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Σελίδα 2 

ΣΜΗΜΑ A 

1. ΕΚΔΟ ΕΡΓΟΤ ΚΑΚ ΧΡΗΗ 
 

Το παρόν ΣΑΥ αναφζρεται ςτο ζργο τθσ αςφαλτόςτρωςθσ αγροτικϊν οδϊν ςυνολικοφ μικουσ 
1,55 χλμ ςτθν αγροτικι περιοχι «Βρομότοποσ» Β-ΒΑ τθσ τοπικισ κοινότθτασ Άνω Γαρεφείου του 
Διμου Αλμωπίασ και θ χριςθ κα είναι αγροτικι (βελτίωςθ των μετακινιςεων). 
 

2. ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ 
 

Στο ανωτζρω ζργο που αντιςτοιχεί ςε εργαςίεσ επί δφο χωματόδρομων μικουσ ~1,55 χλμ 
πρόκειται να γίνουν οι εξισ εργαςίεσ: 
 

2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΑ 
 Εκςκαφζσ χαλαρϊν εδαφϊν.  
 Καταςκευι επιχωμάτων με δάνεια και υλικά εκςκαφϊν  

2.2  ΟΔΟΣΤΩΣΙΑ  
 Καταςκευι υπόβαςθσ με κραυςτά υλικά 
 Καταςκευι βάςθσ με κραυςτά υλικά 
 Καταςκευι ερειςμάτων με κραυςτά υλικά 

2.3  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
 Διάςτρωςθ αςφαλτικοφ γαλακτϊματοσ 
 Διάςτρωςθ αςφαλτικοφ τάπθτα 

2.4     ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 Τοποκζτθςθ πινακίδων  επικινδφνων κζςεων και ρυκμιςτικϊν 

 
 

3. ΑΚΡΚΒΗ ΔΚΕΤΙΤΝΗ ΕΡΓΟΤ 
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4. ΚΤΡΚΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

Ωσ κφριοσ του ζργου κεωρείται ο Διμοσ Αλμωπίασ, του οποίου θ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 
πρόκειται να αναλάβει τθν επίβλεψθ και τθν εν γζνει διοίκθςθ του ζργου. 
 
 
5. ΤΠΟΧΡΕΟ ΓΚΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ .Α.Τ. 
 

Το Σ.Α.Υ. ςυντάχκθκε από τθ Δ.Τ.Υ. Διμου Αλμωπίασ. Τυχόν ανακεωριςεισ του, κακϊσ και ο 
Φάκελοσ Αςφάλειασ & Υγείασ (Φ.Α.Υ.) κα ςυντάςςονται από τον ανάδοχο του ζργου μετά τθν 
ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. 
 
 
6. ΦΑΕΚ ΕΡΓΟΤ ΚΑΚ ΜΕΙΟΔΟΚ ΕΡΓΑΚΑ 
 
6.1 ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΑ 
Εργαςίεσ ςε επαφι με το χωμάτινο ςτοιχείο τθσ καταςκευισ. Ρεριλαμβάνουν τισ πάςθσ φφςθσ 
αποψιλϊςεισ φυτικοφ καλφμματοσ, εκςκαφζσ, εκβραχιςμοφσ, επιχϊςεισ, ςυμπυκνϊςεισ, 
φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ γαιωδϊν υλικϊν, όπωσ επίςθσ και αντλιςεισ υπογείων 
υδάτων. 
 
6.2 ΟΔΟΣΤΩΣΙΑ  
Ρεριλαμβάνει τθν καταςκευι υποβάςεων, βάςεων και ερειςμάτων τθσ οδοφ. 
 
6.3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
Εργαςίεσ καταςκευισ ςϊματοσ οδοφ. Ρεριλαμβάνει τθν καταςκευι του τελικοφ καταςτρϊματοσ 
τθσ οδοφ (αςφαλτοτάπθτασ). Διατομζσ οδϊν 6,00/7,00 και 6,00/8,00. 
 
6.4 ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Ρεριλαμβάνει τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ για τθν τοποκζτθςθ των πινακίδων ςφμφωνα με τα 
ςχζδια τθσ μελζτθσ και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. 
  



 

Σελίδα 4 

ΣΜΗΜΑ Β 
ΚΚΝΔΤΝΟΚ ΠΟΤ ΕΝΔΕΧΕΣΑΚ ΝΑ ΕΜΦΑΝΚΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 
ΟΔΗΓΚΕ ΤΝΣΑΞΗ  
Συμπλθρϊνονται οι επιςυναπτόμενοι πίνακεσ οριηόντια μεν από προκαταγεγραμμζνεσ "πθγζσ 
κινδφνων", κατακόρυφα δε από μθ προκακοριςμζνεσ "φάςεισ και υποφάςεισ εργαςίασ". Ζτςι 
κατά τθν ςφνταξθ του ΣΑΥ: 

1. Ζχουν αντιςτοιχιςκεί οι φάςεισ - υποφάςεισ του χρονοδιαγράμματοσ του ζργου, όπωσ 
αυτζσ απαρικμοφνται ςτο παραπάνω ςθμείο του ΣΑΥ, ςε κζςεισ του πινακιδίου που, για 
λόγουσ ευκολίασ, είναι ενςωματωμζνο ςε όλουσ τουσ πίνακεσ (αν υπάρχει ανάγκθ 
διάκριςθσ περιςςότερων φάςεων / υποφάςεων γίνεται αντίςτοιχθ προςαρμογι του 
πινακιδίου).  

2. Για κάκε επιμζρουσ φάςθ / υποφάςθ εκτζλεςθσ του ζργου, ζχουν επιςθμανκεί οι 
κίνδυνοι που, κατά τθν κρίςθ μασ ενδζχεται να παρουςιαςτοφν. Η επιςιμανςθ γίνεται με 
τθν αναγραφι των αρικμϊν 1, 2, ι 3 ςτουσ κόμβουσ του πίνακα, όπου αντίςτοιχα 
εντοπίηεται πικανι πθγι κινδφνου. Η χριςθ των αρικμϊν είναι υποκειμενικι, αποδίδει δε 
τθν αντίλθψθ του ςυντάκτθ για τθν ζνταςθ των κινδφνων.  

 Ο αρικμόσ 3 χαρακτθρίηει περιπτϊςεισ όπου διαπιςτϊνεται ότι :  

είτε (i) θ πθγι κινδφνου είναι ςυνεχϊσ παροφςα κατά τθν εξεταηόμενθ φάςθ / υπόφαςθ 
εργαςίασ (π.χ. κίνδυνοσ κατάρρευςθσ κατά τθν εκςκαφι κεμελίων δίπλα ςε παλαιά 
οικοδομι), 

είτε (ii) οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του ζργου δθμιουργοφν αυξθμζνθ πικανότθτα 
επικίνδυνων καταςτάςεων (π.χ. κίνδυνοσ αςτοχίασ των πρανϊν εκςκαφισ, όταν το 
ζδαφοσ είναι μικρισ ςυνεκτικότθτασ ι υδροφορεί, κ.λ.π.), 

είτε (iii) ο κίνδυνοσ είναι πολφ ςοβαρόσ, ζςτω και αν θ πικανότθτα να επιςυμβεί είναι 
περιοριςμζνθ (π.χ. κίνδυνοσ ζκρθξθσ λόγω απρόςεκτθσ χριςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ι 
γυμνισ φλόγασ ςε χϊρο αποκικευςθσ εκρθκτικϊν ι ςε δεξαμενι καυςίμων). 

 Ο αρικμόσ 1 χαρακτθρίηει περιπτϊςεισ όπου :  

είτε (i) θ πθγι κινδφνου εμφανίηεται περιοδικά ι με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. 
κίνδυνοι τραυματιςμϊν από ανατροπζσ υλικϊν, ςε οικοδομικό εργοτάξιο), 

είτε (ii) δεν ςυντρζχουν ειδικζσ αιτίεσ αφξθςθσ των κινδφνων (π.χ. κίνδυνοι από τθν 
κίνθςθ οχθμάτων ςε ζνα ευρφχωρο υπαίκριο εργοτάξιο), 

είτε (iii) ο κίνδυνοσ δεν είναι ςοβαρόσ, ζςτω και αν θ πικανότθτα να επιςυμβεί είναι 
μεγάλθ (π.χ. κίνδυνοι από τθν εκτζλεςθ υπαίκριων εργαςιϊν ςε ςυνκικεσ καφςωνα). 

 Ο αρικμόσ 2 χαρακτθρίηει τισ κεωροφμενεσ ωσ “ενδιάμεςεσ” 1 και 3 περιπτϊςεισ. 

 
 

ΦΑΣΗ 1 Φ1 ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΑ 

ΦΑΣΗ 2 Φ2 ΟΔΟΣΤΩΣΙΑ  

ΦΑΣΗ 3 Φ3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

ΦΑΣΗ 4 Φ4 ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
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ΚΚΝΔΤΝΟΚ ΠΗΓΕ ΚΚΝΔΤΝΩΝ Φ1 Φ2 Φ3 Φ4   

01000 Αςτοχίεσ Εδάφουσ 

.01100 

Φυςικά Ρρανι 

        

 .01101 Κατολίςκθςθ Απουςία/ανεπάρκεια υποςτιριξθσ 2 2 1    

 .01102 Αποκολλιςεισ Απουςία / Ανεπάρκεια προςταςίασ 2 2 1    

 .01103 Στατικι επιφόρτιςθ Εγκαταςτάςεισ / Εξοπλιςμόσ 2 1 1 1   

 .01104 Δυναμικι επιφόρτιςθ Φυςικι Αιτία 2 1 1    

 .01105 Δυναμικι επιφόρτιςθ Ανατινάξεισ       

 .01106 Δυναμικι επιφόρτιςθ Κινθτόσ Εξοπλιςμόσ 1 1 1 1   

.01200 

Τεχνθτά Ρρανι 
και Εκςκαφζσ 

        

 .01201 Κατάρρευςθ Απουςία / Ανεπάρκεια Υποςτιριξθσ 2 2 1 1   

 .01202 Αποκολλιςεισ Απουςία / Ανεπάρκεια προςταςίασ 1 1 1 1   

 .01203 Στατικι επιφόρτιςθ Υπερφψωςθ 1 1 1    

 .01204 Στατικι επιφόρτιςθ Εγκαταςτάςεισ / Εξοπλιςμόσ 1 1 1 1   

 .01205 Δυναμικι επιφόρτιςθ Φυςικι Αιτία 1 1 1 1   

 .01206 Δυναμικι επιφόρτιςθ Ανατινάξεισ       

 .01207 Δυναμικι επιφόρτιςθ Κινθτόσ Εξοπλιςμόσ 1 1 1 1   

.01300 

Υπόγειεσ 
Εκςκαφζσ 

        

 .01301 Καταπτϊςεισ οροφισ/παρειϊν Ανυποςτιλωτα τμιματα 1 1     

 .01302 Καταπτϊςεισ οροφισ/παρειϊν Ανεπαρκισ υποςτφλωςθ 1 1     

 .01303 Καταπτϊςεισ οροφισ/παρειϊν κακυςτερθμζνθ υποςτφλωςθ 1 1     

 .01304 Κατάρρευςθ Μετϊπου προςβολισ 1 1     

.01400 

Κατολιςκιςεισ 

        

 .01401 Ανυποςτιρικτεσ παρακείμενεσ εκςκαφζσ 1 1     
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 .01402 Ρροχπάρχουςα υπόγεια καταςκευι 1 1     

