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ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ (Π.Α..) 
 

 

Γεληθά 

1.Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ: 

Νινθιεξσκέλν Πρέδην Αζηηθήο Αλάπιαζεο Λνηηνδπηηθνύ Ρκήκαηνο Ιακίαο - 1.Γεκηνπξγία Γηθηύνπ 

Ξεδνδηαδξνκώλ  ζηνλ αμνλα ηεο ΑΙΑΡΝΠΡΟΑΡΑ  

 

2,Πύληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: 

Ζ κειέηε απηή αθνξά ηνλ άμνλα ηεο Αιαηόζηξαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ νδό  Θαβάθε θαη ην θνκκάηη κεηαμύ  

Ρσλ πεδνδξόκσλ  Αββσλ θαη Βακβαθάξε καδη κε ην ρώξν αζηηθνύ πξαζίλνπ ΘΣ119Α πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ 
Βακβαθάξε θαη Αβξαάκ Θσλζηαληλίλνπ  

Κε ην παξόλ ηκήκα ηεο κειέηεο πξνβιέπνληαη εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επέθηαζε θαη αλάπιαζε 
πεδνδξνκίσλ ζηνλ άμνλα ηεο Αιαηόζηξαηα αιιά θαη ηελ δηακόξθσζε ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ πξαζίλνπ επη 

ηνπ πεδνδξόκνπ ηεο Βακβαθάξε . Πθνπόο ηεο κειέηεο είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλερήο, αλεκπόδηζηε, 

αζθαιήο θίλεζε ησλ πεδώλ, η λα δηεπζεηεζεί ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ θαη λα δεκηνπξγεζεί 
ελαο ρσξνο πξαζίλνπ . 

 
 Νδόο Θαβάθε  

Ρν κήθνο ηεο νδνύ Θαβάθε  πνπ κειεηάηαη είλαη 555,00  κέηξα θαη ζα γίλεη δηεύξπλζε ησλ ππαξρόλησλ 

πεδνδξνκίσλ κε ηε δεκηνπξγία ρώξσλ θαζηζηηθώλ – παγθαθίσλ κε θύηεπζε 110 λέσλ δέληξσλ (θαηάιπεο 
θαη αξηέο), δεκηνπξγία εζνρώλ γηα ηηο ζέζεηο ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη δεκηνπξγία νξηνζεηεκέλσλ 

ζέζεσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ (κε ζέζε ΑΚΔΑ), θαηαζθεπή όδεπζεο ηπθιώλ θαη δεκηνπξγία ππνβηβαζκώλ 
ζηηο δηαβάζεηο. 
Ρν πιάηνο ησλ δξόκσλ ζα δ η α κ ν ξ θ σ ζ ε ί  ζ η α   7,00 κέηξα κε δύν ισξίδεο θπθινθνξίαο, θαη 
ζα δεκηνπξγεζνύλ ζέζεηο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ πιάηνπο 2,00 κέηξσλ εθαηέξσζελ  θαη  αζθαιείο 
δηαβάζεηο πεδώλ θαη «έμππλε δηάβαζε πεδώλ» ζε ελα (1) θνκβηθό ζεκείν θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 6ν Γήκνηηθό 
Πρνιείν  . 
Ζ θαηαζθεπή – δηακόξθσζε ησλ πεδνδξνκίσλ πεξηιακβάλεη επίζεο όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα: 

α) ηελ θαηαζθεπή ξακπώλ γηα ηελ πξόζβαζε ησλ αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑΚΔΑ), 
β) ηελ θαηαζθεπή νδεγνύ όδεπζεο ηπθιώλ κε ηηο εηδηθέο πιάθεο πνπ απαηηνύληαη γηα ην ζθνπό απηό. 
γ) ηελ ηνπνζέηεζε ρώξσλ πξαζίλνπ (παξηεξηώλ)  
δ) ηελ ηνπνζέηεζε δέληξσλ θαηά κήθνο ηεο νδνύ Θαβάθε  
ε) ηελ κεηαηόπηζε ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ  
ζη) ηελ επαλαηνπνζέηεζε ησλ ζεκάησλ νδηθήο θπθινθνξίαο 
δ) ηελ ηνπνζέηεζε θαζηζηηθώλ ζε επηιεγκέλα ζεκεία ησλ πεδνδξνκίσλ 
 
Ξεδόδξνκνη  

Ζ θαηαζθεπή – δηακόξθσζε ησλ πεδνδξόκσλ πεξηιακβάλεη επίζεο όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα: 

α) Ρελ θαηαζθεπή ξείζξνπ από ζθπξόδεκα κε εγθάξζηα θιίζε ζύκθσλα κε ζρέδην κειέηεο  
β) Ρελ ελζσκάησζε  εηδηθήο ισξίδαο «νδεγνύ ηπθιώλ» θαηά κήθνο ηνπο γηα ηελ θαζνδήγεζε  θαη  αζθαιή 

    δηαθίλεζε ησλ αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο .  

γ) Ρελ δηάζηξσζε   κε ςπρξά πιηθά , θπβόιηζν θαη πιάθεο ηζηκέληνπ (cool material), πνπ έρνπλ πςειέο ηηκέο   
   αληαλαθιαζηηθόηεηαο  ηεο  ειηαθήο αθηηλνβνιίαο κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη κείσζε ηεο επηθαλεηαθήο   

   ζεξκνθξαζίαο , κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θαη βειηίσζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο 



Σώξνο  πξαζίλνπ  Θ.Σ 119Α: 

Ν θνηλόρξεζηνο ρώξνο (Θ.Σ.)  πνπ πεξηθιείεηαη από ηνπο πεδνδξόκνπο Βακβαθάξε –Θύλνπ_-Θπξηώλεο & ηελ νδό 
Αβξαάκ Θσλζηαληίλνπ  ερεη ζπλνιηθή επηθάλεηα 1.302,00 ηεηξαγσληθά κέηξα πεξίπνπ θαη είλαη αδηακόξθσηνο.   

Ζ θαηαζθεπή – δηακόξθσζε ησλ πεδνδξνκίσλ πεξηιακβάλεη επίζεο όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα: 

α) Ρελ  δηακόξθσζε θαη δηάζηξσζε ηκήκαηνο ηνπ ρώξνπ κε ζηαζεξνπνηεκέλν θεξακηθό δάπεδν  ώζηε λα  
    δεκηνπξγεζεί έλα αζηηθό πάξθν πνπ ζα απνηειεί ρώξν ζπλάζξνηζεο  θαη αλαςπρήο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο       

    πεξηνρήο θαη ζπγρξόλσο πλεύκνλαο πξαζίλνπ.  
β) Ρελ ηνπνζέηεζε θξαζπέδσλ θήπνπ  γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ πξαζίλνπ.   

γ) Ρελ ηνπνζέηεζε εκηθπθιηθώλ πάγθσλ θαζίζκαηνο από ζθπξόδεκα (αληηβαλδαιηζηηθνί)  πςειήο αηζζεηηθήο θαη    

    αζθάιεηαο ζε επηιεγκέλα ζεκεία όπσο απνηππώλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο 
δ) Ρελ  θύηεπζε δέλδξσλ θαη θπηώλ. Ζ θύηεπζε ζα γίλεη εληόο ησλ  νξηνζεηεκέλσλ  από ηα θξάζπεδα θήπνπ    

    ηκήκαηα όπσο απνηππώλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 
ε)  Ρελ θαηαζθεπή δηθηύνπ άξδεπζεο (απηόκαην πόηηζκα). 

     Πη )Ρελ  ηνπνζέηεζε  θσηηζηηθώλ ζσκάησλ  θνξπθήο ηζηνύ ζηεγαλώλ  ΗΟ66  κε θύθισκα  LED ζπλνιηθήο ηζρύνο       
          61W  ζε ηζηνύο ύςνπο πάλσ από ην έδαθνο 5 κ 

     
Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο Ξ.Ρ.Ξ. ηα εγθεθξηκέλα Πρέδηα ηνπ Πρεδίνπ Ξόιεο, ηα ζρέδηα 
πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ κειέηε θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο πεξεζίαο. 

Πηελ ελ ιόγσ κειέηε ππνινγίζηεθε πξνζαύμεζε ηηκήο γηα ηηο κεηαθνξέο σο εμήο:  
Κεηαθνξά πξντόλησλ εθζθαθώλ, θαζαηξέζεσλ θ.ι.π. ζε ζέζε 8 ρηι. από ηελ πόιε ηεο Ιακίαο 

 



Ππγθεθξηκέλα νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη είλαη : ----

Δθζθαθή ηνπ εδάθνπο γηα δηακόξθσζε ζθάθεο. 

Θαζαίξεζε νπιηζκέλνπ ή αόπινπ ζθπξνδέκαηνο  

Θαζαίξεζε ππαξρόλησλ πιαθνζηξώζεσλ   
Απνμήισζε αζθαιηνζθπξνδέκαηνο ζην πιάηνο πνπ πξνβιέπεη ε δηαπιάηπλζε ησλ πεδνδξνκίσλ  

Θαηαζθεπή θξαζπεδνξείζξσλ κε πξόρπηα θξάζπεδα θαη ξείζξα από ζθπξόδεκα C20/25 

Θαηαζθεπή θξαζπέδσλ θήπνπ 

Θαηαζθεπή παξηεξηώλ  από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C20/25. 

Δπίρσζε πεδνδξνκίσλ κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ (3Α) 

Ρζηκεληόζηξσζε πεδνδξνκίσλ κε ζθπξόδεκα C16/20  
Δπίζηξσζε ησλ πεδνδξνκίσλ κε ςπρξά πιηθά (cool material)  
Ρνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ ζήκαλζεο 
Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο κε ζεξκνπιαζηηθά πιηθά  

Γηάζηξσζε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ κε θεξακηθό δάπεδν 

Φύηεπζε δέλδξσλ θαηά κήθνο ησλ πεδνδξνκίσλ   
 Ππλδέζεηο πδξνξξνώλ κε δεκηνπξγία θξεαηίσλ 

Θαηαζθεπή θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ  

Θαηαζθεπή έμππλεο  δηάβαζεο  

Ρνπνζέηεζε θαζηζκάησλ (παγθάθηα)  

  Ρνπνζέηεζε λέσλ ηζηώλ θσηηζκνύ θαη κεηαηόπηζε  ησλ ήδε ππαξρόλησλ 

 

 

 

3.Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ: 

Γεκηνπξγία Ξεδνδηαδξνκήο ζηνλ άμνλα ηεο Αιαηόζηξαηα: 

α) Νδόο Θαβάθε               

β) Ξεδόδξνκνη 

Αββώλ   

Πση. Κπέιινπ 
Βακβαθάξε 

Θπλνπ 

Θπξηώλεο 

γ) ΘΣ119Α           

  
 

4.Πηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ: 

Γήκνο Ιακηέσλ, Λνκνύ Φζηώηηδαο 

 
5.Πηνηρεία ηνπ ππόρξενπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ΠΑ: 

Γήκνο Ιακηέσλ, Γηεύζπλζε πνδνκώλ θαη  Ρερληθώλ Έξγσλ-Ρκήκα Νδνπνηίαο  & Θπθινθνξηαθώλ Οπζκίζεσλ 

 
6.Ξεξηγξαθή ησλ θάζεσλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ εθαξκνδνκέλσλ θαηά θάζε κεζόδσλ 

εξγαζίαο. 

