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ΦΑΘΔΙΝΠ    ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ   ΘΑΗ   ΓΔΗΑΠ 

( Φ.Α. ) 
 

 
 ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξόπν θαη ζύκθσλα κε ηνπο Νόκνπο, Γηαηάγκαηα, 
Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ αθνξνύλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα 
ησλ εξγαδνκέλσλ. Δλδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη νη επόκελεο δηαηάμεηο, νη νπνίεο ζα 
εθαξκόδνληαη όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ εθάζηνηε θαηά ην ρξόλν ηεο εθαξκνγήο ηνπο: 

 Σν ΠΓ 413/77 (ΦΔΚ 128 Α/1977 «Πεξί αγνξάο, κεηαθνξάο θαη θαηαλαιώζεσο εθξεθηηθώλ 
πιώλ», 

 Σν ΠΓ 778/80 (ΦΔΚ 193 Α/1980) «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθώλ 

εξγαζηώλ»,  

 Σν ΠΓ 1073/81 (ΦΔΚ 260 Α/1981) «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηώλ εηο 
εξγνηάμηα νηθνδνκώλ θαη πάζεο θύζεσο έξγσλ αξκνδηόηεηνο Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ»,  

 ΤΑ ΙΙ-5ε/Φ/17402/84 «Καλνληζκόο Μεηαιιεπηηθώλ θαη Λαηνκηθώλ Δξγαζηώλ» (931/Β), Ν 
1428/84 θαη Ν 2115/93,  

 To N 1430/84 (ΦΔΚ 49 Α/1984) «Κύξσζε ηεο 62 Γηεζλνύο ύκβαζεο Δξγαζίαο πνπ αθνξά ηηο 
δηαηάμεηο αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία», 

 Σν Ν. 1568/85 (ΦΔΚ 177 Α/1985) «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 39 ηνπ Ν 1836/89 (79/Α) «Πξνώζεζε 
ηεο απαζρόιεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 Σελ Κ.Τ.Α. 88555/3293/88 

 Σν ΠΓ 294/88 (ΦΔΚ 138 Α/1988) «Διάρηζηνο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηερληθνύ αζθαιείαο θαη 

γηαηξνύ εξγαζίαο, επίπεδν γλώζεσλ θαη εηδηθόηεηα ηερληθνύ αζθαιείαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 
εθκεηαιιεύζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1, παξ. 1 ηνπ Ν 1568/85»,  

 Σν ΠΓ 225/89 (ΦΔΚ 106 Α/1989) «Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηα Τπόγεηα Σερληθά Έξγα»,  

 Σν ΠΓ 157/92 (ΦΔΚ 74 Α/1992) «Δπέθηαζε ησλ ΠΓ θαη ΤΑ πνπ εθδόζεθαλ κε ηηο 
εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ Ν 1568/85 ζην Γεκόζην, ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ»,  

 Σν ΠΓ 395/94 (ΦΔΚ 220 Α/1994) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε 
ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο εξγαδνκέλνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ», ζε ζπλδπαζκό κε ηα ΠΓ 89/99 (ΦΔΚ 94 Α/1999), 
396/94 (ΦΔΚ 220 Α/1994) θαη 304/00 (ΦΔΚ 241 Α/2000),  

 Σν ΠΓ 17/96 (ΦΔΚ 11 Α/1996) «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ», 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζε ζπλδπαζκό κε ην ΠΓ 159/99 (ΦΔΚ 157 Α/1999), 

 ΠΓ 305/96 (ΦΔΚ 212 Α/1996) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα 
εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 
92/57/ΔΟΚ»,  

 Η Τπνπξγηθή Απόθαζε 3046/304/30-1-89 (ΦΔΚ 59Γ) «Κηηξηνδνκηθόο θαλνληζκόο» (Δηδηθά ην 
‘Άξζξν 5, παξ. 4,2 γηα ηε ρξήζε εθξεθηηθώλ) 



 Η Τπνπξγηθή Απόθαζε Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 31245/νηθ/22-5-93 «πζηάζεηο γηα θαηεδαθίζεηο θηηξίσλ», 
κε θαη’ αλαινγία εθαξκνγή ηεο ζε θαηεδαθίζεηο ππαξρόλησλ ηερληθώλ έξγσλ θηι.) 

 
 
 
 
  ΓΔΛΗΘΑ 

 
 ΔΗΓΝΠ ΔΟΓΝ θαη ΣΟΖΠΖ ΑΡΝ  

Με ηελ παξνύζα κειέηε, πξνϋπνινγηζκνύ 47.132,24 € πξνβιέπνληαη λα γίλνπλ 
εξγαζίεο ειεθηξνθσηηζκνύ ζηελ πιαηεία «Αγίνπ Βαζηιείνπ» Μαληακάδνπ θαζώο θαη ησλ 
παξαθείκελσλ δξόκσλ, ώζηε λα αληηθαηαζηαζνύλ ηα ππάξρνληα θσηηζηηθά πνπ είλαη 
ζήκεξα ηνπνζεηεκέλα ζε μύιηλεο θνιώλεο ηνπ ΓΔΓΓΗΔ. 

 

 ΑΘΟΗΒΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ  

Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ ζην Γεκνηηθό Γηακέξηζκα Μαληακάδνπ. 
 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΩΛ ΘΟΗΩΛ ΡΝ ΔΟΓΝ 

ΚΤΡΙΟ ηνπ έξγνπ είλαη ν Γήκνο Λέζβνπ πνπ εθπξνζσπείηαη από ην Γεκνηηθό ηνπ 

πκβνύιην. 
Ο ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΑ ησλ εθηεινύκελσλ εξγαζηώλ νξίδεηαη από ηνλ Γ/ληε ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 
 

 Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ  

Ο αλάδνρνο ζα αλαδεηρζεί κε αλνηρηή δεκνπξαζία όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηα 
ηεύρε δεκνπξάηεζεο. 

 

 ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ 

ύκθσλα θαη κε ηα αλαθεξόκελα ζηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο, ε ζπκβαηηθή πξνζεζκία 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε δύν (2) κήλεο από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο 

ζύκβαζεο. 
 

