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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 
(Ρ.Δ. 305/1996, ΑΘΟ 3, ΡΑΑΓΑΦΟΙ 3, 7, 8, 9, 10, 11) 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΗΣΕΩΝ 

Αρ. Εγγράφου ΤΙΤΛΟΣ: 

Αρ. 
Ανακεϊρ. 

Ημερομθνία. 
Ρεριγραφι/Αιτία 

Ανακεϊρθςθσ 

Εκπονικθκε από τον Συντονιςτι  

Α & Υ τθσ Μελζτθσ 
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ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. ΤΜΗΜΑ Αϋ – ΓΕΝΙΚΑ 

2. ΤΜΗΜΑ Βϋ – ΜΘΤΩΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

3. ΤΜΗΜΑ Γϋ – ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΕΙΣ 

4. ΤΜΗΜΑ Δϋ – ΟΔΘΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΘΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

5. ΤΜΗΜΑ Eϋ – ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΙΘΕΩΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΕΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Α  - ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΗΩΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ (Φ.Α.Υ.) αποτελεί αρχείο πλθροφοριϊν του τι ζχει 

καταςκευαςτεί για ζνα ςυγκεκριμζνο ζργο και περιζχει ςτοιχεία που κα είναι διακζςιμα 

για τθ δομι και τισ υπθρεςίεσ που περιγράφονται και ςχετίηονται με τουσ κινδφνουσ 

αςφάλειασ και υγείασ. Σκοπόσ των πλθροφοριϊν είναι να ενθμερωκεί οποιοςδιποτε 

χρειαςτεί να κακαρίςει, ςυντθριςει, κακαιρζςει ι επεκτείνει μζροσ των εργαςιϊν. 

Απαιτείται προςεκτικόσ ςχεδιαςμόσ προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί ότι θ δομι και το 

περιεχόμενο ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ των μελλοντικϊν χρθςτϊν. 

Ο παρϊν Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του ΡΔ 

305/96, τθσ ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/177/2001 με Αρ.Φυλ. 266/01, υλοποιικθκε ςφμφωνα με τισ 

εγκυκλίουσ 52206/36/97 (Οδθγίεσ ςχετικά με το Ρ.Δ. 305/96 για τθν αςφάλεια και τθν 

υγεία ςτα εργοτάξια) και τθν 130159/7-05-1997 (Εγκφκλιοσ Εφαρμογισ του Ρ.Δ. 305/96) 

και εκπονικθκε αποκλειςτικά για το ςυγκεκριμζνο ζργο που αναφζρεται θ μελζτθ. Ο 

αρχικόσ Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ περιλαμβάνει πλθροφορίεσ οι οποίεσ κα πρζπει να 

λθφκοφν υπόψθ από τον Ανάδοχο καταςκευισ του ζργου ςτα πλαίςια τθσ διαχείριςθσ τθσ 

Αςφάλειασ και τθσ Υγείασ κατά τθ φάςθ καταςκευισ, ϊςτε με τθν παράδοςθ του ζργου να 

περιζχει όλα τα χριςιμα ςτοιχεία. 

Ρεριλαμβάνει κατά μεγάλο μζροσ ςτοιχεία και πλθροφορίεσ για το ζργο «ωσ 

καταςκευάςκθ» τα οποία κα ςυλλζγονται και ενςωματϊνονται ςτον Φ.Α.Υ. ςε διαδοχικζσ 

ενθμερϊςεισ του, από τον ςυντονιςτι Α & Υ ςτθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, από τον 

ιδιοκτιτθ, τουσ ςυντθρθτζσ και τουσ χριςτεσ του ζργου ςε μεταγενζςτερουσ τθσ 

καταςκευισ χρόνουσ. 

Θ ςφνταξθ του Φ.Α.Υ. αποτελεί ευκφνθ του Συντονιςτι Αςφάλειασ και Υγείασ (Στάδιο 

Μελζτθσ).  

Πλα τα άτομα που εμπλζκονται ςτθν προετοιμαςία του Φ.Α.Υ. πρζπει να διαςφαλίςουν ότι 

κα ςυλλζγονται μόνο ςχετικζσ πλθροφορίεσ. Είναι εξίςου ςθμαντικό να εξαςφαλιςτεί ότι 

δεν κα παραλθφκοφν ςχετικά ςτοιχεία. 

Ο μελετθτισ και Συντονιςτισ Αςφάλειασ και Υγείασ τθσ μελζτθσ εξαςφαλίηει ότι όλεσ οι 

ςχετικζσ πλθροφορίεσ που αφοροφν τα χαρακτθριςτικά του τεχνικοφ, και που ίςωσ να 

χρειαςτεί να λθφκοφν υπόψθ κατά τθ διάρκεια επικείμενων εργαςιϊν 
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(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυντιρθςθσ) κατά τθ διάρκεια ηωισ του τεχνικοφ, 

προωκοφνται ςτο Συντονιςτι Αςφάλειασ και Υγείασ του Αναδόχου. 

Αρμόδιοσ για τθν επικαιροποίθςθ του παρόντοσ Φ.Α.Υ. κα είναι ο ςυντονιςτισ αςφάλειασ 

κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

Ο Ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου κα πρζπει επίςθσ να λάβει υπόψθ τα ακόλουκα: 

(α)  Συνζπειεσ των τροποποιιςεων μελζτθσ που προτείνονται από τον ίδιο  

(β) Λεπτομερείσ απαιτιςεισ τθσ Νομοκεςίασ για τθν Αςφάλεια και τθν Υγεία των 

Εργαηομζνων  

(γ)   Ρροδιαγραφζσ προμθκευτϊν εξοπλιςμοφ και υλικϊν που κα ενςωματωκοφν ςτο ζργο   

(πχ Θ/Μ εξοπλιςμόσ, αςφαλτικά μίγματα) 

Σθμειϊνεται ότι ο Φ.Α.Υ. αποτελεί αναπόςπαςτο και ηωντανό ςτοιχείο τόςο τθσ 

καταςκευισ όςο και τθσ λειτουργίασ του ζργου και πρζπει να ανακεωρείται, κάκε φορά 

που κρίνεται απαραίτθτο, ϊςτε να ανταποκρίνεται ζγκαιρα ςτισ λειτουργικζσ και 

καταςκευαςτικζσ απαιτιςεισ, όπωσ αυτζσ κα προκφπτουν κατά τθν εξζλιξθ των 

εργαςιϊν. 
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ΤΜΗΜΑ Α’ 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΚΑΙ ΧΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

Υδραυλικό Ζργο – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΥΓΟΥ,  

ΔΘΜΟΥ ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ . 

2. ΑΚΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Το εξεταηόμενο ζργο  καταςκευάηεται ςτον : 

 Οικιςμό Ρφργο, Δ.Ε. Ορεςτιάδασ, Διμου Ορεςτιάδασ 

3. ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΟΥ: 

Ο φορζασ υλοποίθςθσ του ζργου, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, κα πρζπει να μεριμνιςει 

για τθν ζκδοςθ όλων των απαραίτθτων αδειϊν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ζργου. 

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΙΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ: 

Πνοματεπϊνυμο Διεφκυνςθ 
Ημερ/μθνία 

κτιςεωσ 

Τμιμα του ζργου 
όπου υπάρχει 

ιδιοκτθςία 

Δ.Ε.Υ.Α. Ορεςτιάδασ Αγ. Θεοδϊρων 202 , 
Ορεςτιάδα 
Τ.Κ.: 682 00 

  

5. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ. ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Εταιρεία 
Πνομα 

αρμόδιου για 
επικοινωνία 

Διεφκυνςθ / τθλζφωνο / Αρ. Φαξ / 
ςτοιχεία επικοινωνίασ/ Email 

1  Δ.Ε.Υ.Α. Ορεςτιάδασ 
Αναςτάςιοσ  

Μίντηιασ 

Αγ. Θεοδϊρων 202 , Ορεςτιάδα 
Τ.Κ.: 682 00, 25520 23474 

6. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

 Εταιρεία 
Πνομα αρμόδιου 
για επικοινωνία 

Διεφκυνςθ / τθλζφωνο / Αρ. Φαξ / ςτοιχεία 
επικοινωνίασ/ Email 

1 Θα καθοριςτεί μετά την   
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 Εταιρεία 
Πνομα αρμόδιου 
για επικοινωνία 

Διεφκυνςθ / τθλζφωνο / Αρ. Φαξ / ςτοιχεία 
επικοινωνίασ/ Email 

δημοπράτηςη. 

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΡΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ / ΑΝΑΡΟΣΑΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Φ.Α.Υ.  

Πνοματεπϊνυμο Ιδιότθτα Διεφκυνςθ 
Ημερομθνία 

αναπροςαρμογισ 

Δ.Ε.Υ.Α. ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ  
Αγ. Θεοδϊρων 202 , Ορεςτιάδα 

Τ.Κ.: 682 00, 25520 23474 
 

8. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 

 Εταιρεία 
Πνομα αρμόδιου 
για επικοινωνία 

Διεφκυνςθ / τθλζφωνο / Αρ. Φαξ / ςτοιχεία 
επικοινωνίασ/ Email 

1  Δ.Ε.Υ.Α. ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΜΙΝΤΗΙΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Αγ. Θεοδϊρων 202 , Ορεςτιάδα 

Τ.Κ.: 682 00, 25520 23474 

9. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 Εταιρεία 
Πνομα αρμόδιου για 

επικοινωνία 
Διεφκυνςθ / τθλζφωνο / Αρ. Φαξ / 

ςτοιχεία επικοινωνίασ/ Email 

1  
Θα καθοριςτεί μετά την 
δημοπράτηςη. 

  

2.    

3.    
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ΤΜΗΜΑ Β’ 

ΜΗΤΩΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

1. Ειςαγωγι 

(Θα αναπτυχκεί από τον Ανάδοχο καταςκευισ του ζργου) 

2. Ρίνακασ απογραφισ που κα εμφανίηει περιλθπτικά τα επί μζρουσ ζργα, 
εγκαταςτάςεισ, εξοπλιςμό κλπ. που ςυγκροτοφν το όλο Ζργο. 

(Ραράδειγμα) 

Α/Α 
Ρεριγραφι επί μζρουσ 

Ζργων 
Χ.Θ. Αρχισ 

Χ.Θ. 
Τζλουσ 

Σχετ. Αρ. Κουτιοφ Υποβολισ (Θα 
ςυμπληρωθοφν από τον Ανάδοχο 

καταςκευήσ) 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

3. Τεφχοσ για όλεσ τισ δοκιμζσ και διαδικαςίεσ Ροιοτικοφ Ελζγχου  

(Τα ςτοιχεία κα ςυμπλθρωκοφν από τον ανάδοχο καταςκευισ του ζργου) 

4. Ρεριγραφικι ζκκεςθ των κυρίων φάςεων εργαςιϊν, των μεκόδων που 
χρθςιμοποιικθκαν, των δυςκολιϊν κλπ. 

(Τα ςτοιχεία κα ςυμπλθρωκοφν από τον ανάδοχο καταςκευισ του ζργου) 

5. Το Μθτρϊο Ζργου κα πρζπει επίςθσ να περιλαμβάνει: Σειρά φωτογραφιϊν 
που λιφκθκαν ςε διάφορεσ φάςεισ των εργαςιϊν. 

(Τα ςτοιχεία κα ςυμπλθρωκοφν από τον ανάδοχο καταςκευισ του ζργου) 
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6. Τεχνικι περιγραφι του ζργου  

6.1 Ρεριγραφι μελετθτικισ λφςθσ  

 
Το παρόν ζργο αφορά ςτθν : 
Αντικατάςταςθ υφιςτάμενου εςωτερικοφ υδραγωγείου του οικιςμοφ Ρφργου του Διμου 
Ορεςτιάδασ ςτα όρια του εγκεκριμζνου όριο οικιςμοφ ςυνολικοφ μικουσ 11.920,00 μ. 
Για τθ περίπτωςθ του εςωτερικοφ δικτφου το μικοσ των δικτφων που κα καταςκευαςτεί 
είναι ςυνολικά 11.920,00 μ. και αναλφεται ωσ εξισ : 

 1.110,00 μ.  HDPE 140 10 atm 

 8.540,00 μ.  HDPE  90  10 atm. 

 2.270,00 μ. HDPE  63  10 atm. 

 

Θ εκςκαφι του ορφγματοσ για τθν τοποκζτθςθ των δικτφων γίνεται είτε με μθχανικά μζςα 
είτε χειρονακτικά ςε ςθμεία που υπάρχουν δίκτυα κοινισ ωφζλειασ. Θ τομι του ορφγματοσ 
γίνεται με αρμοκόφτθ ςε περιπτϊςεισ που οι αγωγοί τοποκετοφνται κάτω από 
αςφαλτόδρομο ι τςιμεντόδρομο. 
Οι αγωγοί τοποκετοφνται ςε βάκουσ 0.80 μ. (απόςταςθ πάνω άντυγασ – εδάφουσ) και 
εδράηεται εγκιβωτίηονται και επικαλφπτεται με άμμο ορυχείου ι χειμάρρου ςφμφωνα με 
τθν ΕΤΕΡ ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-01-03-02:2017, πάχοσ κάτω ςτρϊςθσ ζδραςθσ 0,10 μ. και 
πάχοσ επικάλυψθσ 0,20 (ςυνολικό πάχοσ ζδραςθσ και εγκιβωτιςμοφ και επικάλυψθσ 
D+0.30). Το πλάτοσ των ςκαμμάτων είναι από 0.60 μ. 
Το υλικό επίχωςθσ είναι κραυςτό αμμοχάλικο λατομείου ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ ΕΛΟΤ ΤΡ 
1501-08-01-03-02:2017 ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ των οδϊν 
Σε περιπτϊςεισ αςφαλτόδρομων εντόσ του οικιςμοφ μθ κεντρικϊν δρόμων  μετά τθν 
επανεπίχωςθ με κραυςτό αμμοχάλικο λατομείου ακολουκεί αποκατάςταςθ του 
αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ με : 

 Διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ υλικοφ οδοςτρωςίασ με αδρανι υλικά λατομείου, 

κατά ςτρϊςεισ πάχουσ ζωσ 15 cm και ςυνολικοφ πάχουσ ίςου με το προχπάρχον. 

 Εφαρμογι αςφαλτικισ προεπάλειψθ. 

 Αποκατάςταςθ αςφαλτικζσ ςτρϊςθσ μζςου πάχουσ 5 cm. 

 

Στθν επαρχιακι οδό Ορεςτιάδασ – Ηϊνθσ μετά τθν επανεπίχωςθ με κραυςτό αμμοχάλικο 
ακολουκεί αποκατάςταςθ του αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ με : 

 Διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ υλικοφ οδοςτρωςίασ με αδρανι υλικά λατομείου, 

κατά ςτρϊςεισ πάχουσ ζωσ 15 cm και ςυνολικοφ πάχουσ ίςου με το προχπάρχον. 

 Εφαρμογι αςφαλτικισ προεπάλειψθ. 

 Αςφαλτικι ςτρϊςθ βάςθσ με αςφαλτόμιγμα, παραςκευαηόμενο εν κερμϊ ςε 

μόνιμθ εγκατάςταςθ, ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 50 mm 

 Διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ αςφαλτομίγματοσ παραγόμενου εν κερμϊ ςε μόνιμθ 

εγκατάςταςθ, ςυνολικοφ πάχουσ ίςου με το προχπάρχον κατά ςτρϊςεισ 

ςυμπυκνωμζνου πάχουσ ζωσ 50 mm. 
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 Εφαρμογι αςφαλτικισ ςυγκολλθτικισ επάλειψθσ ςτθν περίπτωςθ  εφαρμογισ 

διπλισ αςφαλτικισ ςτρϊςθσ. 

Σε περιπτϊςεισ τςιμεντόδρομων εντόσ του οικιςμοφ ςε κεντρικοφσ δρόμουσ μετά τθν 
επανεπίχωςθ με αμμοχάλικο ακολουκεί αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ με : 

 Καταςκευι ςτρϊςθσ βάςθσ οδοςτρωςίασ με αδρανι υλικά λατομείου, 

ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10 m, με τθ μεταφορά του αργοφ υλικοφ ςτον τόπο των 

ζργων, ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-03-03-00:2018 

 Καταςκευι ςτρϊςθσ ςκυροδζματοσ πάχουσ 0,10 m, C20/25 ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-01-01-01-00:2017, ΕΤΕΡ ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-01-01-02-00, ΕΤΕΡ ΕΛΟΤ ΤΡ 

1501-01-01-03-00:2017, ΕΤΕΡ ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-01-01-04-00:2017 , ΕΤΕΡ ΕΛΟΤ ΤΡ 

1501-01-01-05-00, ΕΤΕΡ ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-01-01-07-00. 