ΣΩΚΑΡΝΟΓΗΘΑ-ΘΑΘΑΗΟΔΠΔΗΠ 

Θαζαίξεζε αόπισλ θαη νπιηζκέλσλ  ζθπξνδεκάησλ 

Θαζαίξεζε πιαθνζηξώζεσλ 

Ρνκή αζθαιηνζθπξνδέκαηνο 

Απνμήισζε ηκήκαηνο αζθάιηνπ 

Γεληθέο εθζθαθέο  

Γηάλνημε ηάθξσλ  

Δθζθαθή ζεκειίσλ γηα ηα θξάζπεδα 

Δπίρσζε κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ 

Απνμήισζε πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο 

 

ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ 

Ξξόρπηα θξάζπεδα 

Θξάζπεδα θήπνπ 



Θαηαζθεπή παξηεξηώλ  

Ρζηκεληνζηξώζεηο πεδνδξνκίσλ -πεδνδξόκσλ 

Δπηζηξώζεηο κε ςπρξά πιηθά (θπβόιηζνπο θαη πιάθεο)  

Γηαζηξσζε κε θεξακηθό δάπεδν  

Ξξνζαξκνγή ρπηνζηδεξώλ θξεαηίσλ  
Φξεάηηα πδξνζπιινγήο νκβξίσλ 
Ππλδέζεηο πδξξξνώλ 

 

 

ΠΖΚΑΛΠΖ-ΑΠΦΑΙΔΗΑ 

Δπαλαηνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ πηλαθίδσλ  

Ξηλαθίδεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ 

Ξηλαθίδεο ξπζκηζηηθέο 

Γηαγξακκίζεηο κε ςπρξνπιαζηηθά πιηθά 

Δμππλεο δηαβάζεηο 

 

ΞΟΑΠΗΛΝ-ΑΟΓΔΠΖ 

Φύηεπζε 

Άξδεπζε 

 

 ΓΗΘΡΑ 

Ηζηνη θσηηζκνύ  

 
ΑΠΡΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

Κεηαιιηθέο ζράξεο δέλδξσλ 

Ξαγθάθηα 
Απνξξηκαηνδεθηεο 

 

 
Φάζεηο εξγαζηώλ  

 

1. ΣΩΚΑΡΝΟΓΗΘΑ-ΘΑΘΑΗΟΔΠΔΗΠ 

2. ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ 

 3. ΠΖΚΑΛΠΖ ΑΠΦΑΙΔΗΑ 

 4. ΞΟΑΠΗΛΝ 

 5. ΓΗΘΡΑ  ΖΙΔΘΡΟΗΘΑ 

 6. ΑΠΡΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 



 

 
 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 
 
 

 
ΦΑΠΔΗΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 

  300 ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΑΘΔΠ ΖΚΔΟΔΠ / 15 ΚΔΟΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 17 18 19 20 

ΣΥΚΑΡΝΟΓΗΘΑ-ΘΑΘΑΗΟΔΠΔΗΠ  
Σ 

 
Σ 

 
Σ 

 
Σ 

 
Σ 

 
Σ 

 
Σ 

 
Σ 

 
Σ 

 
Σ 

 
 

         

 

ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ  
 

 
 

Σ 
 

Σ 

 
Σ 

 
Σ 

 
Σ 

 
Σ 

 
Σ 

 
Σ 

 
Σ 

 
Σ 

 
Σ 

 
Σ 

  
 

Σ 
   

 
ΠΖΚΑΛΠΖ - ΑΠΦΑΙΗΠΖ           
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           ΓΗΘΡΝ ΖΙΔΘΡΟΗΘΑ   
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ΑΠΡΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ                  

 
Σ 

 
Σ 

 
Σ 



 
 

Θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα εκθαληζηνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

 
Ππκπιεξώλνληαη νη επηζπλαπηόκελνη πίλαθεο, πνπ ζπληίζεληαη νξηδόληηα κελ από πξνθαηαγεγξακκέλεο 

πεγέο θηλδύλσλ, θαηαθόξπθα δε από κε πξνθαζνξηζκέλεο θάζεηο θαη ππνθάζεηο εξγαζίαο. 

 
Γίλεηαη αληηζηνίρηζε ησλ θάζεσλ - ππνθάζεσλ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ, όπσο απηέο 

απαξηζκνύληαη ζην παξαπάλσ ζεκείν A.6 ηνπ ΠΑ, ζε ζέζεηο ηνπ πηλαθηδίνπ πνπ, γηα ιόγνπο επθνιίαο, 

είλαη ελζσκαησκέλν ζε όινπο ηνπο πίλαθεο. 

 
Γηα θάζε επηκέξνπο θάζε / ππνθάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, επηζεκαίλνληαη νη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη 

λα παξνπζηαζηνύλ. H επηζήκαλζε γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ησλ αξηζκώλ 1, 2, ή 3 ζηνπο θόκβνπο ηνπ 

πίλαθα, όπνπ αληίζηνηρα εληνπίδεηαη πηζαλή πεγή θηλδύλνπ. H ρξήζε ησλ αξηζκώλ είλαη ππνθεηκεληθή, 

απνδίδεη δε ηελ αληίιεςε ηνπ ζπληάθηε γηα ηελ έληαζε ησλ θηλδύλσλ. 

 
O αξηζκόο 3 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ δηαπηζηώλεηαη όηη: 

 είηε (i) ε πεγή θηλδύλνπ είλαη ζπλερώο παξνύζα θαηά ηελ εμεηαδόκελε θάζε / ππνθάζε 

εξγαζίαο (π.ρ. θίλδπλνο θαηάξξεπζεο θαηά ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ δίπια ζε παιαηά νηθνδνκή), 

 είηε (ii) νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνύλ απμεκέλε πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ 

θαηαζηάζεσλ (π.ρ. θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ πξαλώλ εθζθαθήο, όηαλ ην έδαθνο είλαη κηθξήο 

ζπλεθηηθόηεηαο ή πδξνθνξεί, θιπ.), 

 είηε (iii) ν θίλδπλνο είλαη πνιύ ζνβαξόο, έζησ θαη αλ ε πηζαλόηεηα λα επηζπκβεί είλαη 

πεξηνξηζκέλε (π.ρ. θίλδπλνο έθξεμεο ιόγσ απξόζεθηεο ρξήζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ή γπκλήο 

θιόγαο ζε ρώξν απνζήθεπζεο εθξεθηηθώλ ή ζε δεμακελή θαπζίκσλ). 

 
O αξηζκόο 1 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ: 

 είηε (i) ε πεγή θηλδύλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ηξόπν (π.ρ. θίλδπλνη 

ηξαπκαηηζκώλ από αλαηξνπέο πιηθώλ, ζε νηθνδνκηθό εξγνηάμην), 

 είηε (ii) δελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αύμεζεο ησλ θηλδύλσλ (π.ρ. θίλδπλνη από ηελ θίλεζε 

νρεκάησλ ζε έλα επξύρσξν ππαίζξην εξγνηάμην), 

 είηε (iii) ν θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξόο, έζησ θαη αλ ε πηζαλόηεηα λα επηζπκβεί είλαη κεγάιε 

(π.ρ. θίλδπλνη από ηελ εθηέιεζε ππαίζξησλ εξγαζηώλ ζε ζπλζήθεο θαύζσλα). 

 
O αξηζκόο 2 ραξαθηεξίδεη ηηο ζεσξνύκελεο σο ελδηάκεζεο ησλ 1 θαη 3 πεξηπηώζεηο. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

TMHMA Β' 



ΡΚΖΚΑ Γ' 

 

ΚΔΡΟΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΙΖΤΖ ΘΑΗ ΑΞΝΡΟΝΞΖ ΡΥΛ ΘΗΛΓΛΥΛ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΑ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΓΔΗΑ ΡΥΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ 

 
Γηα θάζε «πεγή θηλδύλσλ» πνπ έρεη επηζεκαλζεί ζηνπο πίλαθεο ηνπ ηκήκαηνο Β (ζηήιε 1) 

θαηαγξάθνληαη νη θάζεηο / ππνθάζεηο όπνπ ππάξρεη πηζαλόηεηα εκθάληζεο (ζηήιε 2), αλαγξάθνληαη 

νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπνπλ ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο (ζηήιε 3) 

θαη ζπκπιεξώλνληαη ηα αλαγθαία πξόζζεηα ή εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ επηβάιινληαη από ηηο 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ή απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ (ζηήιε 4). 



ΔΞΗΠΖΚΑΠΚΔΛΝΗ ΘΝΚΒΝΗ 

ΠΡΝΛ ΞΗΛΑΘΑ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 

Β 

 
ΚΔΡΟΑ ΞΝ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΙΖΦΘΝΛ 

(1) 

ΞΖΓΔΠ 

ΘΗΛΓΛΩΛ 

(2) 

ΦΑΠΔΗΠ 

ΔΟΓΑΠΗΩΛ 

(3) 

ΞΟΝΒΙΔΞΝΚΔΛΑ ΑΞΝ ΡΖ 

ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ 

(4) 