 .01403 Διάνοιξθ υπόγειου ζργου 1 1     

 .01404 Ερπυςμόσ 1 1 1    

 .01405 Γεωλογικζσ / γεωχθμικζσ μεταβολζσ 1 1 1    

 .01406 Μεταβολζσ υδροφόρου ορίηοντα 1 1     

 .01407 Υποςκαφι / απόπλυςθ 1 1 1    

 .01408 Στατικι επιφόρτιςθ 1 1 1    

 .01409 Δυναμικι καταπόνθςθ φυςικι αιτία 1 1 1    

 .01410 Δυναμικι καταπόνθςθ ανκρωπογενισ αιτία 1 1 1 1   

.01500 

Άλλθ πθγι 

        

02000 Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλιςμό 

.02100 

Κίνθςθ οχθμάτων 
και μθχανθμάτων 

        

 .02101 Συγκροφςεισ οχιματοσ - οχιματοσ 2 2 2 2   

 .02102 Συγκροφςεισ οχιματοσ - προςϊπων 2 2 2 2   

 .02103 Συγκροφςεισ οχιματοσ - ςτακεροφ εμποδίου 2 2 2 2   

 .02104 Συνκλίψεισ μεταξφ οχιματοσ - οχιματοσ 2 2 2 2   

 .02105 Συνκλίψεισ μεταξφ οχιματοσ - ςτακεροφ εμποδίου 2 2 2 2   

 .02106 Ανεξζλεγκτθ κίνθςθ Βλάβεσ ςυςτθμάτων 2 2 2 2   

 .02107 Ανεξζλεγκτθ κίνθςθ Ελλιπισ ακινθτοποίθςθ 1 1 1 1   

 .02108 Μζςα ςτακερισ τροχιάσ - Ανεπαρκισ προςταςία       

 .02109 Μζςα ςτακερισ τροχιάσ - Εκτροχιαςμόσ       

.02200 

Ανατροπι 
οχθμάτων και 
μθχανθμάτων 

        

 .02201 Αςτακισ ζδραςθ 1 1 1 1   

 .02202 Υποχϊρθςθ εδάφουσ / δαπζδου 1 1 1 1   
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 .02203 Ζκκεντρθ φόρτωςθ 1 1 1    

 .02204 Εργαςία ςε πρανζσ 1 1 1 1   

 .02205 Υπερφόρτωςθ 2 1 1 1   

 .02206 Μεγάλεσ ταχφτθτεσ 1 1 1 2   

.02300 

Μθχανιματα με 
κινθτά μζρθ 

        

 .02301 Στενότθτα χϊρου 1 1 1 1   

 .02302 Βλάβθ ςυςτθμάτων κίνθςθσ 1 1 1 1   

 .02303 Ανεπαρκισ κάλυψθ κινοφμενων τμθμάτων -πτϊςεισ 1 1 1 1   

 .02304 Ανεπαρκισ κάλυψθ κινοφμενων τμθμάτων - παγιδεφςεισ μελϊν 2 1 1 1   

 .02305 Τθλεχειριηόμενα μθχανιματα και τμιματα τουσ 2 1 1 1   

.02400 

Εργαλεία χειρόσ 

        

 .02401 Ηλεκτροςυγκόλλθςθ       

 .02402 Αλυςοπρίονα       

 .02403 Ριςτολζτο Α/Σ 1 1 1 1   

 .02404 Δίςκοι-τροχοί  1  1   

 .02405 Δονθτζσ  1     

 .02406 Ριςτολζτο βαφισ       

 .02407 Τρυπάνια  1  1   

.02500 

Άλλθ πθγι 

        

03000 Ρτϊςεισ από φψοσ 

.03100 

Οικοδομζσ-
κτίςματα 

        

 .03101 Κατεδαφίςεισ       

 .03102 Κενά τοίχων       

 .03103 Κλιμακοςτάςια       
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 .03104 Εργαςία ςε ςτζγεσ       

.03200 

Δάπεδα εργαςίασ 
- προςπελάςεισ 

        

 .03201 Κενά δαπζδων       

 .03202 Ρζρατα δαπζδων       

 .03203 Επικλινι Δάπεδα       

 .03204 Ολιςκθρά δάπεδα       

 .03205 Ανϊμαλα δάπεδα       

 .03206 Αςτοχία υλικοφ δαπζδου       

 .03207 Υπερυψωμζνεσ δίοδοι και πεηογζφυρεσ       

 .03208 Κινθτζσ ςκάλεσ και ανεμόςκαλεσ       

 .03209 Αναρτθμζνα δάπεδα Αςτοχία ανάρτθςθσ       

 .03210 Κινθτά δάπεδα Αςτοχία μθχανιςμοφ       

 .03211 Κινθτά δάπεδα Ρρόςκρουςθ       

.03300 

Ικριϊματα 

        

 .03301 Κενά ικριωμάτων       

 .03302 Ανατροπι Αςτοχία ςυναρμολόγθςθσ       

 .03303 Ανατροπι Αςτοχία ζδραςθσ       

 .03304 Κατάρρευςθ Αςτοχία υλικοφ ικριϊματοσ       

 .03305 Κατάρρευςθ Ανεμοπίεςθ       

.03400 

Τάφροι-φρεάτια 

        

 .03401 Ρτϊςεισ εντόσ αφφλακτου ςκάμματοσ 2 2 1 1   

 .03402 Ρτϊςεισ εντόσ αφφλακτου φυςικοφ ανοίγματοσ 1 1 1 1   

.03500 

Άλλθ πθγι 
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04000 Εκριξεισ, Εκτοξευμζνα υλικά - κραφςματα 

.04100 

Εκρθκτικά - 
Ανατινάξεισ 

        

 .04101 Ανατινάξεισ βράχων       

 .04102 Ανατινάξεισ καταςκευϊν       

 .04103 Ατελισ ανατίναξθ υπονόμων       

 .04104 Αποκικεσ εκρθκτικϊν       

 .04105 Χϊροι αποκικευςθσ πυρομαχικϊν       

 .04106 Διαφυγι - ζκλυςθ εκρθκτικϊν αερίων & μιγμάτων       

.04200 

Δοχεία και δίκτυα 
υπό πίεςθ 

        

 .04201 Φιάλεσ αςετυλίνθσ / οξυγόνου       

 .04202 Υγραζριο       

 .04203 Υγρό άηωτο       

 .04204 Αζριο πόλθσ       

 .04205 Ρεπιεςμζνοσ αζρασ       

 .04206 Δίκτυα φδρευςθσ 1 1 1 1   

 .04207 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά ςυςτιματα 2 1 1 1   

.04300 

Αςτοχία υλικϊν 
υπό ζνταςθ 

        

 .04301 Βραχϊδθ υλικά ςε κλίψθ 2      

 .04302 Ρροεντάςεισ οπλιςμοφ / αγκυριϊν       

 .04303 Κατεδάφιςθ προεντεταμζνων ςτοιχείων       

 .04304 Συρματόςχοινα 1 1 1 1   

 .04305 Εξολκεφςεισ       

 .04306 Λαξεφςεισ / τεμαχιςμόσ λίκων       
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.04400 

Εκτοξευμζνα 
υλικά 

        

 .04401 Εκτοξευμζνο ςκυρόδεμα       

 .04402 Αμμοβολζσ       

 .04403 Τροχίςεισ / λειάνςεισ       

 .04404 Ψεκαςμόσ χρϊματοσ       

 .04405 Τροχίςεισ / λειάνςεισ       

 .04406 Ψεκαςμόσ χρϊματοσ       

.04500 

Άλλθ πθγι 

        

05000 Ρτϊςεισ - μετατοπίςεισ υλικϊν και αντικειμζνων 

.05100 

Κτίςματα-φζρων 
οργανιςμόσ 

        

 .05101 Αςτοχία Γιρανςθ       

 .05102 Αςτοχία Στατικι επιφόρτιςθ       

 .05103 Αςτοχία Φυςικι Δυναμικι καταπόνθςθ       

 .05104 Αςτοχία Ανκρωπογενισ δυναμικι καταπόνθςθ       

 .05105 Κατεδάφιςθ       

 .05106 Κατεδάφιςθ παρακειμζνων       

.05200 

Οικοδομικά 
ςτοιχεία 

        

 .05201 Γιρανςθ πλθρωτικϊν ςτοιχείων       

 .05202 Διαςτολι - ςυςτολι υλικϊν       

 .05203 Αποξιλωςθ δομικϊν ςτοιχείων       

 .05204 Αναρτθμζνα ςτοιχεία και εξαρτιματα       

 .05205 Φυςικι δυναμικι καταπόνθςθ       

 .05206 Ανκρωπογενισ δυναμικι καταπόνθςθ       
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 .05207 Κατεδάφιςθ       

 .05208 Αρμολόγθςθ / απαρμολόγθςθ προκαταςκ. ςτοιχείων       

.05300 

Μεταφερόμενα 
υλικά - 
Εκφορτϊςεισ 

        

 .05301 Μεταφορικό μθχάνθμα Ακαταλλθλότθτα / ανεπάρκεια 2 2 2 1 
  

 .05302 Μεταφορικό μθχάνθμα Βλάβθ 1 2 2 1 
  

 .05303 Μεταφορικό μθχάνθμα Υπερφόρτωςθ 2 2 2 1 
  

 .05304 Απόκλιςθ μθχανιματοσ Ανεπαρκισ ζδραςθ 2 2 2    

 .05305 Ατελισ / ζκκεντρθ φόρτωςθ 2 2 2    

 .05306 Αςτοχία ςυςκευαςίασ φορτίου 2 2 2    

 .05307 Ρρόςκρουςθ φορτίου 2 2 2 2   

 .05308 Διακίνθςθ αντικειμζνων μεγάλου μικουσ  1  1   

 .05309 Χειρωνακτικι μεταφορά βαρζων φορτίων 1 2  2 
  

 .05310 Απόλυςθ χφδθν υλικϊν Υπερφόρτωςθ 2 2 2    

 .05311 Εργαςία κάτω από ςιλό 1 2 2    

 .05312 Ρτϊςθ υλικοφ / κακόσ χειριςμόσ 1 1 1 1 
  

.05400 

Στοιβαςμζνα 
υλικά 

        

 .05401 Υπερςτοίβαςθ 1 1 1 1 
  

 .05402 Ανεπάρκεια πλευρικοφ περιοριςμοφ ςωροφ 1 1 1 1 
  

 .05403 Ανορκολογικι απόλθψθ 2 1 1 1 
  

.05500 

Άλλθ πθγι 

        

06000 Ρυρκαϊζσ 

.06100 

Εφφλεκτα υλικά 
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 .06101 Ζκλυςθ / διαφυγι εφφλεκτων αερίων       

 .06102 Δεξαμενζσ / αντλίεσ καυςίμων 1 1 1 1 
  

 .06103 Μονωτικά, διαλφτεσ, PVC, κ.λ.π. εφφλεκτα       

 .06104 Αςφαλτοςτρϊςεισ / χριςθ πίςςασ   2    

 .06105 Αυτανάφλεξθ - εδαφικά υλικά       

 .06106 Αυτανάφλεξθ - απορρίμματα       

 .06107 Επζκταςθ εξωγενοφσ εςτίασ Ανεπαρκισ προςταςία       

.06200 

Σπινκιρεσ και 
βραχυκυκλϊματα 

        

 .06201 Εναζριοι αγωγοί υπό τάςθ 1 1 1 1   

 .06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάςθ       

 .06203 Εντοιχιςμζνοι αγωγοί υπό τάςθ       

 .06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό ςπινκιρα  1 1 1   

.06300 

Υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ 

        