 ΞΟΝΒΙΔΞΝΚΔΛΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ ΠΡΝ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ  

ύκθσλα θαη κε ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Μειέηεο ηνπ έξγνπ, νη εξγαζίεο πνπ 

πξνβιέπεηαη λα εθηειεζηνύλ είλαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο. Ο αξηζκόο ησλ εξγαδόκελσλ πνπ ζα 
εξγάδνληαη ζπγρξόλσο ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν δελ πξνβιέπεηαη  λα ππεξβεί ηνπο ηξείο (3) γηα 

θάζε θαηεγνξία εξγαζηώλ θαη ηνπο δέθα ζπλνιηθώο. 
 

 ΞΟΝΒΙΔΞΝΚΔΛΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΝΙΑΒΩΛ, ΞΔΟΓΝΙΑΒΩΛ ΘΑΗ 

ΑΡΝΑΞΑΠΣΝΙΝΚΔΛΩΛ ΠΡΝ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ  
 

Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα  απαζρνιεί ζπλερώο 

ζην εξγνηάμην ηνπιάρηζηνλ έλαλ Μεραλνιόγν Μεραληθό ΠΔ θαη έλαλ Μεραλνιόγν Μεραληθό ΣΔ 
 

 ΠΛΡΝΛΗΠΡΖΠ ΠΔ ΘΔΚΑΡΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΔΘΞΝΛΖΠΖ 

ΡΝ ΔΟΓΝ ΘΑΗ ΠΛΡΑΘΡΖΠ ΡΝ Φ.Α.. 
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζε νξηζκό πληνληζηή ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ν νπνίνο ζα παξαθνινπζεί ηελ νξζή ηήξεζε ησλ θαλόλσλ 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, όπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ζην παξόλ ηεύρνο. 
Παξάιιεια ζα αζρνιείηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Φ.Α.Τ. θαη .Α.Τ. αλ πξνθύπηνπλ αιιαγέο ή 

πεξαηηέξσ παξαηεξήζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
Ο ζπληνληζηήο αζθαιείαο ζα είλαη εηδηθόηεηαο πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη ζα απαζρνιείηε 



ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 294/88. 

Παξάιιεια ν αλάδνρνο πξηλ ηεο έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε εθ ησλ 
πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε πξνο ηελ αξκόδηα επηζεώξεζε εξγαζίαο ζύκθσλα κε ην πξνεδξηθό 

δηάηαγκα 305/96, παξ. 12-13, άξζξν 3. 
Δπίζεο ζα ζπκπιεξώλεηαη αλειιηπώο ην Ηκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθαιείαο θαζώο θαη εηδηθό 

Βηβιίν Αηπρεκάησλ. 

  
 

 
  

 ΚΖΡΟΩΝ ΡΝ ΔΟΓΝ  

 
 ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΔΟΓΝ  

ύκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο πξνβιέπεηαη λα 

γίλνπλ εξγαζίεο πνπ έρνπλ σο εμήο:  

 
ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΑ 

 Έληερλε απνμήισζε ησλ ιηζόζηξσησλ θαη δηαινγή ησλ πιαθώλ κε ζθνπό ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο.  
 Δξγαζίεο θαζαίξεζεο ζθπξνδέκαηνο 

 Σνπνζέηεζε λέσλ ππόγεησλ ειεθηξηθώλ γξακκώλ πξνζηαηεπκέλεο από ζσιήλα αλαιόγνπ 

δηαηνκήο ησλ θαισδίσλ πνπ ζα νδεύνπλ από απηή. 

 Σνπνζέηεζε αγσγνύ γείσζεο δηαηνκήο S=25mm2 

 Δγθηβσηηζκόο ησλ ειεθηξηθώλ γξακκώλ κε ζθπξόδεκα. 

 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε επίηνηρσλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ.   

 Καηαζθεπή βάζεο ζηήξημεο ηνπ ηζηνύ θσηηζκνύ. 

 Σνπνζέηεζε ηζηνύ, αλάξηεζε θαη ζύλδεζε ηνπ θσηηζηηθώλ  

 Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε pillar γηα ηελ ζηήξημε ηνπ θηβσηίνπ ΓΔΗ θαη ειεθηξηθνύ 

πίλαθα δηαλνκήο. Καηαζθεπή θαη ζύλδεζε γεησηή ηύπνπ Δ. 

 
 ΞΑΟΑΓΝΣΔΠ ΚΔΙΔΡΖΠ  

Αλαιπηηθά νη παξαδνρέο, νη εθηεινύκελεο εξγαζίεο θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ 

ρξεζηκνπνηνύκελσλ πιηθώλ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο αξκνδίσο ζεσξεκέλεο 
κειέηεο.  

Ιδηαίηεξε έκθαζε έρεη δνζεί ζηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκώλ πεξί πξνζβάζεσο ησλ 
εκπνδηδόκελσλ αηόκσλ ζηα δεκόζηα θηίξηα. 

 

 
 ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΘΑΗ ΘΑΛΝΛΔΠ ΠΡΝ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ 

 

 Γελ αλαηίζεηαη δνπιεηά ζε θαλέλα άηνκν αλ δελ είλαη ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά 

θαηάιιειν γη’ απηήλ. 
 Όια ηα άηνκα ζην εξγνηάμην πξέπεη λα θνξνύλ θαηάιιειν θξάλνο αζθαιείαο. 

Δμαηξνύληαη νη ρώξνη ησλ γξαθείσλ, πγηεηλήο, αλάπαπζεο θαη νη θακπίλεο θνξηεγώλ, 

θνξησηώλ θαη νρεκάησλ. 

 Όια ηα άηνκα ζην εξγνηάμην πξέπεη λα θνξνύλ θαηάιιεια ππνδήκαηα. Η ειάρηζηε 

απαίηεζε γηα ηα ππνδήκαηα εξγαζίαο είλαη λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθή κεηαιιηθή επέλδπζε 
γηα ηα δάρηπια θα ηε ζόια. 