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΑ Ζ ΔΗΓΗΘΑ ΚΔΡΟΑ 

ΓΗΑ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΝ ΔΛΔΣΝΛ 

ΔΗΓΗΘΝΠ ΘΗΛΓΛΝΠ 

01101  Π.Δ 1073/81 Π.Δ 305/96  

01102  Π.Δ 1073/81 Π.Δ 305/96  

01103  Π.Δ 1073/81 Π.Δ 305/96  

01104  Π.Δ 1073/81 Π.Δ 305/96  

01106  Π.Δ 1073/81 Π.Δ 305/96  

01201  Π.Δ 1073/81 Π.Δ 305/96  

01202  Π.Δ 1073/81 Π.Δ 305/96  

01204  Π.Δ 1073/81 Π.Δ 305/96  

01207  Π.Δ 1073/81 Π.Δ 305/96  

01401  Π.Δ 1073/81 ΠΔ 305/96  

01402  Π.Δ 1073/81 ΠΔ 305/96  

01408 Φ1,Φ2,Φ3,Φ4,Φ 

5,Φ6 

Π.Δ 1073/81 ΠΔ 305/96  

01409 Φ1,Φ2,Φ3,Φ4,Φ 

5,Φ6 

Π.Δ 1073/81 ΠΔ 305/96  

01410  Π.Δ 1073/81 ΠΔ 305/96  

02101 Φ1,Φ2,Φ3,Φ4,Φ 
5,Φ6 

ΠΔ1073/81Π.Δ. 305/96 Π.Δ.17/96  

02102 Φ1,Φ2,Φ3,Φ4,Φ 
5,Φ6 

Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 305/96  

02103 Φ1,Φ2,Φ3,Φ4,Φ 
5,Φ6 

Π.Δ. 1073/81  

02104 Φ1,Φ2,Φ3,Φ4,Φ 
5,Φ6 

Π.Δ. 1073/81  

02105 Φ1,Φ2,Φ3,Φ4,Φ 
5,Φ6 

Π.Δ. 1073/81  

02201 Φ1,Φ2,Φ3,Φ4,Φ 
5,Φ6 

Π.Δ. 305/96  

02202 Φ1,Φ2,Φ3,Φ4,Φ 
5,Φ6 

Π.Δ. 305/96  

02302 Φ1,Φ2,Φ3,Φ4,Φ 

5,Φ6 

Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 305/96  

02401  Π.Δ. 1073/81  

02402 Φ1,Φ2,Φ4,Φ6 Π.Δ. 1073/81  

03101  Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 305/96  

03202  Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 305/96  

03205  Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 305/96  

04204 Φ1,Φ4,Φ5,Φ6 Π.Δ. 305/96  

04207 Φ1,Φ4,Φ5,Φ6 Π.Δ. 305/96  

05301 Φ1,Φ2,Φ3,Φ4,Φ 
5,Φ6 

Π.Δ. 1073/81  

05302 Φ1,Φ2,Φ3,Φ4,Φ 
5,Φ6 

Π.Δ. 1073/81  

05303 Φ1,Φ2,Φ3,Φ4,Φ 
5,Φ6 

Π.Δ. 1073/81  



05501 Φ1,Φ2,Φ3,Φ5 Π.Δ. 1073/81  

06104 Φ3 Π.Δ. 305/96  

06201 Φ1,Φ2, Φ6 Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 305/96  

06202  Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 305/96  

06304  Π.Δ. 305/96  

07101 Φ1,Φ2,Φ3,Φ4,Φ 

5,Φ6 

Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 305/96 Ρα θάζε είδνπο κεραλήκαηα ηνπ 

έξγνπ πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 

2.00 κέηξα θαζ ύςνο από ην δίθηπν 

ηεο Γ.Δ.Ζ 

07102  Π.Δ. 1073/81 Π.Δ.305/96 

Υπ.Αποφ.4373/1205/11-3-93 

 

07105 Φ6 Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 305/96  

09101  Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 95/78  

09105 Φ3 Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 95/78  

10102 Φ1,Φ2,Φ3,Φ4,Φ 
5,Φ6 

Π.Δ. 1073/81 Π.Δ.396/94 

Π.δ 85/91 

Λα ρξεζηκνπνηνύληαη κέζα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο ηεο αθνήο (θπξίσο γηα 

ηνπο ρεηξηζηέο ηζάπαο 

Θιπ) 

10103 Φ1,Φ2,Φ4,Φ5,Φ 
6 

Π.Δ. 1073/81 Π.Δ.396/94 

Υπ.Αποφ.4373/1205/11-3-93 

 

10104 Φ1,Φ2,Φ3,Φ4,Φ 
5,Φ6 

Π.Δ. 1073/81 Π.Δ.396/94 

Υπ.Αποφ.4373/1205/11-3-93 

 

10105 Φ1,Φ2,Φ3,Φ4,Φ 

5,Φ6 

Π.Δ. 1073/81 Π.Δ.396/94 

Υπ.Αποφ.4373/1205/11-3-93 

 

10107 Φ1,Φ2,Φ3,Φ4,Φ 

5,Φ6 

Π.Δ.395/94 Π.Δ.396/94 

Π.Δ.1073/81 

Υπ.Αποφ.4373/1205/11-3-93 

 

 

Ππκπιεξσκαηηθά ησλ πξναλαθεξζέλησλ λνκνζεηηθώλ δηαηαγκάησλ, ζε θάζε θάζε ηνπ έξγνπ 
πξνηείλνληαη ηα εμήο: 

 Ζ Δξγαζία είλαη αλάινγε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο πγείαο ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

 Νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θνξάλε ηνλ θαηάιιειν ηύπν θξάλνπο. Δμαηξνύληαη νη ρώξνη ησλ 

γξαθείσλ, νη θακπίλεο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ, ρώξνη μεθνύξαζεο θ.ι.π. 

 Νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θνξάλε παπνύηζηα αζθαιείαο κε ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηελ 

πξνζηαζία ζηε ζόια θαη όια ηα δάρηπια. 

 Απαηηείηαη αζθαιήο πξόζβαζε ζε όινπο ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. 

 Όινη νη νδεγνί πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηα ζήκαηα 

 Νη εξγαδόκελνη νθείινπλ λα αθνινπζνύλ ηηο ππνγεγξακκέλεο νδεγίεο. 

 Φσηηά γηα ζέξκαλζε απαγνξεύεηαη ζην εξγνηάμην. 

 Απαγνξεύεηαη ην αιθνόι 

 Δπηηξέπεηαη ε εξγαζία κόλν κε ηνλ θαηάιιειν ξνπρηζκό. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζε απαγνξεπκέλνπο ρώξνπο εθηόο εάλ ππάξρεη ζρεηηθή θαη έγθπξε 

άδεηα εξγαζίαο. 

 Απαγνξεύεηαη ε αιιαγή, κεηαθίλεζε ή θαηαζηξνθή νπνηνπδήπνηε εμαξηήκαηνο ή ζήκαηνο 

αζθαιείαο. 

 Ρν πξνζσπηθό είλαη ππνρξεσκέλν λα αλαθέξεη ζεκεία πνπ κπνξεί λα εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο 

θαη λα δεηήζνπλ βνήζεηα αλ δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ θάηη. 

 Ρν εξγνηάμην πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξό. Νια ηα ζθνππίδηα λα ηνπνζεηνύληαη ζε εηδηθνύο 

θάδνπο. 



 Απαγνξεύεηαη ε εξγαζία ρσξίο επαξθή θσηηζκό. 

 Κόλνλ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ρεηξίδεηαη ηα κεραλήκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Ξεξίθξαμε θαη ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ησλ 

δηεξρνκέλσλ ηξνρνθόξσλ. Γεκηνπξγία αζθαιώλ δηόδσλ γηα ηε δηέιεπζε ησλ πεδώλ ζηνπο 

ρώξνπο θαη ηα ζεκεία πνπ νη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο. Δπίζεο 

πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμίνπ πξνο απνθπγήλ εηζόδνπ αηόκσλ κε ερόλησλ εξγαζία θαη δώσλ. 

 Ξξνκήζεηα εθηόο ηνπ θξάλνπο θαη θσζθνξνύρνπ γηιέθνπ ζηνπο εξγαδόκελνπο εληόο ηνπ 

νδνζηξώκαηνο. 

 Θαζεκεξηλή εθπαίδεπζε θαη ππελζύκηζε ησλ θηλδύλσλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο από ηνλ 

εξγνηαμηάξρε θαη ηνλ ηερληθό αζθαιείαο. 

 Θαηαζθεπέο αζθαινύο πξνζπέιαζεο κέζσ ηνπ εξγνηαμίνπ ζηηο εηζόδνπο θαηαζηεκάησλ 

πνιπθαηνηθηώλ θ.ι.π. 

Θαηά ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πξνηείλνληαη ηα εμήο: 

 Λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηα αξκόδηα ζπλεξγεία ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ηνπ Ν.Ρ.Δ. θαζώο θαη ηεο 

Γ.Δ..Α.Ι. ώζηε λα εληνπηζζνύλ νη ζέζεηο ησλ δηθηύσλ θαη λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή 

ηνπο. 

Πε όηη αθνξά ηα κεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε: 

 Θάιπςε ησλ θηλνύκελσλ ηκεκάησλ ησλ κεραλεκάησλ όπνπ είλαη δπλαηόλ θαζώο 

θαη 

 Ρνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ. 

Πε όηη αθνξά ηε κεηαθνξά θνξηίσλ: 

 Ππλερή ππελζύκηζε ησλ νδεγώλ γηα απμεκέλε πξνζνρή ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 Σξήζε ζεκάλζεσο γηα δηαθνπή θπθινθνξίαο - παξαθάκςεηο. 

 
ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Ιόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ έξγνπ ( θαη εηδηθά ζηηο πεξηπηώζεηο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζε 

δηάθνξα ζεκεία ηεο πόιεο) ζα πξέπεη λα ππάξρεη απμεκέλε εηνηκόηεηα ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

θηλδύλσλ ελ γέλεη αθόκε θη αλ δελ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα κειέηε. 
 

Δ Γ Σ Δ Η Ο Η Γ Η Ν Ξ Ο Ω Ρ Ω Λ   Β Ν Ζ Θ Δ Η Ω Λ 

1.0. ΓΔΛΗΘΑ 

Απηό ην εγρεηξίδην παξέρεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξώηεο βνήζεηεο πνπ κπνξεί λα 

ρξεηαζζνύλ κεηά από έλα αηύρεκα ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ (ή εθηόο απηνύ) γηα ηελ ζσζηή θαη 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζή ηνπ. 

 
1.1. Θνπηί Ξξώησλ Βνεζεηώλ 

Θνπηί Ξξώησλ Βνεζεηώλ ζα δηαηεξείηαη ζηα θάησζη ζεκεία: 

1. Γξαθεία εξγνηαμίνπ 

2. Πηα απηνθίλεηα 

3. Ρνπηθά ζε ρώξνπο εξγαζίαο, εάλ απηνί επξίζθνληαη ζε ζεκεία απνκαθξπζκέλα από ηα γξαθεία 

ηνπ εξγνηαμίνπ 

πεύζπλνο γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ θνπηηώλ Ξξώησλ Βνεζεηώλ νξίδεηαη ν κ. ................................ 

1.2. Αηπρήκαηα 

Ν Δξγνδεγόο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηπρόλ αηπρήκαηνο ζηνλ Δξγνηαμηάξρε, ν νπνίνο κε 

ηελ ζεηξά ηνπ ελεκεξώλεη ηνλ πεύζπλν γηεηλήο & Αζθάιεηαο θαη ηηο αξρέο. Ν πεύζπλνο γηεηλήο & 

Αζθάιεηαο πξέπεη λα εξεπλήζεη ηα αίηηα ηνπ ζπκβάληνο θαη λα εηνηκάζεη κία Έθζεζε πξνο ηνλ 

Γηεπζπληή Έξγνπ. Έλα αληίγξαθν πξέπεη λα δνζεί θαη ζηνλ Θύξην ηνπ έξγνπ. 

Θαηαγξαθή ζπκβάλησλ θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεξνύληαη από ηνλ πεύζπλν γηεηλήο & Αζθάιεηαο 

ζηα γξαθεία ηνπ εξγνηαμίνπ. 

Πηόρνο είλαη ε πξόλνηα ώζηε λα κελ μαλαζπκβνύλ παξόκνηα αηπρήκαηα. 



