζε βάδνπκε ην θεθάιη ρακειόηεξα (ηα πόδηα 

ςειά), ελώ ζηελ δεύηεξε ςειόηεξα.  

Υαιάξσζε ελδπκάησλ 

Πεξηνρή ιαηκνύ, ζηήζνπο θαη κέζεο. 

Αθαίξεζε νδνληνζηνηρηώλ 

Γπζθνιεύνπλ ηελ αλαπλνή θαη ππάξρεη πεξίπησζε λα ηηο θαηαπηεί. 

Μεηαθνξά ηνπ αηόκνπ ζε ζθηεξό κέξνο 

Καθώζεηο 

Δθδνξέο 

 θαζαξηζκόο θαη επίδεζε. 

Θιάζεηο 

 αλάπαπζε ηνπ κέινπο, 

 ηνπνζέηεζε θνκπξεζώλ κε θξύν λεξό ή νηλόπλεπκα. 

Σξαύκαηα 

 θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε ησλ ρεξηώλ καο, 

 απνιύκαλζε ηνπ ηξαύκαηνο κε νμπδελέ, νηλόπλεπκα, αηζέξα, 

 απνκάθξπλζε μέλσλ ζσκάησλ, αθαζαξζηώλ κε ηελ βνήζεηα γάδαο ή βακβάθη ή θαζαξό παλί, 

 απνιύκαλζε ηνπ δέξκαηνο γύξσ-γύξσ από ην ηξαύκα κε βάκκα ησδίνπ ή αληίζηνηρα 

αληηζεπηηθά, (ΠΡΟΟΥΖ! ΠΟΣΔ ΗΩΓΗΟ ΠΑΛΩ ΣΟ ΣΡΑΤΚΑ) 

 κεηά ηνπνζεηνύκε κηα γάδα ή βακβάθη επάλσ ζην ηξαύκα θαη ην επηδέλνπκε κε επίδεζκν, 
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 αλ ιόγσ ηνπ ηξαπκαηηζκνύ έρνπκε αθαηάζρεηε αηκνξξαγία κέρξη λα θζάζεη αζζελνθόξν 

ζθίγγνπκε θεληξηθόηεξα ηνπ ηξαπκαηηζκνύ κε έλα παλί ή κε κία δώλε θαη αζθνύκε ηνπηθή 

πίεζε επί ηνπ ηξαύκαηνο. 

Δγθαύκαηα 

 θαζαξηζκόο κε θαζαξό λεξό, θξύν γηα 20’ ηνπιάρηζηνλ, 

 επάιεηςε κε βαδειίλε, βνύηπξν, ιάδη ή κε κηα αληηζεπηηθή αινηθή,  

 βάδνπκε κηα απνζηεηξσκέλε γάδα ή έλα πνιύ θαζαξό παλί θαη επηδέλνπκε ην ηξαύκα. 

Καθώζεηο νζηώλ 

Απιό θάηαγκα 

 αθηλεηνπνίεζε ηνπ κέινπο, 

 κεηαθνξά ζην λνζνθνκείν. 

Αλνηρηό θάηαγκα 

 πεξηπνίεζε ηξαύκαηνο, 

 επίδεζε, 

 ρνξήγεζε παπζίπνλσλ, 

 αθηλεηνπνίεζε κέινπο, 

 κεηαθνξά ζην λνζνθνκείν. 

Κξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε 

 αθηλεηνπνίεζε, 

 ην θεθάιη ςειόηεξα ηνπ ζώκαηνο. 

Άιινη ηξαπκαηηζκνί 

Πληγκνλή από μέλν ζώκα 

 αλαπνδνγπξίδνπκε ην ζώκα (πξελήο ζέζε κε γσλία), 

 δίλνπκε κεξηθά ρηππήκαηα κε ην ρέξη αλάκεζα ζηνπο δύν ώκνπο. 

Ξέλν ζώκα καηηνύ 

 δελ ηξίβνπκε ην κάηη, 

 ην θιείλνπκε γηα ιίγν λα καδεπηνύλ δάθξπα πνπ κπνξνύλ λα απνκαθξύλνπλ ην μέλν ζώκα, 

 μεπιέλνπκε κε άθζνλν θξύν λεξό θαη ΟΠΩΓΖΠΟΣΔ ζπκβνπιή νθζαικίαηξνπ. 

Ηιεθηξνπιεμία 
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 απνκάθξπλζε από ηνλ ρώξν ηνπ αηπρήκαηνο ρσξίο λα έξζνπκε ζε επαθή κε ην ζύκα (π.ρ. 

κε ηελ βνήζεηα μύινπ), 

 κέρξη λα θζάζεη ην αζζελνθόξν θάλνπκε ελαιιάμ 5 θαξδηαθέο καιάμεηο θαη 2 ηερλεηέο 

αλαπλνέο (ΠΡΟΟΥΖ ην θεθάιη ζε ππεξέθηαζε). 

Τπνγιπθαηκηθή θξίζε 

Άηνκα πνπ γλσξίδνπκε όηη πάζρνπλ από ζαθραξώδε δηαβήηε αλ παξνπζηάζνπλ ιηπνζπκηθή 

θξίζε είλαη πηζαλόλ απηή λα είλαη ππνγιπθαηκηθή.  

 ρνξεγνύκε δάραξε κε λεξό ή θαξακέια εθ’ όζνλ ην άηνκν δηαηεξεί ηηο αηζζήζεηο ηνπ. 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΡΑΤΜΑΣΙΑ 
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ΣΔΥΝΗΣΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 

Μέζνδνο έθεξ  

 μαπιώλνπκε ηνλ αζζελή κπξνύκπηα όπσο ζην ζρήκα, 

 γνλαηίδνπκε πάλσ ζηνπο κεξνύο ηνπ, 

 πηέδνπκε νκνηόκνξθα ζην ύςνο ησλ ηειεπηαίσλ πιεπξώλ ηνπ, 

 ειαηηώλνπκε ζηαδηαθά ηελ πίεζε θαη ηξαβνύκε ηνπο βξαρίνλέο ηνπ πξνο ηα πάλσ γηα λα 

ππεξεθηαζεί ν ζώξαθαο, 

 επαλαιακβάλνπκε κε ξπζκό 16-20 θνξέο ην ιεπηό. 
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Μέζνδνο ηιβέξηεξ 

 μαπιώλνπκε ηνλ αζζελή αλάζθεια, 

 ηνπνζεηνύκε θάησ από ηε ξάρε ηνπ έλα καμηιάξη ή θνπβέξηα θ.ι.π. , 

 γνλαηίδνπκε πίζσ από ην θεθάιη ηνπ, πηάλνπκε ηα ρέξηα από ην ύςνο ησλ θαξπώλ θαη ηα 

ζεθώλνπκε πάλσ από ην θεθάιη ηνπ ζε έθηαζε. ’ απηή ηελ ζέζε γίλεηαη εηζπλνή, κέλνπκε 

1 κε 2 δεπηεξόιεπηα, 

 θέξλνπκε ηα ρέξηα ηνπ πξνο ηα εκπξόο, ηα δηαζηαπξώλνπκε πάλσ ζην ζώξαθα ηνπ. ’ 

απηήλ ηελ ζέζε γίλεηαη εθπλνή, κέλνκε 3 δεπηεξόιεπηα, 

 επαλαιακβάλνπκε. 

 

Σν θηιί ηεο δσήο 

 μαπιώλνπκε ηνλ αζζελή αλάζθεια, 

 βάδνπκε έλα καμηιάξη θάησ από ην ζβέξθν ηνπ αζζελή, 

 γνλαηίδνπκε πάλσ από ην θεθάιη ηνπ θαη θιείλνπκε κε ην έλα ρέξη ηελ κύηε ηνπ, εηζπλένπκε 

βαζηά θαη δηνρεηεύνπκε ηνλ αέξα ζηγά – ζηγά ζηνπο πλεύκνλεο 
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Άιια γεληθά κέηξα πνπ επηβάιιεηαη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππόςε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλαθέξνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 

Μέηξα Πξνζηαζίαο Έλαληη Πηώζεσλ Αηόκσλ θαη Αληηθεηκέλσλ  

1 Σν ρέδην Αζθαιείαο θαη ν Φάθεινο Αζθαιείαο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη 

ζπζηεκαηηθά  γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ρώξνπ θαη ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο 

2 Όια ηα άηνκα πνπ θηλνύληαη ζα είλαη εθνδηαζκέλα κε ηα θαηάιιεια κέζα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο (δώλεο αζθαιείαο, θξάλε, αληηνιηζζεξά ππνδήκαηα) 

3 Πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη κε θαηάιιεια κέζα (πηλαθίδεο, αθνπζηηθά ή θσηεηλά 

ζήκαηα) νη πεξηνρέο απμεκέλνπ θηλδύλνπ από ηπρόλ πηώζε αηόκσλ ε πιηθώλ 

4 Γεληθά ζην ρώξν πξέπεη λα έρνπλ δηαζθαιηζηεί κε θαηάιιεια θηγθιηδώκαηα, ή 

άιια ηζνδύλακα κέηξα αζθαιείαο θαη ζήκαλζεο: 