 Η αζθαιήο πξνζέγγηζε θαη έμνδνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζε όιεο ηηο εξγαζίεο θαη 

ρώξνπο. 
 Όινη νη νδεγνί θαη ρεηξηζηέο εμνπιηζκνύ πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ νδηθή 

ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Όια ηα άηνκα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη  κε ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο ηνπ εξγνηαμίνπ. 



 Φσηηέο κε ζθνπό ηε ζέξκαλζε δελ επηηξέπνληαη ζην εξγνηάμην. 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε αιθνόι ζηνπο ρώξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Καλέλα άηνκν δελ ζα μεθηλά ηελ εξγαζία ηνπ εάλ δελ είλαη θαηάιιεια ληπκέλν. Οη 

εξγάηεο δελ επηηξέπεηαη λα θνξνύλ ειαθξηά ξνύρα , ζνξηο, θαη λα είλαη γπκλνί από ηε 

κέζε θαη πάλσ. 
 Η είζνδνο γηα εξγαζία ζε πεξηνξηζκέλνη ρώξν δελ επηηξέπεηαη εάλ δελ εθδνζεί θαη 

επηθπξσζεί γξαπηή άδεηα. 

 Καλέλα άηνκν δελ επηηξέπεηαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη , απνκαθξύλεη , ηξνπνπνηήζεη , 

ραιάζεη , θαηαζηξέςεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν, ζήκαλζε ή εμνπιηζκό αζθαιείαο. 
 Όιν ην πξνζσπηθό είλαη ππνρξεσκέλν λα αλαθέξεη νπνηαδήπνηε αλαζθαιή θαηάζηαζε 

εξγαζίαο θαη λα απεπζπλζεί γηα βνήζεηα αλ δελ κπνξεί λα ηελ ειέγμεη κόλν ηνπ. 

 Σν εξγνηάμην πξέπεη λα δηαηεξείηε θαζαξό. Όια ηα ζθνππίδηα πξέπεη λα ελαπνηίζεληαη 

ζηνπο παξερόκελνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. 
 Κακία εξγαζία λα κελ μεθηλά εάλ δελ ππάξρεη ν θαηάιιεινο θσηηζκόο. 

 Μόλν εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα λα ρεηξίδνληαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Σα πιηθά θαη γεληθόηεξα νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ζα κπνξνύζε θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο λα 

ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδόκελσλ, ζα ζηαζεξνπνηείηε κε 

θαηάιιειν θαη αζθαιή ηξόπν. 

 Θα ππάξρεη επθξηλήο θαη εκθαλήο ζήκαλζε θαη  πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμηαθνύ ρώξνπ  θαη 

γεληθόηεξα  ηνπ ρώξνπ όπνπ εθηεινύληαλ εξγαζίεο. 
 Όια ηα νρήκαηα ,ηα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα αιιά θαη ηα κεραλήκαηα δηαθίλεζεο  

πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

 ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ζσζηά θαη από πξόζσπα  εθνδηαζκέλα κε ηηο απαηηνύκελεο 

άδεηεο (νη νδεγνί θαη νη ρεηξηζηέο ζα έρνπλ ιάβεη ηε ζρεηηθή εθπαίδεπζε) 
ζύκθσλα  κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία . 

 ζα ιακβάλνληαη όια ηα πξνιεπηηθά κέηξα ,ώζηε λα απνθεύγεηαη ε πηώζε ηνπο 

ζε ρώξνπο εθζθαθήο θαη λεξό. 

 Θα έρνπλ όια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, άδεηεο θιπ πνπ αθνξνύλ ηα κεραλήκαηα ή 

ηνλ νδεγό θαη ζα είλαη ζηελ δηάζεζε ησλ ειεγθηηθώλ αξρώλ. 
 Οη εγθαηαζηάζεηο θαη γεληθά ν κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο δηαηεξνύληαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 

 
 

 ΔΙΑΣΗΠΡΔΠ ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΣΩΟΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

 

 Πηαζεξόηεηα, αληνρή θαη ζηεξεόηεηα. 
Σα πιηθά θαη γεληθόηεξα νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνύζε θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο λα 
ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα  
ζηαζεξνπνηείηαη κε θαηάιιειν θαη αζθαιή ηξόπν. 
Η πξόζβαζε ζηηο ζηέγεο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε επηθάλεηα θαηαζθεπαζκέλε από πιηθά κε 

επαξθνύο αληνρήο επηηξέπεηαη κόλνλ εθόζνλ παξέρεηαη ν αλαγθαίνο εμνπιηζκόο ή ηα  θαηάιιεια 

κέζα πξνθεηκέλνπ ε εξγαζία λα δηεμαρζεί θαηά ηξόπν αζθαιή. 
Οη θηλεηέο ή ζηαζεξέο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ βξίζθνληαη ζε ύςνο ή ζε βάζνο πξέπεη λα είλαη 

ζηεξεέο θαη ζηαζεξέο αλάινγα κε: 

     α.   Σνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηέο 
     β.   Σα αλώηαηα θνξηία πνπ ελδέρεηαη λα θέξνπλ θαη ηελ 
          θαηαλνκή ηνπο. 
     γ.   Σηο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο πνπ είλαη δπλαηόλ λα 
          ππνζηνύλ. 
Αλ ηα ππνζηεξίγκαηα θαη ηα ππόινηπα ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ απηώλ δελ δηαζέηνπλ εγγελή 
επζηάζεηα, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε επζηάζεηα ηνπο κε θαηάιιεια θαη αζθαιή κέζα ζηεξέσζεο, 

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



ησλ ελ ιόγσ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Η ζηαζεξόηεηα θαη ε ζηεξεόηεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πξέπεη λα ειέγρνληαη θαηάιιεια, ηδίσο 
κεηά από ελδερόκελε αιιαγή ηνπ ύςνπο ή ηνπ βάζνπο ησλ ζέζεσλ απηώλ. 