 .06301 Χριςθ φλόγασ - οξυγονοκολλιςεισ  1  1   

 .06302 Χριςθ φλόγασ - καςςιτεροκολλιςεισ       

 .06303 Χριςθ φλόγασ - χυτεφςεισ       

 .06304 Ηλεκτροςυγκολλιςεισ  1  1   

 .06305 Ρυρακτϊςεισ υλικϊν       

 .06306 Χριςθ φλόγιςτρου  1  1   

.06400 

Άλλθ πθγι 

        

07000 Ηλεκτροπλθξία 

.07100 

Δίκτυα - 
εγκαταςτάςεισ 

        

 .07101 Ρροχπάρχοντα εναζρια δίκτυα 1 1 1 1 
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 .07102 Ρροχπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 1 1 1 1   

 .07103 Ρροχπάρχοντα εντοιχιςμζνα δίκτυα       

 .07104 Ρροχπάρχοντα επιτοίχια δίκτυα       

 .07105 Δίκτυο θλεκτροδότθςθσ ζργου 1 1 1 1   

 .07106 Ανεπαρκισ αντικεραυνικι προςταςία 1 1 1 1   

.07200 

Εργαλεία - 
μθχανιματα 

        

 .07201 Ηλεκτροκίνθτα μθχανιματα 1 1 1 1   

 .07202 Ηλεκτροκίνθτα εργαλεία 1 1 1 1   

.07300 

Άλλθ πθγι 

        

08000 Ρνιγμόσ / Αςφυξία 

.08100 

Νερό 

        

 .08101 Υποβρφχιεσ εργαςίεσ       

 .08102 Εργαςίεσ εν πλω - πτϊςθ       

 .08103 Βφκιςθ / ανατροπι πλωτοφ μζςου       

 .08104 Ραρόχκιεσ / παράλιεσ εργαςίεσ Ρτϊςθ       

 .08105 Ραρόχκιεσ / παράλιεσ εργαςίεσ Ανατροπι μθχανιματοσ       

 .08106 Υπαίκριεσ λεκάνεσ / Δεξαμενζσ Ρτϊςθ       

 .08107 Υπαίκριεσ λεκάνεσ / Δεξαμενζσ Ανατροπι μθχανιματοσ       

 .08108 Ρλθμμφρα / Κατάκλυςθ ζργου       

.08200 

Αςφυκτικό 
περιβάλλον 

        

 .08201 Βάλτοι, ιλφεσ, κινοφμενεσ άμμοι       

 .08202 Υπόνομοι, βόκροι, βιολογικοί κακαριςμοί       

 .08203 Βφκιςθ ςε ςκυρόδεμα, αςβζςτθ, κ.λ.π.       
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 .08204 Εργαςία ςε κλειςτό χϊρο - ανεπάρκεια οξυγόνου       

.08300 

Άλλθ πθγι 

        

09000 Εγκαφματα 

.09100 

Υψθλζσ 
Θερμοκραςίεσ 

        

 .09101 Συγκολλιςεισ / ςυντιξεισ  1  1   

 .09102 Υπζρκερμα ρευςτά       

 .09103 Ρυρακτωμζνα ςτερεά       

 .09104 Τιγματα μετάλλων       

 .09105 Άςφαλτοσ / πίςςα   2    

 .09106 Καυςτιρεσ       

 .09107 Υπερκερμαινόμενα τμιματα μθχανϊν 1 1 2 1   

.09200 

Καυςτικά υλικά 

        

 .09201 Αςβζςτθσ       

 .09202 Οξζα   1    

 .09203 Αλκαλικά       

.09300 

Άλλθ πθγι 

        

10000 Ζκκεςθ ςε βλαπτικοφσ παράγοντεσ 

.10100 

Φυςικοί 
παράγοντεσ 

        

 .010101 Ακτινοβολίεσ       

 .010102 Θόρυβοσ / δονιςεισ 2 2 2 2   

 .010103 Σκόνθ 3 2 2 2   

 .010104 Υπαίκρια εργαςία Ραγετόσ 2 2 2 2   

 .010105 Υπαίκρια εργαςία Καφςωνασ 2 2 2 2   
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 .010106 Χαμθλι κερμοκραςία χϊρου εργαςίασ 1 1 1 1   

 .010107 Υψθλι κερμοκραςία χϊρου εργαςίασ 1 1 1 1   

 .010108 Υγραςία χϊρου εργαςίασ 1 1 1 1   

 .010109 Υπερπίεςθ / υποπίεςθ       

.10200 

Χθμικοί 
παράγοντεσ 

        

 .010201 Δθλθτθριϊδθ αζρια       

 .010202 Χριςθ τοξικϊν υλικϊν   2    

 .010203 Αμίαντοσ       

 .010204 Ατμοί τθγμάτων       

 .010205 Ανακυμιάςεισ υγρϊν / βερνίκια, κόλλεσ, μονωτικά, διαλφτεσ   2    

 .010206 Καπναζρια ανατινάξεων       

 .010207 Καυςαζρια μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ 1 1 1 1   

 .010208 Συγκολλιςεισ       

 .010209 Καρκινογόνοι παράγοντεσ       

.10300 

Βιολογικοί 
παράγοντεσ 

        

 .010301 Μολυςμζνα εδάφθ       

 .010302 Μολυςμζνα κτίρια       

 .010303 Εργαςία ςε υπονόμουσ, βόκρουσ, βιολογικοφσ κακαριςμοφσ       

 .010304 Χϊροι υγιεινισ 1 1 1 1 
  

 .010305 Δαγκϊματα, τςιμπιματα ηϊων 2 2 2 1 
  

.10400 

Άλλθ πθγι 
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ΣΜΗΜΑ Γ 
ΜΕΣΡΑ ΓΚΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΚ ΑΠΟΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΚΚΝΔΤΝΩΝ ΚΑΚ ΓΕΝΚΚΑ ΓΚΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΕΚΑ ΚΑΚ 
ΣΗΝ ΤΓΕΚΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Για κάκε "πθγι κινδφνων" που ζχει επιςθμανκεί ςτουσ πίνακεσ του Τμιματοσ Β (ςτιλθ 1), 
καταγράφονται οι φάςεισ / υποφάςεισ όπου υπάρχει πικανότθτα εμφάνιςθσ (ςτιλθ 2), 
αναγράφονται οι ςχετικζσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που προβλζπουν τθν λιψθ μζτρων 
προςταςίασ (ςτιλθ 3), και ςυμπλθρϊνονται τα κατά τθν κρίςθ του ςυντάκτθ αναγκαία πρόςκετα 
ι ειδικά μζτρα προςταςίασ που επιβάλλονται από τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ ι απαιτιςεισ του 
ζργου (ςτιλθ 4). 
 
(*)   Αναφζρονται οι διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ που περιζχουν τα απαιτοφμενα κάκε φορά μζτρα (π.χ. άρκρο 38 παρ. 3 του π.δ. 1073/1981). 
(**) Ρεριγράφονται μζτρα που κατά τθν κρίςθ του ςυντάκτθ απαιτοφνται για τθν προςταςία των εργαηομζνων, αλλά δεν προβλζπονται από τθν 

νομοκεςία ι θ πρόβλεψθ δεν είναι επαρκισ για τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. Επίςθσ εδϊ πρζπει να περιγραφοφν και τα ειδικά μζτρα που 
πρζπει να λθφκοφν για τισ εργαςίεσ που ενζχουν ειδικοφσ κινδφνουσ (βλ. άρκρο 3, παρ. 5 του π.δ. 305/1996). 

 
 

 ΕΠΚΗΜΑΜΕΝΟΚ ΚΟΜΒΟΚ ΣΟΝ 
ΠΚΝΑΚΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Β 

ΜΕΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΚ ΝΑ ΛΗΦΙΟΤΝ 

 

(1) (2) (3) (4) 

ΠΗΓΕ 
ΚΚΝΔΤΝΩΝ 

ΦΑΕΚ ΕΡΓΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΗ ΝΟΜΟΙΕΚΑ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΚΚΑ Θ ΕΚΔΚΚΑ ΜΕΣΡΑ ΓΚΑ 
ΕΡΓΑΚΕ ΠΟΤ ΕΝΕΧΟΤΝ ΕΚΔΚΚΟΤ ΚΚΝΔΤΝΟΤ 

 

.01201 8 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 2, 9, 13  

.01203 8 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 2, 9, 13  

.02101 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 46, 47, 48, 
50, 85 

 

.02102 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 46, 47, 48, 
50, 85 

Πλοι οι εργαηόμενοι κα φζρουν 
ανακλαςτικά χιτϊνια 

.02103 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10  ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 46, 47, 48, 
50, 85 

 

.02104 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 46, 47, 48, 
50, 85 

 

.02105 4, 5, 6, 8 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 45, 46, 47, 
48, 50, 85 

 

.02106 1, 2, 4, 5, 6, 8 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 45, 46, 47, 
48, 50, 85 

 

.02107 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 

ΡΔ 1073/81:@ 45, 46, 47, 48, 50, 
85 

 

.02203 10 ΡΔ 305/1996, Ραραρ. IV, B II,   
πάρα. 8 

 

.02205 1, 2, 8 ΡΔ 1073/1981: άρκρ.  7  

.02206 1, 11 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 46  
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.02301 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 46 Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε ςτενοφσ 
χϊρουσ χωρίσ προθγοφμενθ ενθμζρωςθ 
όλων των εμπλεκομζνων 

.02302 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 

ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 47   

.02303 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ΡΔ 13.3.34, άρκρ. 56 - 77 Απαγορεφεται θ χριςθ μθχανθμάτων 
με κινθτά μζρθ χωρίσ τα απαραίτθτα 
προφυλακτικά μζτρα 

.02304 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ΡΔ 13.3.34, άρκρ. 56 - 78  

.02401 4, 6, 8, 12 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 46      &  

ΡΔ 95/1978 

Οι γεννιτριεσ κα διακζτουν ξεχωριςτι 
δικι τουσ γείωςθ εμπθγμζνθ πάντα ςε 
υγρό ζδαφοσ 

.03101 2, 8 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 18, 19, 33  

.03102 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 41 & ΡΔ 
778/1980: άρκρ. 20 

 

.03103 1, 2, 3, 4, 6 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 43, 44 & 
ΡΔ 778/1980: άρκρ. 20 

 

.03104 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 17 & ΡΔ 
305/1996: παρ. IV, B, II, παρ. 5 & 
ΡΔ 778/1980: άρκρ. 19 

 

.03201 2, 4, 6, 8, 10 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 38, 40, ΡΔ 
778/1980: άρκρ. 20 

 

.03202 2, 4, 6 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 38, 40, ΡΔ 
778/1980: άρκρ. 17 

 

.03204 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 

ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 37,106 & 
ΡΔ 305/1996, παράρτθμα IV, BI, 
παρα. 6 

 

.03206 5 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 37, παρ. 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

.03207 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 37, 106 & 
ΡΔ 305/1996, παράρτθμα IV, BI, 
παρα. 6 

 

.03208 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 43, 44 & 
ΡΔ 305/1996, παράρτθμα IV, BΙI, 
πάρα. 6 

Οι ςκάλεσ κα προεξζχουν τουλάχιςτον 
80 εκ., κα είναι καλά ςτερεωμζνεσ 

.03301 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 34, ΡΔ 
778/80: άρκρ. 9, Απόφαςθ 
16440/Φ.10.4/445/1993 