1.3. Δζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Δπηζεσξήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα γίλνληαη από ηνλ Γηεπζπληή Έξγνπ καδί κε ηνλ πεύζπλν 

γηεηλήο & Αζθάιεηαο γηα ηελ αλαζεώξεζε ηνπ ΔΑΔ θαη ηελ βειηίσζή ηνπ. Θάζε αλαζεώξεζε πξέπεη 

λα θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ Θύξην ηνπ έξγνπ. 

1.4. πεξγνιάβνη 

Πε πεξίπησζε ππεξγνιαβηθώλ έξγσλ πξέπεη ν ππεξγνιάβνο λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο λόκνπο πεξί 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαζώο θαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξόληνο εγρεηξηδίνπ. Ν ππεξγνιάβνο πξέπεη 

λα θαζνξίδεη έλαλ ππεύζπλν γηα ηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ. 

Δπηζθέπηεο 

Όινη νη επηζθέπηεο ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο 

θαη αζθάιεηαο (γάληηα, κπόηεο, θξάλε θ.ι.π.) θαη λα ζπλνδεύνληαη από θαζνξηζκέλν άηνκν ηνπ 

εξγνηαμίνπ όηαλ είλαη κέζα ζε απηό. 

1.5. Δθπαίδεπζε 

Δθπαίδεπζε ζα γίλεηαη ζε θάζε άηνκν πνπ εκπιέθεηαη κε ην έξγν σο θάησζη: 

 Αξρηθή εθπαίδεπζε γηα θάζε Δξγαδόκελν 

 Ξεξηνδηθή εθπαίδεπζε Κεραληθώλ 

 Ξεξηνδηθή εθπαίδεπζε Δξγνδεγώλ 

 Δθπαίδεπζε Σξήζεο Δξγαιείσλ 

1.6. πνρξεώζεηο 

Πε πεξίπησζε αηπρήκαηνο όινη είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξέρνπλ ηηο πξώηεο βνήζεηεο ζηνλ βαζκό πνπ 

κπνξνύλ ή λα θαιέζνπλ βνήζεηα. 

Όπνηνο πξόθεηηαη λα δώζεη ηηο πξώηεο βνήζεηεο πξέπεη: 

α. Λα ειέγμεη αλ ην ζηακάηεκα ηεο εξγαζίαο ηνπ πξνθαιεί θίλδπλν ή δεκηά 

β. Λα ζηακαηήζεη ηελ εξγαζία ηνπ όηαλ δελ ζα ππάξρεη θίλδπλνο θαη αθνύ ελεκεξώζεη. 

γ. Λα βξεζεί όζν ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξα θνληά ζηνλ άλζξσπν πνπ ρξεηάδεηαη βνήζεηα. 

δ. Λα αθνινπζήζεη ηα βαζηθά βήκαηα πξώησλ βνεζεηώλ π.ρ. εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο, 

αζθάιεηα ηνπ ρώξνπ, βαζηθή βνήζεηα θαη εηδνπνίεζε εηδηθνύ ζε βνήζεηα. 

 
2.0. ΒΑΠΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΠΡΗΠ ΞΟΥΡΔΠ ΒΝΖΘΔΗΔΠ 

Νη πξώηεο βνήζεηεο είλαη ε αξρηθή αληηκεηώπηζε γηα δηάθνξνπο ηξαπκαηηζκνύο ή μαθληθέο αξξώζηηεο, 

πξηλ ηελ άθημε αζζελνθόξνπ ή γηαηξνύ. 

Ρα πξώηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο είλαη: 

Βήκα 1ν: Δθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο 

Ξξνηεξαηόηεηά καο είλαη λα εληνπίζνπκε ηνπο θηλδύλνπο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ γηα εκάο, ηνλ 

ηξαπκαηία θαη ηνπο παξεπξηζθόκελνπο θαη λα εθηηκήζνπκε ην είδνο ηεο βνήζεηαο πνπ ζα ρξεηαζηνύκε 

θαη από κπνξνύκε λα ηελ πάξνπκε. 

Βήμα 2ο: Ασυάλεια τοσ τώροσ 

Αλ νη ιόγνη πνπ πξνθάιεζαλ ην αηύρεκα εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ θαη δελ κπνξνύκε λα ηνπο 

εμαιείςνπκε, πξέπεη λα απνκαθξύλνπκε ηνλ ηξαπκαηία από ηνλ ρώξν. 

Βήμα 3ο: Πρώτες Βοήθειες 

Κόιηο ππάξμεη αζθάιεηα, δίλνπκε ηηο πξώηεο βνήζεηεο ειέγρνληαο αλ ν ηξαπκαηίαο: 

 έρεη αηζζήζεηο 

 είλαη αλαίζζεηνο αιιά αλαπλέεη 

 δελ αλαπλέεη αιιά έρεη ζθπγκό 

 δελ έρεη ζθπγκό 

Ππγθεληξώλνπκε άκεζα θάζε απαηηνύκελε βνήζεηα. 

Βήμα 4ο: Καλούμε σε βοήθεια 

Πηόρνο καο είλαη ε αμηνπνίεζε θάζε δηαζέζηκεο βνήζεηαο. Νη παξεπξηζθόκελνη κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ 

απιά θαζήθνληα π.ρ. λα θάλνπλ ηνλ ρώξν αζθαιή, λα ηειεθσλήζνπλ γηα βνήζεηα, λα θέξνπλ 

εξγαιεία πξώησλ βνεζεηώλ θ.ι.π. γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ ηξαπκαηία θαη εκάο, λα απνηξαπεί ν παληθόο 

θαη νη ρακέλνη ρξόλνη. 

Όηαλ ηειεθσλνύκε γηα βνήζεηα πξέπεη πάληα λα δίλνπκε ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: 



1. Ρνλ αξηζκό ηνπ ηειεθώλνπ καο 

2. Ρελ αθξηβή ζέζε ηνπ αηπρήκαηνο, νδόο – αξηζκόο ή ζεκάδηα ζηελ πεξηνρή 

3. Ρελ ζνβαξόηεηα ηνπ αηπρήκαηνο 

4. Ρνλ αξηζκό ησλ ηξαπκαηηώλ, ην θύιιν θαη ηελ ειηθία ηνπο θαζώο θαη ό,ηη μέξνπκε γηα ηελ 

θαηάζηαζή ηνπο 

5. Ιεπηνκέξεηεο γηα θηλδύλνπο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ από αέξηα, εύθιεθηα ή δηαβξσηηθά πιηθά, 

πξόβιεκα κε ηελ ξεπκαηνδόηεζε, νκίριε θ.ι.π. 

2.1. ΚΔΓΑΙΝ ΚΔΓΔΘΝΠ ΑΡΣΖΚΑΡΑ 

Έλα κεγάινπ κεγέζνπο αηύρεκα ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ αξηζκό ησλ ηξαπκαηηώλ θαζώο θαη από ηελ 

ύπαξμε πνιιαπιώλ πξνβιεκάησλ. 

Αξρηθά εηδνπνηνύκε ηελ ππεξεζία Ξξώησλ Βνεζεηώλ θαη δίλνπκε αθξηβή ζηνηρεία γηα ην αηύρεκα ώζηε 

λα ζηείιεη όζε αθξηβώο βνήζεηα απαηηείηαη. Θαηόπηλ αξρίδνπκε λα δίλνπκε ηηο πξώηεο βνήζεηεο ρσξίο 

όκσο λα ηνπνζεηήζνπκε ηνλ εαπηό καο ζε θίλδπλν. 

 Νη ειαθξά ηξαπκαηηζκέλνη κεηαθέξνληαη εθηόο εξγνηαμίνπ γηα λα ππάξρεη πξόζβαζε ζηα πην 

ζνβαξά πεξηζηαηηθά. 

 Νη λεθξνί κεηαθέξνληαη, γηα λα δνζεί βνήζεηα ζε όζνπο ηελ ρξεηάδνληαη. 

 Γίλεηαη θαηαγξαθή ζηνηρείσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ώζηε λα ππάξρνπλ αθξηβή αξρεία 

 Ξξνιεπηηθά ελεκεξώλνληαη νη εξγαδόκελνη ζην ρώξν θαζώο θαη γύξσ από απηόλ 

 Θάζε ζηνηρείν πξέπεη λα εθηηκεζεί 

Αλ ν ηξαπκαηίαο είλαη αλαίζζεηνο ζεσξνύκε όηη έρεη ηξαπκαηηζζεί ζην ιαηκό (κέρξη λα απνδεηρζεί θάηη 

άιιν) θαη ζηεξίδνπκε ηνλ ιαηκό ηνπ κε ηα ρέξηα καο γηα λα αλαπλέεη ειεύζεξα. Ξξνζέρνπκε ζπλερώο 

ηνλ ηξαπκαηία κέρξη ηελ άθημε ησλ εηδηθώλ. Αλ απαηηείηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ ηξαπκαηία ζα 

ρξεηαζηνύκε βνήζεηα από ηξεηο αλζξώπνπο: έλαο ζα ζηεξίδεη ηνπο ώκνπο θαη ην ζηήζνο, έλαο ηελ 

κέζε θαη έλαο ηα πόδηα. Ρν θεθάιη πξέπεη λα ζηεξίδεηαη δηαξθώο. 

Αληηκεησπίδνληαο κηα θσηηά: Γηα λα μεθηλήζεη θαη λα δηαηεξεζεί κηα θσηηά απαηηνύληαη: 

i.        αλάθιεμε (ειεθηξηθό ζπηλζήξα ή γπκλή θιόγα) 

ii        θαύζηκν πιηθό (π.ρ. πεηξέιαην, μύιν ή ρεκηθό) θαη 

iii.       νμπγόλν (αέξαο) 

Αθαηξώληαο νπνηνδήπνηε από ηα ηξία ζπζηαηηθά πξνιακβάλεηαη ε θσηηά. 

Πε πεξίπησζε θσηηάο, μαπιώλνπκε γξήγνξα ηνλ ηξαπκαηία κε ηελ θακέλε πιεπξά πξνο ηα πάλσ θαη 

ζβήλνπκε ηελ θσηηά ξίρλνληαο λεξό ή άιιν άθαπζην πγξό. Ξνηέ δελ ζέξλνπκε ηνλ ηξαπκαηία πάλσ 

ζην έδαθνο γηα λα κελ πξνθαιέζνπκε κεγαιύηεξα ηξαύκαηα. Δλαιιαθηηθά ηπιίγνπκε ηνλ ηξαπκαηία 

ζθηρηά κε παιηό, θνπβέξηα θ.ι.π. (όρη λάηινλ) θαη ηνλ αθνπκπάκε ζην έδαθνο. Έηζη, ζηεξώληαο από 

ηε θσηηά ην νμπγόλν, ζβήλεη. 

Ζιεθηξνπιεμία: Γελ πιεζηάδνπκε ηνλ ηξαπκαηία κέρξη λα βεβαησζνύκε γηα ηελ δηαθνπή ηνπ 

ξεύκαηνο. Θξαηάκε γηα εκάο θαη ηνπο παξεπξηζθόκελνπο κηα απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 18 κέηξσλ θαη 

θαινύκε ηελ πεξεζία Ξξώησλ Βνεζεηώλ. Αλ ν ηξαπκαηίαο είλαη αλαίζζεηνο ειέγρνπκε ηελ αλαπλνή 

θαη ηνλ ζθπγκό θαη πξέπεη λα είκαζηε έηνηκνη λα ηνλ βνεζήζνπκε. 