 
 Απνζήθεπζε πιηθώλ 

Οη απνζεθεπηηθνί ρώξνη δηαηεξνύληαη θαζαξνί θαη ηαθηνπνηεκέλνη. 
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ην θάπληζκα ζηνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο. 
Απνθεύγεηαη όζν ην δπλαηόλ ε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ. 
Τπάξρνπλ επαξθή ππξνζβεζηηθά κέζα θαη θαηάιιεια ζπληεξεκέλα. 
Τπάξρεη ζήκαλζε γηα ηε ζέζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ θαη ησλ δηόδσλ δηαθπγήο. 
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ε πξόζβαζε ζηνπο κε έρνληεο εξγαζία. 
Οη εξγαδόκελνη θάλνπλ ρξήζε ησλ αηνκηθώλ κέζσλ πξνζηαζίαο. 
Η απνζήθεπζε ησλ πιηθώλ γίλεηαη κε ην πξνθαζνξηζκέλν ζρέδην απνζήθεπζεο. 
Τπάξρεη ζήκαλζε γηα ηε ζέζε ησλ πιηθώλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρώξν. 
Σα πιηθά είλαη αζθαιηζκέλα από ηπρόλ πηώζε ή θύιηζε ηνπο. 

 
 Ξηώζεηο αληηθεηκέλωλ. 

Οη εξγαδόκελνη  πξέπεη λα πξνθπιάζζνληαη, εθόζνλ είλαη ηερληθά εθηθηό, από ηηο 
πηώζεηο αληηθεηκέλσλ κε κέζα  ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο. 
Σα πιηθά θαη ν εμνπιηζκόο πξέπεη λα θπιάζζνληαη ή λα ζηνηβάδνληαη θαηά ηξόπν ώζηε 
λα απνθεύγεηαη ε θαηάξξεπζε ή αλαηξνπή ηνπο. 
Δθόζνλ είλαη αλαγθαίν, πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ζηεγαδόκελνη δηάδξνκνη ζην εξγνηάμην ή 
λα θαζίζηαηαη αδύλαηε ε πξόζβαζε  ζηηο επηθίλδπλεο δώλεο. 
 
 

 Δγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ελέξγεηαο. 
Οη εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη νύησο 
ώζηε λα κελ απνηεινύλ θίλδπλν ππξθαγηάο ή έθξεμεο θαη λα παξέρνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηελ 

απαξαίηεηε πξνζηαζία θαηά ησλ θηλδύλσλ ειεθηξνπιεμίαο από  άκεζε ή έκκεζε επαθή. 

Καηά ην ζρεδηαζκό, ηελ θαηαζθεπή, ηελ επηινγή ηνπ πιηθνύ θαη ησλ δηαηάμεσλ 
πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ην είδνο θαη ε ηζρύο ηεο δηαλεκόκελεο 
ελέξγεηαο, ε επίδξαζε εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ θαη ε ηερληθή ηθαλόηεηα ησλ αηόκσλ πνπ 
έρνπλ πξόζβαζε ζε ηκήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο. 
Οη εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ελέξγεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ, ηδίσο νη εγθαηαζηάζεηο πνπ 
ππόθεηληαη ζε εμσηεξηθέο επηδξάζεηο, πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα ζπληεξνύληαη ηαθηηθά. 
Οη πξνϋπάξρνπζεο ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα 
εληνπίδνληαη, λα ειέγρνληαη θαη λα  επηζεκαίλνληαη επθξηλώο. 
Δθόζνλ ππάξρνπλ ελαέξηνη ειεθηξνθόξνη αγσγνί, πξέπεη λα εθηξέπνληαη έμσ από ην 
εξγνηάμην είηε λα ηίζεληαη εθηόο ηάζεο. Δάλ απηό δελ είλαη δπλαηόλ, πξέπεη λα 
ηνπνζεηνύληαη θξάγκαηα ή πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα πξνθεηκέλνπ ηα νρήκαηα θαη νη 
εγθαηαζηάζεηο λα παξακέλνπλ ζε απόζηαζε. ε πεξίπησζε πνπ νρήκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ 
νθείινπλ λα πεξάζνπλ θάησ από ηνπο αγσγνύο απηνύο, πξέπεη λα γίλνληαη νη  
θαηάιιειεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη λα ιακβάλεηαη ε θαηάιιειε ελαέξηα πξνζηαζία. 
 

 Νδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ. 
Οη νδνί δηαθπγήο θαη νη έμνδνη θηλδύλνπ πξέπεη λα  παξακέλνπλ ειεύζεξεο θαη λα νδεγνύλ κε ην 

ζπληνκόηεξν  δπλαηό ηξόπν ζε αζθαιή πεξηνρή. 
ε πεξίπησζε θηλδύλνπ, όιεο νη ζέζεηο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα  κπνξνύλ λα εθθελώλνληαη 

γξήγνξα θαη ππό ζπλζήθεο κέγηζηεο αζθάιεηαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. 



Ο αξηζκόο, ε θαηαλνκή θαη νη δηαζηάζεηο ησλ νδώλ δηαθπγήο θαη εμόδσλ θηλδύλνπ εμαξηώληαη 

από ηε ρξήζε, ηνλ εμνπιηζκό  θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ ρώξσλ εξγαζίαο, θαζώο 
θαη από ην κέγηζην αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ κπνξεί λα     βξίζθνληαη εθεί. 

Οη εηδηθέο νδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη ζύκθσλα κε ην 
Π.Γ.105/95 "Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο ή θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε 

ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ " (67/Α). Η ζήκαλζε απηή πξέπεη λα έρεη ηελ απαξαίηεηε 

αληνρή θαη λα ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιεια ζεκεία. 
Οη νδνί δηαθπγήο, νη έμνδνη θηλδύλνπ, όπσο θαη νη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο θαη νη ζύξεο πξόζβαζεο 

ζ' απηνύο, δελ πξέπεη λα θξάζζνληαη από αληηθείκελα, ώζηε λα κπνξνύλ λα  ρξεζηκνπνηεζνύλ 
αλεκπόδηζηα αλά πάζα ζηηγκή. 

ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θσηηζκνύ, νη νδνί δηαθπγήο θαη νη έμνδνη θηλδύλνπ πνπ ρξεηάδνληαη 
θσηηζκό πξέπεη λα δηαζέηνπλ εθεδξηθό θσηηζκό επαξθνύο έληαζεο. 