 

.03302 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 34, ΡΔ 
778/1980 άρκρ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 13, ΡΔ 305/1996, Ραράρτ. IV, 
ΒΙΙ, πάρα. 6 & Απόφαςθ 
16440/Φ.10.4/445/1993 

Τα ικριϊματα κα ελζγχονται πριν τθν 
χριςθ-τροποποίθςθ από αρμόδιο 
ζμπειρο άτομο 
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.03303 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 34, ΡΔ 
778/1980: άρκρ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 13, ΡΔ 305/1996, Ραράρτ. IV, 
ΒΙΙ, πάρα. 6 & Απόφαςθ 
16440/Φ.10.4/445/1993 

 

.03304 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 ΡΔ 778/1980: άρκρ. 4, 13 & 
Απόφας.16440/Φ.10.4/445/1993 

 

.04106 2, 4, 6, 7, 8, 9 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 92, 94, 95, 
96 

 

.04201 2, 6, 8 ΡΔ 95/1978: άρκρ. 3, 4  Πλεσ οι φιάλεσ αςετυλίνθσ κα 
φυλάςςονται ςε όρκια κζςθ, ςε 
αεριηόμενουσ χϊρουσ προςτατευμζνεσ 
από τισ ακτίνεσ του ιλιου και ξεχωριςτά 
από φιάλεσ άλλων αερίων 

.04204 8 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 92  

.04205 2 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 92, 94, 95, 
96 

 

.04206 8 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 92, 94, 95, 
96 

 

.04304 1, 2, 6, 8 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 60, 61, 62, 
63 

 

.04401 4 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 103, 104, 
105 & ΡΔ 396/1994 

 

.04403 1, 2, 4, 6, 8, 10 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 105 & ΡΔ 
396/1994 

Θα χρθςιμοποιοφνται κατά τισ τροχίςεισ 
προςτατευτικά γυαλιά 

.05101 2 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 18, 24, 33  

.05102 2, 8 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 24  

.05104 8 ΡΔ 305/1996: παράρτθμα IV, 
τμιμα 2, άρκρ. 1 & ΥΑ/22-5-
1993: άρκρ.  5 

 

.05105 2 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 18, 27, 28, 
33, 89, 90, 91 

 

.05202 8 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 96, 110 & 
ΡΔ 95/1978 

 

.05203 2 ΡΔ 1073 & Υ.Α/22-5-1993: άρκρ. 
5.7 

 

.05204 2 Υ.Α/22-5-1993: άρκρ. 3.3  

.05206 2 Υ.Α/22-5-1993: άρκρ. 3.3  

.05207 2 Υ.Α/22-5-1993  

.05301 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 46, 47, 48  

.05302 2, 6, 8 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 46, 47, 48  
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.05303 2, 6, 8 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 91  

.05305 2, 6, 9 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 25, 86  

.05306 4 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 85, 86, 87, 
88, 89, 90 

Ζμπειροσ ςαμπανιαδόροσ και 
ςτοιβαδόροσ κα ζχουν τον τελευταίο 
λόγο για το ζχειν καλϊσ των 
αντιςτοίχων εργαςιϊν  

.05307 2, 6, 8 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 85, 86, 87, 
88, 89, 90 

 

.05308 6, 8 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 91 Κατά τθν μετακίνθςθ τμθμάτων 
ετοίμων ςωλθνογραμμϊν μζτρα για τθν 
ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ κα ζχουν 
λθφκεί 

.05309 1, 2, 3, 4, 6, 8 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 91  

.05311 4, 7 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 85, 86, 89  

.06101 2, 6, 8 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 96 Εργαςίεσ με επικίνδυνεσ ουςίεσ κα 
γίνονται εν υπαίκρω ι αλλιϊσ 
επιπρόςκετα μζτρα κα λαμβάνονται 

.06102 8 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 82, 93  

.06103 8, 9, 11 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 96  

.06104 7 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 96  

.06106 4 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 96  

.06201 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 

ΡΔ 305/1996, παράρτθμα IV, ΒΙΙ, 
πάρα. 2 

 

.06202 8 ΡΔ 305/1996, παράρτθμα IV, BII, 
πάρα.2, & ΡΔ 1073/1981, άρκρ. 
2, 10, 56 

 

.06203 8 ΡΔ 305/1996: παράρτθμα IV,B,II, 
παρα. 2 

 

.06204 2, 6, 8 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 104  

.06301 2, 4, 6, 8 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 96 & ΡΔ 
95/1978 

Ειδικι εκπαίδευςθ για όλουσ τουσ 
εργαηόμενουσ που εμπλζκονται με 
εργαςίεσ φλογόσ 

.06304 4, 6, 8, 10 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 96 & ΡΔ 
95/1978 

Κατά τισ ςυγκολλιςεισ κα 
χρθςιμοποιείται ειδικό κουβοφκλιο για 
τθν προςταςία του κοινοφ και 
εργαηομζνων 

.07104 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 ΡΔ 305/1996: παράρτθμα IV,B,II, 
παρα. 2.2 

Τα κάκε είδουσ μθχανιματα του ζργου 
πρζπει να απζχουν τουλάχιςτον 2 μ. 
Κακ' φψοσ από το δίκτυο οδοφωτιςμοφ. 
Η ίδια απόςταςθ πρζπει να τθρείται 
περιμετρικά των αγωγϊν για τα κινθτά 
μζρθ των μθχανθμάτων (γερανόσ, 
αντλία ςκυροδζματοσ κ.λ.π.). Να γίνουν 
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οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ διακοπισ τθσ 
θλεκτροδότθςθσ πριν τθν κατεδάφιςθ. 

.07202 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 

ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 48, 49 & 
ΡΔ 395/1994 

 

.08108 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 

ΡΔ 778/1980: άρκρ. 21 πάρα. 4, 
5 & ΡΔ 305/1996, Ραράρτθμα IV, 
ΒΙΙ, πάρα. 10 

 

.08204 2, 4, 7, 8, 11 ΡΔ 305/1996, Ραράρτθμα IV, ΒΙΙ, 
πάρα. 6 

 

.09101 6, 8 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 96, 110 & 
ΡΔ 95/1978 

 

.09103 6, 8 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 99  

.09106 8 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 105 & ΡΔ 
95/1978: άρκρ. 8 

 

.09201 7 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 88  

.10101 2, 4, 8 ΥΑ 14632(ΦΟ)/1416 Ειδικά μζτρα κα λθφκοφν για τθν 
προςταςία των εργαηομζνων από 
πάςθσ φφςεωσ ακτινοβολίεσ 

.10102 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ΡΔ 396/1994: άρκρ. 3, 4 & 
Ραράρτθμα ΙΙ, πάρα. 2, & ΡΔ 
85/1991  

Η χριςθ των ΜΑΡ κα είναι 
υποχρεωτικι ςε όλο το ζργο 

.10103 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 ΡΔ 396/1994: άρκρ. 7 & 
Ραράρτθμα ΙΙ, πάρα. 4 & ΡΔ 
1073/1981: άρκρ. 30 

 

.10105 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 

ΡΔ 305/1996 Ραράρτθμα IV, BII, 
πάρα. 3 & Εγκφκλιοσ Υπ. Εργ. 
130329/03.07.1995 

 

.10107 2, 4, 6, 8, 9 ΡΔ 16/1996: άρκρ. 6  

.010108 7 ΡΔ 16/1996: άρκρ. 6  

.010204 2, 6, 8 ΡΔ 396/1994: άρκρ. 7, 
παράρτθμα ΙΙ, παρά. 3,4 & ΡΔ 
395/1994 παράρτθμα ΙΙ, παρά. 
2.10 

 

.10205 7, 8, 11 ΡΔ 396/1994: άρκρ. 7, 
Ραράρτθμα ΙΙ, παρα. 3, 4 & ΡΔ 
395/1994, Ραράρτθμα, πάρα 
2.10  

 

.10207 8 ΡΔ 1073/1981: άρκρ. 47 & ΡΔ 
395/1994, Ραράρτθμα, πάρα. 
2.10 

 

.10208 6, 8 ΡΔ 95/1978, & ΡΔ 395/1994, 
Ραράρτθμα πάρα. 2.10 

 

.10304 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ΚΩΔΙΚΑΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
 



 

Σελίδα 21 

12 ΔΙΑΤΑΞΗΣ: άρκρ. 2, 3, 4 & ΡΔ 
305/1996: άρκρ. 14 & ΡΔ 16/96: 
άρκρ. 14.3 

  

  

υμπληρωματικά Μζτρα Προςταςίασ 
  
01000 ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 
Ζλεγχοσ ευςτάκειασ των γαιωδϊν επιφανειϊν πλθςίον κα προθγείται τθσ ανάλθψθσ εργαςιϊν και 
αν απαιτείται κα λαμβάνονται κατάλλθλα μζτρα. 
Συχνζσ, τακτικζσ επικεωριςεισ κα διενεργοφνται για πρόδρομα ςθμεία αςτοχίασ γαιωδϊν 
επιφανειϊν και αν απαιτείται και των τεχνικϊν μζςων εξαςφάλιςθσ των. 
Συχνι τακτικι επικεϊρθςθ των γαιωδϊν επιφανειϊν για επιςφαλείσ χαλαροφσ όγκουσ, τοπικζσ 
ςυγκεντρϊςεισ τάςεων, επικείμενεσ αποςφθνϊςεισ ι κραφςεισ, ταχείεσ εξαλλοιϊςεισ, πρόςφατεσ 
εκριηϊςεισ, ξζνα ςϊματα, αλλαγι ςχθματιςμοφ και λοιπά ςχετικά κα προθγείται τθσ ανάλθψθσ 
εργαςιϊν πλθςίον πρανϊν και αν απαιτείται κα επιχειρείται ξεςχάρωμα. 
  
Θα απαγορεφεται θ χωρίσ λόγο παραμονι προςωπικοφ πλθςίον τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ. 
  
Η άνευ προθγοφμενου ςχετικοφ ελζγχου υπζρβαςθ επιφόρτιςθσ πρανϊν, επιφανειϊν 
κεμελίωςθσ ι προςωρινϊν χωμάτινων επιφανειϊν με ςυςςϊρευςθ υλικϊν πάςθσ φφςθσ και 
εξοπλιςμοφ κα απαγορεφεται. 
  
Ζκτακτθ επικεϊρθςθ των πρανϊν και αν απαιτείται λιψθ τεχνικϊν μζτρων εξαςφάλιςθσ κα 
διενεργείται μετά από βίαια φυςικά φαινόμενα. 
  
Ζκτακτθ επικεϊρθςθ των πρανϊν και αν απαιτείται λιψθ τεχνικϊν μζτρων εξαςφάλιςθσ κα 
διενεργείται μετά από ανάπτυξθ επιταχφνςεων ς' αυτά λόγω ανατινάξεων. 
  
Η άνευ προθγοφμενου ςχετικοφ ελζγχου επιβολι δονιςεων εκ μθχανθμάτων ςτα πρανι κα 
απαγορεφεται. 
  
Κατά τθν επιλογι ι εφαρμογι τθσ μεκόδου κεμελίωςθσ κα λαμβάνονται υπόψθ τυχόν 
επθρεάηουςεσ πλθςίον καταςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ. 
  
Επιτόπιοσ ζλεγχοσ και ανεφρεςθ ςχετικϊν ςχεδίων ΟΚΩ κα διενεργείται πριν τθν ανάλθψθ 
οποιαςδιποτε νζασ καταςκευαςτικισ δραςτθριότθτασ. 
  