 
Σε περιπτϊςεισ αγροτικϊν οδϊν εντόσ του οικιςμοφ μετά τθν επανεπίχωςθ με 
διαβακμιςμζνο κραυςτό αμμοχάλικο ακολουκεί αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ με : 

 Επίςτρωςθ αγροτικϊν οδϊν με αμμοχαλικϊδθ υλικά, ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ ΕΛΟΤ 

ΤΡ 1501-08-01-03-02:2017 

 
Τα ειδικά τεμάχια ςφνδεςθσ, (φλάντηεσ, ςυςτολζσ, καμπφλεσ 90ο, καμπφλεσ 45ο) είναι από 
HDPE3θσ γενιάσ εκτόσ από ειδικζσ περιπτϊςεισ που κα υποδείξει θ υπθρεςία. 
Τοποκετοφνται δικλείδεσ διακοπισ με ςκοπό το διαχωριςμό του δικτφου ςε μικρότερα 
τμιματα. Οι δικλείδεσ τοποκετοφνται μζςα ςε φρεάτια δικλείδων διαςτάςεων 1,50 x 1,50. 
Συνολικά προβλζπεται θ καταςκευι τριάντα ζξι (36) φρεατίων. 
Οι αγωγοί εκκζνωςθσ του εξωτερικοφ υδραγωγείου κα είναι από HDPE3θσ γενιάσ D50mm 
και ςχεδιάηονται ϊςτε να διοδεφουν τα φδατα ςε κατάλλθλουσ αποδζκτεσ ιτοι φυςικά 
ρζματα ι τάφρουσ αποςτράγγιςθσ και τοποκετοφνται μζςα ςτα απλά τυπικά φρεάτια 
εκκζνωςθσ. Ρροβλζπεται θ καταςκευι φρεατίων εκκζνωςθσ ςε τρία (3) ςθμεία. 
Οι βαλβίδεσ ειςαγωγισ εξαγωγισ αζρα διπλισ ενζργειασ, παλινδρομικοφ τφπου 
ονομαςτικισ πίεςθσ 10atm και ονομαςτικισ διαμζτρου DN 100mm τοποκετοφνται ςε 
ςθμεία εξάρςεων του εξωτερικοφ υδραγωγείου εντόσ φρεατίων αεροεξαγωγϊν 
διαςτάςεων 2,00 x 1,50.. Ρροβλζπεται θ καταςκευι φρεατίων αεροεξαγωγοφ ςε τζςςερα 
(4) ςθμεία. 
Για τθν κατάςβεςθ των πυρκαγιϊν προβλζπεται θ τοποκζτθςθ ςε καίρια ςθμεία των 
οικιςμϊν πυροςβεςτικϊν κρουνϊν. Αυτοί είναι διατομισ Φ80 και είτε φζρουν 
ενςωματωμζνθ δικλείδα διακοπισ είτε τοποκετείται τζτοια ςτον αγωγό που ςυνδζει το 
πυροςβεςτικό κρουνό με το υπόλοιπο δίκτυο. Ρροβλζπεται θ τοποκζτθςθ πυροςβεςτικό 
κρουνοφ ςε τζςςερα (4) ςθμεία. 
Τζλοσ προβλζπεται θ επαναςφνδεςθ των χρθςτϊν του υφιςτάμενου δικτφου με το νζο 
δίκτυο φδρευςθσ. Συνολικά κα γίνει θ αποκατάςταςθ τετρακοςίων είκοςι εννζα (429) 
ιδιωτικϊν ςυνδζςεων.  
Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικμό ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-
2012) τίκεται υποχρεωτικι θ εφαρμογι των ΕΤΕΡ (Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) ςε 
όλα τα Δθμόςια Ζργα με τον τρόπο που περιγράφεται από τθν ςχετικι εγκφκλιο 26/04-10-
2012 του ΥΡΟΜΕΔΙ.  
Με τθν υπ’ αρικμό Δ22/4193/2019 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019) 
εγκρίκθκαν εβδομιντα (70) Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕ), με υποχρεωτικι 
εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα και Μελζτεσ. Οι εξιντα οκτϊ (68) από τισ 
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προαναφερόμενεσ εβδομιντα (70) Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) αντικακιςτοφν 
τθν 1θ ζκδοςθ αντίςτοιχων ΕΤΕΡ που με τισ ΔΙΡΑΔ/οικ/469/23.9.2013/ΦΕΚ 
2542/Β’/10.10.2013,  ΔΙΡΑΔ/οικ.628/7.10.2014/ ΦΕΚ 2828/Β’/21.10.2014, 
ΔΙΡΑΔ/οικ.667/30.10.2014/ΦΕΚ 3068/Β’/14.11.2014 και ΔΚΡ/οικ.1211/01.08.2016/ΦΕΚ 
2524/Β’/16.08.2016) υπουργικζσ αποφάςεισ τζκθκαν ςε αναςτολι εφαρμογισ λόγω τθσ 
αναγκαιότθτασ ανακεϊρθςθσ/επικαιροποίθςισ τουσ. Οι δφο (2) από τισ προαναφερόμενεσ 
εβδομιντα (70) Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) αυτζσ με α/α 21 και 24 
αποτελοφν νζεσ ΕΤΕΡ. 
. 

   

6.2 Μελζτεσ που εφαρμόςτθκαν: 

Α/Α Τίτλοσ μελζτθσ Κατθγορία Κωδικόσ Μελζτθσ 
* Αρ. Κουτιοφ 

Υποβολισ 
* Ζγκριςθ από 

και Ημερομθνία 

1   Υδραυλικά     

      

      

      

(* Ο Ανάδοχοσ καταςκευισ ςυμπλθρϊνει τα απαιτοφμενα ςτοιχεία ςτθν τελικι ζκδοςθ του Φ.Α.Υ.) 

6.3 Ρεριγραφι καταςκευισ του ζργου 

(από τον ανάδοχο καταςκευισ του ζργου) 

7. Ραραδοχζσ Μελετϊν 

Α. Υλικά 

ΕΙΔΟΣ  

Εγκιβωτιςμόσ  Άμμοσ ορυχείου ι χειμάρρου 

Εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ  Φυςικά αμμαχάλικα 

Αντιςτθρίξεισ  Ξυλοηεφγματα 

Αντιςτθρίξεισ παρειϊν χάνδακοσ  Μεταλλικά πετάςματα 

Ρλιρωςθ ςυρματοκιβωτίων  Συλλεκτά υλικά (κροκάλλεσ χειμάρρων) 

Σκυρόδεμα  C12/15,C20/25 

Σκυρόδεμα  C16/20 ςωμάτων αγκφρωςθσ, ςαγμάτων αγωγϊν κ.λ.π. 

Ρρόχυτα κράςπεδα Σκυρόδεμα 

Οδοςτρωςία Άςφαλτοσ 

Σωλινεσ αποςτράγγιςθσ  Φ 160 mm επενδεδυμζνοι με γεωφφαςμα 

Επάλειψθ εςωτερικϊν δαπζδων  Σκλθρυντικό υλικό 

Επιχρίςματα  Τριπτά-τριβιδιςτά 

Επιςτρϊςεισ δαπζδων  Τςιμεντοκονία 

Υδροχρωματιςμοί  Τςιμεντόχρωμα 

Επάλειψθ επιφανειϊν ςκυροδζματοσ  Εποξειδικά υλικά 
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ΕΙΔΟΣ  

Επίςτρωςθ απλι Αςφαλτόπανο 

Επιςτρϊςεισ  Ελαςτομερείσ μεμβράνεσ 

Γεωφφαςμα  Μθ υφαντό βάρουσ 205gr/m² 

Θερμο-θχομόνωςθ  Ρλάκεσ ορυκτοβάμβακα 

Θφρεσ  Σιδθρζσ 

Κλίμακεσ Σιδθρζσ 

καλφμματα φρεατίων Χυτοςιδθρά 

Κιγκλιδϊματα  Σιδθροςωλινεσ 

Σωλθνϊςεισ  HDPE ονομαςτικισ διαμζτρου DN 63 mm / PN 10 atm 

Σωλθνϊςεισ  HDPE ονομαςτικισ διαμζτρου DN 90 mm / PN 10 atm 

Σωλθνϊςεισ  HDPE ονομαςτικισ διαμζτρου DN 125 mm / PN 10 atm 

Σωλθνϊςεισ  HDPE ονομαςτικισ διαμζτρου DN 140 mm / PN 16 atm 

Ειδικά τεμάχια (καμπφλεσ, ταυ, ςυςτολζσ, 
πϊματα κ.λπ.) 

Ελατό χυτοςιδθρό ι χυτοςιδθρό ςφαιροειδοφσ γραφίτθ (ductile 
iron) 

Φλάντηεσ ςυγκόλλθςθσ  Xαλφβδινεσ 

Δικλείδεσ απομόνωςθσ  Χυτοςιδθρζσ DN 50,  

Δικλείδεσ απομόνωςθσ (εκκζνωςθσ)  
Χυτοςιδθρζσ DN 80, DN 100, DN 200, DN 250, DN 300, DN 400, 
DN 500, DN 600 

Δικλείδεσ απομόνωςθσ  Χυτοςιδθρζσ DN 125, DN 150 

Βαλβίδεσ ειςαγωγισ - εξαγωγισ αζρα 
διπλισ ενζργειασ, παλινδρομικοφ τφπου  

10atm, DN 80mm, DN 100mm,  

Χαλφβδινεσ εξαρμϊςεισ  DN 500 mm, 

Μετρθτισ παροχισ θλεκτρομαγνθτικοφ 
τφπου  

DN150 10atm, DN350 10atm 

Σφνδεςθ υφιςτάμενου αγωγοφ  
Φ63, Φ110, Φ200, Φ225, Φ250, Φ315, από οποιοδιποτε υλικό 
εκτόσ Ε με νζο αγωγό με χριςθ ειδικϊν ςυνδζςμων 

Σφνδεςθ υφιςτάμενου αγωγοφ  
Φ140, Φ200 από οποιοδιποτε υλικό εκτόσ Ε με νζο αγωγό 
χωρίσ τθ χριςθ ταυ (ςε ςυνζχεια του άξονα του υφιςτάμενου 
αγωγοφ) 

 

Β. Υδραυλικά Μεγζκθ  

ΡΑΑΔΟΧΗ - ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΙΜΗ 

Ρροδιαγραφζσ Ρ.Δ. 696/74 

Σφςτθμα προβολισ ΕΓΣΑ ’87 

Χρονικόσ ορίηοντασ μελζτθσ 40 χρόνια 

Μζςθ θμεριςια ειδικι κατανάλωςθ 200 lt/κάτοικο/θμζρα 

Υλικά αγωγϊν HDPE 3
θσ

 γενιάσ, 10Atm 

Τφποσ υπολογιςμοφ διατομϊν Darcy - Weisbach 

Min πλάτοσ ςκάμματοσ 0.6 m 

Min ελάχιςτα περικϊρια παρειϊν 0.5 m 

8. Άλλεσ Ραραδοχζσ 

(από τον ανάδοχο καταςκευισ του ζργου) 
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9. Τα ςχζδια «Ωσ κατεςκευάςκθ» 

Για τθ διευκόλυνςθ των μελλοντικϊν εργαςιϊν επιςκευισ και ςυντιρθςθσ του ζργου κα 

παραδοκοφν ςτον Κφριο του ζργου αναλυτικά ςχζδια «όπωσ καταςκευάςτθκαν» με επακριβισ 

αποτφπωςθ όλων των εγκαταςτάςεων. Τα ςχζδια αυτά κα επιςυναφκοφν ςε παράρτθμα ςτον 

παρόντα φάκελο, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ, από τον υπεφκυνο ενθμζρωςθσ / 

αναπροςαρμογισ του ΦΑΥ και κα παραμείνουν ςε κατάλλθλο χϊρο τθσ υπθρεςίασ για μελλοντικι 

χριςθ. Επίςθσ κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν όλα τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλιςμοφ και τα 

δελτία ςυντιρθςθσ και επικεϊρθςθσ του. 
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ΤΜΗΜΑ Γ’ 

ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Στο παρόν τμιμα του Φ.Α.Υ., αναφζρονται οι ιδιαίτερεσ επιςθμάνςεισ που κα πρζπει να 

λθφκοφν υπόψθ κατά τισ ενδεχόμενεσ επεμβάςεισ κατά τθ διάρκεια ηωισ του ζργου. 

Ραράλλθλα προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ αςφαλισ γιϋ αυτοφσ και άρτια λειτουργικά 

αντιμετϊπιςθ από τουσ εργαηομζνουσ ςε κάκε ζνα από τα ςθμεία που επιςθμαίνονται, 

παρατίκενται ςτο επόμενο κεφάλαιο του Φ.Α.Υ. πίνακεσ «οδθγοί», ςτουσ οποίουσ 

προδιαγράφονται οι κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ 

κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν ςτθ λειτουργία του ζργου. 

Ενδεικτικά οι επιςθμάνςεισ αυτζσ αφοροφν ςε ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία του ζργου.  

1. Θζςεισ δικτφων 

Κατά τθν καταςκευι, τθν επιςκευι και τθν ςυντιρθςθ των αγωγϊν που κα 

καταςκευαςκοφν απαιτείται ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν φπαρξθ δικτφων φδρευςθσ, Ο.Τ.Ε. και 

θλεκτροδότθςθσ.  

Οι κζςεισ των αγωγϊν των Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ κα ςθμειϊνονται ςτα ςχζδια του 

ζργου και των εγκαταςτάςεων τα οποία κα επιςυναφκοφν από τουσ υπεφκυνουσ 

ενθμζρωςθσ / αναπροςαρμογισ του Φ.Α.Υ. ςε παράρτθμα μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

καταςκευισ. 

2. Σθμεία των κεντρικϊν διακοπτϊν 

Θα ςθμειωκοφν ςτουσ χάρτεσ «ωσ κατεςκευάςκθ» οι κζςεισ των προβλεπόμενων βανϊν 

για τθν απομόνωςθ τμθμάτων του δικτφου ςε περιπτϊςεισ βλάβθσ και επιςκευισ ι 

ςυντιρθςθσ του δικτφου. 

3. Θζςεισ υλικϊν που υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ ενδζχεται να προκαλζςουν 
κίνδυνο 

Επιςθμαίνονται τα επικίνδυνα υλικά του ζργου κατά τθν καταςκευι και τθν εν ςυνεχεία 

λειτουργία του, κακορίηονται οι κίνδυνοι αυτϊν και προτείνονται μζςα προςταςίασ. 
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4. Ιδιαιτερότθτεσ ςτθ ςτατικι δομι, ευςτάκεια και αντοχι του ζργου 

Λόγω τθσ φφςθσ των ζργων, δεν αναμζνεται να προκφψουν προβλιματα ςτθ ςτατικι δομι, 

ςτθν ευςτάκεια και ςτθν αντοχι των ζργων. 

Σχετικά με τα δομικά ςτοιχεία του ζργου (φρεάτια, αντλιοςτάςιο, δεξαμενι, κ.τ.λ.) κα 

πρζπει να εξαςφαλίηεται θ τακτικι ςυντιρθςθ και θ παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργικότθτασ 

τουσ. Στο πλαίςιο τθσ αςφαλοφσ λειτουργίασ των ςτοιχείων των Ζργων κα τθροφνται κατϋ 

ελάχιςτον τα εξισ: 

1. Τα υλικά και γενικότερα οποιοδιποτε ςτοιχείο που μπορεί να μετακινθκεί (αδρανι 

υλικά, αποκθκευμζνοι χωματιςμοί, πρανι αποκατεςτθμζνα κ.τ.λ.) πρζπει να 

ςτακεροποιοφνται με τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αςφάλεια των εργαηομζνων που 

εργάηονται πάνω ςε αυτά, ι ςε κοντινι απόςταςθ 

2. Θ πρόςβαςθ ςε επικίνδυνα και αςτακι ςτοιχεία όπωσ αυτά που προαναφζρκθκαν κα 

επιτρζπεται μόνο ςτο απαςχολοφμενο ςε αυτά προςωπικό και μόνο εφόςον παρζχεται 

ο αναγκαίοσ εξοπλιςμόσ ι τα κατάλλθλα μζςα προκειμζνου θ εργαςία να εξαςφαλιςτεί 

με αςφάλεια  

3. Οι κινθτζσ ι ςτακερζσ κζςεισ εργαςίασ που βρίςκονται ςε φψοσ ι ςε βάκοσ πρζπει να 

είναι ςτακερζσ και ςτζρεεσ ανάλογα με τον αρικμό των εργαηομζνων που βρίςκονται 

ςε αυτζσ και τα ανϊτατα φορτία που ενδζχεται να φζρουν και τθν κατανομι τουσ, 

κακϊσ και τισ εξωτερικζσ επιδράςεισ που είναι δυνατόν να υποςτοφν 

4. Αν τα υποςτθρίγματα και τα υπόλοιπα ςτοιχεία των κζςεων αυτϊν δε διακζτουν 

εγγενι ευςτάκεια, πρζπει να εξαςφαλίηεται θ ευςτάκειά τουσ με κατάλλθλα και 

αςφαλι μζςα ςτερζωςθσ ϊςτε να αποφεφγεται οποιαδιποτε άκαιρθ ι ακοφςια 

μετακίνθςθ του ςυνόλου ι των τμθμάτων των εν λόγω κζςεων εργαςίασ 

5. Θ ςτακερότθτα και θ ςτερεότθτα των κζςεων εργαςίασ πρζπει να ελζγχονται 

κατάλλθλα, ιδίωσ μετά από ενδεχόμενθ αλλαγι του φψουσ ι του βάκουσ των κζςεων 

αυτϊν.  
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5. Οδοί διαφυγισ και ζξοδοι κινδφνου 

Λόγω τθσ φφςθσ του ζργου, για το εξωτερικό δίκτυο φδρευςθσ, οδοί διαφυγισ και ζξοδοι 

κινδφνου, δεν απαιτοφνται και δεν προβλζπονται. 