 

 Ξπξαλίρλεπζε θαη ππξόζβεζε. 
Αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηηο  δηαζηάζεηο θαη ηε ρξήζε ησλ 
ρώξσλ, ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκό, ηα θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
ρξεζηκνπνηνπκέλσλ νπζηώλ θαη πιηθώλ  θαζώο θαη ην κέγηζην αξηζκό ησλ αηόκσλ     
πνπ κπνξνύλ λα βξίζθνληαη εθεί, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη επαξθήο αξηζκόο θαηάιιεισλ 
ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ θαη, εθόζνλ  ρξεηάδεηαη, αληρλεπηέο ππξθαγηάο θαη ζπζηήκαηα 
ζπλαγεξκνύ. 
Σα ελ ιόγσ ππξνζβεζηηθά κέζα, νη αληρλεπηέο ππξθαγηάο θαη ηα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνύ πξέπεη 
λα  ειέγρνληαη θαη λα ζπληεξνύληαη ηαθηηθά. Πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη δνθηκέο  θαη 

αζθήζεηο θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
Σα κε απηόκαηα (ρεηξσλαθηηθά) ππξνζβεζηηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εύθνια πξνζηηά, εύρξεζηα 

θαη λα επηζεκαίλνληαη ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 105/95 "Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε 

αζθάιεηαο ή θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ  νδεγία 92/58/ΔΟΚ" (67/Α). Η 
ζήκαλζε απηή πξέπεη λα έρεη ηελ     απαξαίηεηε  αληνρή θαη λα ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιεια 

ζεκεία. 
 

 Αεξηζκόο 
Λακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ κεζόδσλ εξγαζίαο θαη ηεο ζσκαηηθήο πξνζπάζεηαο ηελ νπνία 

θαηαβάιινπλ νη εξγαδόκελνη, πξέπεη λα  πξνβιέπεηαη ε παξνρή θαζαξνύ αέξα ζε επαξθείο 
πνζόηεηεο. 

Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη  εγθαηάζηαζε αεξηζκνύ, πξέπεη λα ηεξείηαη ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 
θαη λα κελ εθζέηεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε ξεύκαηα αέξα πνπ βιάπηνπλ ηελ πγεία. 

Πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζύζηεκα ειέγρνπ γηα ηελ αλαγγειία ησλ βιαβώλ, εθόζνλ απηό 
είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 
Απνζέζεηο θαη ξύπνη πνπ ελδέρεηαη λα ελέρνπλ άκεζν θίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ιόγσ κόιπλζεο ηνπ εηζπλενκέλνπ αέξα, πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηαρέσο. 

 

 Έθζεζε ζε εηδηθνύο θηλδύλνπο 
Οη εξγαδόκελνη δελ πξέπεη λα εθηίζεληαη ζε ερνζηάζκεο  βιαβεξέο  γηα ηελ πγεία ηνπο νύηε ζε 

εμσηεξηθέο βιαβεξέο επηδξάζεηο (π.ρ. αέξηα, αηκνί, ζθόλεο). 
Δάλ νη εξγαδόκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα εηζέξρνληαη ζε  δώλεο όπνπ ν αέξαο ελδέρεηαη λα 

πεξηέρεη ηνμηθέο ή βιαβεξέο νπζίεο, λα έρεη ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε νμπγόλν ή ηέινο λα  είλαη 
εύθιεθηνο, ν αέξαο εληόο ησλ δσλώλ απηώλ πξέπεη λα     ειέγρεηαη θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξόιεςε θάζε θηλδύλνπ. 

Οη εξγαδόκελνη δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εθηίζεληαη ζε επηθίλδπλε αηκόζθαηξα θιεηζηνύ 
ρώξνπ θαη πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα παξαθνινπζνύληαη ζπλερώο από έμσ θαη λα  ιακβάλνληαη όιεο 

νη απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο πξνθεηκέλνπ λα     κπνξεί λα ηνπο παξαζρεζεί απνηειεζκαηηθή θαη 
άκεζε βνήζεηα. 

 



 Θεξκνθξαζία 
Η ζεξκνθξαζία ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ αλζξώπηλνπ 

νξγαληζκνύ θαηά ην ρξόλν εξγαζίαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο εθαξκνδόκελεο  κεζόδνπο 
εξγαζίαο, ηε ζσκαηηθή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ νη εξγαδόκελνη θαη ηηο θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο ησλ επνρώλ ηνπ έηνπο. 
 

 Φπζηθόο θαη ηερλεηόο θωηηζκόο ηωλ ζέζεωλ εξγαζίαο, ηωλ ρώξωλ 
θαη ηωλ νδώλ θπθινθνξίαο ζην εξγνηάμην. 

Οη ζέζεηο εξγαζίαο, νη ρώξνη θαη νη νδνί θπθινθνξίαο πξέπεη όζν είλαη δπλαηό λα δηαζέηνπλ 
επαξθή θπζηθό θσηηζκό θαη λα θσηίδνληαη θαηάιιεια θαη επαξθώο κε ηερλεηό θσηηζκό θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λύρηαο θαη όηαλ ην θσο ηεο εκέξαο δελ επαξθεί  εθόζνλ είλαη απαξαίηεην, πξέπεη 
λα ρξεζηκνπνηνύληαη θνξεηέο πεγέο θσηηζκνύ κε πξνζηαζία θαηά ησλ θξαδαζκώλ. Σν ρξώκα 

ηνπ ηερλεηνύ θσηόο δελ πξέπεη λα αιινηώλεη ή λα επεξεάδεη ηελ νπηηθή αληίιεςε ησλ ζεκάησλ 

ή ησλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο. 
Οη εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνύ ησλ ρώξσλ, ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο  θαη ησλ νδώλ θπθινθνξίαο 

πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη θαηά ηξόπν ώζηε ην είδνο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ θσηηζκνύ λα κε 
δεκηνπξγεί  θίλδπλν εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο. 

Οη ρώξνη, νη ζέζεηο εξγαζίαο θαη νη νδνί θπθινθνξίαο ζηνπο  νπνίνπο νη εξγαδόκελνη είλαη 
ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλνη ζε θηλδύλνπο ιόγσ βιάβεο ηνπ ηερλεηνύ θσηηζκνύ πξέπεη λα είλαη  

εθνδηαζκέλνη κε θσηηζκό αζθαιείαο επαξθνύο έληαζεο. 