- θάκκαηα, ραληάθηα, θξέαηα, εθζθαθέο, επηθίλδπλα ράζκαηα 

5 Οη θαηαπαθηέο θαη ηα αλνίγκαηα θιηκάθσλ θ.η.ι. πνπ είλαη θαιπκκέλα κε θηλεηά 

θαιύκκαηα ή ζπξίδεο, πξέπεη λα δηαζέηνπλ επηπιένλ θαη πξνζηαηεπηηθό ζηεζαίν 

6 Δμέηαζε αλ θαηά ηελ κεηαθνξά ειαθξώλ κελ, αιιά νγθσδώλ αληηθεηκέλσλ, κε ηα 

ρέξηα από εξγάηεο, απηνί ιόγσ ηνπ θνξηίνπ, έρνπλ θαιή νξαηόηεηα ζην ρώξν πνπ 

θηλνύληαη 

7 Θαηά ηελ εθθόξησζε πιηθώλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ώζηε λα κελ 

πξνμελεζνύλ αλεμέιεγθηεο πηώζεηο από ην θνξηίν 

8 Θαηά ηελ ζηνίβαζε ησλ πιηθώλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ώζηε λα γίλεηαη κε 

ηάμε θαη ζε ρώξνπο θαηάιιεινπο πνπ δελ ζα αθήζνπλ λα δηαξξεύζνπλ, λα 

θπιήζνπλ ή λα πέζνπλ ηα πιηθά 

Μέηξα Πξνζηαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα Δξγαζηώλ Φόξησζεο – Δθθόξησζεο – 

Απνζήθεπζεο – ηνηβαζίαο   

1 Σν ρέδην θαη ν θάθεινο αζθάιεηαο λα ελεκεξώλνληαη ζπζηεκαηηθά γηα ηελ 

νξγάλσζε ησλ ρώξσλ θόξησζεο, εθθόξησζεο, απνζήθεπζεο θαη ζηνηβαζίαο ησλ 

πιηθώλ θαη ησλ κπαδώλ απόξξηςεο 

2 Δπηβάιιεηαη λα έρνπλ πξνβιεθηεί θαηάιιειεο ζέζεηο γηα ηελ απνζήθεπζε πιηθώλ, 

απνθνκηδή κπαδώλ, απνξξηκκάησλ θ.η.ι. 

3 ηελ πεξίπησζε ζηελόηεηαο ρώξνπ εληόο ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ζηελ 

πεξίπησζε θαηάιεςεο ηκήκαηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ή θαη ηνπ νδνζηξώκαηνο (γηα 

ζύληνκν δηάζηεκα, ή παξαηεηακέλν ρξόλν) πξέπεη λα έρεη γίλεη: 

 ελεκέξσζε ησλ δεκνζίσλ αξρώλ (ηξνραίαο, δήκνπ, θ.η.ι.) θαη ιήςε 

ζρεηηθήο αδείαο 

 ζήκαλζε ηνπ ρώξνπ πνπ θαηαιακβάλεηαη 

 εγθαηάζηαζε λπθηεξηλνύ θσηηζκνύ αζθαιείαο εθηξνπήο θπθινθνξίαο πεδώλ 

θαη νρεκάησλ 

4 Οη ρώξνη θόξησζεο – εθθόξησζεο θαη νη ξάκπεο πνπ νδεγνύλ ζ΄ απηνύο πξέπεη 



     27 

 

λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ κεηαθεξόκελνπ θνξηίνπ 

5 Οη ρώξνη θόξησζεο- εθθόξησζεο θαη νη ξάκπεο πνπ νδεγνύλ ζ΄ απηνύο, πξέπεη 

λα δηαζέηνπλ εύθνιε άκεζε πξόζβαζε κε ην ηνπηθό νδηθό δίθηπν ρσξίο άζθνπεο 

δηαδξνκέο κέζα ζηνπο ρώξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ 

6 Οη ξάκπεο θόξησζεο – εθθόξησζεο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ αζθάιεηα ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο έλαληη πηώζεο 

7 Θαηά ηελ απνζήθεπζε θαη ζηνηβαζία πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη θξνληίδα, ώζηε λα 

κελ θηλδπλεύεη θαλείο από θαηάξξεπζε ή πηώζε αληηθεηκέλσλ 

8 Γηα ηελ απνζήθεπζε ή ζηνηβαζία αληηθεηκέλσλ όηαλ γεηηνλεύεη κε πεξηνρέο 

εξγαζίαο ή θπθινθνξίαο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο 

(όπσο π.ρ πεξηθξάγκαηα, ζαληδώκαηα, πξνζηαηεπηηθά δίθηπα θ.η.ι.) 

9 Ζ θόξησζε, εθθόξησζε θαη κεηαθνξά πιηθώλ ή αληηθεηκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη 

θαηά ηξόπν ώζηε λα κελ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν πξόζσπα ιόγσ πηώζεο, θύιηζεο, 

αλαηξνπήο, θαηάξξεπζεο ή ζξαύζεο αληηθεηκέλσλ 

10 ε εξγαζίεο θόξησζεο θαη εθθόξησζεο απαγνξεύεηαη ε παξακνλή πξνζώπσλ ζηηο 

πεξηνρέο δηαθίλεζεο ηνπ πιηθνύ 

11 Πξηλ ηε θόξησζε θαη εθθόξησζε ησλ νρεκάησλ κε επζύλε ηνπ νδεγνύ, 

εμαζθαιίδνληαη ηα νρήκαηα από ηπραία θίλεζε (ρεηξόθξελν, εκπόδηα ζηηο ξόδεο 

θ.η.ι.) 

12 Πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ζηελ πιεξόηεηα ησλ απεξρνκέλσλ θνξηεγώλ κε πιηθό 

απόξξηςεο (κπάδα), ώζηε λα κε δηαξξέεη θαηά ηε κεηαθνξά θαη ξππαίλεη ηνπο 

δξόκνπο, κέξνο από ην πιενλάδνλ θνξηίν 

13 Πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή, ώζηε ζε πεξίπησζε απόιεςεο ζπζζσξεπκέλνπ 

πιηθνύ, ππνθεηκέλνπ ζε θαηνιίζζεζε (ρώκα, άκκνο θ.η.ι.) λα κελ δεκηνπξγνύληαη 

απόηνκα πξαλή ή λα κελ ππνλνκεύεηαη ηνύην 

14 Απαγνξεύεηαη ε άλνδνο ζε ζσξνύο εθηόο αλ: 

 δελ ππάξρεη θίλδπλνο θαηάξξεπζεο, νιίζζεζεο ή θύιηζεο ηνπ 

ζπζζσξεπκέλνπ πιηθνύ 

 εμαζθαιίδεηαη ζηαζεξή έδξαζε ζηνλ εξγαδόκελν 

15 Απαγνξεύεηαη ε απόιεςε ζσιήλσλ, μπιείαο θ.η.ι. από ηα πιάγηα ζσξώλ 

16 Οη ζσξνί μπιείαο ζηνηβάδνληαη κόλνλ επάλσ ζε επίπεδε θαη ζηαζεξή βάζε, θαηά ην 

δπλαηόλ θαηαθόξπθα, κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε θαλνληθά ηεκαρηζκέλσλ μύισλ 

ζηνηβαζίαο θαη ζύλδεζεο 

17 Δπηηξέπεηε ηε ξίςε αληηθεηκέλσλ από ύςνο κόλνλ: 

 Όηαλ ν επηθίλδπλνο ρώξνο θπιάζζεηαη από επηηεξεηή θαη θξάζζεηαη 

αζθαιώο 

 Αθνύ πξνεγεζεί εηδνπνίεζε από ηνλ επηηεξεηή ν νπνίνο πξέπεη λα έρεη 

βεβαησζεί όηη ε ζέζε απόξξηςεο είλαη ειεύζεξε θαη απξόζηηε θαη δελ 

πθίζηαηαη θίλδπλνο αλαπήδεζεο πιηθνύ 
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 Όηαλ ν επηηεξεηήο δελ αζρνιείηαη κε άιιεο εξγαζίεο 

18 Ζ έμνδνο θεθιηκέλσλ επηπέδσλ, αλνηθηώλ ή θιεηζηώλ αγσγώλ εθθόξησζεο, νη 

θεθιηκέλεο ηξνρηέο θαη θνξησηήξεο πξέπεη λα αζθαιίδνληαη έλαληη εθηξνρηαζκώλ, 

πιαγίσλ κεηαηνπίζεσλ θαη θαηαπηώζεσλ 

19 ε πεξίπησζε αλάγθεο πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη θαηάιιεια 

20 Δπεηδή θαηά ηελ κεηαθνξά βαξέσλ αληηθεηκέλσλ από θάπνηνλ εξγαδόκελν ηίζεηαη 

ζε έληνλε θαηαπόλεζε ε ξάρε θαη ε νζθπηθή ρώξα ηνπ,  λα  εμεηάδεηαη κήπσο: 

 Ζ πξνζπάζεηα είλαη πνιύ θνπηώδεο 

 Πξαγκαηνπνηείηαη κόλν κε ζηξνθή ηνπ θνξκνύ 

 πλεπάγεηαη απόηνκε κεηαθίλεζε ηνπ θνξηίνπ 

 Θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα κε ην ζώκα ζε αζηαζή ζέζε 