Στθν δεξαμενι και ςτο αντλιοςτάςιο θ πρόςβαςθ κα πραγματοποιείται από υφιςτάμενουσ 

χωματόδρομουσ. 

Ο αρικμόσ, θ κατανομι και οι διαςτάςεισ των οδϊν διαφυγισ και εξόδων κινδφνου τθσ 

εξαρτϊνται από τθ χριςθ, τον εξοπλιςμό και τθσ διαςτάςεισ του ζργου κακϊσ και από το 

μζγιςτο αρικμό ατόμων και οχθμάτων που παρευρίςκονται μζςα ςε αυτό και 

μετακινοφνται ςυνεχϊσ. 

Ρροκειμζνου οι οδοί διαφυγισ του ζργου να είναι εφκολα προςπελάςιμοι και να 

αποφεφγονται ατυχι περιςτατικά κα πρζπει απαραίτθτα να τθροφνται τα παρακάτω: 

 Φωτιςμόσ οδϊν φυςικόσ ι / και τεχνθτόσ. Σε περίπτωςθ βλάβθσ του φωτιςμοφ 

πρζπει να υπάρχει εφεδρικό μζςο φωτιςμοφ επαρκοφσ ζνταςθσ 

 Τακτικι ςυντιρθςθ ϊςτε να μθν καταςτρζφεται το κατάςτρωμα 

 Διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ, απομάκρυνςθ εμποδίων και ογκωδϊν αντικειμζνων 

ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται θ προςπελαςιμότθτά τθσ 

 Σιμανςθ που να προειδοποιεί για επικίνδυνα ςθμεία το οδόςτρωμα, για εργαςίεσ 

επάνω ςε αυτό ι ςε παρακείμενθ περιοχι, για προςδιοριςμό τθσ διεφκυνςθσ τθσ 

οδοφ. Θ ςιμανςθ κα είναι ςφμφωνθ με το ΚΔΡ – 212/2000 «Ελάχιςτεσ 

προδιαγραφζσ για τθ ςιμανςθ αςφαλείασ ι / και υγείασ ςτθν εργαςία ςε 

ςυμμόρφωςθ με τθν ΕΟΚ-58/92. Θ ςιμανςθ κα ζχει τθν κατάλλθλθ αντοχι ςτθν 

ζκκεςθ ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ, και ςε άλλεσ εξωτερικζσ επεμβάςεισ. 

 Οι οδοί διαφυγισ ςε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να παραμζνουν ελεφκερεσ και να 

οδθγοφν με το ςυντομότερο δυνατό τρόπο ςε αςφαλι περιοχι 

 Σε περίπτωςθ κινδφνου, όλεσ οι κζςεισ εργαςίασ πρζπει να ςυνδζονται άμεςα με τισ 

οδοφσ διαφυγισ ϊςτε να εκκενϊνονται γριγορα και υπό ςυνκικεσ μζγιςτθσ 

αςφαλείασ για τουσ εργαηόμενουσ.  
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6. Ρεριοχζσ εκπομπισ ιοντίηουςασ ακτινοβολίασ 

Δεν υπάρχουν 

7. Χϊροι με υπερπίεςθ ι υποπίεςθ 

Σε ςυγκεκριμζνα τμιματα των υπο μελζτθ ζργων, προβλζπεται θ καταςκευι αγωγϊν που 

μποροφν να δθμιουργιςουν χϊρουσ με υπερπίεςθ ι υποπίεςθ. Οι αγωγοί αυτοί 

επιςθμαίνονται εμφανϊσ ςτα ςχζδια τθσ Τεχνικισ Μελζτθσ. Θα επιςθμανκοφν επίςθσ ςτα 

ςχζδια «ωσ κατεςκευάςκθ». 

8. Άλλεσ ηϊνεσ κινδφνου 

Ωσ ςθμαντικότερθ ηϊνθ κινδφνου για ζργα φδρευςθσ κεωροφνται οι κζςεισ των φρεατίων 

λόγω του κινδφνου πτϊςθσ ανκρϊπων εντόσ του φρεατίου με ανοικτό κάλυμμα, τθσ 

δεξαμενισ και του αντλιοςταςίου. Οι κζςεισ των φρεατίων είναι ςθμειωμζνεσ ςτα ςχετικά 

ςχζδια, κακϊσ και ςτα ςχζδια «ωσ κατεςκευάςκθ», ενϊ για τθν αποτροπι των παραπάνω 

κινδφνων λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μζτρα αςφαλείασ. 

Άλλεσ ηϊνεσ ορατοφ κινδφνου είναι οι εργαςίεσ εκςκαφισ και θ εντόσ των τάφρων 

τοποκζτθςθσ ςωλινων, επιςκευϊν κ.τ.λ., κακϊσ και θ προςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο ι και θ 

πρόςβαςθ ςτισ κζςεισ εργαςίασ. 

 

9. Κακοριςμόσ ςυςτθμάτων που πρζπει να βρίςκονται ςε ςυνεχι λειτουργία 

Θ θλεκτροδότθςθ του προβλεπόμενου αντλιοςταςίου κα πρζπει να βρίςκεται ςε ςυνεχι 

λειτουργία. 
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ΤΜΗΜΑ Δ’ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Οι οδθγίεσ και τα χριςιμα ςτοιχεία αναφζρονται ςτισ εργαςίεσ που κα πραγματοποιθκοφν 

κακόλθ τθ διάρκεια ηωισ του ζργου, ςτισ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, ελζγχου 

κακαριςμοφ, επιςκευισ κ.λπ. 

1. Γενικά ςτοιχεία για το προςωπικό 

Ευθφνεσ προςωπικοφ 

α. Ρροϊςτάμενοι  

Στθ λειτουργία και ςυντιρθςθ των ζργων οι προϊςτάμενοι ζχουν τθ βαςικι ευκφνθ για: 

 τθν ανάπτυξθ διαδικαςιϊν και οδθγιϊν αςφαλοφσ εργαςίασ 

 τθν εφαρμογι τουσ 

 τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ και επικεωριςεισ για τθ ςωςτι εφαρμογι του 

κανονιςμοφ 

 να κακυςτεροφν τθν ζναρξθ μιασ εργαςίασ ι να τθ διακόπτουν, μζχρισ ότου οι 

ςυνκικεσ επιτρζψουν τθν αςφαλι εκτζλεςι τθσ. 

β. Υπεφκυνοι ςυνεργείων 

Είναι αρμόδιοι να ελζγχουν εάν οι εργαηόμενοι ςυμμορφϊνονται με τισ διαδικαςίεσ και 

οδθγίεσ εργαςίασ οι οποίεσ ζχουν κακοριςτεί από τουσ προϊςταμζνουσ τουσ. 

Εάν οι ςυνκικεσ το απαιτοφν ζχουν το δικαίωμα να κακυςτεροφν τθν ζναρξθ μιασ 

διαδικαςίασ ι να τθ διακόπτουν μζχρισ ότου οι ςυνκικεσ επιτρζψουν τθν αςφαλι 

εκτζλεςι τθσ. 

γ. Εργατοτεχνικό προςωπικό 

Οι λοιποί εργαηόμενοι επιβάλλεται να ςυμμορφϊνονται και να εφαρμόηουν τισ εντολζσ οι 

οποίεσ τουσ δίδονται και είναι ςφμφωνεσ με τισ κακιερωμζνεσ διαδικαςίεσ – οδθγίεσ 

εργαςίασ. 
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Επιλογή προςωπικοφ – Ιατρικζσ εξετάςεισ 

α. Γενικά 

Κατά τθν επιλογι και εργαςία του προςωπικοφ πρζπει να λθφκοφν υπ’ όψιν τα ακόλουκα: 

 απαγορεφεται θ οποιαδιποτε απαςχόλθςθ ατόμων θλικίασ κάτω των 18 ετϊν ςτθν 

εγκατάςταςθ, 

 οι ιατρικζσ εξετάςεισ πρζπει να επαναλαμβάνονται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και 

πάντα ςε ςυνεργαςία με το γιατρό εργαςίασ, 

 τα εμβόλια που πρζπει να γίνονται είναι κατά του τζτανου, τθσ λεπτοςπείρωςθσ, τθσ 

πολυομελίτιδασ, 

β. Ρακιςεισ απαγορευτικζσ 

Τα άτομα που αποτελοφν το προςωπικό τθσ ςυντιρθςθσ και τθσ λειτουργίασ πρζπει να 

βρίςκονται ςε καλι φυςικι κατάςταςθ. Κατόπιν ιατρικϊν εξετάςεων κα πρζπει να 

αποδεικνφεται ότι δεν πάςχουν από:  

 λιποκυμίεσ,  

 ςπαςμοφσ,  

 καρδιοπάκειεσ,  

 υπζρταςθ,  

 άςκμα,  

 ιλίγγουσ,  

 κλειςτοφοβία,  

 κϊφωςθ,  

 ςοβαρι μείωςθ όραςθσ,  

 ςοβαρά ορκοπεδικά προβλιματα,  

 παραμορφϊςεισ ι αςκζνειεσ των άνω και κάτω άκρων που περιορίηουν τθν 

κινθτικότθτα, 

 χρόνιεσ δερματοπάκειεσ, 

 ανοςμία, 
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λαμβάνοντασ βζβαια υπ’ όψιν τθν θλικία και τα κακικοντα του κακενόσ ζνα ξεχωριςτά. 

2. Εκτίμθςθ Επικινδυνότθτασ  

Θ εκτίμθςθ επικινδυνότθτασ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ, αποφυγι κίνδυνων κατά τισ 

ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ (ςυντιρθςθσ, κακαριςμοφ, επιςκευισ, κ.λπ.) κακ’ 

όλθ τθν διάρκεια ηωισ του ζργου και δίνονται οδθγίεσ για τον αςφαλι τρόπο εκτζλεςθσ 

των εργαςιϊν. 

2.1 Ταξινόμθςθ των βαςικϊν κινδφνων  

Για να τθν εκτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ και για τθν παροχι οδθγιϊν και χριςιμων 

ςτοιχείων και μζτρων κακόλθ τθ διάρκεια ηωισ των ζργων, προςδιορίηονται οι εργαςίεσ 

και οι κίνδυνοι κατά τθν λειτουργία των ζργων και τθν ςυντιρθςθ τουσ. 

Ιδιαίτερθ προςοχι απαιτείται κατά τθν ςυντιρθςθ του δικτφου φδρευςθσ, τόςο κατά το 

άνοιγμα των φρεατίων όςο και κατά τισ εργαςίεσ κακαριςμοφ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ 

βλαβϊν ςτο δίκτυο. Οι εργαηόμενοι κα πρζπει να λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για τθν 

αντιμετϊπιςθ κινδφνων που προζρχονται από τισ εργαςίεσ αυτζσ. 

2.1.1 Αποξιλωςθ, άρςθ, επανακαταςκευι φκαρμζνων τμθμάτων φρεατίων και 
αγωγϊν 

Α. Κίνδυνοι από τθν υπάρχουςα κυκλοφορία για το εργατοτεχνικό προςωπικό 

Β. Κίνδυνοι πτϊςεων όγκων χωμάτων – βράχων για το εργατοτεχνικό προςωπικό  

Γ. Κίνδυνοι πτϊςεων από μεγάλα φψθ για το εργατοτεχνικό προςωπικό  

Δ. Κίνδυνοι ςυγκροφςεων οχθμάτων – μθχανθμάτων λόγω τθσ υπάρχουςασ κυκλοφορίασ 

Ε. Κίνδυνοι από ζκκεςθ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ ςε ςκόνθ 

2.1.2 Κακαριςμόσ φρεατίων και αγωγϊν 

Α. Κίνδυνοι από τθν υπάρχουςα κυκλοφορία για το εργατοτεχνικό προςωπικό  

Β. Κίνδυνοι πτϊςεων όγκων χωμάτων – βράχων για το εργατοτεχνικό προςωπικό  

Γ. Κίνδυνοι πτϊςεων από μεγάλα φψθ για το εργατοτεχνικό προςωπικό  

Δ. Κίνδυνοι ςυγκροφςεων οχθμάτων – μθχανθμάτων λόγω τθσ υπάρχουςασ κυκλοφορίασ  

Ε. Κίνδυνοι από ζκκεςθ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ ςε ςκόνθ 
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ΣΤ. Γδάρςιμο – Κόψιμο 

Η.  Κίνδυνοι παράςυρςθσ εργαηομζνων από διερχόμενο όχθμα 

Θ. Κίνδυνοι τραυματιςμοφ από εκτίναξθ υλικοφ λόγω διερχόμενου οχιματοσ 

2.1.3 Συντθριςθ και επιςκευι εγκαταςτάςεων (δεξαμενισ – αντλιοςταςίου) 

Α. Κίνδυνοι από τθν υπάρχουςα κυκλοφορία για το εργατοτεχνικό προςωπικό 

Β. Κίνδυνοι πτϊςεων από μεγάλα φψθ για το εργατοτεχνικό προςωπικό  

Γ. Κίνδυνοι ςυγκροφςεων οχθμάτων – μθχανθμάτων λόγω τθσ υπάρχουςασ κυκλοφορίασ 

Δ. Κίνδυνοι από ζκκεςθ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ ςε ςκόνθ 

Ε. Κίνδυνοι πτϊςεων από το ίδιο φψοσ λόγω υλικϊν ςτο δάπεδο ι ολιςκθρότθτασ χϊρων 

ΣΤ. Κίνδυνοι από πτϊςθ υλικϊν από βλάβθ ι κακι φόρτωςθ του ανυψωτικοφ εξοπλιςμοφ 

Η.  Κίνδυνοι παράςυρςθσ εργαηομζνων από διερχόμενο όχθμα 

Θ. Κίνδυνοι τραυματιςμοφ από εκτίναξθ υλικοφ λόγω διερχόμενου οχιματοσ 

2.1.4 Ηλεκτρομθχανολογικζσ Εργαςίεσ 

Α. Κίνδυνοι θλεκτροπλθξίασ 

Β. Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ 

Γ. Κίνδυνοι από ακαταλλθλότθτα χριςθσ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 

Δ. Γδάρςιμο – Κόψιμο 

Ε. Κίνδυνοι εγκαυμάτων κατά τισ ςυγκολλιςεισ των μεταλλικων καταςκευϊν 

2.1.5 Γενικζσ οδθγίεσ Συντιρθςθσ 

 Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ κα πρζπει να αποφεφγονται οι ςθμειακζσ 

φορτίςεισ από τα μθχανιματα του ζργου ςτα όρια των κζςεων που εκτελοφνται 

επιχϊςεισ, ϊςτε να μειωκεί ο κίνδυνοσ των κακιηιςεων. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 

διενεργεί ελζγχουσ κακθμερινά και πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν αλλά και μετά από 

κάκε αλλαγι βάρδιασ κακϊσ επίςθσ και μετά από ζντονα καιρικά φαινόμενα.  

 Ρρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ για τθν καλι επικεϊρθςθ / ςυντιρθςθ των υδραυλικϊν 

ϊςτε να εξαλειφκεί ο κίνδυνοσ πλθμμυριςμοφ των αντλιοςταςίων και των φρεατίων 

από όχι καλι λειτουργία των παραπάνω εγκαταςτάςεων. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 
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καταρτίςει και να περιλάβει πρόγραμμα επικεωριςεων και μεκοδολογία ςυντιρθςθσ 

των υδραυλικϊν ςυςτθμάτων του ζργου για τθν καλι λειτουργία τουσ. 

 Ρρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ για τθν επικεϊρθςθ / ςυντιρθςθ των 

θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων ϊςτε να εξαλειφκοφν οι κίνδυνοι που 

προζρχονται από αυτζσ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να καταρτίςει και να περιλάβει 

πρόγραμμα επικεωριςεων και μεκοδολογία ςυντιρθςθσ των θλεκτρομθχανολογικϊν 

ςυςτθμάτων του ζργου για τθν καλι λειτουργία τουσ. 

3. Κανόνεσ – μζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ 

3.1 Κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ 

Θ υλοποίθςθ μίασ εργαςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του ζργου απαιτεί τθν 

τιρθςθ κανόνων λειτουργίασ. Με τθν επιτυχι εφαρμογι των κανόνων εξαςφαλίηεται θ 

ικανοποιθτικι απόδοςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ. 

Σε ότι αφορά τθν υγεία, υγιεινι και αςφάλεια του ζργου και των εργαηομζνων ςε αυτό, οι 

κανόνεσ λειτουργίασ τίκενται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, τουσ κανονιςμοφσ και τα 

πρότυπα. Θ νομοκεςία κακορίηει επίςθσ και τθ διαδικαςία εφαρμογισ των κανόνων. 

Θ δθμιουργία ςυνκθκϊν αςφάλειασ και υγιεινισ ςτο χϊρο του ζργου, αποτελεί 

πρωταρχικό ςτόχο. Οι παράμετροι που διζπουν τθ διαδικαςία για τθν επίτευξθ αυτοφ του 

ςτόχου είναι: 

Ρροςδιοριςμόσ διαδικαςίασ  

Για τον προςδιοριςμό τθσ απαιτείται κακοριςμόσ των παραμζτρων που επθρεάηουν τθ 

διαδικαςία και που είναι: 

 ο άνκρωποσ 

 τα υλικά 

 θ τεχνικι υποςτιριξθ (κτίρια, μθχανζσ, εργαλεία) 

 το ςφςτθμα οργάνωςθσ και διεφκυνςθσ τθσ εργαςίασ (ρόλοι & ευκφνεσ, 

καταμεριςμόσ εργαςίασ κ.τ.λ.) 