 

 Θύξεο θαη πύιεο 
Οη ζπξόκελεο ζύξεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα αζθάιεηαο ην  νπνίν λα απνηξέπεη 
ηνλ εθηξνρηαζκό θαη ηελ πηώζε ηνπο. Οη ζύξεο θαη νη πύιεο πνπ αλνίγνπλ πξνο ηα πάλσ 
πξέπεη λα   είλαη εθνδηαζκέλεο κε ζύζηεκα αζθάιεηαο, ην νπνίν λα ηηο εκπνδίδεη λα 
μαλαπέθηνπλ. 
Οη ζύξεο θαη νη πύιεο πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηηο νδνύο δηάζσζεο πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη 
θαηάιιεια. 

Αθξηβώο δίπια από ηηο πύιεο πνπ πξννξίδνληαη, θπξίσο γηα ηελ πξνζπέιαζε νρεκάησλ, θαη 
εθόζνλ ε δηάβαζε γηα ηνπο πεδνύο δελ είλαη αζθαιήο, πξέπεη λα ππάξρνπλ ζύξεο γηα ηελ 

θπθινθνξία ησλ πεδώλ επθξηλώο επηζεκαηλόκελεο θαη κνλίκσο  ειεύζεξεο. 

Οη κεραληθέο ζύξεο θαη πύιεο πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ ρσξίο  θίλδπλν αηπρήκαηνο γηα ηνπο 
εξγαδνκέλνπο θαη λα έρνπλ, γηα πεξίπησζε θηλδύλνπ, κεραληζκνύο αθηλεηνπνίεζεο εύθνια 

αλαγλσξίζηκνπο θαη πξνζηηνύο θαη λα κπνξνύλ, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο ελέξγεηαο, 
λα αλνίγνπλ κε ρεηξνθίλεην  κεραληζκό, εθηόο εάλ αλνίγνπλ απηόκαηα. 

Οη ζύξεο θηλδύλνπ πξέπεη λα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ. 

Οη ζύξεο θηλδύλνπ δελ πξέπεη λα είλαη θιεηζηέο, θαηά ηξόπν  πνπ λα κελ κπνξεί λα ηηο 
αλνίμεη νηνδήπνηε, εύθνια θαη  ακέζσο, ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 
Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ζπξόκελσλ θαη πεξηζηξεθόκελσλ ζπξώλ σο  ζπξώλ θηλδύλνπ. 
ηηο δηαθαλείο ζύξεο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη επηζήκαλζε, ζην ύςνο ησλ καηηώλ. 

Οη ζύξεο θαη πύιεο πνπ αλνίγνπλ θαη πξνο ηηο δπν θαηεπζύλζεηο πξέπεη λα είλαη δηαθαλείο 
ή λα έρνπλ δηαθαλή θαηλώκαηα. 
Δθόζνλ νη δηαθαλείο ή δηαθώηηζηεο επηθάλεηεο ησλ ζπξώλ θαη ππιώλ δελ είλαη 
θαηαζθεπαζκέλεο από πιηθά αζθαιείαο θαη ππάξρεη θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνύ ησλ 
εξγαδνκέλσλ από ηπρόλ  ζξαύζκαηα ηνπο, νη επηθάλεηεο απηέο πξέπεη λα   
πξνζηαηεύνληαη από ρηππήκαηα πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ηε ζξαύζε ηνπο. 
 

 Νδνί θπθινθνξίαο - Εώλεο θηλδύλνπ. 
Οη νδνί θπθινθνξίαο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα  θιηκαθνζηάζηα, νη ζηαζεξέο θιίκαθεο, νη 

απνβάζξεο θαη νη ξάκπεο θόξησζεο, πξέπεη λα ππνινγίδνληαη, λα ηνπνζεηνύληαη, λα 

δηεπζεηνύληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ώζηε λα  κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη εύθνια, κε 



πιήξε αζθάιεηα θαη ζύκθσλα κε ηνλ πξννξηζκό ηνπο, ρσξίο νη εξγαδόκελνη πνπ  απαζρνινύληαη 

θνληά ζε απηέο ηηο νδνύο θπθινθνξίαο λα     δηαηξέρνπλ νηνλδήπνηε θίλδπλν. 
Ο ππνινγηζκόο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ νδώλ θπθινθνξίαο πξνζώπσλ ή θαη εκπνξεπκάησλ, 

πεξηιακβαλόκελσλ θαη εθείλσλ όπνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θνξηώζεηο θαη εθθνξηώζεηο, πξέπεη λα 
γίλεηαη κε βάζε ην αλακελόκελν αξηζκό ρξεζηώλ θαη ην είδνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Δθόζνλ δηα 

ησλ ελ ιόγσ νδώλ θπθινθνξίαο δηέξρνληαη κεηαθνξηθά κέζα, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη επαξθήο 

απόζηαζε αζθαιείαο ή απνηειεζκαηηθά κέζα πξνζηαζίαο γηα  ηνπο άιινπο ρξήζηεο. Οη νδνί 
απηνί πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη επθξηλώο, λα ειέγρνληαη ηαθηηθά θαη λα ζπληεξνύληαη. 

Οη νδνί θπθινθνξίαο νρεκάησλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε επαξθή απόζηαζε από ζύξεο, πύιεο, 
δηαβάζεηο πεδώλ, δηαδξόκνπο θαη θιηκαθνζηάζηα. 

Δθόζνλ ζην εξγνηάμην ππάξρνπλ δώλεο πεξηνξηζκέλεο πξόζβαζεο, νη δώλεο απηέο ζα πξέπεη λα 
είλαη εθνδηαζκέλεο κε ζπζηήκαηα  πνπ εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν κε εμνπζηνδνηεκέλσλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο 
επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηηο επηθίλδπλεο δώλεο. Οη επηθίλδπλεο δώλεο πξέπεη λα  επηζεκαίλνληαη 

επθξηλώο. 
 