Σφςτθμα ελζγχου μικρομετακινιςεων του ζργου και δίαιτασ υπόγειου και ελεφκερου υδάτινου 
ορίηοντα κα υφίςταται ςε βακμό και ζκταςθ που επιτρζπει θ ςοβαρότθτα του ζργου, θ βαρφτθτα 
των ςυνεπειϊν, θ ταχφτθτα προόδου εργαςιϊν και χρόνου απόκριςθσ των μζτρων επζμβαςθσ. 
  
Κατά τθν επιλογι ι εφαρμογι τθσ μεκόδου εργαςίασ κα λαμβάνονται υπόψθ τα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά του εδάφουσ και θ επίδραςι τουσ ςε κάκε καταςκευαςτικι φάςθ. 
  
02000 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΡΟ ΕΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ 
Σαφισ κυκλοφοριακι ρφκμιςθ κα υφίςταται ςε κάκε φάςθ καταςκευισ του ζργου αναφορικά με 
τθν ζξω -και ζςω- κυκλοφορία του ζργου, μθχανοκίνθτθσ, πεηισ και υλικϊν. 
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Θα διαμορφϊνεται πάντοτε ςαφζσ ςφςτθμα διαχωριςμοφ κυκλοφορίασ πεηϊν-οχθμάτων και 
αντικζτωσ κινουμζνων οχθμάτων.  
  
Θα αποφεφγεται θ φπαρξθ και θ άνευ αδείασ τοποκζτθςθ ςτακερϊν εμποδίων ςτουσ χϊρουσ 
κυκλοφορίασ και αν αυτό δεν καταςτεί δυνατόν τότε τα εμπόδια κα ςθμαίνονται κατάλλθλα. 
  
Θα αποφεφγεται θ χωρίσ λόγο κίνθςθ του προςωπικοφ μεταξφ οχθμάτων. 
  
Τα ακινθτοποιθμζνα οχιματα και μθχανιματα κα ζχουν πάντοτε ενεργοποιθμζνθ τθν πζδθ 
ςτάκμευςθσ. 
  
Η κίνθςθ μθχανοκίνθτου ι τθλεχειριηόμενθσ μθχανισ ςε περίπτωςθ ελλιποφσ ορατότθτασ χωρίσ 
βοθκό κα απαγορεφεται. 
  
Πλα τα εμπλεκόμενα ςτθν καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα οχιματα, μθχανιματα, πλωτά μζςα, 
μθχανζσ και εργαλεία κα φζρουν τισ νόμιμεσ άδειεσ και εξοπλιςμό, κα ζχουν υποςτεί όλουσ τουσ 
προβλεπόμενουσ ελζγχουσ και κα διατθροφνται ςυνεχϊσ ςυντθρθμζνα και ςε καλι κατάςταςθ. 
  
Ελάχιςτθ απόςταςθ και διαςτιματα αςφαλείασ κα προβλζπονται πλθςίον του κινοφμενου 
εξοπλιςμοφ. 
  
Οι αμφιβόλου ευςτάκειασ επιφάνειεσ του ζργου κα ςθμαίνονται και κα απομονϊνονται 
απαγορευομζνθσ τθσ πρόςβαςθσ οχθμάτων ς' αυτζσ. 
  
Η μονόπλευρθ φόρτωςθ βαρζων φορτίων και τα φορτία υψθλοφ κζντρου βάρουσ χωρίσ ειδικά 
μζτρα κα απαγορεφονται. 
  
Η είςοδοσ και ζξοδοσ ςτο εργοτάξιο οχθμάτων με προβλθματικι φόρτωςθ κα ελζγχεται. 
  
Η εργαςία φόρτωςθσ κα επιβλζπεται από εργοδθγό ι άλλο κατάλλθλο άτομο (επιςτάτθσ, 
ςτοιβαδόροσ, κ.λ.π.). 
  
Η φόρτωςθ οχθμάτων ι μθχανθμάτων κακ' υπζρβαςθ των ορίων που προβλζπει ο 
καταςκευαςτισ κα απαγορεφεται. 
  
Οι χρόνοι μετάβαςθσ επιςτροφισ και εν γζνει οι ταχφτθτεσ των οχθμάτων κα ελζγχονται ςυνεχϊσ. 
  
Ο χϊροσ του εργοταξίου κα ςθμαίνεται καταλλιλωσ. 
  
Θα απαγορεφεται θ χωρίσ λόγο παραμονι προςωπικοφ πλθςίον τθσ επικίνδυνθσ δραςτθριότθτασ. 
  
Η ορκι και ςυνεχισ χριςθ των καταλλιλων Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ κα ελζγχεται ςυνεχϊσ. 
  
03000 ΡΤΩΣΕΙΣ ΑΡΟ ΥΨΟΣ 
Για κάκε υψομετρικι διαφορά >1,00 μ επιφανειϊν εντόσ του εργοταξίου κα λαμβάνεται μζριμνα 
για κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ ζναντι πτϊςθσ, ιτοι απομόνωςθ περιοχισ ι απαγόρευςθ 
προςπζλαςθσ ι κάλυψθ ι περίφραξθ ι ηϊνεσ αςφαλείασ ι κεκλιμζνα πετάςματα ι δίκτυα. 
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Σε κάκε κεκλιμζνθ επιμικθ επιφάνεια όπου ενδεχόμενθ απλι πτϊςθ κα επιφζρει και μεγάλεσ 
ταχφτθτεσ κακόδου κα λαμβάνονται τα ίδια μζτρα όπωσ και ςτισ πτϊςεισ από φψθ. 
  
Μζτρα για άρςθ τθσ ολιςκθρότθτασ των περιοχϊν προςπζλαςθσ του εργοταξίου κα λαμβάνονται 
και ςε περίπτωςθ αντικειμενικισ δυςκολίασ κα προβλζπεται κατάλλθλθ ςιμανςθ και χριςθ 
αντιολιςκθρϊν υποδθμάτων από τουσ εργαηόμενουσ.  
  
Δθμιουργία προςβάςιμων επιφανειϊν εργοταξίου ανϊμαλθσ γεωμετρίασ ι ατάκτωσ 
ςυςςωρευμζνων υλικϊν κα αποφεφγεται και αν αυτό δεν είναι εφικτό κατάλλθλα μζτρα κα 
λαμβάνονται (απομόνωςθ περιοχισ, αςφαλείσ διάδρομοι διζλευςθσ, κ.λ.π.). 
  
Συνεχισ προςπάκεια κα καταβάλλεται ςτο εργοτάξιο από όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ για ευταξία 
ωσ προσ τθν μόνιμθ ι προςωρινι αποκικευςθ υλικϊν και εξοπλιςμοφ. 
  
Θα υφίςταται ςυνεχισ επίβλεψθ εργοδθγοφ. 
  
Κάκε επιφάνεια εργαςίασ κα ελζγχεται ωσ προσ τθν φζρουςα ικανότθτα τθσ για τθν ςυνικθ και 
ορκι χριςθ, πριν να επιτραπεί θ εργαςία ςε αυτι. 
  
Κάκε ειδικι δίοδοσ (μαδζρια, ελαφρζσ πεηογζφυρεσ, παςαρζλεσ, ψθλζσ ράμπεσ, λαμαρίνεσ, 
κ.λ.π.) και εφόςον απαιτείται κα είναι καταςκευαςμζνθ ορκϊσ, με επαρκι γεωμετρία και αντοχι, 
αντιολιςκθρι, αςφαλϊσ εδραηόμενθ, κατάλλθλα ςθμαςμζνθ, με προςταςία ζναντι πτϊςθσ και 
ολίςκθςθσ. 
  
Μόνο τυποποιθμζνοσ εξοπλιςμόσ εγκεκριμζνων καταςκευαςτϊν κα χρθςιμοποιείται ςτο 
εργοτάξιο. 
  
Μόνο ζμπειρο, καταρτιςμζνο και ευφυζσ προςωπικό κα χρθςιμοποιείται ςτθν εργαςία αυτι. 
  
Θα γίνεται χριςθ μόνο αεροπερατϊν επενδφςεων ςτισ προςόψεισ των ικριωμάτων. 
  
04000 ΕΚΗΞΕΙΣ, ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ - ΘΑΥΣΜΑΤΑ 
Ρριν τθν ζναρξθ εργαςιϊν χριςθσ εκρθκτικϊν κα ελζγχεται ο χϊροσ ωσ προσ τα μζτρα και τισ 
αποςτάςεισ αςφαλείασ, τα χαρακτθριςτικά του πετρϊματοσ και τθν ακολουκθτζα μζκοδο 
εργαςίασ (διάτρθςθσ, γόμωςθσ, εμπυρευμάτωςθσ, επιγόμωςθσ, ελζγχου, πυροδότθςθσ), τθ 
μζκοδο γείωςθσ γομωτϊν, τα ΜΑΡ, τθ ςιμανςθ (θχθτικι, οπτικι) και μζκοδο επικοινωνίασ, τθν 
διευκζτθςθ χϊρων κατά επικινδυνότθτα και αποκλειςμοφσ διόδων, τθν επικυμθτι περιοχι 
κατακριμνιςθσ, τθν διερχόμενθ κυκλοφορία (πεηι και μθ) και των γειτονικϊν καταςκευϊν και 
προςταςία πλθκυςμοφ. 
  
Θα απαγορεφεται το κάπνιςμα και θ χριςθ γυμνισ φλόγασ εντόσ τθσ επικίνδυνθσ περιοχισ. 
  
Η πυροδότθςθ κα γίνεται κατόπιν ελζγχου γραμμισ πυροδότθςθσ και διαρροϊν προσ γθ και μόνο 
με δυναμοεκρθκτιρα το κλειδί του οποίου κα φζρει πάντοτε μαηί του ο γομωτισ-πυροδότθσ και 
όχι με χριςθ ρεφματοσ πόλεωσ. 
  
Θα απαγορεφεται θ εργαςία χωρίσ επιπρόςκετα μζτρα αςφαλείασ ςε περίπτωςθ καταιγίδασ, 
νεφϊν ςκόνθσ, παρουςία γραμμϊν υψθλισ τάςθσ ι πομποδεκτϊν ι παραςιτικϊν ρευμάτων. 
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Ο γομωτισ πυροδότθσ μετά τθν παρζλευςθ του χρόνου αςφαλείασ κα επιςκζπτεται το μζτωπο 
και κα μετρά τα επιτυχι διατριματα και τισ πικανζσ αφλογιςτίεσ, ςε τζτοια περίπτωςθ κα τίκεται 
ςιμανςθ, φφλακασ και κα αποφαςίηεται θ καταλλθλότερθ μζκοδοσ επαναπυροδότθςθσ. 
  
Θα απαγορεφεται αυςτθρά θ αποεπιγόμωςθ με ςιδθρό εργαλείο και θ επαναδιάτρθςθ ςε 
υπόλοιπο διατριματοσ (κοτςάνι). 
  
Γενικά κα αποφεφγεται θ αποκικευςθ εκρθκτικϊν υλϊν αν όμωσ είναι απολφτωσ αναγκαίο τότε 
κα καταςκευαςκεί αποκικθ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και κα εκπονθκεί ειδικό ςχζδιο 
αςφαλείασ και κανονιςμόσ λειτουργίασ. 
  
Κατά τθν απλι εναπόκεςθ ποςότθτασ εκρθκτικϊν μόνο θμεριςιασ κατανάλωςθσ κα τθροφνται 
μζτρα παρόμοια με των αποκθκϊν, ενϊ οι προςκομιηόμενεσ, καταναλωκείςεσ και 
αποκομιηόμενεσ ποςότθτεσ κα καταγράφονται λεπτομερϊσ. 
  