 



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΥΓΟΥ,  ΔΘΜΟΥ 
ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ  
Δ.Ε.Υ.Α. ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ  
(Φ.Α.Υ.) 

 

     22 

 

Δθμιουργία ςυνκθκϊν που επθρεάηουν ςτον εργαςιακό χϊρο  

Οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τον εργαςιακό χϊρο είναι: 

 φυςικοί 

 τοξικοί 

 βιολογικοί 

 ψυχολογικοί 

Οι ςυνζπειεσ που προκφπτουν από τθ δθμιουργία των παραπάνω ςυνκθκϊν είναι: 

 επαγγελματικζσ αςκζνειεσ 

 δυςαρζςκεια και ψυχολογικά προβλιματα 

 ατυχιματα και τραυματιςμοί 

Πμωσ πζρα από τον επθρεαςμό του ανκρϊπινου παράγοντα ςυνζπειεσ μπορεί να υποςτεί 

και το περιβάλλον με τισ εξισ μορφζσ: 

 ςκόνεσ 

 κόρυβοσ 

 κραδαςμοί  

Οι ςυνζπειεσ των ανωτζρω μπορεί να περιλαμβάνουν οικολογικι καταςτροφι, ενόχλθςθ 

και μόλυνςθ.  

Για να κεωρθκεί θ διαδικαςία περαίωςθσ μίασ εργαςίασ κατά τθ λειτουργία των ζργων 

αςφαλισ πρζπει να ελαχιςτοποιθκοφν – με ςκοπό το μθδενιςμό – οι δυςάρεςτεσ 

ςυνζπειεσ που αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ, τόςο για τον εργαηόμενο όςο και για το 

περιβάλλον. 

Στθ ςυνζχεια ακολουκεί μία ςειρά από γενικοφσ κανόνεσ και ειδικά μζτρα που επιβάλλεται 

να λαμβάνονται ςοβαρά υπόψθ κατά τθ διενζργεια εργαςιϊν ςυντιρθςθσ των ζργων.  
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3.1.1 Γενικοί κανόνεσ – μζτρα  

Ενημζρωςη και εκπαίδευςη προςωπικοφ 

Πλοι οι εργαηόμενοι πρζπει να είναι γνϊςτεσ των κινδφνων που ενδζχεται να 

παρουςιαςτοφν κατά τθν εργαςία τουσ για αυτό το λόγο πρζπει να ενθμερϊνονται αμζςωσ 

μετά τθν πρόλθψι τουσ και να εκπαιδεφονται ςε τακτικά χρονικά διαςτιματα πάνω ςε 

κζματα αςφαλοφσ και υγιεινισ εργαςίασ και ςε κζματα διάςωςθσ ατόμων που 

κινδυνεφουν. 

Θ εκπαίδευςθ των εργαηομζνων πρζπει να διαπραγματεφεται κατ’ ελάχιςτον τα κάτωκι 

κζματα : 

 τα κακικοντα κατά τθν εργαςία και χειριςμό μθχανθμάτων, εργαλείων 

 τισ διαδικαςίεσ και οδθγίεσ του παρόντοσ κανονιςμοφ για αςφαλι εργαςία, 

 τα μζτρα αςφαλείασ που πρζπει να λαμβάνονται κατά τθν εργαςία και τα ςχετικά 

μζτρα διάςωςθσ, 

 τθ ςωςτι χριςθ των μζςων ατομικισ προςταςίασ, 

 τθν τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ, 

 τα μζτρα ατομικισ και ομαδικισ υγιεινισ, 

 τουσ βλαπτικοφσ παράγοντεσ ςτουσ οποίου ενδζχεται να εκτεκοφν, τισ ενδεχόμενεσ 

επιπτϊςεισ ςτθν υγεία τουσ και τα μζτρα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςισ τουσ, 

 τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν,  

Σε όλα τα παραπάνω, επιβάλλεται εκτόσ από τθν εκπαίδευςθ να γίνονται και αςκιςεισ 

πρακτικισ εφαρμογισ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. Επιπλζον, πρζπει να υπάρχουν 

επιτόπια και ςτθ διάκεςθ των εργαηομζνων ςε κάκε περιοχι τθσ εγκατάςταςθσ, τα 

ακόλουκα : 

 παρόν κανονιςμόσ, 

 ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων επείγουςασ ανάγκθσ, διαφυγισ και διάςωςθσ, 

 οδθγίεσ πρϊτων βοθκειϊν (αναρτθμζνεσ), 

 τθλζφωνα και διευκφνςεισ πρϊτθσ ανάγκθσ (αναρτθμζνα). 
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Πλοι οι εργαηόμενοι πρζπει να λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω, τα οποία πρζπει να 

επεξιγονται ςε αυτοφσ ςε τακτικζσ ςυγκεντρϊςεισ, ειδικζσ για τθν ενθμζρωςι τουσ.  

Άδεια εργαςίασ 

Πποτε πρόκειται να πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ι επιςκευϊν ςε κζςεισ όπου 

ενδζχεται να υπάρξουν κίνδυνοι, είτε λόγω των εργαςιϊν που πρόκειται να 

πραγματοποιθκοφν, είτε ακόμα λόγω διαςταφρωςθσ αρμοδιοτιτων περιςςοτζρων 

κλιμακίων, είτε λόγω τθσ μορφισ τθσ εγκατάςταςθσ και των δραςτθριοτιτων ςε αυτιν, κα 

εκδίδεται ειδικι άδεια εργαςίασ. 

Θ άδεια εργαςίασ εκδίδεται από τον υπεφκυνο λειτουργίασ πριν από τθν ζναρξθ κάκε 

εργαςίασ, και κα προςυπογράφεται από όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ (επικεφαλισ 

ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ κ.λπ.), κα περιλαμβάνει δε τουλάχιςτον και τα ακόλουκα 

ςτοιχεία: 

 το ςυνεργείο ι ο υπεφκυνοσ που ηθτά τθν άδεια εργαςίασ και ποιοσ κα τθν 

πραγματοποιιςει, 

 ο χϊροσ ι θ εγκατάςταςθ ςτθν οποία κα γίνουν οι εργαςίεσ που αφορά θ άδεια 

εργαςίασ, 

 θ θμερομθνία και ϊρα ζναρξθσ και προβλεπόμενθσ λιξθσ των εργαςιϊν, 

 οι απαραίτθτεσ προλθπτικζσ ενζργειεσ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν – και κατά τισ 

φάςεισ εκτζλεςισ τουσ - και τα πρόςωπα που κα τισ πραγματοποιιςουν, 

 ο ειδικόσ εξοπλιςμόσ και τα μζςα ατομικισ και ομαδικισ προςταςίασ που πρζπει να 

χρθςιμοποιθκοφν κατά φάςθ τθσ εργαςίασ. 

Σθμειϊνεται ότι ςτθν ζκδοςθ τθσ άδειασ εργαςίασ μετζχουν απαραίτθτα, ςυμπλθρϊνοντασ 

και υπογράφοντασ αντίςτοιχα για ενζργειεσ τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, οι επικεφαλείσ των 

αντίςτοιχων ςυνεργείων που κα πραγματοποιιςουν τισ εργαςίεσ.  

Οι ίδιοι παράγοντεσ κα πιςτοποιοφν απαραίτθτα και τθ λιξθ των εργαςιϊν, ςθμειϊνοντασ 

ςτο ζντυπο τον ακριβι χρόνο τθσ. 
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Μζτρα ατομικήσ υγιεινήσ 

Είναι ευνόθτο ότι πρζπει να αποφευχκεί κάκε άμεςθ επαφι με μολυςμζνα νερά. Για τουσ 

εργαηόμενουσ είναι απαραίτθτα κυρίωσ τα ακόλουκα : 

 προφυλάςςουμε τα τραφματά μασ, όταν δουλεφουμε και απολυμαίνουμε τθν πλθγι 

αμζςωσ όταν μασ ςυμβεί τραυματιςμόσ, 

 πλζνουμε τα χζρια μασ όταν πρόκειται να φάμε ι να καπνίςουμε, 

 όπου απαιτείται, φοράμε προςτατευτικά γάντια, 

 να είμαςτε ςίγουροι, ότι είναι κακαρό, αυτό που βάηουμε ι ακουμπάμε ςτο ςτόμα μασ, 

 δεν καπνίηουμε  

 καπνίηουμε μζςα ςτο αναψυκτιριο, αφοφ πρϊτα πλφνουμε τα χζρια μασ, 

 χρθςιμοποιοφμε λαςτιχζνιεσ μπότεσ όπου υπάρχει ανάγκθ και τισ πλζνουμε μετά τθ 

χριςθ, 

 φοράμε τισ προςωπικζσ μάςκεσ (φίλτρα ενεργοφ άνκρακα) για τα πλυςίματα τθσ 

εγκατάςταςθσ, 

 μετά το πζρασ τθσ εργαςίασ, ντουσ, 

 απαγορεφεται το φαγθτό και το κάπνιςμα ςε κζςεισ εργαςίασ, 

 δεν μπαίνουμε ςτο αυτοκίνθτό μασ με βρϊμικεσ μπότεσ ι βρϊμικα παποφτςια 

Υγιεινή ζνδυςησ 

Ο εργαηόμενοσ πρζπει να φορά γάντια εργαςίασ (μθ απορροφθτικά) και να εκπαιδευτεί να 

μθ βρζχει το εςωτερικό τουσ. Επίςθσ, πρζπει να φορά αδιάβροχθ φόρμα εργαςίασ και 

αδιάβροχα υποδιματα κατάλλθλου φψουσ. 

Απαραίτθτα είναι επίςθσ ο περιοδικόσ κακαριςμόσ και απολφμανςθ υποδθμάτων, φόρμα 

εργαςίασ, γαντιϊν και ενδεχομζνωσ, ςυχνι ανανζωςι τουσ. 

Ομαδική υγιεινή 

Στοιχείο απαραίτθτο για τθν ομαδικι υγιεινι είναι θ κακαριότθτα και περιοδικι 

απολφμανςθ των χϊρων που διατίκενται ςτο προςωπικό, όπωσ επίςθσ των οχθμάτων και 

όλων των εργαλείων.  
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Στθν μζριμνα αυτι πρζπει να περιλαμβάνεται και θ τακτικι περιοδικι καταπολζμθςθ 

εντόμων και ποντικϊν. 

Πρώτεσ βοήθειεσ 

Ζνα αυτοκίνθτο κα παραμζνει ςυνεχϊσ ςτον χϊρο των εργαςιϊν ϊςτε να χρθςιμοποιθκεί 

ςαν αςκενοφόρο ςε περίπτωςθ κάποιου ατυχιματοσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, το προςωπικό του αναδόχου και των υπεργολάβων, κα μεταφζρεται 

ςτο πλθςιζςτερο νοςοκομείο, ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα του τραυματιςμοφ.   

Μζςα ςτο χϊρο των γραφείων, κα φυλάςςεται φαρμακείο ικανοφ μεγζκουσ ϊςτε να 

περιζχει τα ακόλουκα είδθ: 

 οινόπνευμα, βάμμα ιωδίου, 

 ςταγόνεσ για τα μάτια, κολλφριο ματιϊν για θλεκτροκόλλθςθ, 

 αλοιφι για εγκαφματα,  

 παυςίπονα ςε ςταγόνεσ, αντίδοτα για δαγκϊματα φιδιϊν-εντόμων, 

 απολυμαντικά υγρά, επιδζςμουσ ελαςτικοφσ – γάηεσ – επιδζςμουσ κοινοφσ, 

 τςιρότα, λευκοπλάςτ, βαμβάκι, ψαλίδια, τςιμπίδα, 

 νάρκθκεσ για χζρια και πόδια, 

 αιμοςτατικά, ςουλφαμιδόςκονθ,  αςπιρίνεσ, 

 εγχειρίδιο Α’ βοθκειϊν ςτο οποίο αναφζρονται τα ακόλουκα:  

Γενικά μζτρα: 

Διατιρθςθ ψυχραιμίασ 

Στοιχείο απαραίτθτο για τθν εκτζλεςθ των χειριςμϊν. 

Αναπαυτικι τοποκζτθςθ του ατόμου 

Το κεφάλι του πρζπει να βρίςκεται ςτο ίδιο επίπεδο με το ςϊμα, εκτόσ εάν παρουςιάηει 

ωχρότθτα ι ερυκρότθτα. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ βάηουμε το κεφάλι χαμθλότερα (τα πόδια 

ψθλά), ενϊ ςτθν δεφτερθ ψθλότερα.  

Χαλάρωςθ ενδυμάτων 
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Ρεριοχι λαιμοφ, ςτικουσ και μζςθσ. 

Αφαίρεςθ οδοντοςτοιχιϊν 

Δυςκολεφουν τθν αναπνοι και υπάρχει περίπτωςθ να τισ καταπιεί. 

Μεταφορά του ατόμου ςε ςκιερό μζροσ 

Κακϊςεισ 

Εκδορζσ 

 κακαριςμόσ και επίδεςθ 

Θλάςεισ 

 ανάπαυςθ του μζλουσ, 

 τοποκζτθςθ κομπρεςϊν με κρφο νερό ι οινόπνευμα. 

Τραφματα 

 κακαριςμόσ και απολφμανςθ των χεριϊν μασ, 

 απολφμανςθ του τραφματοσ με οξυηενζ, οινόπνευμα, αικζρα, 

 απομάκρυνςθ ξζνων ςωμάτων, ακακαρςιϊν με τθν βοικεια γάηασ ι βαμβάκι ι κακαρό 

πανί, 

 απολφμανςθ του δζρματοσ γφρω-γφρω από το τραφμα με βάμμα ιωδίου ι αντίςτοιχα 

αντιςθπτικά, (ΡΟΣΟΧΘ! ΡΟΤΕ ΙΩΔΙΟ ΡΑΝΩ ΣΤΟ ΤΑΥΜΑ) 

 μετά τοποκετοφμε μια γάηα ι βαμβάκι επάνω ςτο τραφμα και το επιδζνουμε με 

επίδεςμο, 

 αν λόγω του τραυματιςμοφ ζχουμε ακατάςχετθ αιμορραγία μζχρι να φκάςει 

αςκενοφόρο ςφίγγουμε κεντρικότερα του τραυματιςμοφ με ζνα πανί ι με μία ηϊνθ και 

αςκοφμε τοπικι πίεςθ επί του τραφματοσ. 

Εγκαφματα 

 κακαριςμόσ με κακαρό νερό, κρφο για 20’ τουλάχιςτον, 

 επάλειψθ με βαηελίνθ, βοφτυρο, λάδι ι με μια αντιςθπτικι αλοιφι,  

 βάηουμε μια αποςτειρωμζνθ γάηα ι ζνα πολφ κακαρό πανί και επιδζνουμε το τραφμα. 



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΥΓΟΥ,  ΔΘΜΟΥ 
ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ  
Δ.Ε.Υ.Α. ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ  
(Φ.Α.Υ.) 

 

     28 

 

Κακϊςεισ οςτϊν 

Απλό κάταγμα 

 ακινθτοποίθςθ του μζλουσ, 

 μεταφορά ςτο νοςοκομείο. 

Ανοιχτό κάταγμα 

 περιποίθςθ τραφματοσ, 

 επίδεςθ, 

 χοριγθςθ παυςίπονων, 

 ακινθτοποίθςθ μζλουσ, 

 μεταφορά ςτο νοςοκομείο. 

Κρανιοεγκεφαλικι κάκωςθ 

 ακινθτοποίθςθ, 

 το κεφάλι ψθλότερα του ςϊματοσ. 

Άλλοι τραυματιςμοί 

Ρνιγμονι από ξζνο ςϊμα 

 αναποδογυρίηουμε το ςϊμα (πρθνισ κζςθ με γωνία), 

 δίνουμε μερικά χτυπιματα με το χζρι ανάμεςα ςτουσ δφο ϊμουσ. 

Ξζνο ςϊμα ματιοφ 

 δεν τρίβουμε το μάτι, 

 το κλείνουμε για λίγο να μαηευτοφν δάκρυα που μποροφν να απομακρφνουν το ξζνο 

ςϊμα, 

 ξεπλζνουμε με άφκονο κρφο νερό και ΟΡΩΣΔΘΡΟΤΕ ςυμβουλι οφκαλμίατρου. 

Ηλεκτροπλθξία 

 απομάκρυνςθ από τον χϊρο του ατυχιματοσ χωρίσ να ζρκουμε ςε επαφι με το κφμα 

(π.χ. με τθν βοικεια ξφλου), 
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 μζχρι να φκάςει το αςκενοφόρο κάνουμε εναλλάξ 5 καρδιακζσ μαλάξεισ και 2 τεχνθτζσ 

αναπνοζσ (ΡΟΣΟΧΘ το κεφάλι ςε υπερζκταςθ). 

Υπογλυκαιμικι κρίςθ 

Άτομα που γνωρίηουμε ότι πάςχουν από ςακχαρϊδθ διαβιτθ αν παρουςιάςουν 

λιποκυμικι κρίςθ είναι πικανόν αυτι να είναι υπογλυκαιμικι.  