2.2. Ζ ΑΙΦΑΒΖΡΝΠ ΡΖΠ ΑΛΑΒΗΥΠΖΠ 

Γηα ηελ νμπγόλσζε ηνπ εγθεθάινπ απαηηείηαη: 

i. ειεύζεξε αλαπλεπζηηθή νδόο 

ii. αλαπλνή 

iii. ξνή αίκαηνο γηα λα ηαμηδέςεη ην αίκα ζε όια ηα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο θαη ζηνλ εγθέθαιν. 

Αθνινπζεί ζρεκαηηθά ε ζσζηή ζέζε γηα ηελ επαλαθνξά ηεο αλαπλνήο. 

 
Πε όηη αθνξά ηηο θνξηνεθθνξηώζεηο ζα πξέπεη: 

 ην αλπςσηηθό κεράλεκα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ή δηαθνξεηηθά λα δεηήζεη αληηθαηάζηαζε. 

 ην αλπςσηηθό κεράλεκα πξέπεη λα είλαη επαξθνύο ηθαλόηεηαο 

 θηλεηνί γεξαλνί ηνπνζεηνύληαη ζε ζέζεηο πνπ δελ εκπνδίδνπλ ή ζέηνπλ ζε θίλδπλν άιιεο 

δξαζηεξηόηεηεο 

 ππάξρεη έκπεηξνο θαζνδεγεηήο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρεηξηζηήο ηνπ γεξαλνύ δελ έρεη 

νπηηθή επαθή κε ην θνξηίν. 



 νη θηλεηνί γεξαλνί εδξάδνληαη κε αζθάιεηα 

 Όινη νη γεξαλνί είλαη εμνπιηζκέλνη κε δείθηεο ή δηαγξάκκαηα θνξηίνπ. 

 Γελ ππάξρεη θαλέλαο ζηνλ ρώξν αλύςσζεο 

 Γελ ππάξρνπλ θνξηία ζε αλακνλή 

 Νη εξγαζίεο αλύςσζεο αλαζηέιινληαη αλ ν αέξαο μεπεξλά θάπνηα όξηα 

 Δίλαη νξγαλσκέλεο νη εξγαζίεο ησλ ρεηξηζηώλ κεραλεκάησλ 

 Νη λένη εξγαδόκελνη δελ κέλνπλ ρσξίο επηηήξεζε 

 Νη έκπεηξνη θνξηνεθθνξησηέο ρξεζηκνπνηνύληαη όηαλ όηαλ είλαη απαξαίηεην. 

Νη ρεηξηζηέο ησλ θηλεηώλ / ππξγσηώλ γεξαλώλ είλαη ππεύζπλνη : 

 Λα δηαζθαιίζνπλ όηη έρνπλ εμνπιηζκό αζθαιείαο θαη όηη όινο ν εμνπιηζκόο ηνπο είλαη ζε 

θαιή θαηάζηαζε. 

 Λα δηαζθαιίζνπλ όηη ν γεξαλόο δελ θηλδπλεέη λα αλαηξαπεί. 

 Λα ζρεδηάζνπλ ηελ αλύςσζε θαη κεηαθνξά θνξηίνπ 

 Λα ελεκεξώζνπλ ηνλ εξγνδεγό γηα όπνην πξόβιεκα κπνξεί λα ππάξμεη θαηά ηελ αλύςσζε ή 

κεηαθνξά ελόο θνξηίνπ. 

 Λα θιείζνπλ όια ηα κεραλήκαηα θαη λα θιεηδώζνπλ ηελ θακπίλα ζην ηέινο ηεο κέξαο. 

 Λα ζηακαηήζνπλ θάζε ρεηξηζκό όηαλ πηζηεύνπλ όηη ππάξρεη θίλδπλνο γηα εξγαζία , εμνπιηζκό, 

θνξηίν, θαηαζθεπή ή άλζξσπν. 

Ν θαζνδεγεηήο ρεηξηζκώλ αλύςσζεο είλαη ππεύζπλνο λα θαηεπζύλεη ηνλ ρεηξηζηή γηα ηελ αζθαιή γηα 

ηνπο αλζξώπνπο θαη ην θνξηίν αλύςσζε, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ηνπ θνξηίνπ. Ν ρεηξηζηήο είλαη 

ππεύζπλνο λα ελεξγεί ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαζνδεγεηή ή ηνπ εξγνδεγνύ. 

ΦΝΟΡΥΠΖ ΘΑΗ ΔΘΦΝΟΡΥΠΖ 

Ζ πιεηνςεθία ησλ αηπρεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε γεξαλνύο θαη άιιεο αλπςσηηθέο κεραλέο 

πξνθαινύληαη από ιάζνο δέζηκν, ππεξθόξησζε, αλνκνηόκνξθε θαηαλνκή θνξηίσλ θ.ι.π., κε 

απνηέιεζκα ηελ πηώζε θνξηίσλ ή ηνλ αλμέιεγθην ρεηξηζκό, πξνθαιώληαο έηζη ηξαπκαηηζκνύο θαη 

δεκηέο. Αηπρήκαηα όκσο ζπκβαίλνπλ θαη  ιάζνο ρεηξηζκνύο (ρεηξηζηέο ή θαζνδεγεηέο). 

Ξέξαλ από ηηο νδεγίεο πνπ δόζεθαλ ππάξρνπλ θαη θάπνηα βήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνύληαη 

 Έιεγρνο θνξηίνπ 

 Νξγάλσζε εξγαζίαο 

 Δθινγή γεξαλνύ κε ηελ απαηηνύκελε ηθαλόηεηα 

 Έιεγρνο ηεο ζπζθεπήο αλύςσζεο, ησλ ηαρπηήησλ θαη ησλ πηζηνπνηεηηθώλ. 

 Αζθαιήο έδξαζε ηνπ γεξαλνύ 

 Αζθάιεηα πεξηνρήο εξγαζηώλ αλύςσζεο 

 Γηαζθάιηζε έκπεηξνπ ρεηξηζηή θαη θαζνδεγεηή όηαλ απαηηείηαη 

 Αζθάιεηα θνξηίνπ 

 Απνθιεηζηηθά θαηαθόξπθε αλύςσζε θνξηίνπ 

 Αλύςσζε κόλν όηαλ έρνπλ δηαζθαιηζηεί όια ηα παξαπάλσ. 

Ν Σεηξηζηήο πξέπεη λα είλαη άλσ ησλ 18 εηώλ κε εκπεηξία ή εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε γηα ηνπο 

πηζαλνύο θηλδύλνπο. 

Ρα ζρνηληά θαη νη αιπζίδεο πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ην κέγηζην επηηξεπόκελν θνξηίν. Νινο ν 

εμνπιηζκόο ησλ εξγαζηώλ αλύςσζεο πξέπεη λα είλαη : 

 Πσζηά θαηαζθεπαζκέλνο θαη ζπληεξεκέλνο 

 Σσξίο θζνξέο πνπ επεξξεάδνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπο 

 Ππζηεκαηηθά ειεγκέλνο 

 Ρνπνζεηεκέλνο κε αζθάιεηα ζην θνξηίν. 

Γελ πξέπεη λα γίλεηαη ππεξθόξησζε. Νηαλ απαηηνύληαη πνιιά ζρνηληά γηα ιόγνπο επζηάζεηαο ζα 

πξέπεη ην θάζε ζρνηλί λα αληέρεη απν κόλν ηνπ ην θνξηίν. 

Ν ρεηξηζηή θηλεηνύ κεραλήκαηνο ζα πξέπεη λα ειέγμεη όηη ν δξόκνο , νη γέθπξεο , ηα θηήξηα, θαη 

θαιώδηα θ.ι.π. δελ ηνπ δεκηνπξγνύλ πξόβιεκα. 

Νηαλ ε αλπςσηηθή κεραλή είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο δελ πξέπεη λα ππάξρεη θξεκαζκέλν βάξνο. Δπίζεο 

θαλέλα θνξηίν δελ πξέπεη λα κεηαθέξεηαη πάλσ απν ρώξνπο κε εξγαδνκέλνπο. Ν γεξαλόο πξέπεη λα 

βξίζθεηαη ζε ζηαζεξή δηακνξθσκέλε βάζε. 



Ζ ζηαζεξόηεηα θαη ε θέξνπζα ηθαλόηεηα ηνπ εδάθνπο ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηή γηα λα αληέμεη ηα 

ζηαηηθά θαη ηα δπλακηθά θνξηία πνπ πξνθαινύληαη απν ηνλ γεξαλό, ηελ θηλήζή ηνπ θαη ην θνξηίν ηνπ. 

Ξξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε νη εθζθαθέο ζηελ γύξσ πεξηνρή. Ζ βξνρή ή ν δπλαηόο αέξαο πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη ππόςε γηαηί κπνξεί λα επεξξεάζνπλ ηελ ζηαζεξόηεηα ηνπ γεξαλνύ. 

ΠΑΚΞΑΛΗΑ 

Ρν δέζηκν ηνπ θνξηίνπ είλαη αληίζηνηρν ηνπ ηύπνπ ηνπ θνξηίνπ, έηζη ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

αζθαιήο αλύςσζή ηνπ. Ξνιιαπιά δεζίκαηα πξέπεη λα ελώλνληαη κε δαρηπιίδη θαη θάζε έλα απν απηά 

λα ζεθώλεη ην ίδην βάξνο κε ηα ππόινηπα. Πρνηληά, αιπζίδεο ή ζπξκαηόζρνηλα, πξέπεη λα είλαη ηνπ 

ζσζηνύ κεγέζνπο. Πρνηληά, αιπζίδεο θαη ζπξκαηόζρνηλα πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα θζνξέο θαη αλ 

απαηηείηαη λα αληηθαζίζηαληαη. 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΦΝΟΡΗΥΛ 

Ρν επηηξεπόκελν θνξηίν ιεηηνπξγίαο νξίδεηαη από: 

α. ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ γεξαλνύ ή 

β. ηνλ αξκόδην κεραληθό. 

Όηαλ ν ρεηξηζηήο έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ δελ πξέπεη λα ην 

δηαθηλδπλεύεη αιιά λα ελεκεξώλεη ηνλ αλώηεξό ηνπ, ν νπνίνο ζα απνθαζίζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα 

αθνινπζεζνύλ. 

Όηαλ δεκηνπξγεζεί θάπνηνο θίλδπλνο θαηά ηελ κεηαθίλεζε ηνπ θνξηίνπ ή από θάπνην ηκήκα ηνπ 

αλπςσηηθνύ κεραλήκαηνο θαλέλαο εξγαδόκελνο δελ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηνλ ρώξν θίλεζεο ηνπ 

κεραλήκαηνο θαη ν ρεηξηζηήο δελ πξέπεη λα κεηαθηλήζεη ην θνξηίν αλ θάπνηνο εξγαδόκελνο είλαη 

εθηεζεηκέλνο ζε θίλδπλν. 