 Σν αληηθείκελν είλαη ππεξβνιηθά βαξύ 

 Σν αληηθείκελν είλαη ππεξβνιηθά νγθώδεο 

 Σν αληηθείκελν επξίζθεηαη ζε αζηαζή ηζνξξνπία 

 Σν αληηθείκελν έρεη πεξηερόκελν πνπ είλαη  δπλαηό λα κεηαηνπηζηεί 

 Σν εμσηεξηθό ζρήκα (ή θαη ε ζύζηαζήο ηνπ) δύλαηαη λα πξνθαιέζεη θαθώζεηο 

ζηνλ εξγαδόκελν από πξόζθξνπζε ή θαηά ηελ αλάιεςε ηνπ θνξηίνπ 

 Θαηαβάιινληαη ππεξβνιηθά ζπρλέο ή ππεξβνιηθά παξαηεηακέλεο ζσκαηηθέο 

πξνζπάζεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηδηαίηεξα ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε 

 Πξνζθέξεηαη αλεπαξθήο ρξόλνο ζσκαηηθήο αλάπαπζεο ή αλάθηεζεο 

δπλάκεσλ  

 Γηαλύνληαη ππεξβνιηθέο απνζηάζεηο αλύςσζεο θαηαβίβαζεο ή κεηαθνξάο 

 Ο ξπζκόο εξγαζίαο επηβάιιεηαη από δηαδηθαζία πνπ δελ κπνξεί λα ειέγμεη θαη 

κεηαβάιιεη ν εξγαδόκελνο θαηά ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ 

 Ο ειεύζεξνο ρώξνο, ηδίσο θαηά ηελ θαηαθόξπθε έλλνηα, είλαη αλεπαξθήο γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο 

 Σν δάπεδν είλαη νιηζζεξό γηα ηα ππνδήκαηα ηνπ εξγαδόκελνπ 

 Ο ρώξνο εξγαζίαο ή ην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ δελ επηηξέπεη ζηνλ 

εξγαδόκελν λα δηαθηλήζεη ρεηξσλαθηηθά ην θνξηίν ζε αζθαιέο ύςνο ή κε 

θαιή ζηάζε ηνπ ζώκαηόο ηνπ 

 Σν δάπεδν εξγαζίαο ή ε επηθάλεηα πάλσ ζηελ νπνία εθηειείηαη ε εξγαζία 

παξνπζηάδνπλ δηαθπκάλζεηο θαζ΄ ύςνο, γεγνλόο πνπ ζπλεπάγεηαη ην 

ρεηξηζκό ηνπ θνξηίνπ ζε δηάθνξα επίπεδα 

 Σν δάπεδν ή ε έδξαζε ησλ πνδηώλ ηνπ εξγαδόκελνπ είλαη αζηαζή 

 Ζ ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία, ε θπθινθνξία ηνπ αέξα θαη ν θσηηζκόο είλαη 

αθαηάιιεια ή αλεπαξθή ή νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο είλαη δπζκελείο 

 Δξγαδόκελνο έρεη θαηάζηαζε πγείαο αζύκβαηε (ή θαη αθαηάιιειε ζσκαηηθή 

δηάπιαζε) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ 

 Φέξεη αθαηάιιεια ελδύκαηα, ππνδήκαηα ή άιια πξνζσπηθά είδε 



     29 

 

 Γελ δηαζέηεη επαξθείο γλώζεηο ή δελ έρεη εθπαηδεπηεί θαηάιιεια 

21 Θαηά ηε ζπληνληζκέλε κεηαθνξά βαξέσο αληηθεηκέλνπ από πεξηζζόηεξα άηνκα 

πξέπεη λα εμεηάδεηε αληίζηνηρα αλ: 

 Ο αξηζκόο ησλ κεηαθνξέσλ είλαη αλάινγνο ηνπ πξνο κεηαθνξά αληηθεηκέλνπ 

 Ζ δηάηαμε ησλ κεηαθνξέσλ γίλεηαη θαη΄ αλάζηεκα, ιακβαλνκέλεο ππόςε 

θαη ηεο ηπρόλ θιίζεο ηνπ εδάθνπο 

 Ζ δηεύζπλζε (θνπκάλην) έρεη αλαηεζεί ζε θαηάιιειν πξόζσπν, ην νπνίν 

πξέπεη λα έρεη δηαξθή νπηηθή επνπηεία ηεο εξγαζίαο 

 Οη εθηεινύληεο ηε κεηαθνξά ζπκκνξθώλνληαη πξνο ηηο εληνιέο ηνπ 

δηεπζύλνληνο ηελ /κεηαθνξά 

 Οη εθηεινύληεο ηε κεηαθνξά επξίζθνληαη από ηελ ίδηα πιεπξά θαηά ηελ 

απόζεζε ή απόξξηςε επηκεθώλ αληηθεηκέλσλ 

 Ζ απόζεζε ή απόξξηςε πξέπεη λα γίλεηαη ηαπηόρξνλα από όινπο, κεηά από 

ζρεηηθό κεγαιόθσλν παξάγγεικα 

Αζθάιεηα Δξγαζίαο κε Μεραλήκαηα, Δηδηθά Ορήκαηα  

Γενικές Προβλέυεις 

1 Σα ρξεζηκνπνηνύκελα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο εξγαιεία θ.η.ι. πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη πξνο ηηο πξνβιέςεηο ηεο Κειέηεο Αζθάιεηαο ηηο εληνιέο ηνπ 

πληνληζηή Αζθαιείαο ζην έξγν θαη λα έρνπλ ηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο πνπ 

πξνβιέπνπλ νη Λόκνη  θαη Θαλνληζκνί 

2 ηα ίδηα, νη ελδείμεηο ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηα 

ειιεληθά 

3 Δπίζεο πξέπεη λα έρνπλ πηλαθίδεο κε πιήξε ηερληθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία, 

πξνεηδνπνηεηηθέο ζεκάλζεηο θ.η.ι. ζηα ειιεληθά 

4 Σα ίδηα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από Δγρεηξίδην Οδεγηώλ ιεηηνπξγίαο ζπληήξεζεο 

θαη αζθαιείαο ζηα ειιεληθά 

5 Ο ρεηξηζκόο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη από άηνκα ελήιηθα, πγεηά, κε θαιή όξαζε 

θαη αθνή, εθπαηδεπκέλα, έκπεηξα, κε Άδεηα Υεηξηζηνύ – όπνπ απαηηείηαη από ην 

Λόκν 

6 Ο ρεηξηζηήο πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ θαη ηα άιια άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζην 

εξγνηάμην 

7 Όηαλ έλα κεράλεκα παίξλεη θαύζηκα πξέπεη λα ζηακαηάεη 

 Ο θηλεηήξαο ηνπ 

 Θάζε εξγαζία αλνηθηήο θιόγαο θαη ην θάπληζκα ζηελ πεξηνρή 

8 Ο ρεηξηζηήο πξέπεη λα αλεβνθαηεβαίλεη ζην κεράλεκα θαη λα ην νδεγεί κόλν κε 

παπνύηζηα θαζαξά (πνηέ ιαδσκέλα, ιαζπσκέλα θηι) θαη κε ρξήζε ζθαινπαηηώλ 

θαη ρεηξνιαβήο 

9 Ο ρεηξηζηήο πξέπεη λα έρεη θαιή νξαηόηεηα ηεο δώλεο εξγαζίαο ή έζησ λα 

βνεζείηαη γη΄ απηό από θαηάιιειν βνεζό 
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10 Ο ζάιακνο νδήγεζεο πξέπεη λα είλαη επηθάλεηαο επαξθνύο, λα έρεη γεληθά αζθαιή 

πξνζπέιαζε, λα πξνζηαηεύεη ηνπο ρεηξηζηέο  από θαηξηθέο ζπλζήθεο θ.α. ρσξίο λα 

πεξηνξίδεη ην νπηηθό πεδίν ή λα δπζθνιεύεη πεξηνδηθό έιεγρν ησλ ηκεκάησλ πνπ 

βξίζθνληαη κέζα ή θνληά ζηνλ ζάιακν 

11 Λα ειέγρεηαη ε θαιή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ θ.η.ι. θαη ε ζπληήξεζε 

λα πξαγκαηνπνηείηαη κόλν από εμεηδηθεπκέλν, εμνπζηνδνηεκέλν έκπεηξν 

αδεηνδνηεκέλν άηνκν, ζπζηεκαηηθά θαη εθηάθησο όπνηε απαηηείηαη 

12 Πξνηνύ ιεηηνπξγήζεη κεράλεκα ζε θαηλνύξγην έξγν θαη αθόκα κεηά από 

πιεκκύξεο, πξνζθξνύζεηο, αλαηξνπέο θ.η.ι., λα ειέγρεηαη ιεπηνκεξώο θαη λα 

ζπληεξείηαη 

13 Θαηά ηελ ζπληήξεζή ηνπο ηα κεραλήκαηα θαη ηα εξγαιεία δελ κεηαθηλνύληαη θαη 

ηα ειεθηξνθίλεηα κπαίλνπλ εθηόο ηάζεο 

14 ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο – ζπληήξεζεο θεξαίεο κεραλεκάησλ, θάδνη θόξησζεο 

θαη θηλεηά ζηνηρεία πξέπεη λα θαηαβηβάδνληαη ή λα ζηεξεώλνληαη αζθαιώο 

(ηαθάξηζκα θ.η.ι.) 