 χορθγοφμε ηάχαρθ με νερό ι καραμζλα εφ’ όςον το άτομο διατθρεί τισ αιςκιςεισ του. 
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ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΡΑΤΜΑΣΙΑ 

  

 

 

ΣΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 

Μέθοδος έφερ  

 ξαπλϊνουμε τον αςκενι μπροφμυτα όπωσ ςτο ςχιμα, 

 γονατίηουμε πάνω ςτουσ μθροφσ του, 

 πιζηουμε ομοιόμορφα ςτο φψοσ των τελευταίων πλευρϊν του, 

 ελαττϊνουμε ςταδιακά τθν πίεςθ και τραβοφμε τουσ βραχίονζσ του προσ τα πάνω για 

να υπερεκτακεί ο κϊρακασ, 

 επαναλαμβάνουμε με ρυκμό 16-20 φορζσ το λεπτό. 
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Μέθοδος ιλβέρτερ 

 ξαπλϊνουμε τον αςκενι ανάςκελα, 

 τοποκετοφμε κάτω από τθ ράχθ του ζνα μαξιλάρι ι κουβζρτα κ.λ.π. , 

 γονατίηουμε πίςω από το κεφάλι του, πιάνουμε τα χζρια από το φψοσ των καρπϊν και 

τα ςθκϊνουμε πάνω από το κεφάλι του ςε ζκταςθ. Σ’ αυτι τθν κζςθ γίνεται ειςπνοι, 

μζνουμε 1 με 2 δευτερόλεπτα, 

 φζρνουμε τα χζρια του προσ τα εμπρόσ, τα διαςταυρϊνουμε πάνω ςτο κϊρακα του. Σ’ 

αυτιν τθν κζςθ γίνεται εκπνοι, μζνομε 3 δευτερόλεπτα, 

 επαναλαμβάνουμε. 
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Σο φιλί της ζωής 

 ξαπλϊνουμε τον αςκενι ανάςκελα, 

 βάηουμε ζνα μαξιλάρι κάτω από το ςβζρκο του αςκενι, 

 γονατίηουμε πάνω από το κεφάλι του και κλείνουμε με το ζνα χζρι τθν μφτθ του, 

ειςπνζουμε βακιά και διοχετεφουμε τον αζρα ςιγά – ςιγά ςτουσ πνεφμονεσ 

Άλλα γενικά μζτρα που που επιβάλλεται να λαμβάνονται ςοβαρά υπόψθ κατά τθ 

διαδικαςία τθσ λειτουργείασ των ζργων αναφζρονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ. 
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Μζτρα Ρροςταςίασ Ζναντι Ρτϊςεων Ατόμων και Αντικειμζνων  

1 Το Σχζδιο Αςφαλείασ και ο Φάκελοσ Αςφαλείασ πρζπει να ενθμερϊνεται ςυςτθματικά  για 

τθν οργάνωςθ του χϊρου και των μζτρων αςφάλειασ 

2 Πλα τα άτομα που κινοφνται κα είναι εφοδιαςμζνα με τα κατάλλθλα μζςα ατομικισ 

προςταςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ, κράνθ, αντιολιςκθρά υποδιματα) 

3 Ρρζπει να επιςθμαίνονται με κατάλλθλα μζςα (πινακίδεσ, ακουςτικά ι φωτεινά ςιματα) οι 

περιοχζσ αυξθμζνου κινδφνου από τυχόν πτϊςθ ατόμων θ υλικϊν 

4 Γενικά ςτο χϊρο πρζπει να ζχουν διαςφαλιςτεί με κατάλλθλα κιγκλιδϊματα, ι άλλα 

ιςοδφναμα μζτρα αςφαλείασ και ςιμανςθσ: 

- Σκάμματα, χαντάκια, φρζατα, εκςκαφζσ, επικίνδυνα χάςματα 

5 Οι καταπακτζσ και τα ανοίγματα κλιμάκων κ.τ.λ. που είναι καλυμμζνα με κινθτά καλφμματα 

ι κυρίδεσ, πρζπει να διακζτουν επιπλζον και προςτατευτικό ςτθκαίο 

6 Εξζταςθ αν κατά τθν μεταφορά ελαφρϊν μεν, αλλά ογκωδϊν αντικειμζνων, με τα χζρια 

από εργάτεσ, αυτοί λόγω του φορτίου, ζχουν καλι ορατότθτα ςτο χϊρο που κινοφνται 

7 Κατά τθν εκφόρτωςθ υλικϊν πρζπει να λαμβάνεται μζριμνα ϊςτε να μθν προξενθκοφν 

ανεξζλεγκτεσ πτϊςεισ από το φορτίο 

8 Κατά τθν ςτοίβαςθ των υλικϊν πρζπει να λαμβάνεται μζριμνα ϊςτε να γίνεται με τάξθ και 

ςε χϊρουσ κατάλλθλουσ που δεν κα αφιςουν να διαρρεφςουν, να κυλιςουν ι να πζςουν 

τα υλικά 

 

Μζτρα Ρροςταςίασ κατά τθ διάρκεια Εργαςιϊν Φόρτωςθσ – Εκφόρτωςθσ – 

Αποκικευςθσ – Στοιβαςίασ   

1 Το Σχζδιο και ο φάκελοσ αςφάλειασ να ενθμερϊνονται ςυςτθματικά για τθν οργάνωςθ των 

χϊρων φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, αποκικευςθσ και ςτοιβαςίασ των υλικϊν και των μπαηϊν 

απόρριψθσ 

2 Επιβάλλεται να ζχουν προβλεφτεί κατάλλθλεσ κζςεισ για τθν αποκικευςθ υλικϊν, 

αποκομιδι μπαηϊν, απορριμμάτων κ.τ.λ. 
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3 Στθν περίπτωςθ ςτενότθτασ χϊρου εντόσ τθσ περιμζτρου του εργοταξίου και ςτθν 

περίπτωςθ κατάλθψθσ τμιματοσ του πεηοδρομίου, ι και του οδοςτρϊματοσ (για ςφντομο 

διάςτθμα, ι παρατεταμζνο χρόνο) πρζπει να ζχει γίνει: 

 ενθμζρωςθ των δθμοςίων αρχϊν (τροχαίασ, διμου, κ.τ.λ.) και λιψθ ςχετικισ αδείασ 

 ςιμανςθ του χϊρου που καταλαμβάνεται 

 εγκατάςταςθ νυκτερινοφ φωτιςμοφ αςφαλείασ εκτροπισ κυκλοφορίασ πεηϊν και 

οχθμάτων 

4 Οι χϊροι φόρτωςθσ – εκφόρτωςθσ και οι ράμπεσ που οδθγοφν ςϋ αυτοφσ πρζπει να 

ανταποκρίνονται ςτισ διαςτάςεισ του οχιματοσ και του μεταφερόμενου φορτίου 

5 Οι χϊροι φόρτωςθσ- εκφόρτωςθσ και οι ράμπεσ που οδθγοφν ςϋ αυτοφσ, πρζπει να 

διακζτουν εφκολθ άμεςθ πρόςβαςθ με το τοπικό οδικό δίκτυο χωρίσ άςκοπεσ διαδρομζσ 

μζςα ςτουσ χϊρουσ του εργοταξίου 

6 Οι ράμπεσ φόρτωςθσ – εκφόρτωςθσ πρζπει να προςφζρουν αςφάλεια ςτουσ εργαηομζνουσ 

ζναντι πτϊςθσ 

7 Κατά τθν αποκικευςθ και ςτοιβαςία πρζπει να καταβάλλεται φροντίδα, ϊςτε να μθν 

κινδυνεφει κανείσ από κατάρρευςθ ι πτϊςθ αντικειμζνων 

8 Για τθν αποκικευςθ ι ςτοιβαςία αντικειμζνων όταν γειτονεφει με περιοχζσ εργαςίασ ι 

κυκλοφορίασ, πρζπει να λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ (όπωσ π.χ 

περιφράγματα, ςανιδϊματα, προςτατευτικά δίκτυα κ.τ.λ.) 

9 Θ φόρτωςθ, εκφόρτωςθ και μεταφορά υλικϊν ι αντικειμζνων πρζπει να γίνεται κατά 

τρόπο ϊςτε να μθν εκτίκενται ςε κίνδυνο πρόςωπα λόγω πτϊςθσ, κφλιςθσ, ανατροπισ, 

κατάρρευςθσ ι κραφςθσ αντικειμζνων 

10 Σε εργαςίεσ φόρτωςθσ και εκφόρτωςθσ απαγορεφεται θ παραμονι προςϊπων ςτισ 

περιοχζσ διακίνθςθσ του υλικοφ 

11 Ρριν τθ φόρτωςθ και εκφόρτωςθ των οχθμάτων με ευκφνθ του οδθγοφ, εξαςφαλίηονται τα 

οχιματα από τυχαία κίνθςθ (χειρόφρενο, εμπόδια ςτισ ρόδεσ κ.τ.λ.) 

12 Ρρζπει να γίνεται ζλεγχοσ ςτθν πλθρότθτα των απερχομζνων φορτθγϊν με υλικό 

απόρριψθσ (μπάηα), ϊςτε να μθ διαρρζει κατά τθ μεταφορά και ρυπαίνει τουσ δρόμουσ, 
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μζροσ από το πλεονάηον φορτίο 

13 Ρρζπει να δίνεται προςοχι, ϊςτε ςε περίπτωςθ απόλθψθσ ςυςςωρευμζνου υλικοφ, 

υποκειμζνου ςε κατολίςκθςθ (χϊμα, άμμοσ κ.τ.λ.) να μθν δθμιουργοφνται απότομα πρανι 

ι να μθν υπονομεφεται τοφτο 

14 Απαγορεφεται θ άνοδοσ ςε ςωροφσ εκτόσ αν: 

 δεν υπάρχει κίνδυνοσ κατάρρευςθσ, ολίςκθςθσ ι κφλιςθσ του ςυςςωρευμζνου 

υλικοφ 

 εξαςφαλίηεται ςτακερι ζδραςθ ςτον εργαηόμενο 

15 Απαγορεφεται θ απόλθψθ ςωλινων, ξυλείασ κ.τ.λ. από τα πλάγια ςωρϊν 

16 Οι ςωροί ξυλείασ ςτοιβάηονται μόνον επάνω ςε επίπεδθ και ςτακερι βάςθ, κατά το 

δυνατόν κατακόρυφα, με τθν χρθςιμοποίθςθ κανονικά τεμαχιςμζνων ξφλων ςτοιβαςίασ και 

ςφνδεςθσ 

17 Επιτρζπετε τθ ρίψθ αντικειμζνων από φψοσ μόνον: 

 Πταν ο επικίνδυνοσ χϊροσ φυλάςςεται από επιτθρθτι και φράςςεται αςφαλϊσ 

 Αφοφ προθγθκεί ειδοποίθςθ από τον επιτθρθτι ο οποίοσ πρζπει να ζχει βεβαιωκεί 

ότι θ κζςθ απόρριψθσ είναι ελεφκερθ και απρόςιτθ και δεν υφίςταται κίνδυνοσ 

αναπιδθςθσ υλικοφ 

 Πταν ο επιτθρθτισ δεν αςχολείται με άλλεσ εργαςίεσ 

18 Θ ζξοδοσ κεκλιμζνων επιπζδων, ανοικτϊν ι κλειςτϊν αγωγϊν εκφόρτωςθσ, οι κεκλιμζνεσ 

τροχιζσ και φορτωτιρεσ πρζπει να αςφαλίηονται ζναντι εκτροχιαςμϊν, πλαγίων 

μετατοπίςεων και καταπτϊςεων 

19 Σε περίπτωςθ ανάγκθσ πρζπει να υποςτθρίηονται κατάλλθλα 

20 Επειδι κατά τθν μεταφορά βαρζων αντικειμζνων από κάποιον εργαηόμενο τίκεται ςε 

ζντονθ καταπόνθςθ θ ράχθ και θ οςφυικι χϊρα του,  να  εξετάηεται μιπωσ: 

 Θ προςπάκεια είναι πολφ κοπιϊδθσ 

 Ρραγματοποιείται μόνο με ςτροφι του κορμοφ 

 Συνεπάγεται απότομθ μετακίνθςθ του φορτίου 
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 Καταβάλλεται προςπάκεια με το ςϊμα ςε αςτακι κζςθ 

 Το αντικείμενο είναι υπερβολικά βαρφ 

 Το αντικείμενο είναι υπερβολικά ογκϊδεσ 

 Το αντικείμενο ευρίςκεται ςε αςτακι ιςορροπία 

 Το αντικείμενο ζχει περιεχόμενο που είναι  δυνατό να μετατοπιςτεί 

 Το εξωτερικό ςχιμα (ι και θ ςφςταςισ του) δφναται να προκαλζςει κακϊςεισ ςτον 

εργαηόμενο από πρόςκρουςθ ι κατά τθν ανάλθψθ του φορτίου 

 Καταβάλλονται υπερβολικά ςυχνζσ ι υπερβολικά παρατεταμζνεσ ςωματικζσ 

προςπάκειεσ που επθρεάηουν ιδιαίτερα τθ ςπονδυλικι ςτιλθ 

 Ρροςφζρεται ανεπαρκισ χρόνοσ ςωματικισ ανάπαυςθσ ι ανάκτθςθσ δυνάμεων  

 Διανφονται υπερβολικζσ αποςτάςεισ ανφψωςθσ καταβίβαςθσ ι μεταφοράσ 

 Ο ρυκμόσ εργαςίασ επιβάλλεται από διαδικαςία που δεν μπορεί να ελζγξει και 

μεταβάλλει ο εργαηόμενοσ κατά τισ δυνατότθτζσ του 

 Ο ελεφκεροσ χϊροσ, ιδίωσ κατά τθν κατακόρυφθ ζννοια, είναι ανεπαρκισ για τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ 

 Το δάπεδο είναι ολιςκθρό για τα υποδιματα του εργαηόμενου 

 Ο χϊροσ εργαςίασ ι το εργαςιακό περιβάλλον δεν επιτρζπει ςτον εργαηόμενο να 

διακινιςει χειρωνακτικά το φορτίο ςε αςφαλζσ φψοσ ι με καλι ςτάςθ του ςϊματόσ 

του 

 Το δάπεδο εργαςίασ ι θ επιφάνεια πάνω ςτθν οποία εκτελείται θ εργαςία 

παρουςιάηουν διακυμάνςεισ κακϋ φψοσ, γεγονόσ που ςυνεπάγεται το χειριςμό του 

φορτίου ςε διάφορα επίπεδα 

 Το δάπεδο ι θ ζδραςθ των ποδιϊν του εργαηόμενου είναι αςτακι 

 Θ κερμοκραςία, θ υγραςία, θ κυκλοφορία του αζρα και ο φωτιςμόσ είναι 

ακατάλλθλα ι ανεπαρκι ι οι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ είναι δυςμενείσ 

 Εργαηόμενοσ ζχει κατάςταςθ υγείασ αςφμβατθ (ι και ακατάλλθλθ ςωματικι 

διάπλαςθ) για τθν εκτζλεςθ του ςυγκεκριμζνου ζργου 

 Φζρει ακατάλλθλα ενδφματα, υποδιματα ι άλλα προςωπικά είδθ 
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 Δεν διακζτει επαρκείσ γνϊςεισ ι δεν ζχει εκπαιδευτεί κατάλλθλα 

21 Κατά τθ ςυντονιςμζνθ μεταφορά βαρζωσ αντικειμζνου από περιςςότερα άτομα πρζπει να 

εξετάηετε αντίςτοιχα αν: 

 Ο αρικμόσ των μεταφορζων είναι ανάλογοσ του προσ μεταφορά αντικειμζνου 

 Θ διάταξθ των μεταφορζων γίνεται κατϋ ανάςτθμα, λαμβανομζνθσ υπόψθ και τθσ 

τυχόν κλίςθσ του εδάφουσ 

 Θ διεφκυνςθ (κουμάντο) ζχει ανατεκεί ςε κατάλλθλο πρόςωπο, το οποίο πρζπει να 

ζχει διαρκι οπτικι εποπτεία τθσ εργαςίασ 

 Οι εκτελοφντεσ τθ μεταφορά ςυμμορφϊνονται προσ τισ εντολζσ του διευκφνοντοσ 

τθν /μεταφορά 

 Οι εκτελοφντεσ τθ μεταφορά ευρίςκονται από τθν ίδια πλευρά κατά τθν απόκεςθ ι 

απόρριψθ επιμθκϊν αντικειμζνων 

 Θ απόκεςθ ι απόρριψθ πρζπει να γίνεται ταυτόχρονα από όλουσ, μετά από ςχετικό 

μεγαλόφωνο παράγγελμα 

 

Αςφάλεια Εργαςίασ με Μθχανιματα, Ειδικά Οχιματα  

Γενικζσ Προβλζψεισ  

1 Τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα, ςυςκευζσ εργαλεία κ.τ.λ. πρζπει να ανταποκρίνονται 

προσ τισ προβλζψεισ τθσ Μελζτθσ Αςφάλειασ τισ εντολζσ του Συντονιςτι Αςφαλείασ ςτο 

ζργο και να ζχουν τισ διατάξεισ αςφαλείασ που προβλζπουν οι Νόμοι  και Κανονιςμοί 

2 Στα ίδια, οι ενδείξεισ λειτουργίασ και αςφάλειασ πρζπει να αναγράφονται ςτα ελλθνικά 