Ζ ρξήζε δύν ή πεξηζζνηέξσλ γεξαλώλ γηα νπνηνδήπνηε θνξηίν ζα πξέπεη λα γίλεηαη ππό ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ αξκνδίνπ, ν νπνίνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ηεο εξγαζίαο. 

Νη ρεηξηζηέο γεξαλώλ δελ πξέπεη λα πεξλνύλ ηα θνξηία επάλσ από εξγαδόκελνπο εθηόο εάλ δελ 

ππάξρεη άιιε ελαιιαθηηθή ιύζε θαη αθνύ νη εξγαδόκελνη έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηνλ θίλδπλν. 

Γελ επηηξέπεηαη λα παξακέλεη θξεκαζκέλν θνξηίν νύηε λα εξγάδνληαη θάησ από απηό εθηόο αλ έρεη 

επηηξαπεί. 

Ρα θνξηία πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ θαη λα ζηεξηρζνύλ κε αζθάιεηα πξηλ απειεπζεξσζνύλ από ηελ 

αλπςσηηθή κεραλή. 
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1.0. ΠΘΝΞΝΠ 

Απηή ε νδεγία εξγαζίαο εθαξκόδεηαη ζε εξγαζίεο απνζήθεπζεο θαη έρεη ζθνπό ηελ αζθαιή θύιαμε 

ησλ πιηθώλ. 

2.0 ΞΔΘΛΝΡΖΡΔΠ 

Ν εξγνδεγόο ηνπ ρώξνπ θύιαμεο είλαη ππεύζπλνο λα δηαζθαιίζεη όηη: 

 ηα πιηθά θπιάζζνληαη ζσζηά θαη αλάινγα κε ηνπο θηλδύλνπο ηνπο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπο 

 γίλεηαη αζθαιήο δηαρείξηζε πιηθώλ 

 επηθίλδπλα πιηθά (ηνμηθά θ.ι.π.) βξίζθνληαη ζηνλ ρώξν ρξήζεο ηνπο ή ζην ρώξν απνζήθεπζήο 

ηνπο 

 ην πξνζσπηθό πνπ δηαρεηξίδεηαη επηθίλδπλα πιηθά έρεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηνλ θαηάιιειν 

εμνπιηζκό 

 νη απνζεθεπηηθνί ρώξνη έρνπλ ζσζηό αεξηζκό 

 ηα ζήκαηα θαη νη νδεγίεο αζθάιεηαο ησλ πιηθώλ δηαηεξνύληαη 

 απνηξέπεηαη ε κόιπλζε ηνπ εδάθνπο 

 ππάξρεη αζθαιήο πξόζβαζε ζηνπο ρώξνπο θύιαμεο 

 γίλεηαη αζθαιέο μεπαθεηάξηζκα ησλ πιηθώλ 

Ν θύιαθαο είλαη ππεύζπλνο λα δηαζθαιίζεη όηη: 

 δελ γίλεηαη κίμε επηθίλδπλσλ πιηθώλ κέζα ζηνπο ρώξνπο θύιαμεο 

 ε πξόζβαζε επηηξέπεηαη ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό 

 πιηθά δίλνληαη κόλν ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό 



 νη ρώξνη θύιαμεο δηαηεξνύληαη θαζαξνί 

 δελ επηηξέπεηαη ην θάπληζκα ζηνπο ρώξνπο θύιαμεο θαζώο θαη ζε ρώξνπο κε εύθιεθηα πιηθά 

 γίλεηαη ζσζηή δηάζεζε ησλ άδεησλ ζπζθεπαζηώλ 

3.0 ΣΥΟΝΗ ΦΙΑΜΖΠ 

Νη απνζεθεπηηθνί ρώξνη πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη ώζηε λα παξέρνπλ αξθεηό ρώξν θαη επθνιίεο γηα 

ηελ απνζήθεπζε ησλ πιηθώλ. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε εηδηθέο θαηαζθεπέο θύιαμεο, 

ζσζηά ζηεξεσκέλεο ζηνπο ηνίρνπο ή ζηελ νξνθή. 

Νη ρώξνη θύιαμεο πξέπεη λα δηαηεξνύληαη θαζαξνί θαη ηαθηνπνηεκέλνη θαη λα παξέρνπλ ηνλ 

απαηηνύκελν δξόκν δηαθπγήο ζε πεξίπησζε θηλδύλνπ. Ρα πιηθά θαη θηλνύληαη έηζη ώζηε λα κελ 

ππάξμεη κόιπλζε ηνπ εδάθνπο θαη απηό ειέγρεηαη κε θαζεκεξηλνύο ειέγρνπο. 

Γηα ηα πεξηζζόηεξα πιηθά δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε θξνληίδα. Γηα ηα επηθίλδπλα θαη εύθιεθηα πιηθά: 

 Ρα επηθίλδπλα πιηθά πξέπεη λα έρνπλ ζήκα, λα απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ρσξίο άδεηα θαη ε 

δηαρείξηζε ησλ πιηθώλ απηώλ λα γίλεηαη ζύκθσλα κε απηήλ ηελ νδεγία εξγαζίαο. 

 Ρα εύθιεθηα πιηθά πξέπεη λα έρνπλ ην αληίζηνηρν ζήκα, λα βξίζθνληαη ζε αλνηθηνύο ρώξνπο 

κε επαξθή ππξνζβεζηηθό εμνπιηζκό θαη ε δηαρείξηζή ηνπο λα γίλεηαη ζύκθσλα κε απηή ηελ νδεγία. 

4.0 ΔΞΗΘΗΛΓΛΑ ΙΗΘΑ 

Νη ρώξνη θύιαμεο επηθίλδπλσλ πιηθώλ πξέπεη λα είλαη: 

 θιεηζηνί 

 κε ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε 

 κε ζσζηό αεξηζκό 

 κε ζσζηό θσηηζκό 

 εμνπιηζκέλνη κε ζπζθεπή πιύζεο καηηώλ 

 κε άδεηα εηζόδνπ κόλν ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό 

 κε πξνθύιαμε γηα κόιπλζε ηνπ εδάθνπο 

Ρα επηθίλδπλα πιηθά δελ πξέπεη λα απνζεθεύνληαη εάλ δελ ζπλνδεύνληαη από ην Φύιιν Αζθάιεηαο 

ιηθνύ ή δελ έρνπλ νδεγίεο θύιαμεο ζηελ ζπζθεπαζία. Νη ζπζθεπαζίεο δελ πξέπεη λα κέλνπλ αλνηθηέο. 

5.0 ΔΦΙΔΘΡΑ ΙΗΘΑ 

Ρα εύθιεθηα πιηθά πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζε ρώξνπο αλνηθηνύο θαη αλεμάξηεηνπο, νη νπνίνη έρνπλ: 

 αεξηζκό 

 πεξίθξαμε 

 ζήκαλζε 

 ππξνζβεζηηθό ζύζηεκα 

 πξνζηαζία από ηνλ ήιην ή άιιε πεγή ζεξκόηεηαο 

 απαγνξεπκέλε είζνδν ζε κε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό 

 πξνζηαζία γηα κόιπλζε ηνπ εδάθνπο 
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1. Πθνπόο 

Απηή ε νδεγία εξγαζίαο εθαξκόδεηαη ζε όιν ην πξνζσπηθό ηνπ εξγνηαμίνπ όπσο απαηηείηαη. Πθνπόο 

ηεο είλαη λα εμαζθαιίζεη όηη ν Δμνπιηζκόο Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (Δ.Α.Ξ.) ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά όπνπ 

απαηηείηαη. 

2. πεπζπλόηεηεο 

Νη εξγνδεγνί είλαη ππεύζπλνη γηα λα δηαζθαιίζνπλ όηη: 

Όιν ην πξνζσπηθό έρεη εθνδηαζζεί ηνλ θαηάιιειν Δμνπιηζκό Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο 

Όιν ην πξνζσπηθό ρξεζηκνπνηεί ηνλ Δμνπιηζκό Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο ζσζηά 

Ν Δμνπιηζκόο Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο ζπληεξείηαη ζσζηά από ην πξνζσπηθό 

Ν Δμνπιηζκόο Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο αλαλεώλεηαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εξγαζηώλ 

Ρν πξνζσπηθό είλαη ππεύζπλν: λα είλαη ελεκεξσκέλν γηα ηνλ Δμνπιηζκό Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο, λα ην 

ζπληεξεί θαη λα δεηεί αληηθαηάζηαζή ηνπ ζε πεξίπησζε θζνξάο. 

 
3. Γεληθνί Θαλόλεο γηα ηνλ Δμνπιηζκό Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο 

Όπνπ ε πξνζηαζία έλαληη αηπρήκαηνο ή βιάβεο ζηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηήο έθζεζεο ζε 

αληίμνεο ζπλζήθεο, δελ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε άιια κέζα, πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζηνπο 



εξγαδόκελνπο θαηάιιεινο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη ξνπρηζκόο αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

εξγαζίαο θαη ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο. 

Ν Δμνπιηζκόο Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο δίδεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ: 

 Καηηώλ, Νξάζεσο 

 Θεθαιηνύ θαη ιαηκνύ 

 Ξξνζώπνπ 

 Αθνήο 

 Σεξηώλ 

 Ξνδηώλ 

 Ξλεπκόλσλ θαη αλαπλνήο 

 Νιόθιεξνπ ηνπ ζώκαηνο 

Όιν ην πξνζσπηθό αιιά θαη νη επηζθέπηεο νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ Δμνπιηζκό Αηνκηθήο 

Ξξνζηαζίαο. Ζ ρξήζε ηνπ Δμνπιηζκνύ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή. 

Ξξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο εξγνλνκηθέο αξρέο θαηά ηελ επηινγή ηνπ Δμνπιηζκνύ Αηνκηθήο 

Ξξνζηαζίαο. Γεληθά ν Δμνπιηζκόο Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο πξέπεηλα δηαηεξείηαη θαζαξόο θαη λα 

ζπληεξείηαη ζσζηά θαη λα αληηθαζίζηαληαη όηαλ ε πξνζηαζία πνπ δίλεη δελ είλαη επαξθήο. 

Ξαξόηη ηα πεξηζζόηεξα είδε Δ.Α.Ξ. ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, ππάξρνπλ θάπνηα 

πξάγκαηα πνπ νθείινπλ λα ηα έρνπλ όινη όζνη βξίζθνληαη ζην εξγνηάμην : 

1. Θξάλνο 

2. Ξαπνύηζηα πξνζηαηεπηηθά 

3. Ονπρηζκόο πνπ λα μερσξίδεη όηαλ νη εξγαδόκελνη είλαη θνληά ζε ρώξνπο πνπ γίλνληαη 

εξγαζίεο αλύςσζεο. 