 Απνβάζξεο θαη ξάκπεο θόξηωζεο. 
Οη απνβάζξεο θαη νη ξάκπεο θόξησζεο εθθόξησζεο πξέπεη λα  αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαζηάζεηο 
ηνπ κεηαθεξνκέλνπ θνξηίνπ. 

Οη απνβάζξεο θόξησζεο - εθθόξησζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ κηα ηνπιάρηζηνλ έμνδν. 
Οη ξάκπεο  θόξησζεο - εθθόξησζεο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ  αζθάιεηα ζηνπο εξγαδόκελνπο 
θαηά ηεο πηώζεο. 

 

 Σώξνο γηα ηελ ειεπζεξία θηλήζεωλ ζηε ζέζε εξγαζίαο. 
Η επηθάλεηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο πξέπεη λα ππνινγίδεηαη θαηά ηξόπν ώζηε ην πξνζσπηθό λα 
δηαζέηεη επαξθή ειεπζεξία γηα ηηο  δξαζηεξηόηεηεο ηνπ, ιακβάλνληαο ππόςε θάζε παξόληα 

απαξαίηεην εμνπιηζκό ή πιηθό. 

 

 Ξξώηεο βνήζεηεο 
Ο εξγνδόηεο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ θαζ' νηαλδήπνηε ζηηγκή παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ  εηδηθά εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνύ. 
Πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηε κεηαθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πθίζηαληαη αηύρεκα ή 

παξνπζηάδνπλ αηθλίδηα αδηαζεζία πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξαζρεζεί        ηαηξηθή βνήζεηα. 
ε πεξίπησζε πνπ είλαη απαξαίηεην ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ εξγνηαμίνπ ή ηνπ  είδνπο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πξέπεη λα πξνβιέπνληαη έλαο ή πεξηζζόηεξνη ρώξνη πξώησλ βνεζεηώλ. 

Οη ρώξνη πξώησλ βνεζεηώλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλνη κε ηηο απαξαίηεηεο 
εγθαηαζηάζεηο θαη πιηθά πξώησλ βνεζεηώλ, λα είλαη εύθνια πξνζπειάζηκνη  κε θνξεία θαη λα 

θέξνπλ ζήκαλζε ζύκθσλα κε ην Π.Γ.105/95 "Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε 
αζθάιεηαο ή θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ" (67/Α). 

Τιηθό πξώησλ βνεζεηώλ πξέπεη λα ππάξρεη ζε όια ηα κέξε  πνπ είλαη απαξαίηεην ιόγσ ησλ 

ζπλζεθώλ εξγαζίαο. Σν πιηθό απηό πξέπεη λα θέξεη θαηάιιειε ζήκαλζε θαη λα  είλαη εππξόζηην. 
Η δηεύζπλζε θαη ν αξηζκόο ηειεθώλνπ ηεο ηνπηθήο ππεξεζίαο παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ πξέπεη 

λα επηζεκαίλεηαη επθξηλώο. 
 

 Σώξνη πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθόο εμνπιηζκόο. 
Απνδπηήξηα θαη ηκαηηνθπιάθηα. 
ηε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα ηίζεληαη θαηάιιεια απνδπηήξηα, εθόζνλ είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα θνξνύλ εηδηθά ξνύρα εξγαζίαο θαη δελ κπνξεί γηα ιόγνπο          πγείαο ή 

εππξέπεηαο, λα ηνπο δεηεζεί λα αιιάδνπλ ζε άιιν ρώξν. Σα απνδπηήξηα απηά πξέπεη λα είλαη  
εππξόζηηα, λα έρνπλ επαξθή ρσξεηηθόηεηα θαη λα είλαη          εμνπιηζκέλα κε θαζίζκαηα. 

Σα απνδπηήξηα πξέπεη λα έρνπλ επαξθείο δηαζηάζεηο θαη λα δηαζέηνπλ εμνπιηζκό ν νπνίνο λα 



επηηξέπεη ζε θάζε  εξγαδόκελν λα ζηεγλώλεη, εθόζνλ είλαη απαξαίηεην, ηα ξνύρα εξγαζίαο ηνπ 

θαη ηα πξνζσπηθά ηνπ ξνύρα θαη αληηθείκελα, θαη λα ηα θιεηδώλεη. Δάλ νη ζπλζήθεο  εξγαζίαο ην 
απαηηνύλ (π.ρ. επηθίλδπλεο νπζίεο,          πγξαζία, ξύπνη) ηα ξνύρα εξγαζίαο πξέπεη λα 

κπνξνύλ λα θπιάζζνληαη μερσξηζηά από ηα πξνζσπηθά ξνύρα θαη  αληηθείκελα. 
ηε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα ηίζεληαη μερσξηζηά απνδπηήξηα γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο. 

Δθόζνλ δελ απαηηνύληαη απνδπηήξηα, θάζε εξγαδόκελνο πξέπεη λα έρεη ζηε          δηάζεζε ηνπ 

έλα ρώξν πνπ λα κπνξεί λα θιεηδώλεη ηα  ξνύρα ηνπ θαη ηα πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα. 

Νηνπο (θαηαησληζηήξεο) θαη ληπηήξεο. 
Δθόζνλ επηβάιιεηαη από ην είδνο εξγαζίαο ή γηα ιόγνπο πγηεηλήο, νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα έρνπλ 
ζηε δηάζεζε ηνπο ηα θαηάιιεια ληνπο ζε επαξθή αξηζκό. 

Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ρσξηζηέο αίζνπζεο ληνπο, γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο. 
Οη αίζνπζεο ληνπο πξέπεη λα έρνπλ επαξθείο δηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ ν θάζε εξγαδόκελνο λα 
κπνξεί λα ηηο  ρξεζηκνπνηεί άλεηα θαη ππό ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο          πγηεηλήο. 

Σα ληνπο πξέπεη λα έρνπλ δεζηό θαη θξύν ηξερνύκελν  λεξό. 
Δθόζνλ δελ απαηηνύληαη αίζνπζεο ληνπο, πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο αξηζκόο          

θαηάιιεισλ ληπηήξσλ κε ηξερνύκελν λεξό (εθόζνλ είλαη  απαξαίηεην, δεζηό) θνληά ζηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη ηα  απνδπηήξηα. Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ρσξηζηνί ληπηήξεο, γηα άλδξεο  θαη 
γπλαίθεο εθόζνλ απηό είλαη απαξαίηεην γηα ιόγνπο εππξέπεηαο. 