3 Επίςθσ πρζπει να ζχουν πινακίδεσ με πλιρθ τεχνικά και καταςκευαςτικά ςτοιχεία, 

προειδοποιθτικζσ ςθμάνςεισ κ.τ.λ. ςτα ελλθνικά 

4 Τα ίδια πρζπει να ςυνοδεφονται από Εγχειρίδιο Οδθγιϊν λειτουργίασ ςυντιρθςθσ και 

αςφαλείασ ςτα ελλθνικά 

5 Ο χειριςμόσ πρζπει να πραγματοποιείται από άτομα ενιλικα, υγειά, με καλι όραςθ και 

ακοι, εκπαιδευμζνα, ζμπειρα, με Άδεια Χειριςτοφ – όπου απαιτείται από το Νόμο 
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6 Ο χειριςτισ πρζπει να λαμβάνει υπόψθ του και τα άλλα άτομα που εργάηονται ςτο 

εργοτάξιο 

7 Πταν ζνα μθχάνθμα παίρνει καφςιμα πρζπει να ςταματάει 

 Ο κινθτιρασ του 

 Κάκε εργαςία ανοικτισ φλόγασ και το κάπνιςμα ςτθν περιοχι 

8 Το μεταλλικό άκρο του ςωλινα τροφοδοςίασ πρζπει να εφάπτεται καλά ςτο ςτόμιο τθσ 

δεξαμενισ 

9 Ο χειριςτισ πρζπει να ανεβοκατεβαίνει ςτο μθχάνθμα και να το οδθγεί μόνο με παποφτςια 

κακαρά (ποτζ λαδωμζνα, λαςπωμζνα κτλ) και με χριςθ ςκαλοπατιϊν και χειρολαβισ 

10 Ο χειριςτισ πρζπει να ζχει καλι ορατότθτα τθσ ηϊνθσ εργαςίασ ι ζςτω να βοθκείται γιϋ 

αυτό από κατάλλθλο βοθκό 

11 Ο κάλαμοσ οδιγθςθσ πρζπει να είναι επιφάνειασ επαρκοφσ, να ζχει γενικά αςφαλι 

προςπζλαςθ, να προςτατεφει τουσ χειριςτζσ  από καιρικζσ ςυνκικεσ κ.α. χωρίσ να 

περιορίηει το οπτικό πεδίο ι να δυςκολεφει περιοδικό ζλεγχο των τμθμάτων που 

βρίςκονται μζςα ι κοντά ςτον κάλαμο 

12 Να ελζγχεται θ καλι και αςφαλισ λειτουργία μθχανθμάτων κ.τ.λ. και θ ςυντιρθςθ να 

πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμζνο, εξουςιοδοτθμζνο ζμπειρο αδειοδοτθμζνο 

άτομο, ςυςτθματικά και εκτάκτωσ όποτε απαιτείται 

13 Ρροτοφ λειτουργιςει μθχάνθμα ςε καινοφργιο ζργο και ακόμα μετά από πλθμμφρεσ, 

προςκροφςεισ, ανατροπζσ κ.τ.λ., να ελζγχεται λεπτομερϊσ και να ςυντθρείται 

14 Κατά τθν ςυντιρθςι τουσ τα μθχανιματα και τα εργαλεία δεν μετακινοφνται και τα 

θλεκτροκίνθτα μπαίνουν εκτόσ τάςθσ 

15 Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ – ςυντιρθςθσ κεραίεσ μθχανθμάτων, κάδοι φόρτωςθσ και 

κινθτά ςτοιχεία πρζπει να καταβιβάηονται ι να ςτερεϊνονται αςφαλϊσ (τακάριςμα κ.τ.λ.) 

16 Εφϋ όςον διαπιςτωκεί κατάςταςθ αναςφάλειασ από βλάβθ ι κακι λειτουργία ςε 

μθχάνθμα, αυτό ςταματάει αμζςωσ για επιςκευι 

17 Ακόμα και μικρά π.χ. φορτθγά θλεκτρικά εργαλεία προτοφ χρθςιμοποιθκοφν, πρζπει να 
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ελζγχονται ιδιαίτερα για τθν καλι μόνωςθ των ίδιων και των καλωδίων τροφοδοςίασ τουσ 

18 Μθχανιματα κινοφμενα με θλεκτριςμό πρζπει να είναι γειωμζνα καλά 

19 Μετά τθν εργαςία, τα μθχανιματα πρζπει να αφινονται χωρίσ φορτίο, με όλα τα ςτοιχεία 

τουσ τελείωσ ακινθτοποιθμζνα (ςυςτιματα ακινθτοποίθςθσ ςε κζςθ ΕΝΤΟΣ, κινθτιρεσ ςε 

κζςθ ΕΚΤΟΣ, κάδοι τροφοδοςίασ, ιςτοί κ.τ.λ. ςε κζςεισ αςφαλείσ, χειριςτιρια 

μανδαλωμζνα), και να ζχουν δε αφαιρεκεί τα κλειδιά 

20 Οδοντωτοί τροχοί, άξονεσ, καδζνεσ, τροχαλίεσ, ιμάντεσ κ.τ.λ., να ζχουν προςτατευτικά 

πλζγματα κ.τ.λ. 

21 Μετά από κάκε επικεϊρθςθ ι /και ςυντιρθςθ πρζπει να τοποκετοφνται ςτισ κζςεισ τουσ οι 

ςχετικοί προφυλακτιρεσ ι να αντικακιςτϊνται ελλείποντεσ ςπαςμζνοι κ.τ.λ. 

22 Ρρζπει να υπάρχει Βιβλίο Συντιρθςθσ κάκε μθχανιματοσ 

23 Τα μθχανιματα πεπιεςμζνου αζρα: 

 Να χρθςιμοποιοφνται μόνο από άτομα υγιι και θλικίασ πάνω από 18 ετϊν 

 Οι ςχετικοί αεροςυμπιεςτζσ και αερόςφυρεσ  να είναι τφπου αντικορυβικοφ 

 Οι χειρολαβζσ των αεροςφυρϊν να ζχουν μόνωςθ απόςβεςθσ κραδαςμϊν και 

μονωτικι 

24 Ο πεπιεςμζνοσ αζρασ να μθν χρθςιμοποιείται για κακαριςμοφσ ατομικοφσ ι για χϊρουσ 

κ.τ.λ. ι για αςτεϊςμοφσ 

25 Οι εργαηόμενοι πρζπει να χρθςιμοποιοφν τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα Μζςα Ατομικισ 

Ρροςταςίασ (Ηϊνθ Αςφαλείασ, Κράνοσ, Γάντια κα) 

27 Σε ςτρατθγικζσ κζςεισ, πρζπει να υπάρχουν ςιματα προειδοποιθτικά, απαγορευτικά ι 

άλλα για τθν μθ ζκκεςθ  ςε κίνδυνο 

28 Μθχανιματα και εγκαταςτάςεισ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με τουσ απαιτοφμενουσ 

πυροςβεςτιρεσ και το προςωπικό να ζχει εκπαιδευτεί ςτθν χριςθ τουσ 

29 Τα ίδια πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με κιβϊτια Ρρϊτων Βοθκειϊν, να υπάρχει ςτο ζργο 

άτομο εκπαιδευμζνο ςτθν χριςθ τουσ και υπάρχουν αναρτθμζνα τα τθλζφωνα ζκτακτθσ 

ανάγκθσ 
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30 Στθν ςυντιρθςθ πρζπει : 

 Τα μθχανιματα ι κινθτά τμιματα τουσ να εξαςφαλίηοντασ με τάκουσ 

 Πταν ξεβιδϊνονται τάπεσ ψυγείων ι αποςτράγγιςθσ ι υδραυλικισ πίεςθσ, επίςθσ 

μαςτοί λίπανςθσ κ.τ.λ. θ εργαςία να γίνεται προςεκτικά και με χριςθ Μζςων 

Ατομικισ  Ρροςταςίασ (γυαλιά, γάντια προςταςίασ κ.τ.λ.) 

 Τα βαριά εξαρτιματα να ςθκϊνονται με γερανό 

 Να πραγματοποιοφνται οι ζλεγχοι που προβλζπουν Κανονιςμοί και Καταςκευαςτζσ 

31 Να υπάρχει διεξοδικόσ ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ των μθχανθμάτων ϊςτε να μθν 

παρουςιάηονται διαρροζσ ςε καφςιμα, λιπαντικά, φρζνα, ι άλλα προβλιματα ςτο 

υδραυλικό ςφςτθμα 

32 Σε κζςεισ όπου κυκλοφοροφν ι και ςυντθροφνται μθχανιματα απαγορεφεται γενικά θ 

κυκλοφορία τρίτων και άλλων εργαηομζνων 

 

Ανυψωτικά Μηχανήματα 

1 Ρρζπει να υπάρχουν κοντά ςτο χειριςτιριο ορατζσ ενδείξεισ των ορίων αςφαλοφσ χριςθσ 

2 Σε γερανοφσ μεταβλθτισ ακτίνασ δράςθσ να ςθμειϊνονται ςε κζςθ ορατι από το 

χειριςτιριο τα φορτία αςφαλείασ για τισ διάφορεσ ακτίνεσ λειτουργίασ και δείκτθσ τθσ 

ακτίνασ τθσ κεραίασ 

3 Κανζνα μθχάνθμα δεν πρζπει να υπερφορτϊνεται ζςτω και για μικρό χρονικό διάςτθμα 

4 Θ επιφάνεια ζδραςθσ του ανυψωτικοφ πρζπει να είναι επαρκοφσ αντοχισ 

5 Ρρζπει να εξαςφαλίηεται θ καλι ζδραςθ (με φορζα, ςτρωτιρεσ ι άλλο) και ςτερζωςθ (με 

αντίβαρα ι αγκφρωςθ) ακόμα και μικρϊν γερανϊν τοποκετθμζνων πάνω ςε πλάκεσ κ.τ.λ. 

6 Θ ευςτάκεια των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων πρζπει να είναι γενικά  εξαςφαλιςμζνθ ακόμα 

και όταν δεν λειτουργοφν 

7 Ρρζπει να υπάρχει μζριμνα προςταςίασ των ίδιων των μθχανθμάτων και γειτονικϊν τουσ 

ςτοιχείων από κραδαςμοφσ και τισ ςυνζπειζσ τουσ 
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8 Δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ι εγκακιςτϊνται γερανοί υπό καιρικζσ ςυνκικεσ οι οποίεσ 

είναι δυνατόν να δθμιουργιςουν προβλιματα ευςτάκειασ και γενικότερα ατυχθμάτων 

9 Σε ανυψωτικά μθχανιματα πρζπει να εξαςφαλίηεται θ μθ κυκλοφορία ατόμων κάτω από 

αυτά /ι και ανυψοφμενα φορτία, και θ μθ περιφορά φορτίων πάνω από άτομα 

10 Σε ανυψωτικά ι άλλα μθχανιματα εξαςφαλίηεται θ μθ προςζγγιςθ των ίδιων, τμιματόσ 

τουσ ι και φορτίου τουσ ςε θλεκτρικοφσ αγωγοφσ, δίκτυα κτλ 

11 Σε ανυψωτικά μθχανιματα κινοφμενα ςε τροχιζσ, πρζπει να εξαςφαλίηεται ότι οι τροχιζσ 

 Είναι ςε ζνα επίπεδο και ςτερεωμζνεσ καλά ςε ςτρωτιρεσ ι ςτον φορζα τουσ 

 Είναι επαρκοφσ διατομισ 

 Ζχουν ςτισ άκρεσ τθσ διαδρομισ αναςτολείσ τθσ κίνθςθσ 

 Τα υπάρχοντα μζςα τροχοπζδθςθσ, πρόςδεςθσ, υποςτιριξθσ κ.τ.λ. είναι επαρκι για 

πλιρθ ακινθτοποίθςθ, ακόμα και με δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ 

12 Μεταξφ μθχανθμάτων τα οποία κυκλοφοροφν ι περιςτρζφονται και ςτακερϊν εμποδίων 

πρζπει :  

 Να υπάρχει χϊροσ πλάτουσ, τουλάχιςτον 60 εκ. για αςφαλι κυκλοφορία πεηϊν 

 Εάν όχι, να υπάρχουν τουλάχιςτον αςφαλι καταφφγια ςε αποςτάςεισ 10 μ 

13 Πργανα και εξαρτιματα των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων πρζπει να ανταποκρίνονται προσ 

τισ απαιτιςεισ των Εκνικϊν Κανονιςμϊν (όπωσ ΡΔ 1037/89, ΦΕΚ 260 Α/81) 

14 Χειριςτζσ που ανεβαίνουν ςε μθχανιματα  πολφ υψθλά, πρζπει να ζχουν επιλεγεί ειδικά 

για το ςκοπό αυτό 

15 Τα ανυψωτικά μθχανιματα δεν πρζπει να μεταφζρουν άτομα 

16 Τα ςαμπάνια ανφψωςθσ φορτίων πρζπει : 

 Να είναι ςωςτά για τα ανυψοφμενα φορτία 

 Να ζχουν το ςωςτό μικοσ (γωνία κορυφισ οξεία, ποτζ αμβλεία) 

 Να είναι ςε καλι κατάςταςθ 

17 Οι περιοδικοί ζλεγχοι πρζπει να εκτελοφνται από διαπιςτευμζνο Φορζα 
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Χωματουργικά Μηχανήματα 

1 Οι χειριςτζσ πρζπει να ζχουν εξοικειωκεί με : 

 Τον χϊρο εργαςίασ 

 Το μθχάνθμά τουσ 

 Τουσ κανόνεσ κυκλοφορίασ, τα ςχετικά προειδοποιθτικά, ρυκμιςτικά, απαγορευτικά 

και άλλα ςιματα 

2 Ρροφυλακτιρεσ ράβδοι αςφαλείασ (από ανατροπι) ςτζγαςτρα, προςτατευτικζσ διατάξεισ 

πρζπει να είναι ςτισ κζςεισ τουσ 

3 Ρρζπει να ελζγχεται μιπωσ το μθχάνθμα ζχει ςπαςμζνα ι λαςκαριςμζνα εξαρτιματα 

4 Ρροτοφ λειτουργιςει το μθχάνθμα πρζπει : 

 Να εξετάηονται οι ςτάκμεσ πετρελαίου, νεροφ, υδραυλικϊν υγρϊν 

 Να αςφαλίηονται τάπεσ και πϊματα 

 Να ζχει κακαριςκεί το δάπεδο του χϊρου χειριςμοφ και τα ςκαλοπάτια από λάδια, 

γράςα, λάςπεσ, πετρζλαια κ.α. ολιςκθρά ςτοιχεία 

 Εάν ζχει χιόνι ι θ παγωνιά να ζχουν  κακαριςκεί δάπεδα και ςκαλοπάτια 

 Εργαλεία, αλυςίδεσ και αντικείμενα πάνω ςτο μθχάνθμα να ζχουν αςφαλιςκεί ςε 

κζςεισ που δεν δθμιουργοφν κινδφνουσ ςτον χειριςτι 

 Να προειδοποιείται το προςωπικό ότι πρόκειται να ξεκινιςει το μθχάνθμα 

 Σε κλειςτό χϊρο πριν ξεκινιςει το μθχάνθμα, να εξαςφαλίηεται αεριςμόσ 

 Ρριν ξεκινιςει μθχάνθμα, να γίνεται ζλεγχοσ για τυχόν επικίνδυνεσ ςυνκικεσ 

5 Ο χειριςτισ πρζπει να κάκεται κανονικά ςτθ κζςθ οδιγθςθσ 

6 Μόλισ ξεκινιςει το μθχάνθμα ο χειριςτισ πρζπει να ελζγχει ότι όλα τα ςυςτιματα 

λειτουργοφν ςωςτά 

7 Κάκε ςτάκμευςθ μθχανιματοσ προςωρινι ι μονιμότερθ πρζπει να γίνεται ςε κζςθ αςφαλι 

ϊςτε να μθν εμποδίηει τθν κυκλοφορία ι άλλθ εργαςία 

10 Σε περίπτωςθ προςωρινισ ςτάκμευςθσ με τον κινθτιρα ςε λειτουργία, ο χειριςτισ πρζπει 
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να δζνει και να αςφαλίηει πάντα το χειρόφρενο, τον μοχλό ταχυτιτων ςτο ουδζτερο και να 

χαμθλϊνει κάκε εξάρτθμα ςτο ζδαφοσ 

11 Δεν επιτρζπεται να ανεβαίνουν ςτο μθχάνθμα τρίτοι  

12 Τυχόν μεταφορά προςϊπων τρίτων γίνεται μόνον ςτα μζςα που προβλζπονται από τον 

καταςκευαςτι 

13 Ο χειριςτισ πρζπει να εργάηεται προςεκτικά, ιδίωσ όταν εκτελεί επικίνδυνθ εργαςία 

14 Πταν εργάηεται ςε ζδαφοσ με κλίςθ το μθχάνθμα πρζπει να κινείται πάντα κατά μικοσ τθσ 

πλαγιάσ, προσ τα πάνω ι κάτω και ποτζ περιφερειακά 

15 Πταν μθχάνθμα εργάηεται ςτθ βάςθ υψθλισ ι κατακόρυφθσ πλαγιάσ δεν πρζπει να 

υποςκάπτει 

16 Κατά τθν μεταφορά φορτίου, ο κάδοσ πρζπει να είναι κατά το δυνατόν χαμθλά (ποτζ 

υψωμζνοσ) 