Ν επηζπλαπηόκελνο πίλαθαο δείρλεη πνηόο ΔΑΞ απαηηείηαη  γηα θαζε εξγαζία. 

Πηνλ θάζε ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ πηλαθίδεο πνπ λα δείρλνπλ ηνλ εμνπιηζκό πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ είζνδν ζην ρώξν απηό. Απηέο νη πηλαθίδεο δείρλνπλ ζε κπιε θόλην ηνλ εμνπιηζκό 

πνπ απαηηείηαη (ζε άζπξν ρξσκα). 

Δίλαη ζεκαληηθό όηη θάζε είδνο ΔΑΞ παξέρεη δηαθνξεηηθό είδνο θαη βαζκό πξνζηαζίαο , π.ρ. ηα γάληηα 

κπνξεί λα πξνζηαηεύνπλ απν θόςηκν, ζεξκνθξαζία,ειεθηξνπιεμία θ.ι.π. 
Πε όηη αθνξά ηηο ζπγθνιιήζεηο ζα πξέπεη: 

 Αζθαιή πξόζβαζε ζηνπο ζπγθνιιεηέο 

 Άληιεζε ησλ λεξώλ πξηλ ηηο εξγαζίεο ζπγθόιιεζεο 

 Ππληνληζκό κε ηηο άιιεο εξγαζίεο ηνπ ρώξνπ 

 Πσζηή ζηεξέσζε ησλ ζσιήλσλ, ώζηε λα απνθεπρζεί αηύρεκα από ηπρόλ κεηαθίλεζή ηνπο. 

 Θιεηζηό ρώξν γηα ηε ζπγθόιιεζε, αλ απαηηείηαη, κε ζσζηό αεξηζκό. 

 Γηαζεζηκόηεηα ππξνζβεζηηθνύ ζπζηήκαηνο 

 Ηθαλνπνηεηηθή απόζηαζε αλάκεζα ζην ρώξν ησλ ζπγθνιιήζεσλ θαη ρώξνπο θύιαμεο 

εύθιεθησλ πιηθώλ. 

 Δπηδηόξζσζε ή αληηθαηάζηαζε θάζε ραιαζκέλνπ εξγαιείνπ 

 Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία γηα ζπγθνιιήζεηο ζε ππαίζξηνπο ρώξνπο 

 Άδεηα εξγαζίαο αλ νη ζπγθνιιήζεηο γίλνληαη ζε πεξηνξηζκέλν ρώξν ή ζε πεξηβάιινλ κε 

πδξνγνλάλζξαθεο 

 Θαη όηη ν ήρνο ηεο γελλήηξηαο δελ δεκηνπξγεί πξόβιεκα ζην πξνζσπηθό. 

 Νη ζπγθνιιεηέο είλαη εθπαηδεπκέλνη θαη έκπεηξνη 

 Σξεζηκνπνηνύληαη κόλν εθπαηδεπκέλνη βνεζνί 

 Νη ρεηξηζηέο ειέγρνπλ ηηο κεραλέο ζπγθόιιεζεο, ηα θαιώδηα θιπ. 

 Όιεο νη θηάιεο αεξίνπ απνζεθεύνληαη θαηαθόξπθα 

 Νη θηάιεο αεξίνπ έρνπλ ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε 

 Όια ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα γεηώλνληαη 

 
Πε όηη αθνξά ηνπο μπινηύπνπο ζα πξέπεη: 

 ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα πιηθά θαη νη ζθαισζηέο 

 ηα ζεκέιηα θαη ε θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο 



 ε μπιεία θαη ηα ζηεξίγκαηα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ιακβάλνληαο ππόςε ηα θέξνληα 

θνξηία, ηα αλνίγκαηα, ηελ ζεξκνθξαζία ηνπνζέηεζεο θαη ηελ ηαρύηεηα έγρπζεο 

 όπνπ απαηηείηαη πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη αληηζηήξημε 

 ε αληηζηήξημε πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη από θηλνύκελα νρήκαηα, αησξνύκελα θνξηία θ.ι.π. 

 ε αληηζηήξημε πξέπεη λα παξακέλεη ζηε ζέζε ηεο κέρξη λα απνθηήζεη ην ζθπξόδεκα αξθεηή 

αληνρή γηα λα ζηεξίδεη κε αζθάιεηα όρη κόλν ην δηθό ηνπ βάξνο αιιά θαη θάζε εθαξκνδόκελν 

θνξηίν. Γελ πξέπεη λα αθαηξείηαη παξά κόλν αλ δνζεί έγθξηζε από αξκόδην πξόζσπν 

 ε αληηζηήξημε πξέπεη λα είλαη επαξθώο ζηεξηγκέλε γηα ηελ απνθπγή παξακόξθσζεο ή 

κεηαηόπηζεο 

 
Πε όηη αθνξά ηνπο νπιηζκνύο ζα πξέπεη: 

 Νη αλαθεξόκελνη πηζαλνί θίλδπλνη ζα αληηκεησπηζζνύλ θαζώο παξαθάησ: 

 Ζ θνπή, θαηαζθεπή θαη θόξησζε ηνπ νπιηζκνύ ζα γίλεη ζηελ κάλδξα από ηελ νπνία 
ζα αγνξαζζεί θαη εθεί  ππάξρνπλ εηδηθνί θαλνληζκνί εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ. 

 Θαηά ηελ εθθόξησζε - ζπλήζσο κε αλαηξνπή - δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ πιεζίσλ 
εξγαδόκελνη γηαηί ν ζίδεξνο ζπκπεξηθέξεηαη κε κεγάιε ειαζηηθόηεηα. 

 Θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ νπιηζκνύ νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θνξνύλ εηδηθά γάληηα 
ακηάληνπ θαη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη κε αληηηεηαληθό  εκβόιην. 

 
Πε όηη αθνξά ηηο ζθπξνδεηήζεηο ζα πξέπεη: 

 Δθόζνλ νη ζάθνη ηζηκέληνπ κεηαθέξνληαη από εξγαδνκέλνπο, απηνί πξέπεη λα είλαη 
ελδεδνκέλνο γηα λα κελ  έξρεηαη ζε επαθή ην ηζηκέλην  κε ην γπκλό ζώκα. 

 Ρα ηθξηώκαηα κεηαθνξάο (ζέζνπια) πξέπεη λα είλαη ζηαζεξά θαη λα ζηεξίδνληαη κε 
θαξδόληα ζε ζηαζεξό έδαθνο αλά 1,00κ. 

 Νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θέξνπλ γαιόηζεο θαη λα είλαη έκπεηξνη ώζηε λα κελ 
κπιέθνληαη κε ηνλ νπιηζκό. 

 Πηε ζέζε πνπ θαηαιήγεη ε ζέζνπια ή ε πξέζζα δελ πξέπεη λα ππάξρεη εξγαδόκελνο 

(θάησ από  απηά). 

 Γηα λα κελ θαηαξεύζνπλ νη μπιόηππνη ζα εθαξκνζζνύλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ νκάδα 

6ε. 

Πε όηη αθνξά ηνλ εμνπιηζκό, κεηαθνξά, κεηαθίλεζε γαηώλ θαη δηαρείξηζε πιηθώλ ζα πξέπεη: 

Όια ηα νρήκαηα, ν εμνπιηζκόο κεηαθίλεζεο γαηώλ θαη ηα κεραλήκαηα δηαρείξηζεο πιηθώλ πξέπεη: 

 λα δηαηεξνύληαη ζε θαιή θαηάζηαζε 

 λα ηα ρεηξίδνληαη άηνκα ηαηξηθά θαηάιιεια θαη εθπαηδεπκέλα 

 λα έρνπλ πηλαθίδεο κε ηελ έλδεημε: 

α) κηθηνύ βάξνπο 

β) κεγίζηνπ βάξνπο θαηά άμνλα 

γ) ηνπ απόβαξνπ 

 λα έρνπλ ζαιακίζθν γηα πξνζηαζία ηνπ ρεηξηζηή 

Πε όιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ησλ θαηαζθεπώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη νρήκαηα, πξέπεη: 

 λα δηαηίζεληαη αζθαιείο θαη θαηάιιειεο πξνζβάζεηο γη΄ απηά 

 λα ειέγρεηαη θαη λα νξγαλώλεηαη ε θπθινθνξία 

 λα παξέρεηαη επαξθήο ζεκαηνδόηεζε 

 λα ιακβάλνληαη εηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ κε ηε όπηζζελ 

 λα ππάξρεη εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν πνπ ζα θαηεπζύλεη κε ζήκαηα ηνλ νδεγό ή ηνλ ρεηξηζηή 

όπνπ δελ ππάξρεη θαηάιιειε νξαηόηεηα 

 λα ιακβάλνληαη επαξθείο πξνθπιάμεηο όηαλ απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ πνιύ 

θνληά ζε ειεθηξηθνύο αγσγνύο (π.ρ. απνκόλσζε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο) 

 λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα γηα λα απνθεύγεηαη ε πηώζε ησλ ζρεκάησλ ζε θνηιόηεηεο 

εθζθαθώλ ή ζην λεξό. 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΞΡΥΛ 

 εθζθαθείο ζρεδηαζκέλνη γηα αλύςσζε κε αλπςσηηθό κεραληζκό, πξέπεη λα έρνπλ πηλαθίδα ζην 

ζαιακίζθν θαη ζηε κπνύκα, κε επαλάγλσζηε έλδεημε ηνπ κεγίζηνπ αζθαινύο θνξηίνπ 

εξγαζίαο ηνπ αλπςσηηθνύ κεραληζκνύ 



 ηα πηύα πνπ ιεηηνπξγνύλ κε κεραλή εζσηεξηθήο θαύζεο πξέπεη: 

α) λα γεηώλνληαη ή λα πξνζηαηεύνληαη κε άιιν ηξόπν από ηνλ ζηαηηθό ειεθηξηζκό 

β) λα εθνδηάδνληαη κε ππξνζβεζηήξα 

 ε κπνύκα πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη από ηπραία αηώξεζε θαηά ηελ ιεηηνπξγία ή ηελ κεηαθνξά 

 ν ρεηξηζηήο πξηλ αθήζεη ην πηύν πξέπεη λα: 

α) ειεπζεξώζεη ην γεληθό ζπκπιέθηε 

β) ρακειώζεη ηελ αξπάγε ή ηνλ θάδν ζην έδαθνο 

 όηαλ έλαο εθζθαθέαο ιεηηνπξγεί θνληά ζε ηνίρν ή παξόκνηα θαηαζθεπή, πξέπεη λα εκπνδίδεηαη 

ε είζνδνο αηόκσλ ζηε δώλε θηλδύλνπ, ζηελ νπνία είλαη δπλαηόλ λα ζπλζιίβνπλε, όηαλ ε 

κεραλή γπξίδεη. 