15 Δθ΄ όζνλ δηαπηζησζεί θαηάζηαζε αλαζθάιεηαο από βιάβε ή θαθή ιεηηνπξγία ζε 

κεράλεκα, απηό ζηακαηάεη ακέζσο γηα επηζθεπή 

16 Αθόκα θαη κηθξά π.ρ. θνξηεγά ειεθηξηθά εξγαιεία πξνηνύ ρξεζηκνπνηεζνύλ, 

πξέπεη λα ειέγρνληαη ηδηαίηεξα γηα ηελ θαιή κόλσζε ησλ ίδησλ θαη ησλ θαισδίσλ 

ηξνθνδνζίαο ηνπο 

17 Κεραλήκαηα θηλνύκελα κε ειεθηξηζκό πξέπεη λα είλαη γεησκέλα θαιά 

18 Κεηά ηελ εξγαζία, ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα αθήλνληαη ρσξίο θνξηίν, κε όια ηα 

ζηνηρεία ηνπο ηειείσο αθηλεηνπνηεκέλα (ζπζηήκαηα αθηλεηνπνίεζεο ζε ζέζε 

ΔΛΣΟ, θηλεηήξεο ζε ζέζε ΔΘΣΟ, θάδνη ηξνθνδνζίαο, ηζηνί θ.η.ι. ζε ζέζεηο 

αζθαιείο, ρεηξηζηήξηα καλδαισκέλα), θαη λα έρνπλ δε αθαηξεζεί ηα θιεηδηά 

19 Οδνλησηνί ηξνρνί, άμνλεο, θαδέλεο, ηξνραιίεο, ηκάληεο θ.η.ι., λα έρνπλ 

πξνζηαηεπηηθά πιέγκαηα θ.η.ι. 

20 Κεηά από θάζε επηζεώξεζε ή /θαη ζπληήξεζε πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζηηο ζέζεηο 

ηνπο νη ζρεηηθνί πξνθπιαθηήξεο ή λα αληηθαζηζηώληαη ειιείπνληεο ζπαζκέλνη 

θ.η.ι. 

21 Πξέπεη λα ππάξρεη Βηβιίν πληήξεζεο θάζε κεραλήκαηνο 

22 Σα κεραλήκαηα πεπηεζκέλνπ αέξα: 

 Λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν από άηνκα πγηή θαη ειηθίαο πάλσ από 18 εηώλ 

 Οη ζρεηηθνί αεξνζπκπηεζηέο θαη αεξόζθπξεο  λα είλαη ηύπνπ αληηζνξπβηθνύ 

 Οη ρεηξνιαβέο ησλ αεξνζθπξώλ λα έρνπλ κόλσζε απόζβεζεο θξαδαζκώλ 

θαη κνλσηηθή 

23 Ο πεπηεζκέλνο αέξαο λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαζαξηζκνύο αηνκηθνύο ή γηα 

ρώξνπο θ.η.ι. ή γηα αζηετζκνύο 

24 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνύκελα Κέζα 
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Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (Εώλε Αζθαιείαο, Θξάλνο, Γάληηα θα) 

25 ε ζηξαηεγηθέο ζέζεηο, πξέπεη λα ππάξρνπλ ζήκαηα πξνεηδνπνηεηηθά, 

απαγνξεπηηθά ή άιια γηα ηελ κε έθζεζε ζε θίλδπλν 

26 Κεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ηνπο 

απαηηνύκελνπο ππξνζβεζηήξεο θαη ην πξνζσπηθό λα έρεη εθπαηδεπηεί ζηελ ρξήζε 

ηνπο 

27 Σα ίδηα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε θηβώηηα Πξώησλ Βνεζεηώλ, λα ππάξρεη ζην 

έξγν άηνκν εθπαηδεπκέλν ζηελ ρξήζε ηνπο θαη ππάξρνπλ αλαξηεκέλα ηα 

ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο 

28 ηελ ζπληήξεζε πξέπεη : 

 Σα κεραλήκαηα ή θηλεηά ηκήκαηα ηνπο λα εμαζθαιίδνληαο κε ηάθνπο 

 Όηαλ μεβηδώλνληαη ηάπεο ςπγείσλ ή απνζηξάγγηζεο ή πδξαπιηθήο πίεζεο, 

επίζεο καζηνί ιίπαλζεο θ.η.ι. ε εξγαζία λα γίλεηαη πξνζεθηηθά θαη κε ρξήζε 

Κέζσλ Αηνκηθήο  Πξνζηαζίαο (γπαιηά, γάληηα πξνζηαζίαο θ.η.ι.) 

 Σα βαξηά εμαξηήκαηα λα ζεθώλνληαη κε γεξαλό 

 Λα πξαγκαηνπνηνύληαη νη έιεγρνη πνπ πξνβιέπνπλ Θαλνληζκνί θαη 

Θαηαζθεπαζηέο 

29 Λα ππάξρεη δηεμνδηθόο έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ ώζηε λα κελ 

παξνπζηάδνληαη δηαξξνέο ζε θαύζηκα, ιηπαληηθά, θξέλα, ή άιια πξνβιήκαηα ζην 

πδξαπιηθό ζύζηεκα 

30 ε ζέζεηο όπνπ θπθινθνξνύλ ή θαη ζπληεξνύληαη κεραλήκαηα απαγνξεύεηαη 

γεληθά ε θπθινθνξία ηξίησλ θαη άιισλ εξγαδνκέλσλ 

Ανσυφηικά Μητανήμαηα 

1 Πξέπεη λα ππάξρνπλ θνληά ζην ρεηξηζηήξην νξαηέο ελδείμεηο ησλ νξίσλ αζθαινύο 

ρξήζεο 

2 ε γεξαλνύο κεηαβιεηήο αθηίλαο δξάζεο λα ζεκεηώλνληαη ζε ζέζε νξαηή από ην 

ρεηξηζηήξην ηα θνξηία αζθαιείαο γηα ηηο δηάθνξεο αθηίλεο ιεηηνπξγίαο θαη δείθηεο 

ηεο αθηίλαο ηεο θεξαίαο 

3 Θαλέλα κεράλεκα δελ πξέπεη λα ππεξθνξηώλεηαη έζησ θαη γηα κηθξό ρξνληθό 

δηάζηεκα 

4 Ζ επηθάλεηα έδξαζεο ηνπ αλπςσηηθνύ πξέπεη λα είλαη επαξθνύο αληνρήο 

5 Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιή έδξαζε (κε θνξέα, ζηξσηήξεο ή άιιν) θαη 

ζηεξέσζε (κε αληίβαξα ή αγθύξσζε) αθόκα θαη κηθξώλ γεξαλώλ ηνπνζεηεκέλσλ 

πάλσ ζε πιάθεο θ.η.ι. 

6 Ζ επζηάζεηα ησλ αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα είλαη γεληθά  

εμαζθαιηζκέλε αθόκα θαη όηαλ δελ ιεηηνπξγνύλ 

7 Πξέπεη λα ππάξρεη κέξηκλα πξνζηαζίαο ησλ ίδησλ ησλ κεραλεκάησλ θαη 

γεηηνληθώλ ηνπο ζηνηρείσλ από θξαδαζκνύο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο 

8 Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ή εγθαζηζηώληαη γεξαλνί ππό θαηξηθέο ζπλζήθεο 
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νη νπνίεο είλαη δπλαηόλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα επζηάζεηαο θαη γεληθόηεξα 

αηπρεκάησλ 

9 ε αλπςσηηθά κεραλήκαηα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε κε θπθινθνξία αηόκσλ 

θάησ από απηά /ή θαη αλπςνύκελα θνξηία, θαη ε κε πεξηθνξά θνξηίσλ πάλσ από 

άηνκα 

10 ε αλπςσηηθά ή άιια κεραλήκαηα εμαζθαιίδεηαη ε κε πξνζέγγηζε ησλ ίδησλ, 

ηκήκαηόο ηνπο ή θαη θνξηίνπ ηνπο ζε ειεθηξηθνύο αγσγνύο, δίθηπα θηι 

11 ε αλπςσηηθά κεραλήκαηα θηλνύκελα ζε ηξνρηέο, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη όηη νη 

ηξνρηέο 

 Δίλαη ζε έλα επίπεδν θαη ζηεξεσκέλεο θαιά ζε ζηξσηήξεο ή ζηνλ θνξέα ηνπο 

 Δίλαη επαξθνύο δηαηνκήο 

 Έρνπλ ζηηο άθξεο ηεο δηαδξνκήο αλαζηνιείο ηεο θίλεζεο 

 Σα ππάξρνληα κέζα ηξνρνπέδεζεο, πξόζδεζεο, ππνζηήξημεο θ.η.ι. είλαη 

επαξθή γηα πιήξε αθηλεηνπνίεζε, αθόκα θαη κε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

12 Κεηαμύ κεραλεκάησλ ηα νπνία θπθινθνξνύλ ή πεξηζηξέθνληαη θαη ζηαζεξώλ 

εκπνδίσλ πξέπεη :  

 Λα ππάξρεη ρώξνο πιάηνπο, ηνπιάρηζηνλ 60 εθ. γηα αζθαιή θπθινθνξία 

πεδώλ 

 Δάλ όρη, λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ αζθαιή θαηαθύγηα ζε απνζηάζεηο 10 κ 