17 Στθν περίπτωςθ αυτι το μθχάνθμα πρζπει: 

 Να κινείται με κανονικι ταχφτθτα 

 Να μθν υπερφορτϊνεται 

 Να μθν ςταματάει απότομα 

18 Θ κίνθςθ του μθχανιματοσ να μθν γίνεται ςε περιοχι επικίνδυνθ (ςακρά χϊματα, κοντά ςε 

γκρεμοφσ ι βακιζσ τάφρουσ ι με κινδφνουσ καταπτϊςεων) 

19 Ρροκειμζνου να ρυμουλκιςει φορτίο πρζπει:  

 Να ςτερεϊνεται καλά το ςυρματόςχοινο 

 Να τεντϊνεται αυτό ςιγά ςιγά 

 Θ εκκίνθςθ να γίνεται επίςθσ ομαλά 

20 Θ ςυντιρθςθ μθχανιματοσ πρζπει να γίνεται ςε καλά αεριηόμενο και φωτιηόμενο χϊρο 

21 Ρριν ξεκινιςει θ ςυντιρθςθ μθχανιματοσ όπωσ εκςκαφζα, φορτωτι κ.τ.λ. πρζπει να 

χαμθλϊνει θ εξάρτθςθ ι αυτι να τακάρεται  
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22 Στθ ςυντιρθςθ ςε ζδαφοσ επικλινζσ το μθχάνθμα πρζπει να αςφαλίηεται και με τάκουσ 

23 Μετά τθ δφςθ τα μθχανιματα πρζπει να χρθςιμοποιοφν φϊτα 

24 Σε περιπτϊςεισ λαςτιχοφόρων οχθμάτων για να γίνει επζμβαςθ ςε ελαςτικό πρζπει : 

 Να ζχει τοποκετθκεί τάκοσ για ακινθτοποίθςθ του τροχοφ τθσ άλλθσ πλευράσ 

 Να αφαιρείται πολφ προςεκτικά θ βελόνα τθσ βαλβίδασ για άδειαςμα του αζρα 

 Να βεβαιϊνεται με ςυρματάκι ότι το ςωλθνάκι τθσ βαλβίδασ δεν είναι βουλωμζνο 

 Ρροτοφ αφαιρεκεί θ ςτεφάνθ αςφαλείασ να χρθςιμοποιοφνται αλυςίδεσ ι 

ςυρματόςχοινα αςφαλείασ 

 Ρριν από κάκε φοφςκωμα να ζχει τοποκετθκεί θ ςτεφάνθ και περόνθ αςφαλείασ τα 

οποία προθγοφμενα ζχουν κακαριςκεί 

 Στο φοφςκωμα πρζπει να χρθςιμοποιείται πάντα μακρφσ ςωλινασ με 

αυτοςυγκρατοφμενο τςόκ αζρα 

 Στο φοφςκωμα, ο εργαηόμενοσ να ςτζκεται ςτο πλάι, μακριά από το λάςτιχο 

Ειδικά Οχήματα 

1 Οι εργαηόμενοι πρζπει να εξετάηουν κάκε φορά πολφ προςεκτικά τον τρόπο εργαςίασ που 

κα ακολουκιςουν 

2 Αφοφ το όχθμα πάρει τθ ςωςτι κζςθ πρζπει να απλϊνει τα πζλματα ςτακεροποίθςθσ (ςε 

ζδαφοσ μαλακό χριςθ και ςτρωτιρων) 

3 Θ κεραία του μθχανιματοσ δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται για ςυγκράτθςθ – ανφψωςθ 

φορτίων 
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Φωτιςμόσ για αςφαλι εργαςία  

1 Στισ κζςεισ εργαςίασ πρζπει να υπάρχει επαρκισ φυςικόσ φωτιςμόσ 

2 Εάν όχι, να διατίκεται ικανοποιθτικόσ τεχνθτόσ φωτιςμόσ (ςτακερόσ και φορθτόσ) 

ομοιόμορφοσ, ανάλογοσ με τισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ και τθσ κυκλοφορίασ ςτο ζργο 

3. Ρρζπει να διατίκεται φωτιςμόσ για τθν αςφαλι κίνθςθ ςε ςκοτεινοφσ διαδρόμουσ και 

άλλεσ κζςεισ του εργοταξίου και φωτιςμόσ ζκτακτθσ ανάγκθσ (εκκζνωςθσ του ζργου) για 

τθν περίπτωςθ γενικισ διακοπισ 

Ρρόλθψθ – Αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν 

1 Ο Συντονιςτισ καταςκευισ, οι Τεχνικοί Αςφάλειασ, οι Εργολάβοι, οι Υπεργολάβοι οι 

εργαηόμενοι και άλλοι ςυντελεςτζσ του ζργου να είναι ευαιςκθτοποιθμζνοι για τουσ 

κινδφνουσ πυρκαγιάσ ςτο ζργο, να ζχουν λάβει τα μζτρα πρόλθψθσ – αντιμετϊπιςθσ και να 

υπάρχει ςυνεργαςία με τθν πυροςβεςτικι 

2 Ρρζπει να ζχει γίνει εντοπιςμόσ ςτθν περιοχι του ζργου τυχόν αγωγϊν φωταερίου, 

φυςικοφ αερίου, υπογείων θλεκτρικϊν δικτφων και άλλα και να ζχουν λθφκεί μζτρα 

αςφαλείασ 

3 Θ περιοχι του εργοταξίου πρζπει να προςτατεφεται από δαςϊδεισ ι καμνϊδεισ γειτονικζσ 

περιοχζσ με αποψιλωμζνεσ ηϊνεσ 

4 Να εξαςφαλιςκοφν από επαφι μθχανθμάτων προςωπικοφ και τα γειτονικά προσ το ζργο 

δίκτυα 

5 Να μθν εφαρμόηονται από τουσ εργαηόμενουσ επικίνδυνεσ μζκοδοι κζρμανςθσ (των ίδιων 

ι φαγθτοφ τουσ) 

6 Να μθν γίνεται κακι αποκικευςθ ι άςτοχθ χριςθ εφφλεκτων υγρϊν, λιπαντικϊν, 

χρωμάτων, διαλυτικϊν, φιαλϊν αερίων κτλ 

7 Θ πραγματοποίθςθ εργαςιϊν ανοικτισ φλόγασ και άλλων κερμϊν εργαςιϊν (κολλιςεων, 

κοπϊν, πυρακτϊςεων κ.α.) να γίνεται ςτο ζργο: 

 Μόνο μετά από ειδικι άδεια του Συντονιςτι Αςφάλειασ, ςε ςυνεννόθςθ και με άλλουσ 

αρμόδιουσ και ςειράσ μζτρων πυραςφάλειασ για πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τυχόν 
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φωτιάσ (όπωσ π.χ. απομάκρυνςθ εφφλεκτων υλικϊν, τοποκζτθςθ άκαυςτων 

πεταςμάτων για ςταμάτθμα εκτοξεφςεων ςυνεχι παρακολοφκθςθ περιοχισ εργαςίασ 

ακόμα και μετά τθ λιξθ εργαςίασ, ενίςχυςθ διατικζμενων πυροςβεςτικϊν κα) 

 Σε περιβάλλον όπου κα ιταν δυνατι θ ςυγκζντρωςθ επικίνδυνων αερίων, με ςυνεχείσ 

ελζγχουσ (για τθν πρόλθψθ επικίνδυνων ςυγκεντρϊςεων) 

8 Να υπάρχουν ςε επίκαιρεσ κζςεισ οι κατάλλθλοι και απαιτοφμενοι από τισ Διατάξεισ 

πυροςβεςτιρεσ λιψεισ νεροφ με επαρκι πίεςθ και παροχι, εξοπλιςμζνεσ με φορθτοφσ 

ςωλινεσ και άλλα μζςα, όλα ορατά, ελεφκερα από εμπόδια, ςυντθρθμζνα, ζτοιμα για 

άμεςθ χριςθ 

9 Οι εργαηόμενοι πρζπει να γνωρίηουν τισ κζςεισ των πυροςβεςτικϊν, να ζχουν εκπαιδευτεί 

ςτθ χριςθ τουσ και να αςκοφνται περιοδικά 

10 Θζςεισ επικίνδυνεσ για πυρκαγιά ι ζκρθξθ να ζχουν εντοπιςκεί και εκτόσ από τθ λιψθ 

μζτρων πρόλθψθσ να ζχουν επιςθμανκεί με κατάλλθλα προειδοποιθτικά και απαγορευτικά 

αναρτιματα 

11 Να αναρτϊνται ςε επίκαιρεσ κζςεισ, οδθγίεσ για τθν περίπτωςθ πυρκαγιάσ και τα 

τθλζφωνα Άμεςθσ Ανάγκθσ (Ρυροςβεςτικι, Νοςοκομεία, Ρροϊςτάμενοι κτλ) 

Ζκκεςθ ςε Ειδικοφσ Κινδφνουσ – Φυςικοί Ραράγοντεσ 

1 Ζλεγχοσ των επιπζδων κορφβου ςτα οποία εκτίκετονται οι εργαηόμενοι 

2 Καταγραφι των αποτελεςμάτων των μετριςεων και αξιολόγθςθ 

3 Λιψθ των κατάλλθλων προλθπτικϊν μζτρων για τον περιοριςμό τθσ ςτάκμθσ του κορφβου 

ςε ζνα χϊρο και για κάκε κζςθ εργαςίασ, ειδικότερα: 

 Τα μθχανιματα και εργαλεία πρζπει να φζρουν από τθν καταςκευι τουσ ςυςτιματα 

ι μζςα περιοριςμοφ του παραγόμενου κατά τθ λειτουργία τουσ κορφβου ςτα 

επιτρεπόμενα επίπεδα (όπωσ ςιγαςτιρεσ, θχομονωτικζσ επενδφςεισ κ.α.) 

 Θα υπάρχει θχθτικι μόνωςθ των κορυβωδϊν μθχανθμάτων ι εργαςιϊν με 

κατάλλθλα θχομονωτικά μζςα 

 Θα γίνεται κατάλλθλθ εφαρμογι μζςων και μεκόδων που κα επιτρζπουν τον 

χειριςμό των κορυβωδϊν μθχανθμάτων από χϊρουσ ι κζςεισ εργαςίασ  θχθτικά 

μονωμζνουσ 
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 Θα υπάρχει πρόνοια τακτικισ ςυντιρθςθσ των κορυβωδϊν μθχανθμάτων και ςυχνόσ 

ζλεγχοσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ςυςτθμάτων ι μζςων περιοριςμοφ του 

κορφβου 

 Θα γίνεται κατάλλθλθ οργάνωςθ τθσ εργαςίασ ϊςτε θ ζκκεςθ των εργαηομζνων ςτο 

κόρυβο να περιορίηεται ςτα επιτρεπόμενα επίπεδα 

 Θ ζκκεςθ των εργαηομζνων ςτο κόρυβο (θχοζκκεςθ), κατά τθ διάρκεια τθσ 

θμεριςιασ εργαςίασ τουσ να μθν ξεπερνά τα προβλεπόμενα όρια 

4 Πταν θ θμεριςια ατομικι θχοζκκεςθ ενόσ εργαηομζνου ι θ μζγιςτθ τιμι τθσ ςτιγμιαίασ μθ 

ςτακμιςμζνθσ θχθτικισ πίεςθσ υπερβαίνουν τα 90 db (Α) και τα 200 α αντίςτοιχα, 

επιβάλλεται θ χριςθ ακοοπροςτατετυικϊν μζςων 

5 Πταν θ θχοζκκεςθ είναι ενδεχόμενο να υπερβεί τα 85 db (Α) και τα 200 α αντίςτοιχα, κα 

τίκενται ςτθ διάκεςθ των εργαηομζνων ατομικά ακοοπροςτατευτικά μζςα 

6 Ενθμζρωςθ των εργαηομζνων για τθν ορκι χριςθ των μζςων ατομικισ προςταςίασ 

7. Τα ατομικά μζςα προςταςίασ κα πρζπει να είναι προςαρμοςμζνα ςτα ατομικά 

χαρακτθριςτικά του κάκε εργαηόμενου και ςτισ ςυνκικεσ εργαςίασ του 

8 Ζλεγχοσ για το αν θ χριςθ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ τθσ ακοισ οδθγεί ςε αφξθςθ 

του ςυνολικοφ κινδφνου για τθν υγεία των εργαηομζνων από άλλεσ αιτίεσ 

9 Λιψθ κατάλλθλων μζτρων για τθν μείωςθ του κορφβου 

10 Λιψθ οργανωτικϊν ι τεχνικϊν μζτρων για τισ περιπτϊςεισ υψθλϊν ι χαμθλϊν 

κερμοκραςιϊν 

 

Ζκκεςθ ςε Ειδικοφσ Κινδφνουσ  

1 Γνϊςθ και καταγραφι των κινδφνων που ςυνεπάγονται για τθν υγεία των εργαηομζνων 

2 Εκτίμθςθ των κινδφνων 

3 Μετριςεισ για τθ ςυγκζντρωςθ των παραγόντων ςτο εργαςιακό περιβάλλον και ςφγκριςθ 

των αποτελεςμάτων με τισ οριακζσ τιμζσ 

4 Διερεφνθςθ πριν τθν τοποκζτθςθ ςτθ κζςθ εργαςίασ, για το αν θ υγεία του εργαηόμενου 

είναι ςυμβατι με τθν προσ εκτζλεςθ εργαςία 
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5 Ρρζπει να υποβάλλονται οι εργαηόμενοι ςε ιατρικό ζλεγχο και κακοριςμζνεσ ιατρικζσ 

εξετάςεισ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ςφμφωνα με τισ εργαςίεσ του ιατροφ εργαςίασ 

6 Ραροχι ςτουσ εργαηόμενουσ μζςων ατομικισ προςταςίασ και πλθροφόρθςθ για τθν 

χρθςιμότθτα αυτϊν των μζςων 

7 Συντιρθςθ, κακαριςμόσ και απολφμανςθ των μζςων ατομικισ προςταςίασ 

8 Λιψθ εκτάκτων μζτρων ςε περιπτϊςεισ υπερβάςεων των οριακϊν τιμϊν 

9 Ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ των εργαηομζνων ςτθ αντιμετϊπιςθ εκτάκτων περιςτατικϊν 

Κανόνεσ που αφοροφν ςτθν υγιεινι και ςτθν ανάπαυςθσ 

1 Ενθμζρωςθ των εργαηομζνων για τθ ςθμαςία τθσ ατομικισ κακαριότθτασ και τθσ αφαίρεςθσ 

των ενδυμάτων εργαςίασ πριν το φαγθτό και πριν τθν αναχϊρθςθ από τθν εργαςία 

2 Εφαρμογι των Υγειονομικϊν Διατάξεων του Υπουργείου Υγείασ, Ρρόνοιασ και Κοινωνικϊν 

Αςφαλίςεων 

 Στουσ χϊρουσ υγιεινισ 

 Στο νερό (πόςιμο και κακαριότθτασ) 

3 Να υπάρχει μζριμνα για τον κακαριςμό και τθ ςυγκζντρωςθ και αποκομιδι των 

απορριμμάτων φαγθτϊν 

4 Διαχωριςμόσ και επιςιμανςθ του νεροφ χριςθσ και του πόςιμου νεροφ προσ αποφυγι 

ςφγχυςθσ 

3.1.2 Ειδικά μζτρα αςφάλειασ & υγείασ ςε ζργα φδρευςθσ  

Οι εργαηόμενοι ςτον χϊρο κα πρζπει: 

 Να χρθςιμοποιοφν ςωςτά τισ μθχανζσ, τισ ςυςκευζσ, τα εργαλεία και τα υπάρχοντα 

μεταφορικά μζςα 

 Να χρθςιμοποιοφν ςωςτά τον ατομικό προςτατευτικό εξοπλιςμό, αντίςτοιχο του χϊρου 

εργαςίασ και τθσ ειδικότθτάσ τουσ 
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 Να μθ κζτουν εκτόσ λειτουργία τουσ μθχανιςμοφσ αςφαλείασ των μθχανϊν, εργαλείων, 

ςυςκευϊν 

 Να χρθςιμοποιοφν εξοπλιςμό που δεν ζχουν εκπαιδευτεί ςτθ χριςθ τουσ και δεν είναι 

αρμόδιοι για τθ χρθςιμοποίθςι τουσ 

 Να μθν παραμζνουν ςε χϊρουσ υψθλοφ κινδφνου για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο 

από το άκρωσ απαραίτθτο για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που τουσ ζχει ανατεκεί 

 Να φροντίηουν επιμελϊσ τθν ατομικι τουσ κακαριότθτα όπωσ επίςθσ και τθν 

κακαριότθτα των χϊρων εργαςίασ 

Να αναφζρουν άμεςα ςτον προϊςτάμενό τουσ κάκε γεγονόσ που είναι πικανόν να 

προκαλζςει άμεςο ι ςοβαρό κίνδυνο για τθν αςφάλεια και τθν υγεία των εργαηομζνων. 
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ΤΜΗΜΑ Ε’ 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΙΘΕΩΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Οι αναγκαίεσ επικεωριςεισ των ζργων κα γίνονται τακτικά. Κατά τθ διάρκεια των 

επικεωριςεων κα επιςθμαίνονται οι τυχόν αναγκαίεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των ζργων, κα 

εντοπίηονται και κα αντιμπετωπίηονται άμεςα τυχόν επικίνδυνεσ καταςτάςεισ.  