Δάλ νη αίζνπζεο ληνπο ή ληπηήξσλ θαη ηα απνδπηήξηα είλαη ρσξηζηά ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνύλ κε 
επθνιία κεηαμύ ηνπο. 

Απνρσξεηήξηα θαη ληπηήξεο. 
Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο εηδηθνύο ρώξνπο κε επαξθή αξηζκό 
απνρσξεηεξίσλ θαη  ληπηήξσλ, ζύκθσλα κε ηελ πγεηνλνκηθή δηάηαμε        Γ1/9900/27.11.74  

"Πεξί ππνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξίσλ| (1266/Β) πνπ ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο  
απνθάζεηο Γ1/2400/26.3.75 (371/Β) θαη Αηβ/2055/4.3.80          (338/Β) θαη νη νπνίνη πξέπεη λα 

βξίζθνληαη θνληά ζηε ζέζε εξγαζίαο, ζηνπο ρώξνπο αλάπαπζεο, ζηα απνδπηήξηα θαη ζηνπο 
ρώξνπο ληνπο ή ληπηήξσλ. 

Υώξνη αλάπαπζεο θαη θαηαιύκαηα. 
Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο  εππξόζηηνπο ρώξνπο αλάπαπζεο ή θαη 
θαηαιύκαηα ζύκθσλα  κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

Οη ρώξνη αλάπαπζεο ή / θαη ηα θαηαιύκαηα πξέπεη λα έρνπλ επαξθείο δηαζηάζεηο θαη λα δηαζέηνπλ 
ηξαπέδηα θαη θαζίζκαηα κε ξάρε ζε αξηζκό πνπ λα αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Αλ δελ ππάξρνπλ ηέηνηνη ρώξνη, πξέπεη λα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνύ άιινη ρώξνη γηα 

παξακνλή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ. 
ηελ πεξίπησζε ησλ κνλίκσλ θαηαιπκάησλ, θαη εθόζνλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε έθηαθηεο κόλνλ 

πεξηζηάζεηο, απηά πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ επαξθείο ρώξνπο πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθό εμνπιηζκό, 
εληεπθηήξην θαη αλαπαπηήξην. Πξέπεη επίζεο λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε θξεβάηηα, εξκάξηα ηξαπέδηα 

θαη θαζίζκαηα κε ξάρε αλάινγα κε ηνλ  αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη, 

ελδερνκέλσο, ζηελ παξνπζία εξγαδνκέλσλ θαη ησλ δύν θύισλ. 
ηνπο ρώξνπο αλάπαπζεο θαη ζηα θαηαιύκαηα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ κε  θαπληζηώλ από ηελ όριεζε ηνπ θαπλνύ. 
 

 Έγθπεο  θαη γαινπρνύζεο κεηέξεο. 

Οη έγθπεο θαη νη  γαιαρνύζεο κεηέξεο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαηαθιίλνληαη πξνο 
αλάπαπζε ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο. 

 Δξγαδόκελνη κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Οη ρώξνη εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη δηαξξπζκηζκέλνη έηζη ώζηε  λα ιακβάλνληαη ππόςε, θαηά 
πεξίπησζε, νη απαηηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Η δηάηαμε απηή εθαξκόδεηαη,  

ηδίσο, γηα ηηο ζύξεο, ηηο νδνύο επηθνηλσλίαο, ηα     θιηκαθνζηάζηα, ηα ληνπο, ηνπο ληπηήξεο, ηα 

απνρσξεηήξηα  θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύλ ή ζηηο νπνίεο απαζρνινύληαη 
άκεζα εξγαδόκελνη κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 



 Γηάθνξεο δηαηάμεηο. 

Ο πεξηβάιινλ ρώξνο θαη ε πεξίκεηξνο ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα έρνπλ επθξηλή θαη εκθαλή 

ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε, ώζηε λα είλαη επθξηλώο νξαηνί θαη αλαγλσξίζηκνη. 
ηε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην εξγνηάμην πξέπεη λα  ηίζεηαη πόζηκν λεξό θαη, ελδερνκέλσο 

έλα άιιν θαηάιιειν κε αιθννινύρν πνηό ζε επαξθή πνζόηεηα, ηόζν ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο, 
όζν θαη θνληά ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο. 

ηνπο εξγαδνκέλνπο πξέπεη λα παξέρνληαη επθνιίεο γηα λα ιακβάλνπλ ηα γεύκαηα ηνπο θάησ από 

ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο θαη ελδερνκέλσο επθνιίεο γηα λα παξαζθεπάδνπλ ηα γεύκαηα ηνπο θάησ 
από ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο. 

 
 

 ΔΗΓΗΘΔΠ ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ 

 Θέζεηο θεληξηθώλ παξνρώλ δηθηύσλ θαη θεληξηθώλ δηαθνπηώλ, ζα ζεκαλζνύλ ώζηε λα 

κελ πξνθιεζνύλ βιάβεο αιιά θαη επηθίλδπλεο  θαηαζηάζεηο γηα ηελ πγεία ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ  

 Οκνίσο ζα γίλνπλ ζπλελλνήζεηο γηα ηα δίθηπα ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. 

 Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ηηο εθάζηνηε πξόηππεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη ηειηθήο επηινγήο ηεο 

ππεξεζίαο. 
 

 
 ΝΓΖΓΗΔΠ ΘΑΗ ΣΟΖΠΗΚΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

Γηα ηηο Η/Μ εξγαζίεο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. 

Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα δνζεί ζηνλ έιεγρν όισλ ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ γηα ηπρόλ θαθνηερλίεο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ 

ιεηηνπξγία ησλ ζεκαηνδνηώλ 

 

Κπηηιήλε, ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝΠ 2016 

                                                                                                                                                                          
 
                                                                                                                 

     Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ                                                              
ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 
                      Ζ ΓΗΔΘΛΡΟΗΑ ΡΓΙ 
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