13 Όξγαλα θαη εμαξηήκαηα ησλ αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ Δζληθώλ Θαλνληζκώλ (όπσο ΠΓ 

1037/89, ΦΔΘ 260 Α/81) 

14 Υεηξηζηέο πνπ αλεβαίλνπλ ζε κεραλήκαηα  πνιύ πςειά, πξέπεη λα έρνπλ επηιεγεί 

εηδηθά γηα ην ζθνπό απηό 

15 Σα αλπςσηηθά κεραλήκαηα δελ πξέπεη λα κεηαθέξνπλ άηνκα 

16 Σα ζακπάληα αλύςσζεο θνξηίσλ πξέπεη : 

 Λα είλαη ζσζηά γηα ηα αλπςνύκελα θνξηία 

 Λα έρνπλ ην ζσζηό κήθνο (γσλία θνξπθήο νμεία, πνηέ ακβιεία) 

 Λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε 

17 Οη πεξηνδηθνί έιεγρνη πξέπεη λα εθηεινύληαη από δηαπηζηεπκέλν Φνξέα 

Χφμαηοσργικά Μητανήμαηα 

1 Οη ρεηξηζηέο πξέπεη λα έρνπλ εμνηθεησζεί κε : 

 Σνλ ρώξν εξγαζίαο 

 Σν κεράλεκά ηνπο 

 Σνπο θαλόλεο θπθινθνξίαο, ηα ζρεηηθά πξνεηδνπνηεηηθά, ξπζκηζηηθά, 

απαγνξεπηηθά θαη άιια ζήκαηα 

2 Πξνθπιαθηήξεο ξάβδνη αζθαιείαο (από αλαηξνπή) ζηέγαζηξα, πξνζηαηεπηηθέο 

δηαηάμεηο πξέπεη λα είλαη ζηηο ζέζεηο ηνπο 

3 Πξέπεη λα ειέγρεηαη κήπσο ην κεράλεκα έρεη ζπαζκέλα ή ιαζθαξηζκέλα 
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εμαξηήκαηα 

4 Πξνηνύ ιεηηνπξγήζεη ην κεράλεκα πξέπεη : 

 Λα εμεηάδνληαη νη ζηάζκεο πεηξειαίνπ, λεξνύ, πδξαπιηθώλ πγξώλ 

 Λα αζθαιίδνληαη ηάπεο θαη πώκαηα 

 Λα έρεη θαζαξηζζεί ην δάπεδν ηνπ ρώξνπ ρεηξηζκνύ θαη ηα ζθαινπάηηα από 

ιάδηα, γξάζα, ιάζπεο, πεηξέιαηα θ.α. νιηζζεξά ζηνηρεία 

 Δάλ έρεη ρηόλη ή ε παγσληά λα έρνπλ  θαζαξηζζεί δάπεδα θαη ζθαινπάηηα 

 Δξγαιεία, αιπζίδεο θαη αληηθείκελα πάλσ ζην κεράλεκα λα έρνπλ 

αζθαιηζζεί ζε ζέζεηο πνπ δελ δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο ζηνλ ρεηξηζηή 

 Λα πξνεηδνπνηείηαη ην πξνζσπηθό όηη πξόθεηηαη λα μεθηλήζεη ην κεράλεκα 

 ε θιεηζηό ρώξν πξηλ μεθηλήζεη ην κεράλεκα, λα εμαζθαιίδεηαη αεξηζκόο 

 Πξηλ μεθηλήζεη κεράλεκα, λα γίλεηαη έιεγρνο γηα ηπρόλ επηθίλδπλεο 

ζπλζήθεο 

5 Ο ρεηξηζηήο πξέπεη λα θάζεηαη θαλνληθά ζηε ζέζε νδήγεζεο 

6 Κόιηο μεθηλήζεη ην κεράλεκα ν ρεηξηζηήο πξέπεη λα ειέγρεη όηη όια ηα ζπζηήκαηα 

ιεηηνπξγνύλ ζσζηά 

7 Θάζε ζηάζκεπζε κεραλήκαηνο πξνζσξηλή ή κνληκόηεξε πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζέζε 

αζθαιή ώζηε λα κελ εκπνδίδεη ηελ θπθινθνξία ή άιιε εξγαζία 

10 ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο ζηάζκεπζεο κε ηνλ θηλεηήξα ζε ιεηηνπξγία, ν ρεηξηζηήο 

πξέπεη λα δέλεη θαη λα αζθαιίδεη πάληα ην ρεηξόθξελν, ηνλ κνριό ηαρπηήησλ ζην 

νπδέηεξν θαη λα ρακειώλεη θάζε εμάξηεκα ζην έδαθνο 

11 Γελ επηηξέπεηαη λα αλεβαίλνπλ ζην κεράλεκα ηξίηνη  

12 Σπρόλ κεηαθνξά πξνζώπσλ ηξίησλ γίλεηαη κόλνλ ζηα κέζα πνπ πξνβιέπνληαη από 

ηνλ θαηαζθεπαζηή 

13 Ο ρεηξηζηήο πξέπεη λα εξγάδεηαη πξνζεθηηθά, ηδίσο όηαλ εθηειεί επηθίλδπλε εξγαζία 

14 Όηαλ εξγάδεηαη ζε έδαθνο κε θιίζε ην κεράλεκα πξέπεη λα θηλείηαη πάληα θαηά 

κήθνο ηεο πιαγηάο, πξνο ηα πάλσ ή θάησ θαη πνηέ πεξηθεξεηαθά 

15 Όηαλ κεράλεκα εξγάδεηαη ζηε βάζε πςειήο ή θαηαθόξπθεο πιαγηάο δελ πξέπεη 

λα ππνζθάπηεη 

16 Θαηά ηελ κεηαθνξά θνξηίνπ, ν θάδνο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηόλ ρακειά 

(πνηέ πςσκέλνο) 

17 ηελ πεξίπησζε απηή ην κεράλεκα πξέπεη: 

 Λα θηλείηαη κε θαλνληθή ηαρύηεηα 

 Λα κελ ππεξθνξηώλεηαη 

 Λα κελ ζηακαηάεη απόηνκα 

18 Ζ θίλεζε ηνπ κεραλήκαηνο λα κελ γίλεηαη ζε πεξηνρή επηθίλδπλε (ζαζξά ρώκαηα, 

θνληά ζε γθξεκνύο ή βαζηέο ηάθξνπο ή κε θηλδύλνπο θαηαπηώζεσλ) 

19 Πξνθεηκέλνπ λα ξπκνπιθήζεη θνξηίν πξέπεη:  

 Λα ζηεξεώλεηαη θαιά ην ζπξκαηόζρνηλν 
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 Λα ηεληώλεηαη απηό ζηγά ζηγά 

 Ζ εθθίλεζε λα γίλεηαη επίζεο νκαιά 

20 Ζ ζπληήξεζε κεραλήκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη ζε θαιά αεξηδόκελν θαη θσηηδόκελν 

ρώξν 

21 Πξηλ μεθηλήζεη ε ζπληήξεζε κεραλήκαηνο όπσο εθζθαθέα, θνξησηή θ.η.ι. πξέπεη 

λα ρακειώλεη ε εμάξηεζε ή απηή λα ηαθάξεηαη  

22 ηε ζπληήξεζε ζε έδαθνο επηθιηλέο ην κεράλεκα πξέπεη λα αζθαιίδεηαη θαη κε 

ηάθνπο 

23 Κεηά ηε δύζε ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ θώηα 

24 ε πεξηπηώζεηο ιαζηηρνθόξσλ νρεκάησλ γηα λα γίλεη επέκβαζε ζε ειαζηηθό 

πξέπεη: 

 Λα έρεη ηνπνζεηεζεί ηάθνο γηα αθηλεηνπνίεζε ηνπ ηξνρνύ ηεο άιιεο πιεπξάο 

 Λα αθαηξείηαη πνιύ πξνζεθηηθά ε βειόλα ηεο βαιβίδαο γηα άδεηαζκα ηνπ 

αέξα 

 Λα βεβαηώλεηαη κε ζπξκαηάθη όηη ην ζσιελάθη ηεο βαιβίδαο δελ είλαη 

βνπισκέλν 

 Πξνηνύ αθαηξεζεί ε ζηεθάλε αζθαιείαο λα ρξεζηκνπνηνύληαη αιπζίδεο ή 

ζπξκαηόζρνηλα αζθαιείαο 

 Πξηλ από θάζε θνύζθσκα λα έρεη ηνπνζεηεζεί ε ζηεθάλε θαη πεξόλε 

αζθαιείαο ηα νπνία πξνεγνύκελα έρνπλ θαζαξηζζεί 

 ην θνύζθσκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πάληα καθξύο ζσιήλαο κε 

απηνζπγθξαηνύκελν ηζόθ αέξα 

 ην θνύζθσκα, ν εξγαδόκελνο λα ζηέθεηαη ζην πιάη, καθξηά από ην ιάζηηρν 

Ειδικά Οτήμαηα 

1 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα εμεηάδνπλ θάζε θνξά πνιύ πξνζεθηηθά ηνλ ηξόπν 