Αν χρειάηεται ικανόσ αρικμόσ φιαλϊν αερίου ςτο εργοτάξιο, θ αποκικευςθ κα γίνεται ςε 
ευάερουσ χϊρουσ, προςτατευμζνουσ από τθν θλιακι ακτινοβολία, ςε όρκια κζςθ, 
προςδεδεμζνεσ με καλφμματα αςφαλείασ και με διαχωριςμό αερίων όπωσ και πλιρεισ - κενζσ 
φιάλεσ. 
  
Δεν κα γίνονται δεκτοί προμθκευτζσ ι υπεργολάβοι που διακινοφν φιάλεσ ςε οριηόντια κζςθ, 
υπερκερμαςμζνεσ, κακοποιθμζνεσ, χωρίσ κάλυμμα αςφαλείασ, ελλιπϊσ ςτερεωμζνεσ και ςε 
κλειςτά μθ αεριηόμενα μεταλλικά κουβοφκλια. 
  
Στο μζτωπο εργαςίασ κα επιτρζπεται μόνο ζνα φορείο με ηευγάρι φιαλϊν Οξυγόνου-Αςετιλίνθσ 
ςτακερά προςδεδεμζνων, κατάλλθλα ςυνδεδεμζνων, με καλι κατάςταςθ ςυνδζςεων, 
μανοεκτονωτϊν, μετρθτϊν, ςωλινων, αντεπίςτροφων φλογοπαγίδων, ςαλμιϊν και λοιποφ 
εξοπλιςμοφ. 
  
Θα απαγορεφεται αυςτθρά οποιαδιποτε άλλθ χριςθ του αερίου αυτοφ. 
  
Στο μζτωπο εργαςίασ κα επιτρζπεται μόνο μία φιάλθ ςτακερά προςδεδεμζνθ, κατάλλθλα 
ςυνδεδεμζνων, με καλι κατάςταςθ ςυνδζςεων, αντεπίςτροφων φλογοπαγίδων, φλόγιςτρου και 
λοιποφ εξοπλιςμοφ. 
  
Κατά τθν ανεφρεςθ, λόγω εκςκαφισ, δικτφου πόλθσ θ εκςκαφι κα ςυνεχίηεται χειρωνακτικά και 
υπό τθν επίβλεψθ αρμόδιου υπαλλιλου τθσ εταιρείασ. 
  
Η πλιρωςθ του δικτφου εςωτερικισ εγκατάςταςθσ και θ χριςθ του κα επιτρζπεται μόνο μετά 
τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ. 
  
Θα τθρείται αυςτθρό πρόγραμμα ςυντθριςεων του εξοπλιςμοφ. 
  
Καμία ανφψωςθ με ςυρματόςχοινα δεν κα επιτρζπεται αν δεν γίνει ςωςτό αρτάνιαςμα από 
αρμόδιο άτομο (ςαμπανιαδόροσ, χειριςτισ). 
  
Ο χειριςτισ τθσ μθχανισ κα ζχει άμεςθ ορατότθτα με τθν επικίνδυνθ ηϊνθ ειδικά όταν επιχειρεί 
απζμφραξθ. 
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Κανείσ δεν κα ειςζρχεται ςτθν ηϊνθ εκτόξευςθσ υλικοφ. 
  
 
05000 ΡΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
Ρριν τθν ζναρξθ εργαςιϊν ςε παλαιζσ καταςκευζσ κα προθγείται ζλεγχοσ του οργανιςμοφ τουσ. 
  
Η άνευ προθγοφμενου ςχετικοφ ελζγχου υπζρβαςθ επιφόρτιςθσ του Φζροντοσ Οργανιςμοφ τθσ 
καταςκευισ κα απαγορεφεται. 
  
Η άνευ προθγοφμενου ςχετικοφ ελζγχου επιβολι δονιςεων ςτο οργανιςμό τθσ καταςκευισ κα 
απαγορεφεται. 
  
Τα προσ αποξιλωςθ ςτοιχεία κα φζρονται ςυνεχϊσ κακόςον χρόνο κα διαρκεί θ διαδικαςία τθσ 
αφαίρεςισ τουσ. 
  
Τα αναρτοφμενα ςτοιχεία κα φζρονται ςυνεχϊσ κακόςον χρόνο κα διαρκεί θ διαδικαςία 
ςτερζωςθσ τουσ, τα δε ιδθ αναρτθμζνα κα ελζγχονται για τυχόν αςτοχίεσ των ςυνδζςμων τουσ. 
  
Θα απαγορεφεται θ διακίνθςθ μθ χφδθν υλικϊν που δεν κα είναι ςτακερά προςδεδεμζνα ςτο 
πιγμα του οχιματοσ ι εξαςφαλιςμζνα ζναντι μετακίνθςθσ. 
  
Κατά τθν ανυψωτικι δραςτθριότθτα υλικϊν κα λαμβάνεται κάκε πρόςφορο μζςο για να 
αποφευχκεί θ πρόςκρουςθ του φορτίου (αςφςτροφα ςυρματόςχοινα, οδθγά ςχοινία, επαρκισ 
ανυψωτικι ικανότθτα και φψοσ, χϊροσ ελεφκεροσ εμποδίων). 
  
Τα υλικά που μεταφζρονται ςε παλζτεσ κα μετακινοφνται κατόπιν ελζγχου τθσ ςυςκευαςίασ τουσ. 
  
Θα υφίςταται καλόσ ςυντονιςμόσ ςε περίπτωςθ ςυνδυαςμζνθσ ανφψωςθσ φορτίων από δφο 
ανυψωτικζσ διατάξεισ. 
  
Η πρόςδεςθ φορτίου για ανφψωςθ κα γίνεται ι κα επιβλζπεται από ζμπειρο άτομο 
(ςαμπανιαδόρο). 
  
Πλο το προςωπικό που κα εμπλζκεται ςε χειρωνακτικι μεταφορά βαρζων φορτίων κα ζχει 
εκπαιδευτεί επ' αυτοφ. 
  
Θα απαγορεφεται θ απ’ ευκείασ χειρωνακτικι μετακίνθςθ υλικϊν που δεν προςφζρουν ςτακερι 
λαβι. 
  
Θα απαγορεφεται θ υπερςτοίβαςθ υλικϊν χφδθν ι μθ, ειδικά αυτϊν που δεν προςφζρουν 
ςτακερι βάςθ ζδραςθσ ι που δίνουν ςωροφσ αςτακείσ. 
  
Απόκεςθ ςωρϊν χφδθν υλικϊν με προςωρινζσ γωνίεσ πρανϊν μεγαλφτερεσ από τθ φυςικι δεν κα 
επιτρζπεται. 
  
Η απόλθψθ υλικοφ από ςτοίβα ι ςωρό με τρόπο που να υπονομεφει τθν ευςτάκεια τουσ κα 
απαγορεφεται. 
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06000 ΡΥΚΑΪΕΣ 
Ρλθςίον επικινδφνων για πυρκαϊά δραςτθριοτιτων κα υπάρχει πάντοτε κατάλλθλθ πυροςβεςτικι 
διάταξθ ςε περίοπτθ κζςθ, ςε καλι κατάςταςθ, άμεςα προςπελάςιμθ και αναγομωμζνθ. 
  
Η είςοδοσ και ζξοδοσ ςτο εργοτάξιο οχθμάτων - μθχανθμάτων χωρίσ τουσ απαραίτθτουσ 
πυροςβεςτιρεσ δεν κα επιτρζπεται. 
  
Οι προςωρινζσ αποκζςεισ καυςίμων κα ελζγχονται τακτικά και οι διαμορφωμζνεσ εγκαταςτάςεισ 
κα πλθροφν όλεσ τισ προδιαγραφζσ των αντίςτοιχων μονίμων. 
  
Μζριμνα κα λαμβάνεται ϊςτε το καφςιμο φορτίο πλθςίον να είναι το ελάχιςτο δυνατόν. 
  
Εκτεταμζνθ αποψίλωςθ κα διενεργείται ςτθν περιοχι του εργοταξίου πριν τθν ζναρξθ τθσ 
καλοκαιρινισ περιόδου, εφόςον απαιτείται και οι επιτόπιεσ ςυνκικεσ το επιβάλουν. 
  
Σφςτθμα ταχείασ και ςυχνισ αποκομιδισ απορριμμάτων κα οργανωκεί ςτο εργοτάξιο. 
  
Εργαςία πλθςίον εναερίων θλεκτρικϊν αγωγϊν, που πρζπει να παραμείνουν υπό τάςθ, κα 
εκτελείται με μζγιςτθ προςοχι και με τα κατάλλθλα μζτρα αςφαλείασ. 
  
Θα γίνεται προςπάκεια μθ ςυνφπαρξθσ ςε κοντινι απόςταςθ θλεκτροφόρων γραμμϊν, 
καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα και καφςιμο φορτίο. 
  
Ρριν τθν ζναρξθ εργαςιϊν κα επιχειρείται εντοπιςμόσ πικανισ κοντινισ διζλευςθσ 
ρευματοφόρου γραμμισ και ι δυνατόν διακοπι τθσ. 
  
Θα απαγορεφεται θ παρουςία εφφλεκτων πλθςίον τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ. 
  
07000 ΗΛΕΚΤΟΡΛΗΞΙΑ 
Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτθν περίπτωςθ εναερίων θλεκτροφόρων γραμμϊν, όταν 
εκτελοφνται εργαςίεσ με ανυψοφμενα υλικά ι εξοπλιςμό (ςωλινεσ, μπετόβεργεσ, γερανόσ, 
αντλία ςκυροδζματοσ, υδροβολζσ, εκτοξεφςεισ, ανατροπι οχθμάτων, καλακοφόρα, 
αερομεταφορζσ, εκνεφϊςεισ, κ.λ.π.). 
  
Το δίκτυο θλεκτροδότθςθσ του ζργου κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ θλεκτρικϊν 
εγκαταςτάςεων. 
  
Πλοι οι εργαηόμενοι και ιδιαίτερα οι χειριςτζσ θλεκτρικϊν εργαλείων και μθχανθμάτων κα 
εκπαιδευκοφν ςτθν ορκι χριςθ, ςυντιρθςθ, προφφλαξθ, ανάπτυξθ και αποςυναρμολόγθςθ του 
δικτφου όπωσ και ςτθν ςωςτι ρευματολθψία και διανομι ρεφματοσ. 
  
Το δίκτυο του εργοταξίου κα τελεί υπό τθν ςυνεχι επίβλεψθ καταλλιλου ατόμου με προςόντα 
ανάλογα και με τθν δυναμικότθτα τθσ εγκατάςταςθσ. 
  
Η εργαςία ςε περιοχζσ με βεβαρθμζνεσ ςυνκικεσ κεραυνοπλθξίασ λόγω ανάγλυφου, ςφςταςθσ ι 
παρουςίασ εξοπλιςμοφ ςε περίοδο καταιγίδασ ι χαμθλισ διζλευςθσ νεφϊν δεν κα επιτρζπεται, 
ειδικά κα απαγορεφονται αυςτθρά οι μεταγγίςεισ καυςίμων. 
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Ο επικίνδυνοσ για κεραυνοπλθξία εξοπλιςμόσ (ςιλό, γερανοί, οχιματα, βυτία καυςίμων, ιςτοί, 
κ.λ.π.) κα προςτατεφεται κατάλλθλα. 
  