ΚΞΝΙΛΡΝΕΔΠ 

Ξξηλ απνρσξήζεη από ηελ κπνπιληόδα ν ρεηξηζηήο πξέπεη: 

 λα εθαξκόζεη ηα θξέλα 

 λα ρακειώζεη ηελ ιεπίδα θαη ηελ πεξόλε αλακόριεπζεο 

 λα ηνπνζεηήζεη ηνλ κνριό κεηαθίλεζεο ζε νπδέηεξε ζέζε 

Όηαλ θηλείηαη ζε αλεθόξα ε ιεπίδα πξέπεη λα κέλεη ρακειά. 

ΘΗΛΖΡΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΑΠΦΑΙΡΝΠΡΟΥΠΖΠ & ΔΞΗΠΡΟΥΠΖΠ 

 Ν αλπςσηήξαο ηνπ αλακείθηε πξέπεη λα είλαη κέζα ζε μύιηλν ή από θύιια κε κεηάιινπ 

θάιπκκα, ην νπνίν λα έρεη παξάζπξν γηα επηζεώξεζε, ιίπαλζε θαη ζπληήξεζε 

 Ρα δνρεία αζθάιηνπ πξέπεη λα έρνπλ θαηάιιεια θαιύκκαηα 

 Ν ςεθαζηήξαο πξέπεη λα εθνδηάδεηαη κε ππξίκαρν θάιπκκα κε παξάζπξν επηζεώξεζεο 

 Γηα λα απνθεύγεηαη ν θίλδπλνο ππξθαγηάο εμαηηίαο ηνπ ζρεκαηηζκνύ αθξνύ: 

α) νη ιέβεηεο πξέπεη λα έρνπλ ζπζθεπή πνπ λα κελ επηηξέπεη ζηνλ αθξό λα θηάζεη ζηνπο 

θαπζηήξεο ή 

β) λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν κή αθξίδνληα πξντόληα 

 Πην εξγνηάμην πξέπεη λα ππάξρεη ζε εηνηκόηεηα ηθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο ππξνζβεζηήξσλ 

 Ρν πιηθό πξέπεη λα θνξηώλεηαη ζηνλ αλπςσηήξα κόλνλ όηαλ έρεη ζεξκαλζεί ην ηύκπαλν 

μήξαλζεο 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε γπκλήο θιόγαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ επηπέδνπ ηεο αζθάιηνπ κέζα ζηε 

δεμακελή 

 Δάλ ζβήζεη κηα θιόγα θαπζηήξα πξέπεη: 

α) λα θιείλεηαη ε παξνρή θαπζίκνπ 

β) λα εθθελώλεηαη εληειώο ν αγσγόο ζέξκαλζεο από ηελ αληιία, γηα λα απνηξαπεί ε επηζηξνθή 

ηεο θιόγαο 

 νη ζπξίδεο επηζεώξεζεο δελ πξέπεη λα αλνίγνληαη όηαλ ππάξρεη πίεζε ζηνλ ιέβεηα 
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1.0. ΠΘΝΞΝΠ 

Πθνπόο απηήο ηεο νδεγίαο εξγαζίαο είλαη λα πξνζηαηέςεη ην πξνζσπηθό πνπ αζρνιείηαη κε ην ξεύκα 

από ειεθηξνπιεμία ή άιιεο βιάβεο. 

2.0 ΞΔΘΛΝΡΖΡΔΠ 

Ν Δξγνδεγόο είλαη ππεύζπλνο λα δηαζθαιίζεη όηη: 

 ππάξρεη άδεηα εξγαζίαο 

 ηα εξγαιεία είλαη γεησκέλα ή δηπιά κνλσκέλα 

 έρεη γίλεη ζπληήξεζε θαη έιεγρνο ζηα εξγαιεία 

 ρξεζηκνπνηείηαη ν απαηηνύκελνο ΔΑΞ 

Νη εξγαδόκελνη είλαη ππεύζπλνη λα: 

 αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνδεγνύ 

 ειέγρνπλ ηα εξγαιεία ηνπο πξηλ ηελ ρξήζε 

 ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ΔΑΞ πνπ ηνπο δόζεθε 

 ειέγρνπλ όηη ε ζπζθεπή είλαη «λεθξή» 



TMHMA Γ' 

3.0 ΚΔΘΝΓΝΗ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

Θαηά ηε εξγαζία κε ειεθηξηθά θπθιώκαηα πξέπεη λα ειεγρζεί όηη: 

 ε παξνρή έρεη δηαθνπεί 

 ε εξγαζία ρσξίο ηελ δηαθνπή ηνπ ξεύκαηνο επηηξέπεηαη κόλν ζε εηδηθέο θαη ειεγρόκελεο 

θαηαζηάζεηο 

 ρξεζηκνπνηείηαη ν απαηηνύκελνο ΔΑΞ 

 ππάξρεη ζήκαλζε πνπ λα πξνζδηνξίδεη ηνλ ρώξν ησλ εξγαζηώλ 

 κόλν έκπεηξν πξνζσπηθό εγθαζηζηά ειεθηξηθά ζπζηήκαηα 

 νη ρώξνη πηλάθσλ είλαη θιεηδσκέλνη 

 ππάξρεη ππξνζβεζηηθό ζύζηεκα ζηνπο ρώξνπο κε ειεθηξνθόξεο εγθαηαζηάζεηο 

 έρεη γίλεη κειέηε γηα ηελ δηαδξνκή ησλ θαισδίσλ 

4.0 ΔΟΓΑΙΔΗΑ 

Γηα ηελ δηαζθάιηζε ζσζηήο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ πξέπεη: 

 ηα θνξεηά εξγαιεία λα κελ έρνπλ ηδηαίηεξα καθξύ θαιώδην 

 ηα εξγαιεία λα έρνπλ ιεηηνπξγία κε 220 Volt θαη γείσζε 

 ηα θαιώδηα δελ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην πέξαζκα ησλ εξγαδνκέλσλ 

 λα γίλεηαη απνζύλδεζε από ην ξεύκα αλ απαηηνύληαη αιιαγέο ή ξπζκίζεηο ζηα εξγαιεία 

5.0 ΠΠΡΖΚΑ ΓΗΑΛΝΚΖΠ 

Αθόκα θαη αλ ην δίθηπν είλαη πξνζσξηλό, απαηηνύληαη κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή 

αηπρεκάησλ: 

 ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη από θζνξέο 

 ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηαθόπηεο δηαθνπήο εύθνια πξνζβάζηκνο 

 ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηηο γεηώζεηο, ηελ πνιηθόηεηα θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ 

ζπλδέζεσλ 

 ηα θαιώδηα πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα από θζνξά 

 

 

 

Ξξόζζεηα ζηνηρεία 

 
1. Γίνδνη πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμην θαη πξόζβαζεο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο 

Ζ πξνζπέιαζε ζην έξγν είλαη άκεζε από ηα ήδε θαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα νδώλ. 

 
2. Γίνδνη θπθινθνξίαο πεδώλ θαη νρεκάησλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ 

Ζ δηέιεπζε θαη παξακνλή αηόκσλ ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ απαγνξεύεηαη εθηόο από ην 
εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζσπηθό ηνπ έξγνπ. Ζ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεηαη από ηνπο ππάξρνληεο δξόκνπο. 

 

3. Σώξνη εγθαηάζηαζεο ηνπ βαζηθνύ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ 

Ρα βαξηά εξγαιεία αζθαιίδνληαη επί ηόπνπ, ελώ ηα κηθξόηεξα (εξγαιεία ρεηξόο κηθξνζπζθεπέο 
θιπ) απνζεθεύνληαη ζηνπο δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο κε επζύλε ησλ εξγαηώλ πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηνύλ. 

 

4. Σώξνη απνζήθεπζεο 

Γελ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία απνζεθώλ θαπζίκσλ, ιηπαληηθώλ θιπ. Νη κηθξέο πνζόηεηεο πνπ 
απαηηνύληαη ζα παξαδίδνληαη θαζεκεξηλά από ηα ηνπηθά πξαηήξηα θαπζίκσλ. 

 

5. Σώξνη ζπιινγήο αρξήζησλ θαη επηθηλδύλσλ πιηθώλ (ζα πεξηγξάθεηαη θαη ν ηξόπνο 
απνθνκηδήο ηνπο) 

Απαηηείηαη ν αλάδνρνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ θαηαζθεπή πεξηθξαγκέλνπ ρώξνπ απνζήθεπζεο 
πιηθώλ (κπαδώλ, ζσιήλσλ, θιπ). 
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6. Σώξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώησλ βνεζεηώλ 

Ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηηο επαξθείο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηνο 
θαη λα πξνβιέςεη θαηάιιεινπο ρώξνπο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ππό δπζκελείο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο (ςύρνο, βξνρή, θαύζσλαο). Πην εξγνηάμην ζα ππάξρεη θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ. Ζ ηαηξηθά 

θάιπςε ησλ εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ ζα γίλεηαη από ην λνζνθνκείν Ιακίαο. 

 

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

Γελ ππάξρνπλ. 

 

8. Πην ηκήκα απηό ελζσκαηώλεηαη επίζεο ε κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηθξησκάησλ, 
εθόζνλ αληηκεησπίδεηαη πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία απηά πξέπεη λα είλαη εηδηθήο 

κνξθήο γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, άιιεο από απηή πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί ηθξησκάησλ (Ξ.Γ. 778/80 θαη Ξ.Γ. 
1073/81) 

Γελ απαηηνύληαη 

 

 
 

 

 

Λνκνζεηηθά θείκελα γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο 

 
Θαηαρσξίδνληαη εδώ θσηναληίγξαθα ησλ λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ, ησλ νπνίσλ έρεη γίλεη αλαθνξά 

ζηνλ πίλαθα ηνπ Ρκήκαηνο Γ ηνπ ΠΑ. 

 

                  ΠΛΡΑΜΖ 

             Ιακία, 10/02/2022 

                                                               ΙΑΚΗΑ,   10 /02/2022 

                                                                     Ν Ξξντζηάκελνο ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΝΓΝΞΝΗΗΑΠ  

            ΔΙΔΛΖ ΣΑΙΒΑΛΡΕΖ                                                    & ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΘΩΛ ΟΘΚΗΠΔΩΛ 

             Ξνιηηηθόο Κεραληθόο 
                                           

    

    
                                                                     ΠΩΡΖΟΗΝΠ ΟΗΕΝΠ 

           ΗΩΑΛΛΖΠ ΒΝΙΓΑΟΖΠ                                                  ΡΝΞΝΓΟΑΦΝΠ  ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 

           Κεραληθόο Σσξ/μηαο-Ξνιενδνκίαο   

             & Ξεξ. Αλαπηπμεο                                          

ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ 

                                                                                              Ιακία, 10/02/2022 

                                                                                Ζ ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΟΗΑ              

                                                                                     ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΓΡΔ 

 

     ΗΩΑΛΛΑ   ΠΔΟΔΚΔΡΖ 

        Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο 

   

 
                     ΑΦΟΝΓΗΡΖ ΞΝΙΗΡΝΞΝΙΝ 

                                                                                                                Αξρηηέθησλ Κεραληθόο 
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