εξγαζίαο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ 

2 Αθνύ ην όρεκα πάξεη ηε ζσζηή ζέζε πξέπεη λα απιώλεη ηα πέικαηα 

ζηαζεξνπνίεζεο (ζε έδαθνο καιαθό ρξήζε θαη ζηξσηήξσλ) 

3 Ζ θεξαία ηνπ κεραλήκαηνο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπγθξάηεζε – 

αλύςσζε θνξηίσλ 

Φσηηζκόο γηα αζθαιή εξγαζία  

1 ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο θπζηθόο θσηηζκόο 

2 Δάλ όρη, λα δηαηίζεηαη ηθαλνπνηεηηθόο ηερλεηόο θσηηζκόο (ζηαζεξόο θαη θνξεηόο) 

νκνηόκνξθνο, αλάινγνο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο θπθινθνξίαο ζην 

έξγν 

3. Πξέπεη λα δηαηίζεηαη θσηηζκόο γηα ηελ αζθαιή θίλεζε ζε ζθνηεηλνύο δηαδξόκνπο 

θαη άιιεο ζέζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη θσηηζκόο έθηαθηεο αλάγθεο (εθθέλσζεο ηνπ 

έξγνπ) γηα ηελ πεξίπησζε γεληθήο δηαθνπήο 
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Πξόιεςε – Αληηκεηώπηζε ππξθαγηώλ 

1 Ο πληνληζηήο θαηαζθεπήο, νη Σερληθνί Αζθάιεηαο, νη Δξγνιάβνη, νη Τπεξγνιάβνη 

νη εξγαδόκελνη θαη άιινη ζπληειεζηέο ηνπ έξγνπ λα είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη γηα 

ηνπο θηλδύλνπο ππξθαγηάο ζην έξγν, λα έρνπλ ιάβεη ηα κέηξα πξόιεςεο – 

αληηκεηώπηζεο θαη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηελ ππξνζβεζηηθή 

2 Πξέπεη λα έρεη γίλεη εληνπηζκόο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ηπρόλ αγσγώλ 

θσηαεξίνπ, θπζηθνύ αεξίνπ, ππνγείσλ ειεθηξηθώλ δηθηύσλ θαη άιια θαη λα έρνπλ 

ιεθζεί κέηξα αζθαιείαο 

3 Ζ πεξηνρή ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη από δαζώδεηο ή ζακλώδεηο 

γεηηνληθέο πεξηνρέο κε απνςηισκέλεο δώλεο 

4 Λα εμαζθαιηζζνύλ από επαθή κεραλεκάησλ πξνζσπηθνύ θαη ηα γεηηνληθά πξνο ην 

έξγν δίθηπα 

5 Λα κελ εθαξκόδνληαη από ηνπο εξγαδόκελνπο επηθίλδπλεο κέζνδνη ζέξκαλζεο 

(ησλ ίδησλ ή θαγεηνύ ηνπο) 

6 Λα κελ γίλεηαη θαθή απνζήθεπζε ή άζηνρε ρξήζε εύθιεθησλ πγξώλ, ιηπαληηθώλ, 

ρξσκάησλ, δηαιπηηθώλ, θηαιώλ αεξίσλ θηι 

7 Ζ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηώλ αλνηθηήο θιόγαο θαη άιισλ ζεξκώλ εξγαζηώλ 

(θνιιήζεσλ, θνπώλ, ππξαθηώζεσλ θ.α.) λα γίλεηαη ζην έξγν: 

 Κόλν κεηά από εηδηθή άδεηα ηνπ πληνληζηή Αζθάιεηαο, ζε ζπλελλόεζε θαη κε 

άιινπο αξκόδηνπο θαη ζεηξάο κέηξσλ ππξαζθάιεηαο γηα πξόιεςε θαη 

αληηκεηώπηζε ηπρόλ θσηηάο (όπσο π.ρ. απνκάθξπλζε εύθιεθησλ πιηθώλ, 

ηνπνζέηεζε άθαπζησλ πεηαζκάησλ γηα ζηακάηεκα εθηνμεύζεσλ ζπλερή 

παξαθνινύζεζε πεξηνρήο εξγαζίαο αθόκα θαη κεηά ηε ιήμε εξγαζίαο, 

ελίζρπζε δηαηηζέκελσλ ππξνζβεζηηθώλ θα) 

 ε πεξηβάιινλ όπνπ ζα ήηαλ δπλαηή ε ζπγθέληξσζε επηθίλδπλσλ αεξίσλ, κε 

ζπλερείο ειέγρνπο (γηα ηελ πξόιεςε επηθίλδπλσλ ζπγθεληξώζεσλ) 

8 Λα ππάξρνπλ ζε επίθαηξεο ζέζεηο νη θαηάιιεινη θαη απαηηνύκελνη από ηηο Γηαηάμεηο 

ππξνζβεζηήξεο ιήςεηο λεξνύ κε επαξθή πίεζε θαη παξνρή, εμνπιηζκέλεο κε 

θνξεηνύο ζσιήλεο θαη άιια κέζα, όια νξαηά, ειεύζεξα από εκπόδηα, 

ζπληεξεκέλα, έηνηκα γηα άκεζε ρξήζε 

9 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο ζέζεηο ησλ ππξνζβεζηηθώλ, λα έρνπλ 

εθπαηδεπηεί ζηε ρξήζε ηνπο θαη λα αζθνύληαη πεξηνδηθά 

10 Θέζεηο επηθίλδπλεο γηα ππξθαγηά ή έθξεμε λα έρνπλ εληνπηζζεί θαη εθηόο από ηε 

ιήςε κέηξσλ πξόιεςεο λα έρνπλ επηζεκαλζεί κε θαηάιιεια πξνεηδνπνηεηηθά θαη 

απαγνξεπηηθά αλαξηήκαηα 

11 Λα αλαξηώληαη ζε επίθαηξεο ζέζεηο, νδεγίεο γηα ηελ πεξίπησζε ππξθαγηάο θαη ηα 

ηειέθσλα Άκεζεο Αλάγθεο (Ππξνζβεζηηθή, Λνζνθνκεία, Πξντζηάκελνη θηι) 
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Έθζεζε ζε Δηδηθνύο Κηλδύλνπο – Φπζηθνί Παξάγνληεο 

1 Έιεγρνο ησλ επηπέδσλ ζνξύβνπ ζηα νπνία εθηίζεηνληαη νη εξγαδόκελνη 

2 Θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ θαη αμηνιόγεζε 

3 Ιήςε ησλ θαηάιιεισλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζηάζκεο ηνπ 

ζνξύβνπ ζε έλα ρώξν θαη γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο, εηδηθόηεξα: 

 Σα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία πξέπεη λα θέξνπλ από ηελ θαηαζθεπή ηνπο 

ζπζηήκαηα ή κέζα πεξηνξηζκνύ ηνπ παξαγόκελνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

ζνξύβνπ ζηα επηηξεπόκελα επίπεδα (όπσο ζηγαζηήξεο, ερνκνλσηηθέο 

επελδύζεηο θ.α.) 

 Θα ππάξρεη ερεηηθή κόλσζε ησλ ζνξπβσδώλ κεραλεκάησλ ή εξγαζηώλ κε 

θαηάιιεια ερνκνλσηηθά κέζα 

 Θα γίλεηαη θαηάιιειε εθαξκνγή κέζσλ θαη κεζόδσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηνλ 

ρεηξηζκό ησλ ζνξπβσδώλ κεραλεκάησλ από ρώξνπο ή ζέζεηο εξγαζίαο  

ερεηηθά κνλσκέλνπο 

 Θα ππάξρεη πξόλνηα ηαθηηθήο ζπληήξεζεο ησλ ζνξπβσδώλ κεραλεκάησλ θαη 

ζπρλόο έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ή κέζσλ 

πεξηνξηζκνύ ηνπ ζνξύβνπ 

 Θα γίλεηαη θαηάιιειε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ώζηε ε έθζεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην ζόξπβν λα πεξηνξίδεηαη ζηα επηηξεπόκελα επίπεδα 

 Ζ έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζόξπβν (ερνέθζεζε), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκεξήζηαο εξγαζίαο ηνπο λα κελ μεπεξλά ηα πξνβιεπόκελα όξηα 

4 Όηαλ ε εκεξήζηα αηνκηθή ερνέθζεζε ελόο εξγαδνκέλνπ ή ε κέγηζηε ηηκή ηεο 

ζηηγκηαίαο κε ζηαζκηζκέλεο ερεηηθήο πίεζεο ππεξβαίλνπλ ηα 90 db (Α) θαη ηα 200 

Ρα αληίζηνηρα, επηβάιιεηαη ε ρξήζε αθννπξνζηαηεηπηθώλ κέζσλ 

5 Όηαλ ε ερνέθζεζε είλαη ελδερόκελν λα ππεξβεί ηα 85 db (Α) θαη ηα 200 Ρα 

αληίζηνηρα, ζα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ αηνκηθά αθννπξνζηαηεπηηθά 

κέζα 

6 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ κέζσλ αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο 

7. Σα αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε εξγαδόκελνπ θαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ 

8 Έιεγρνο γηα ην αλ ε ρξήζε ησλ αηνκηθώλ κέζσλ πξνζηαζίαο ηεο αθνήο νδεγεί ζε 

αύμεζε ηνπ ζπλνιηθνύ θηλδύλνπ γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ από άιιεο αηηίεο 