Αςφαλι καταφφγια για το προςωπικό κα υφίςτανται για τθν περίοδο καταιγίδασ. 
  
 Ειδικζσ εργαςίεσ απαιτοφςεσ υψθλι αςφάλεια ζναντι ατμοςφαιρικοφ θλεκτριςμοφ (γόμωςθ 
εκρθκτικϊν, ςκόνεσ μετάλλων, κ.λ.π.) κα παρακολουκοφνται με όργανα οι δυςμενείσ φυςικζσ 
παράμετροι. 
  
Θα απαγορεφεται θ επζμβαςθ προσ επιςκευι ι ςυντιρθςθ ςε μθ εξουςιοδοτθμζνα άτομα. 
  
Θα απαγορεφεται θ οποιαδιποτε μεταςκευι τυποποιθμζνου εξοπλιςμοφ. 
 
  
08000 ΡΝΙΓΜΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑ 
Κάκε κζςθ εργαςίασ κα επιτθρείται ςυνεχϊσ και όλοι οι εργαηόμενοι κα γνωρίηουν τθν κζςθ 
τουλάχιςτον δφο ςυνεργατϊν τουσ και κα αναφζρουν πάςα αλλαγι κζςθσ των. 
  
Η εργαςία ςτα ζγκατα καταςκευϊν (ζγκοιλα, ρεφματα, τάφροι, φρζατα, εκςκαφζσ, κανάλια, 
ταμιευτιρεσ, ςιραγγεσ, δεξαμενζσ, διπφκμενα, βυτία, κάδοι, κ.λ.π.) ςε φάςθ αυξθμζνου κινδφνου 
κατάκλυςθσ από υγρό μζςο κα απαγορεφεται. 
  
Για τθν περίπτωςθ μθ αναμενόμενθσ πάντωσ πικανισ κατάκλυςθσ (κραφςθ ςωλινοσ φδρευςθσ, 
κραφςθ δικλείδασ, άφιξθ πλθμμυρικοφ προφίλ υδατορεφματοσ, κραφςθ κυματιςμοφ, κ.λ.π.) ι 
ρευςτοποίθςθσ εδάφουσ κα προβλζπεται διάταξθ ταχείασ ανάςυρςθσ εργαηομζνων. 
  
09000 ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 
Η επαφι με υλικά ζντονθσ αλκαλικισ αντίδραςθσ (τςιμζντο, ςκυρόδεμα, ειδικά κονιάματα, 
απορρφπανςθ, κ.λ.π.) κα αποφεφγεται. 
  
Θα υφίςταται πλθςίον τθσ διεργαςίασ αυτισ δυνατότθτα πλφςθσ με άφκονο νερό. 
  
10000 ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΛΑΡΤΙΚΟΥΣ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ 
Κατά τθν διάρκεια ςυγκολλιςεων κα χρθςιμοποιοφνται πετάςματα για τθν προςταςία του κοινοφ 
και των πλθςίον ευριςκόμενων εργαηομζνων. 
  
Η ζκκεςθ των εργαηομζνων ςτθν θλιακι ακτινοβολία κα ελαχιςτοποιείται. 
  
Οι οκόνεσ οπτικισ απεικόνιςθσ κα είναι χαμθλισ ακτινοβολίασ. 
  
Η ζκκεςθ των εργαηομζνων ςτθν θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία κα ελαχιςτοποιείται. 
  
Η εργαςία με ιοντίηουςεσ ακτινοβολίεσ κα καλφπτεται από ειδικι διαδικαςία αςφαλείασ. 
  
Η πικανότθτεσ άμεςθσ οπτικισ επαφισ με LASER κα ελαχιςτοποιείται. 
  
Μζριμνα κα λαμβάνεται ϊςτε οι κορυβϊδεισ εγκαταςτάςεισ και δραςτθριότθτεσ να επιλζγονται 
κατάλλθλα ι να τροποποιοφνται ι να τίκενται μακριά ι να απομονϊνονται και αν αυτό δεν είναι 
εφικτό κα τίκεται ςιμανςθ ςτθν περιοχι και κα ελαχιςτοποιείται θ ζκκεςθ των εργαηομζνων. 
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 Θα επιλζγονται μζκοδοι εργαςίασ που παράγουν τθν κατά το δυνατό λιγότερθ ςκόνθ (π.χ. υγρι 
δζςμευςθ ςτθν πθγι, αποκονίωςθ αναρρόφθςθσ, κλειςτά ςυςτιματα, κ.λ.π.) και αν αυτό δεν 
είναι εφικτό κα ελαχιςτοποιείται θ ζκκεςθ των εργαηομζνων. 
  
Σε εργαςία ακραίων κερμοκραςιϊν κα ακολουκείται ειδικό ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ. 
  
Η ζκκεςθ των εργαηομζνων ςε υγρά περιβάλλοντα πρζπει να ελαχιςτοποιείται ενϊ μζριμνα κα 
λαμβάνεται για μείωςθ των επιπτϊςεων (ςτολζσ, αεριςμόσ, ςτραγγίςεισ, απορροζσ, υποβιβαςμόσ 
υδροφόρου ορίηοντα, κ.λ.π.). 
  
Σε χϊρουσ με πικανότθτα ανάπτυξθσ ατμόςφαιρασ δθλθτθριωδϊν αερίων κα ανιχνεφεται 
ςυνεχϊσ ο χϊροσ όςον αφορά τον επικίνδυνο παράγοντα, εφόςον τα μζτρα (περιοριςμόσ 
εκπομπϊν, αλλαγι μεκόδου εργαςίασ, αεριςμόσ χϊρου, αφξθςθ όγκου πεδίου διάχυςθσ, κ.λ.π.) 
δεν κρίνονται επαρκι ι ςίγουρα. 
  
Κάκε υλικό που κα ειςζρχεται ςτο εργοτάξιο κα είναι αναγνωριςμζνο και κα φζρει επιςιμανςθ, 
ενϊ θ ζκκεςθ ςτα τοξικά υλικά κα ελζγχεται ςυνεχϊσ. 
  
Στο εργοτάξιο δεν κα γίνεται χριςθ υλικϊν που περιζχουν αμίαντο. 
  
Σε περίπτωςθ ανάγκθσ χειριςμοφ παλαιϊν υλικϊν αμιάντου θ εργαςία κα καλφπτεται από ειδικι 
διαδικαςία. 
  
Οι χϊροι αποκικευςθσ ι εφαρμογισ τζτοιων υλικϊν κα είναι καλά αεριηόμενοι. 
  
Η επιςτροφι ςτο μζτωπο ανατίναξθσ κα γίνεται μετά από το χαρακτθριςτικό ςιμα και ςτα 
υπόγεια μζτωπα κα ελζγχεται, μετά τον αεριςμό, θ ποιότθτα τθσ ατμόςφαιρασ (ΝΟx, Ο2, LEL, 
κ.λ.π.). 
  
Η ζκκεςθ του προςωπικοφ ςτα καυςαζρια των οχθμάτων, μθχανθμάτων και μθχανϊν κα 
ελαχιςτοποιείται. 
  
Μζριμνα κα λαμβάνεται για τον επαρκι αεριςμό των κλειςτϊν κζςεων ςυγκόλλθςθσ (ζντονοσ 
αεριςμόσ, ορκι απαγωγι αερίων, αυτόνομεσ ςυςκευζσ προςαγωγισ αζροσ). 
  
Ρριν τθν ζναρξθ εργαςιϊν ςυγκόλλθςθσ κα μελετάται θ περιεκτικότθτα ςε επικίνδυνα ςτοιχεία ι 
ςυνδυαςμοφσ αυτϊν των θλεκτροδίων και του μετάλλου (π.χ. HCN). 
  
Θα αποφεφγεται θ ζκκεςθ ςε καρκινογόνουσ παράγοντεσ. 
  
Θα επιχειρείται απολφμανςθ ι εξουδετζρωςθ των μολυςμζνων περιοχϊν αλλιϊσ κα 
αποφεφγεται θ επαφι γυμνϊν μερϊν του ςϊματοσ με μολυςμζνα υλικά, όπωσ επίςθσ και θ 
άμεςθ ειςπνοι και το κάπνιςμα. 
  
Απαγορεφεται θ εςτίαςθ εντόσ μολυςμζνων χϊρων. 
  
Θα επιτρζπεται θ εργαςία μόνο ςε άτομα που ζχουν εμβολιαςκεί κατάλλθλα. 
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Σε κάκε φάςθ εργαςίασ κα υφίςτανται κατάλλθλοι και επαρκείσ χϊροι υγιεινισ ανάλογα και με 
τον αρικμό των εργαηομζνων, κακαριηόμενοι τακτικά και αποτελεςματικά και ςυντθροφμενοι. 
  
Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ ηϊων ςτθν περιοχι του ζργου θ εργαςία κα ςταματά και κα επιχειρείται 
εκδίωξθ των, επίςθσ μζριμνα κα λαμβάνεται για τθν αντιμετϊπιςθ επικινδφνων εντόμων και 
ερπετϊν και κα επιβάλλεται θ χριςθ γαντιϊν για τον χειριςμό υλικϊν ςε άμεςθ επαφι με το 
ζδαφοσ. 
  
 
ΣΜΗΜΑ Δ 
Ρρόςκετα Στοιχεία και Σχζδια 
 
Οδηγίεσ ςφνταξησ 
Σχεδιάηεται ςτον προβλεπόμενο χϊρο αυτοφ του εντφπου ι επιςυνάπτεται ςχεδιάγραμμα τθσ 
κζςθσ του ζργου ςτο οποίο κα φαίνεται με χαρακτθριςτικό και εφκολα αντιλθπτό τρόπο (π.χ. 
διαφορετικό χρϊμα, διαφορετικό είδοσ ι πάχοσ γραμμϊν, κ.λ.π.) ι και περιγραφικά τα παρακάτω 
ςτοιχεία: 
 

1.  Δίοδοι προςπζλαςθσ ςτο εργοτάξιο και πρόςβαςθσ ςτισ κζςεισ εργαςίασ. 
Δίοδοσ προσ το εργοτάξιο αποτελεί το τμιμα τθσ οδοφ Αριδαίασ – Δωροθζασ – Γαρεφείου. 
Οι προςβάςεισ προσ τισ κζςεισ εργαςίασ κα μεταβάλλονται ςυνεχϊσ, ακολουκϊντασ τθν 
εκάςτοτε φάςθ καταςκευισ. 

2.  Δίοδοι κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων εντόσ του εργοταξίου. 
Η κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων κα μεταβάλλονται ςυνεχϊσ, ακολουκϊντασ τθν εκάςτοτε 
φάςθ καταςκευισ. 

3.  Χϊροι εγκατάςταςθσ του βαςικοφ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ. 
Αρχικϊσ όπωσ φαίνεται ςτο ςκαρίφθμα. 

4.  Χϊροι αποκικευςθσ. 
Αρχικϊσ όπωσ φαίνεται ςτο ςκαρίφθμα. 

5. Χϊροι ςυλλογισ άχρθςτων και επικίνδυνων υλικϊν (κα περιγράφεται και ο τρόποσ αποκομιδισ 
τουσ). 
Ρρωτογενισ ςυλλογι και απομάκρυνςθ των άχρθςτων υλικϊν με ενοικιαηόμενουσ κάδουσ 
(container). 