9 Ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ κείσζε ηνπ ζνξύβνπ 

10 Ιήςε νξγαλσηηθώλ ή ηερληθώλ κέηξσλ γηα ηηο πεξηπηώζεηο πςειώλ ή ρακειώλ 

ζεξκνθξαζηώλ 

Έθζεζε ζε Δηδηθνύο Κηλδύλνπο  

1 Γλώζε θαη θαηαγξαθή ησλ θηλδύλσλ πνπ ζπλεπάγνληαη γηα ηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ 
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2 Δθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ 

3 Κεηξήζεηο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ παξαγόλησλ ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη 

ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηηο νξηαθέο ηηκέο 

4 Γηεξεύλεζε πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ζηε ζέζε εξγαζίαο, γηα ην αλ ε πγεία ηνπ 

εξγαδόκελνπ είλαη ζπκβαηή κε ηελ πξνο εθηέιεζε εξγαζία 

5 Πξέπεη λα ππνβάιινληαη νη εξγαδόκελνη ζε ηαηξηθό έιεγρν θαη θαζνξηζκέλεο 

ηαηξηθέο εμεηάζεηο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζύκθσλα κε ηηο εξγαζίεο ηνπ 

ηαηξνύ εξγαζίαο 

6 Παξνρή ζηνπο εξγαδόκελνπο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη πιεξνθόξεζε γηα 

ηελ ρξεζηκόηεηα απηώλ ησλ κέζσλ 

7 πληήξεζε, θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

8 Ιήςε εθηάθησλ κέηξσλ ζε πεξηπηώζεηο ππεξβάζεσλ ησλ νξηαθώλ ηηκώλ 

9 Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

πεξηζηαηηθώλ 

Καλόλεο πνπ αθνξνύλ ζηελ πγηεηλή θαη ζηελ αλάπαπζεο 

1 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζεκαζία ηεο αηνκηθήο θαζαξηόηεηαο θαη ηεο 

αθαίξεζεο ησλ ελδπκάησλ εξγαζίαο πξηλ ην θαγεηό θαη πξηλ ηελ αλαρώξεζε από 

ηελ εξγαζία 

2 Δθαξκνγή ησλ Τγεηνλνκηθώλ Γηαηάμεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πξόλνηαο θαη 

Θνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 

 ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο 

 ην λεξό (πόζηκν θαη θαζαξηόηεηαο) 

3 Λα ππάξρεη κέξηκλα γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη ηε ζπγθέληξσζε θαη απνθνκηδή ησλ 

απνξξηκκάησλ θαγεηώλ 

4 Γηαρσξηζκόο θαη επηζήκαλζε ηνπ λεξνύ ρξήζεο θαη ηνπ πόζηκνπ λεξνύ πξνο 

απνθπγή ζύγρπζεο 

3.1.2 Δηδηθά κέηξα αζθάιεηαο & πγείαο ζε έξγα ύδξεπζεο  

Οη εξγαδόκελνη ζηνλ ρώξν ζα πξέπεη: 

 Λα ρξεζηκνπνηνύλ ζσζηά ηηο κεραλέο, ηηο ζπζθεπέο, ηα εξγαιεία θαη ηα ππάξρνληα 

κεηαθνξηθά κέζα 

 Λα ρξεζηκνπνηνύλ ζσζηά ηνλ αηνκηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό, αληίζηνηρν ηνπ ρώξνπ 

εξγαζίαο θαη ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο 

 Λα κε ζέηνπλ εθηόο ιεηηνπξγία ηνπο κεραληζκνύο αζθαιείαο ησλ κεραλώλ, εξγαιείσλ, 

ζπζθεπώλ 

 Λα ρξεζηκνπνηνύλ εμνπιηζκό πνπ δελ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηε ρξήζε ηνπο θαη δελ είλαη 

αξκόδηνη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο 
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 Λα κελ παξακέλνπλ ζε ρώξνπο πςεινύ θηλδύλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν από ην 

άθξσο απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί 

 Λα θξνληίδνπλ επηκειώο ηελ αηνκηθή ηνπο θαζαξηόηεηα όπσο επίζεο θαη ηελ θαζαξηόηεηα 

ησλ ρώξσλ εξγαζίαο 

Λα αλαθέξνπλ άκεζα ζηνλ πξντζηάκελό ηνπο θάζε γεγνλόο πνπ είλαη πηζαλόλ λα πξνθαιέζεη 

άκεζν ή ζνβαξό θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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ΣΜΗΜΑ Δ’ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΔΠΙΘΔΩΡΗΔΩΝ ΚΑΙ 

ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Οη αλαγθαίεο επηζεσξήζεηο ησλ έξγσλ ζα γίλνληαη ηαθηηθά. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

επηζεσξήζεσλ ζα επηζεκαίλνληαη νη ηπρόλ αλαγθαίεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ, 

ζα εληνπίδνληαη θαη ζα αληηκεησπίδνληαη άκεζα ηπρόλ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο.  

Ζ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη από ην ζπληεξεηή ή άιιν εηδηθεπκέλν 

ζπλεξγείν πνπ ζε θάζε πεξίπησζε ζα πεξηιακβάλεη αδεηνύρν εγθαηαζηάηε γηα ηελ 

πξνθείκελε εγθαηάζηαζε. 

πληζηάηαη λα θαζνξηζηεί κόληκνο ππεύζπλνο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο ζα 

δηαζέηεη επαξθή πξνπαηδεία ηερληθνύ θαη ζα εθπαηδεπηεί ώζηε: 

 λα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξίδεηαη ηηο Δγθαηαζηάζεηο 

 λα δηελεξγεί κηθξέο επεκβάζεηο ζπληήξεζεο 

 λα ζπληνλίδεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εμνπιηζκνύ 

 λα είλαη ππεύζπλνο γηα ηνλ ζπληνληζκό θαη ηελ έγθαηξε δηελέξγεηα ηαθηηθώλ θαη 

εθηάθησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο από εηδηθεπκέλα ζπλεξγεία, ηελ ηήξεζε ησλ 

αξρείσλ ζπληήξεζεο θαη επηζεώξεζεο θαζώο θαη γηα ηελ ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο 

ζε ζρέζε κε ηηο Δγθαηαζηάζεηο. 

1. Γεληθέο νδεγίεο επηζεσξήζεσλ ησλ έξγσλ 

 Θα πξέπεη λα δηελεξγνύληαη έιεγρνη ηόζν πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηώλ όζν θαη κεηά από 

θάζε αιιαγή βάξδηαο θαη κεηά από έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα.  

 Θα πξέπεη λα ππάξρεη πξόβιεςε γηα ηελ θαιή επηζεώξεζε / ζπληήξεζε ησλ 

πδξαπιηθώλ ώζηε λα εμαιεηθζεί ν θίλδπλνο πιεκκπξίζκαηνο από όρη θαιή ιεηηνπξγία 

ησλ παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαηαξηίζεη θαη λα πεξηιάβεη 

πξόγξακκα επηζεσξήζεσλ θαη κεζνδνινγία ζπληήξεζεο ησλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ 

ηνπ έξγνπ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 

 Θα πξέπεη λα ππάξρεη πξόβιεςε γηα ηελ επηζεώξεζε / ζπληήξεζε ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ώζηε λα εμαιεηθζνύλ νη θίλδπλνη πνπ 

πξνέξρνληαη από απηέο. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαηαξηίζεη θαη λα πεξηιάβεη 

πξόγξακκα επηζεσξήζεσλ θαη κεζνδνινγία ζπληήξεζεο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ έξγνπ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ζέζεηο ησλ έξγσλ ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνύληαη επηζεσξήζεηο θαζώο θαη νη ζπρλόηεηα απηώλ. 

ΣΜΗΜΑ / 
ΘΔΗ 

ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ / ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

Ζ/Κ εμνπιηζκόο 
Σήξεζε νδεγηώλ ζπληήξεζεο ζύκθσλα κε ηνπο 
θαηαζθεπαζηέο ηνπ αληίζηνηρνπ θάζε θνξά 

εμνπιηζκνύ. 

Ωο νξίδεη ν 
θαηαζθεπαζηή

ο 

Αληηζεηζκηθνί 

αξκνί – αξκνί 

δηαζηνιήο 

ζσιελώζεσλ 

Θα ειέγρεηαη ε πεξηνρή γηα ζεκεία δηέιεπζεο 

πγξαζίαο, παξάπιεπξεο ζξαύζεηο, ζρεηηθέο 
κεηαθηλήζεηο κεξώλ, ζπλδέζεηο κε θξεάηηα. 

5 έηε 

Έιεγρνο 

δηαξξνώλ 

Οπηηθόο έιεγρνο δηαξξνώλ. 1 κήλαο 

ε ιπόκελεο ζπλδέζεηο ζύζθημε θνριηώλ ή θαη 

αληηθαηάζηαζε ζηεγαλνπνηεηηθνύ πιηθνύ. 

ε πεξίπησζε 

εκθάληζεο 

ε ξαθέο ζπγθνιιήζεσλ απνθαηάζηαζε ηεο 

βιάβεο θαη επαλέιεγρνο. 

ε πεξίπησζε 

εκθάληζεο 

Θαηά ηελ εαξηλή πεξίνδν ζα γίλεηαη έιεγρνο γηα 

ηπρόλ δηαξξνέο. Τπνινγηζκόο παξνρώλ θαηά 

ηκήκαηα, άζξνηζε ζε θαηαιεθηηθά ζεκεία ηνπ 

δηθηύνπ. Δπηζθεπή δηαξξνώλ. 

1 έηνο 

πληήξεζε 
ζσιελώζεσλ 

ε εαξηλή πεξίνδν ζα γίλεηαη απνκόλσζε, άδεηα-

ζκα, έιεγρνο επηθαζίζεσλ, αθαίξεζε ελαπνζέζεσλ, 
ζπληεξήζεηο, επηζθεπέο, θαζαξηζκόο, παρπκέηξεζε 

ειαζκάησλ γηα πξνζδηνξηζκό ξπζκνύ δηάβξσζεο. 

Ωο νξίζεη ν 
θνξέαο  

Δπηζεώξεζε 
θαιπκκάησλ 

θξεαηίσλ 

Θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν ζα γίλεηαη έιεγρνο γηα ηπ-

ρόλ θξεάηηα ζξαπζκέλα, ζθελσκέλα, ζε πιάγηα 

ζέζε, κεγάιεο ζνξπβώδνπο αλαπήδεζεο θαηά ηελ 

δηέιεπζε νρεκάησλ, κε ζξαπζκέλα ζεκεία αγθί-
ζηξσζεο, κε θζαξκέλε ζήκαλζε, θαιπκκέλα κε 

αζθαιηηθό πιηθό 

1 έηνο 

Δπηζεώξεζε 
επηζθεπαζκέλσλ 

ηκεκάησλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο 

Θα ειέγρεηαη ε πεξηνρή γηα ηπρόλ επαλάιεςε βιά-

βεο ή γελίθεπζε ζπζηήκαηνο βιαβώλ. ε πεξίπησ-
ζε πξνβιήκαηνο ζα θαιείηαη αξκόδην πξνζσπηθό. 

1 έηνο 

Λεξό 
Σαθηηθνί ή έθηαθηνη δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη ηεο 

πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ 

ύκθσλα κε 

ηελ θείκελε 

πγεηνλνκηθή 
λνκνζεζία 

Έιεγρνο 

πδξαπιηθώλ 

ζπζηεκάησλ 

Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο, δηαξξνώλ, απόθξηζεο 
ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα 

ρεηξνθίλεηνπ ειέγρνπ πδξαπιηθώλ παξακέηξσλ 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ (βάλεο, εθθελσηέο, πδξνιε-

ςίεο θιπ). 

Ωο νξίδεη ν 

θαηαζθεπαζηή

ο 

θάιεο, 

βαζκίδεο 

Θα ειέγρνληαη γηα ηελ αληνρή θαη ζηεξεόηεηά ηνπο, 

κέξε ζεκαληηθήο νμείδσζεο κε απνκείσζε δηαην-
5 έηε 
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ΣΜΗΜΑ / 

ΘΔΗ 

ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ / ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

θξεαηίσλ κώλ θεξόλησλ ζηνηρείσλ 

Θαζαξηόηεηα 

πηλαθίδσλ 

Θαζαξηζκόο θαη επηζθεπή πιεξνθνξηαθώλ πηλα-
θίδσλ νξγάλσλ, δηθιείδσλ, δηαθνπηώλ, κεραλώλ, 

θηλεηήξσλ. 

1 έηνο 

Αλαλέσζε 
βαθήο 

κεηαιιηθώλ 

κεξώλ 

Σα κεηαιιηθά κέξε πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο ζα βά-

θνληαη γηα ηελ απνθπγή νμεηδώζεσο θαη κείσζε 

ηεο αληνρήο ησλ. Αθήλεηαη ζηελ θξίζε ηνπ δηαρεη-

ξηζηή ηνπ έξγνπ ελδερόκελν ζπρλόηεξεο βαθήο αλ 
δηαπηζησζεί όηη απηό είλαη αλαγθαίν 

2 έηε 

2. Δγρεηξίδηα επηζεώξεζεο θαη ζπληήξεζεο  

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε κέξηκλα ηνπ λα παξαδώζεη έλα ιεπηνκεξέο θαη 

πιήξεο ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΘΑΗ ΤΛΣΖΡΖΖ ηνπ Έξγνπ (ησλ πάζεο θύζεσο 

θαηαζθεπώλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εμνπιηζκνύ θηλεηνύ θαη κε θ.ιπ.). 

Σν Δγρεηξίδην απηό ζα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο νδεγίεο θαη ηνπο ηξόπνπο εθηέιεζεο κηαο 

πιήξσο ηθαλνπνηεηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, ήηνη ελδεηθηηθά θαη 

όρη πεξηνξηζηηθά ηα παξαθάησ: 

(1)  Οδεγίεο ζπληήξεζεο αλαθεξόκελεο ζηηο ρξνληθέο πεξηόδνπο, πιηθά, εμνπιηζκό θιπ. 

γηα θάζε ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο. 

(2)  Σεύρνο νδεγηώλ γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηνπο ειέγρνπο, πνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη 

πεξηνδηθά ζην κέιινλ. 

(3)  Σεύρε νδεγηώλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηαθόξσλ θύξησλ έξγσλ θαη 

όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ αθηλήηνπ θαη θηλεηνύ. 

(4)  Σεύρνο νδεγηώλ γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηηο ζπληεξήζεηο πνπ ζα γίλνληαη ζηα έξγα 

ύδξεπζεο πνπ ζα θαηαζθεπαζζνύλ από ηνλ αλάδνρν, ζηα πιαίζηα ησλ 

ππνρξεώζεώλ ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηε ύκβαζε. 

(5)  Αλαιπηηθέο Σερληθέο Δθζέζεηο θαη νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν απνθαηάζηαζεο θζνξώλ θαη 

δεκηώλ, πνπ ηπρόλ ζα παξνπζηαζζνύλ κειινληηθά. 

Δηδηθόηεξα γηα ην ηεύρνο νδεγηώλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 

ηνλίδεηαη όηη ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ ησλ νδεγηώλ ζα ήηαλ θαιό λα δίλεηαη πιήξεο 

πίλαθαο ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζε απηά κεραλεκάησλ κε όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 

ηα ζηνηρεία θαηαζθεπήο ηνπο (θαηαζθεπαζηήο/πξνκεζεπηήο, ηύπνο, κνληέιν, κέγεζνο, 

αξηζκόο ζεηξάο θαηαζθεπήο, απνδόζεηο, πξνηεηλόκελα αληαιιαθηηθά θ.ιπ.) θαη ζα 

επηζπλάπηνληαη νη έληππεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ. 

Δπηπιένλ, θαηά ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ν Αλάδνρνο ζα κπνξνύζε λα 

παξαδώζεη ζηνλ Θ.η.Δ. ηα αθόινπζα, ζρεηηθά κε ηε πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ, ζηνηρεία: 
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(1)  Σεύρνο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο (πνζόηεηεο πιηθώλ θαηά 

θαηεγνξίεο, πξνζσπηθό θαηά θαηεγνξίεο θαη ρξόλν απαζρόιεζεο, κεραλήκαηα θαηά 

θαηεγνξίεο θαη ρξόλν απαζρόιεζεο θιπ.) κε κεληαία αλάιπζε (αλά εκεξνινγηαθό 

κήλα) θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ πληήξεζεο ησλ Έξγσλ. 

ην ηεύρνο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζα πεξηιακβάλνληαη θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ 

εξγαζηώλ ζπληήξεζεο (δαπάλεο θαηά θαηεγνξία πιηθώλ, πξνζσπηθνύ κεραλεκάησλ, 

αληαιιαθηηθώλ - αλαισζίκσλ θιπ.) κε ρξνληθή αλάιπζε θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 

ρνξεγνύληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

(2)  Πξόηαζε νξγάλσζεο ηεο ζπληήξεζεο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ζα αλαιάβεη ν Θ.η.Δ. ηε 

ιεηηνπξγία - ζπληήξεζε ησλ έξγσλ, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ από 

ηνλ Αλάδνρν. 

(3)  Πξόηαζε άκεζσλ ελεξγεηώλ ηεο ζπληήξεζεο θαη πξόηαζε ησλ αλαγθαίσλ 

πξνκεζεηώλ πιηθώλ -κεραλεκάησλ γηα ηε ζπληήξεζε πνπ λα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο 

ηνπ πξώηνπ ρξόλνπ αλάιεςεο ηεο ιεηηνπξγίαο - ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ από ηνλ 

Θ.η.Δ. 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα είλαη ζπληεηαγκέλα θαηά ηξόπνλ ώζηε λα επηβνεζεζεί ν Θ.η.Δ. 

ζηελ πεξαηηέξσ νξγάλσζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ. 

Α/Α 
ηνηρείν/ 

Σερληθό 
Κσδηθόο 

Σίηινο Δγρεηξηδίνπ Δπηζεώξεζεο θαη 

πληήξεζεο 

1 Όλνκα / Αξ. ρεη. ρεη. 

2 Όλνκα / Αξ. ρεη. ρεη. 
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