6.  Χϊροι υγιεινισ, εςτίαςθσ και πρϊτων βοθκειϊν. 
Δίπλα των γραφείων του εργοταξίου υφίςταται γραφείο με φορθτό φαρμακείο για Α' 
Βοικειεσ και πυροςβεςτιρα, Βόρεια των προαναφερκζντων γραφείων και ςε απόςταςθ 50 μ. 
υπάρχουν χϊροι υγιεινισ για τουσ εργαηόμενουσ. 

7. Άλλα ςθμεία, χϊροι ι ηϊνεσ που απαιτοφνται για τθν αςφάλεια και τθν υγεία των 
εργαηομζνων. 
Δεν υπάρχουν άλλα ςθμεία ι ηϊνεσ όπου απαιτοφνται για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων. 

  

  
 ΣΜΗΜΑ Ε 
Νομοθετικά κείμενα για τη λήψη μζτρων προςταςίασ 
1) Π.Δ. 778/1980 - (ΦΕΚ 193/Α/1980) «Ρερί μζτρων αςφάλειασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν 
εργαςιϊν» 
2) Π.Δ. 1073/1981 - (ΦΕΚ 260/Α/1981) «Ρερί μζτρων αςφάλειασ κατά τθν εκτζλεςιν εργαςιϊν εισ 
εργοτάξια οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτοσ πολιτικοφ μθχανικοφ» 
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3) Ν. 1430/1984 - (ΦΕΚ 49/Α/1984) «Κφρωςθ τθσ αρικ. 62 διεκνοφσ ςφμβαςθσ εργαςίασ "που 
αφορά τισ διατάξεισ αςφάλειασ ςτθν οικοδομικι βιομθχανία" και τθ ρφκμιςθ κεμάτων που ζχουν 
ςχζςθ με αυτι» 
4) Π.Δ. 305/1996 - (ΦΕΚ 212/Α/1996) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ που 
πρζπει να εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 
92/57/ΕΟΚ» 
5) Π.Δ. 225/1989 - (ΦΕΚ 149/Α/1989) «Υγιεινι και αςφάλεια ςτα υπόγεια τεχνικά ζργα» 
6) Τ.Α. 22/5/1993 - (Χ/Α/1993) «Συςτάςεισ για κατεδαφίςεισ κτιρίων» 
7) Τ.Α. 3046/1989 - (ΦΕΚ 59/Δ/1989) «Κτιριοδομικόσ κανονιςμόσ» (τροποποίθςθ Υ.Α. 
49977/1989 - ΦΕΚ 535/Β/1989) 
8) Π.Δ. 22.12.1933 - (ΦΕΚ 406/Α/1933) «Ρερί αςφάλειασ εργατϊν και υπαλλιλων εργαηομζνων 
επί φορθτϊν κλιμάκων» 
9) Π.Δ. 17/1978 - (ΦΕΚ 3/Α/1978) «Ρερί ςυμπλθρϊςεωσ του από 22/29.12.1933 Ρ.Δ. περί 
αςφάλειασ εργατϊν και υπαλλιλων εργαηομζνων επί φορθτϊν κλιμάκων» 
10) Τ.Α. 16440/Φ10.4/445/1993 - (ΦΕΚ 756/Β/1993) «Κανονιςμόσ παραγωγισ και διάκεςθσ ςτθν 
αγορά ςυναρμολογοφμενων μεταλλικϊν ςτοιχείων για τθν αςφαλι καταςκευι και χριςθ 
μεταλλικϊν ςκαλωςιϊν» 
11) Π.Δ. 105/1995 - (ΦΕΚ 67/α/1995) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν ςιμανςθ αςφάλειασ και 
υγείασ ςτθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 92/58/ΕΟΚ» 
12) Τ.Α. ΒΜΠ/30428/1980 - (ΦΕΚ 589/Β/1980) «Ζγκριςθ πρότυπθσ προδιαγραφισ ςθμάνςεωσ 
εκτελοφμενων ζργων ςε οδοφσ εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν» 
13) Τ.Α. ΒΜΠ/30058/1983 - (ΦΕΚ 121/Β/1983) «Ζγκριςθ πρότυπθσ προδιαγραφισ ςθμάνςεωσ 
εκτελοφμενων ζργων ςε οδοφσ εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν» 
14) Τ.Α. Α5/2375/1978 «Ρερί τθσ χριςεωσ καταςιγαςμζνων αεροςφυρϊν» 
15) Π.Δ. 85/1991 - (ΦΕΚ 38/Α/1991) «Ρροςταςία των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ που 
διατρζχουν λόγω τθσ ζκκεςθσ τουσ ςτο κόρυβο κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν 
Οδθγία 86/188/ΕΟΚ» 
16) Π.Δ. 329/1983 - (ΦΕΚ 118/Α/1983) «Ταξινόμθςθ και επιςιμανςθ των επικίνδυνων ουςιϊν ςε 
ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ του Συμβουλίου των ΕΚ 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/179/ΕΟΚ, 
71/141/ΕΟΚ, 73/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 79/831/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΤΩΝ ΕΚ 76/907/ΕΟΚ, 
79/370/ΕΟΚ» (τροποποίθςθ Υ.Α. 279/1985 - ΦΕΚ 135/Α/1986) 
17) Π.Δ. 307/1986 - (ΦΕΚ 135/Α/1986) «Ρροςταςία τθσ υγείασ των εργαηομζνων που εκτίκενται 
ςε οριςμζνουσ χθμικοφσ παράγοντεσ κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ» (ΡΔ 77/1993 - ΦΕΚ 
34/Α/1993 ΚΑΙ ΡΔ 90/1999 - ΦΕΚ 94/Α/1999) 
18) Π.Δ. 94/1987 - (ΦΕΚ 54/Α/1987) «Ρροςταςία των εργαηομζνων που εκτίκενται ςτον 
μεταλλικό μόλυβδο και τισ ενϊςεισ ιόντων του κατά τθν εργαςία» 
19) Π.Δ. 70Α/1988 - (ΦΕΚ 31/Α/1988) «Ρροςταςία των εργαηομζνων που εκτίκενται ςε αμίαντο 
κατά τθν εργαςία» 
20) Τ.Α. 8243/1113/1991 - (ΦΕΚ 138/Β/1991) «Κακοριςμόσ μζτρων και μεκόδων για τθν 
πρόλθψθ και μείωςθ τθσ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ από εκπομπζσ αμιάντου» 
21) Π.Δ. 399/1994 - (ΦΕΚ 221/Α/1994) «Ρροςταςία των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ που 
ςυνδζονται με τθν ζκκεςθ ςε καρκινογόνουσ παράγοντεσ κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με 
τθν οδθγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» 
22) Π.Δ. 186/1995 - (ΦΕΚ 97/Α/1995) «Ρροςταςία των εργαηομζνων από κινδφνουσ που 
διατρζχουν λόγω τθσ ζκκεςθσ τουσ ςε βιολογικοφσ παράγοντεσ κατά τθν εργαςία ςε 
ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ του Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ ΚΑΙ 93/88/ΕΟΚ» (τροποποίθςθ Ρ.Δ. 
174/1997 - ΦΕΚ 150/Α/1997) 
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23) Τ.Α. 18477/1992 - (ΦΕΚ 558/Β/1992) «Κακοριςμόσ επιτρεπόμενων ορίων εκπομπισ 
μονοξειδίου του άνκρακα (CO) και υδρογονανκράκων (HC) ςτα καυςαζρια των βενηινοκίνθτων 
οδικϊν οχθμάτων με τετράχρονο κινθτιρα και κακιζρωςθ ςχετικισ μεκόδου μζτρθςθσ» 
24) ΕΓΚ 130427/1990 «Αντιμετϊπιςθ κερμικισ καταπόνθςθσ εργαηομζνων κατά το κζροσ» 
25) Ε ΟΚΚΟΔΟΜΩΝ «Διακοπι εργαςίασ για κερμοκραςίεσ πάνω από 39°C υπό ςκιά» 
26) Π.Δ. 397/1994 - (ΦΕΚ 221/Α/1994) «Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ υγιεινισ και αςφάλειασ για το 
χειρωνακτικό χειριςμό φορτίων όπου υπάρχει ιδιαίτεροσ κίνδυνοσ βλάβθσ τθσ ράχθσ και τθσ 
οςφυϊκισ χϊρασ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 90/269/ΕΟΚ» 
27) Π.Δ. 395/1994 - (ΦΕΚ 220/Α/1994) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθν 
χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηομζνουσ κατά τθν εργαςία τουσ ςε 
ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 89/655/ΕΟΚ» (τροποποίθςθ Ρ.Δ. 89/1999 - ΦΕΚ 94/Α/1999) 
28) Π.Δ. 396/1994 - (ΦΕΚ 220/Α/1994)  «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθν 
χριςθ από τουσ εργαηόμενουσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία ςε 
ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 89/656/ΕΟΚ» 
29) Π.Δ. 398/1994 - (ΦΕΚ 221/Α/1994) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν 
εργαςία ςε εξοπλιςμό με οκόνθ οπτικισ απεικόνιςθσ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 
90/270/ΕΟΚ» 
30) Τ.Α. 19846/1979 - (ΦΕΚ 610/Β/1979) «Ρερί εφοδιαςμοφ των αυτοκίνθτων οχθμάτων και 
τρίκυκλων μοτοςυκλετϊν με πυροςβεςτιρεσ» (τροποποίθςθ Υ.Α. 2750/1980) 
31) Π.Δ. 31/1990 - (ΦΕΚ 11/Α/1990) «Επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ, χειριςμόσ και ςυντιρθςθ 
μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν ζργων» (τροποποιιςει ΡΔ 49/1991 - ΦΕΚ 180/Α/1991) 
32) Ν. 2094/1992 - (ΦΕΚ 182/Α/1992) «Κφρωςθ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ (ΚΟΚ)» 
33) Τ.Α. 470/1985 - (ΦΕΚ 183/Β/1985) «Ηλεκτρολογικό υλικό που προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί 
εντόσ οριςμζνων ορίων τάςεωσ ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία του Συμβουλίου 73/23/ΕΟΚ» 
34) ΔΕΗ 22/8/1997 «Οδθγίεσ για πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο δίκτυο τθσ ΔΕΗ» 
35) Π.Δ. 95/1978 - (ΦΕΚ 20/Α/1978) «Ρερί μζτρων υγιεινισ και αςφάλειασ των απαςχολουμζνων 
εισ εργαςίασ ςυγκολλιςεων» 
36) ΕΛΟΣ 891/1988 «Συρματόςχοινα για ανυψωτικζσ ςυςκευζσ - Κϊδικασ πρακτικισ για ζλεγχο 
και απόρριψθ» 
37) Π.Δ. 377/1993 - (ΦΕΚ 160/Α/1993) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτισ οδθγίεσ 
89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ ςχετικά με τισ μθχανζσ» 
38) Τ.Α. 14165/Φ17/373/1993 - (ΦΕΚ 673/Β/1993) «Κανονιςμόσ για τθν αςφαλι καταςκευι και 
κυκλοφορία των δοχείων πίεςθσ και των ςυςκευϊν αερίου» 
39) Τ.Α. Β17081/2964 - (ΦΕΚ 157/Β/1996) «Συςκευζσ και ςυςτιματα προςταςίασ που 
προορίηονται για χριςθ ςε εκριξιμεσ ατμόςφαιρεσ» 
40) Τ.Α. 1014(ΦΟΡ)94 - (ΦΕΚ 216/Α/2001) «Ζγκριςθ κανονιςμϊν ακτινοπροςταςίασ» 
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