Θ αποκατάςταςθ των βλαβϊν κα πραγματοποιείται από το ςυντθρθτι ι άλλο ειδικευμζνο 

ςυνεργείο που ςε κάκε περίπτωςθ κα περιλαμβάνει αδειοφχο εγκαταςτάτθ για τθν 

προκείμενθ εγκατάςταςθ. 

Συνιςτάται να κακοριςτεί μόνιμοσ υπεφκυνοσ των Εγκαταςτάςεων του ζργου, ο οποίοσ κα 

διακζτει επαρκι προπαιδεία τεχνικοφ και κα εκπαιδευτεί ϊςτε: 

 να είναι ςε κζςθ να χειρίηεται τισ Εγκαταςτάςεισ 

 να διενεργεί μικρζσ επεμβάςεισ ςυντιρθςθσ 

 να ςυντονίηει όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του 

εξοπλιςμοφ 

 να είναι υπεφκυνοσ για τον ςυντονιςμό και τθν ζγκαιρθ διενζργεια τακτικϊν και 

εκτάκτων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ από ειδικευμζνα ςυνεργεία, τθν τιρθςθ των 

αρχείων ςυντιρθςθσ και επικεϊρθςθσ κακϊσ και για τθν λιψθ μζτρων αςφαλείασ 

ςε ςχζςθ με τισ Εγκαταςτάςεισ. 

1. Γενικζσ οδθγίεσ επικεωριςεων των ζργων 

 Θα πρζπει να διενεργοφνται ζλεγχοι τόςο πριν τθν ζναρξθ εργαςιϊν όςο και μετά από 

κάκε αλλαγι βάρδιασ και μετά από ζντονα καιρικά φαινόμενα.  

 Θα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ για τθν καλι επικεϊρθςθ / ςυντιρθςθ των 

υδραυλικϊν ϊςτε να εξαλειφκεί ο κίνδυνοσ πλθμμυριςμοφ από όχι καλι λειτουργία 

των παραπάνω εγκαταςτάςεων. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να καταρτίςει και να περιλάβει 

πρόγραμμα επικεωριςεων και μεκοδολογία ςυντιρθςθσ των υδραυλικϊν ςυςτθμάτων 

του ζργου για τθν καλι λειτουργία τουσ. 
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 Θα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ για τθν επικεϊρθςθ / ςυντιρθςθ των 

θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων ϊςτε να εξαλειφκοφν οι κίνδυνοι που 

προζρχονται από αυτζσ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να καταρτίςει και να περιλάβει 

πρόγραμμα επικεωριςεων και μεκοδολογία ςυντιρθςθσ των θλεκτρομθχανολογικϊν 

ςυςτθμάτων του ζργου για τθν καλι λειτουργία τουσ. 

Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται οι κζςεισ των ζργων ςτισ οποίεσ κα πρζπει να 

πραγματοποιοφνται επικεωριςεισ κακϊσ και οι ςυχνότθτα αυτϊν. 

ΤΜΗΜΑ / ΘΕΣΗ ΕΡΙΘΕΩΗΣΗ / ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Θ/Μ εξοπλιςμόσ 
Τιρθςθ οδθγιϊν ςυντιρθςθσ ςφμφωνα με τουσ 
καταςκευαςτζσ του αντίςτοιχου κάκε φορά 
εξοπλιςμοφ. 

Ωσ ορίηει ο 
καταςκευαςτισ 

Ρεριοχζσ με ζντονθ 
διαβρωτικι δράςθ 

Θα ελζγχεται τυχόν εμφάνιςθ λεκζδων ςε μικρζσ 
οπζσ ι και μεγαλφτερου μεγζκουσ, διογκϊςεισ, 
αποφλοιϊςεισ ςε δομικά ςτοιχεία εκ ςκυροδζματοσ. 
Θα καλείται ειδικό ςυνεργείο για αποκατάςταςθ 
βλάβθσ 

5 ζτθ 

Αντιςειςμικοί 
αρμοί – αρμοί 
διαςτολισ 
ςωλθνϊςεων 

Θα ελζγχεται θ περιοχι για ςθμεία διζλευςθσ 
υγραςίασ, παράπλευρεσ κραφςεισ, ςχετικζσ 
μετακινιςεισ μερϊν, ςυνδζςεισ με φρεάτια. 

5 ζτθ 

Ζλεγχοσ διαρροϊν 

Οπτικόσ ζλεγχοσ διαρροϊν. 1 μινασ 

Σε λυόμενεσ ςυνδζςεισ ςφςφιξθ κοχλιϊν ι και 
αντικατάςταςθ ςτεγανοποιθτικοφ υλικοφ. 

Σε περίπτωςθ 
εμφάνιςθσ 

Σε ραφζσ ςυγκολλιςεων αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ 
και επανζλεγχοσ. 

Σε περίπτωςθ 
εμφάνιςθσ 

Κατά τθν εαρινι περίοδο κα γίνεται ζλεγχοσ για 
τυχόν διαρροζσ. Υπολογιςμόσ παροχϊν κατά 
τμιματα, άκροιςθ ςε καταλθκτικά ςθμεία του 
δικτφου. Επιςκευι διαρροϊν. 

1 ζτοσ 

Συντιρθςθ 
δεξαμενϊν, πθγϊν, 
ςωλθνϊςεων 

Σε εαρινι περίοδο κα γίνεται απομόνωςθ, 
άδειαςμα, ζλεγχοσ επικακίςεων, αφαίρεςθ 
εναποκζςεων, ςυντθριςεισ, επιςκευζσ, κακαριςμόσ, 
παχυμζτρθςθ ελαςμάτων για προςδιοριςμό ρυκμοφ 
διάβρωςθσ. 

Ωσ ορίςει ο 
φορζασ 

διαχείριςθσ 

Επικεϊρθςθ Κατά τθν κερινι περίοδο κα γίνεται ζλεγχοσ για 1 ζτοσ 
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ΤΜΗΜΑ / ΘΕΣΗ ΕΡΙΘΕΩΗΣΗ / ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

καλυμμάτων 
φρεατίων 

τυχόν φρεάτια κραυςμζνα, ςφθνωμζνα, ςε πλάγια 
κζςθ, μεγάλθσ κορυβϊδουσ αναπιδθςθσ κατά τθν 
διζλευςθ οχθμάτων, με κραυςμζνα ςθμεία 
αγκίςτρωςθσ, με φκαρμζνθ ςιμανςθ, καλυμμζνα με 
αςφαλτικό υλικό 

Επικεϊρθςθ 
κακαριότθτα 
αγωγϊν 

Σε κερινι περίοδο οι ςωλθνϊςεισ, ιδιαίτερα αυτζσ 
με προφίλ χαμθλϊν ταχυτιτων, κα κακαρίηονται 
από επικακίςεισ  

Ωσ ορίςει ο 
φορζασ 

διαχείριςθσ 

Ζλεγχοσ 
ςυνδζςεων 

Αςτυνόμευςθ δικτφου, μθτρϊο μθ ςυνδεδεμζνων 
καταναλωτϊν, νεοαναγειρόμενεσ οικοδομζσ, 
επικεϊρθςθ δικτφου για παράνομεσ ςυνδζςεισ. 

1 ζτοσ 

Επικεϊρθςθ 
επιςκευαςμζνων 
τμθμάτων τθσ 
εγκατάςταςθσ 

Θα ελζγχεται θ περιοχι για τυχόν επανάλθψθ 
βλάβθσ ι γενίκευςθ ςυςτιματοσ βλαβϊν. Σε 
περίπτωςθ προβλιματοσ κα καλείται αρμόδιο 
προςωπικό. 

1 ζτοσ 

Νερό 
Τακτικοί ι ζκτακτοι δειγματολθπτικοί ζλεγχοι τθσ 
ποιότθτασ του νεροφ 

Σφμφωνα με 
τθν κείμενθ 
υγειονομικι 
νομοκεςία 

Ζλεγχοσ 
υδραυλικϊν 
ςυςτθμάτων 

Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ, διαρροϊν, απόκριςθσ 
ςυςτθμάτων ελζγχου και τα αντίςτοιχα ςυςτιματα 
χειροκίνθτου ελζγχου υδραυλικϊν παραμζτρων των 
εγκαταςτάςεων (θλεκτροβάνεσ, βάνεσ, 
υπερχειλιςτείσ, εκκενωτζσ, υδρολθψίεσ κλπ). 

Ωσ ορίηει ο 
καταςκευαςτισ 

Σκάλεσ, βακμίδεσ 
φρεατίων, 
δεξαμενισ και 
αντλιοςταςίου 

Θα ελζγχονται για τθν αντοχι και ςτερεότθτά τουσ, 
μζρθ ςθμαντικισ οξείδωςθσ με απομείωςθ 
διατομϊν φερόντων ςτοιχείων 

5 ζτθ 

Ανανζωςθ βαφισ 
μεταλλικϊν μερϊν 

Τα μεταλλικά μζρθ που χριηουν προςταςίασ κα 
βάφονται για τθν αποφυγι οξειδϊςεωσ και μείωςθ 
τθσ αντοχισ των. Αφινεται ςτθν κρίςθ του 
διαχειριςτι του ζργου ενδεχόμενο ςυχνότερθσ 
βαφισ αν διαπιςτωκεί ότι αυτό είναι αναγκαίο 

2 ζτθ 

Κακαριότθτα 
πινακίδων 

Κακαριςμόσ και επιςκευι πλθροφοριακϊν 
πινακίδων οργάνων, δικλείδων, διακοπτϊν, 
μθχανϊν, κινθτιρων. 

1 ζτοσ 

Συντιρθςθ 
Ζλεγχοσ ακεραιότθτασ, αντικατάςταςθ καμζνων  
λαμπτιρων, κακαριςμόσ φωτιςτικϊν, ζλεγχοσ 

1 ζτοσ 
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ΤΜΗΜΑ / ΘΕΣΗ ΕΡΙΘΕΩΗΣΗ / ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

φωτιςμοφ ςτερεότθτασ. 

Θλεκτρικζσ 
εγκαταςτάςεισ 

Επικεϊρθςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ των 
εγκαταςτάςεων. 

1 μινασ 

Ζλεγχοσ / ρφκμιςθ των διατάξεων αυτόματθσ 
λειτουργίασ. 

1 τρίμθνο 

Ζλεγχοσ ςφςφιξθσ ακροδεκτϊν 1 ζτοσ 

Κακαριςμόσ όλων των Θ/Μ χϊρων υπό τθν 
επίβλεψθ αρμοδίου. 

1 ζτοσ 

Δοκιμι λειτουργίασ όλων των  οργάνων ηεφξθσ και 
προςταςίασ ςτουσ θλεκτρικοφσ πίνακεσ. 

1 μινασ 

Ζλεγχοσ κατάςταςθσ / ςτακερότθτασ / ςτεγανότθτασ 
των καλυμμάτων φρεατίων γείωςθσ, καλωδίων 
κ.λ.π. 

1 ζτοσ 

Ζλεγχοσ γείωςθσ μζτρθςθ τθσ αντίςταςθσ γείωςθσ. 1 ζτοσ 

Ζλεγχοσ των ςυςτθμάτων αντικεραυνικισ 
προςταςίασ, κεμελιακϊν ι περιμετρικϊν γειϊςεων. 

1 ζτοσ 

Χόρτα - 
αποψίλωςθ 

Κατά το πζρασ τθσ εαρινισ περιόδου κα 
αποψιλοφται ο περιβάλλων χϊροσ των τεχνικϊν 
ζργων και δεξαμενϊν από τα χόρτα που αν 
ξερακοφν τθν κερινι περίοδο μπορεί να 
μεταδϊςουν φωτιά πλθςίον των εγκαταςτάςεων. 

1 ζτοσ 

2. Εγχειρίδια επικεϊρθςθσ και ςυντιριςθσ  

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με μζριμνα του να παραδϊςει ζνα λεπτομερζσ και πλιρεσ 

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΡΙΘΕΩΘΣΘΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ του Ζργου (των πάςθσ φφςεωσ καταςκευϊν, 

περιλαμβανομζνων του εξοπλιςμοφ κινθτοφ και μθ κ.λπ.). 

Το Εγχειρίδιο αυτό κα περιλαμβάνει όλεσ τισ οδθγίεσ και τουσ τρόπουσ εκτζλεςθσ μιασ 

πλιρωσ ικανοποιθτικισ και αποτελεςματικισ ςυντιρθςθσ του ζργου, ιτοι ενδεικτικά και 

όχι περιοριςτικά τα παρακάτω: 

(1)  Οδθγίεσ ςυντιρθςθσ αναφερόμενεσ ςτισ χρονικζσ περιόδουσ, υλικά, εξοπλιςμό κλπ. 

για κάκε ςτοιχείο τθσ καταςκευισ. 
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(2)  Τεφχοσ οδθγιϊν για τισ επικεωριςεισ και τουσ ελζγχουσ, που κα πρζπει να γίνονται 

περιοδικά ςτο μζλλον. 

(3)  Τεφχθ οδθγιϊν για τθ ςυντιρθςθ και λειτουργία των διαφόρων κφριων ζργων και 

όλου του εξοπλιςμοφ ακινιτου και κινθτοφ. 

(4)  Τεφχοσ οδθγιϊν για τισ επικεωριςεισ και τισ ςυντθριςεισ που κα γίνονται ςτα ζργα 

φδρευςθσ που κα καταςκευαςκοφν από τον ανάδοχο, ςτα πλαίςια των υποχρεϊςεϊν 

του που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ. 

(5)  Αναλυτικζσ Τεχνικζσ Εκκζςεισ και οδθγίεσ για τον τρόπο αποκατάςταςθσ φκορϊν και 

ηθμιϊν, που τυχόν κα παρουςιαςκοφν μελλοντικά. 

Ειδικότερα για το τεφχοσ οδθγιϊν ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων, 

τονίηεται ότι ςτο τζλοσ κάκε κεφαλαίου των οδθγιϊν κα ιταν καλό να δίνεται πλιρθσ 

πίνακασ των περιλαμβανομζνων ςε αυτά μθχανθμάτων με όλα τα χαρακτθριςτικά τουσ, τα 

ςτοιχεία καταςκευισ τουσ (καταςκευαςτισ/προμθκευτισ, τφποσ, μοντζλο, μζγεκοσ, 

αρικμόσ ςειράσ καταςκευισ, αποδόςεισ, προτεινόμενα ανταλλακτικά κ.λπ.) και κα 

επιςυνάπτονται οι ζντυπεσ οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ των καταςκευαςτϊν. 

Επιπλζον, κατά τθν Οριςτικι Ραραλαβι του Ζργου ο Ανάδοχοσ κα μποροφςε να 

παραδϊςει ςτον Κ.τ.Ε. τα ακόλουκα, ςχετικά με τθ Συντιρθςθσ του Ζργου, ςτοιχεία: 

(1)  Τεφχοσ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ (ποςότθτεσ υλικϊν κατά 

κατθγορίεσ, προςωπικό κατά κατθγορίεσ και χρόνο απαςχόλθςθσ, μθχανιματα κατά 

κατθγορίεσ και χρόνο απαςχόλθςθσ κλπ.) με μθνιαία ανάλυςθ (ανά θμερολογιακό 

μινα) κακόλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου Συντιρθςθσ των Ζργων. 

Στο τεφχοσ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων κα περιλαμβάνονται και οικονομικά ςτοιχεία των 

εργαςιϊν ςυντιρθςθσ (δαπάνεσ κατά κατθγορία υλικϊν, προςωπικοφ μθχανθμάτων, 

ανταλλακτικϊν - αναλωςίμων κλπ.) με χρονικι ανάλυςθ κατά τθν περίοδο που 

χορθγοφνται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία. 

(2)  Ρρόταςθ οργάνωςθσ τθσ ςυντιρθςθσ κατά τθν περίοδο που κα αναλάβει ο Κ.τ.Ε. τθ 

λειτουργία - ςυντιρθςθ των ζργων, μετά τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου από τον 

Ανάδοχο. 



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΥΓΟΥ,  ΔΘΜΟΥ 
ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ  
Δ.Ε.Υ.Α. ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ  
(Φ.Α.Υ.) 
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(3)  Ρρόταςθ άμεςων ενεργειϊν τθσ ςυντιρθςθσ και πρόταςθ των αναγκαίων 

προμθκειϊν υλικϊν -μθχανθμάτων για τθ ςυντιρθςθ που να καλφπτουν τισ ανάγκεσ 

του πρϊτου χρόνου ανάλθψθσ τθσ λειτουργίασ - ςυντιρθςθσ του Ζργου από τον Κ.τ.Ε. 

Τα παραπάνω ςτοιχεία κα είναι ςυντεταγμζνα κατά τρόπον ϊςτε να επιβοθκθκεί ο Κ.τ.Ε. 

ςτθν περαιτζρω οργάνωςθ τθσ ςυντιρθςθσ του Ζργου. 

Α/Α Στοιχείο/ Τεχνικό Κωδικόσ 
Τίτλοσ Εγχειριδίου Επικεϊρθςθσ και 

Συντιρθςθσ 

1 Πνομα / Αρ. Σχετ. Σχετ. 

2 Πνομα / Αρ. Σχετ. Σχετ. 

 

Ορεςτιάδα, 01-04-2020 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
   

  
Ο Ρροϊςτάμενοσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ 

Δ.Ε.Υ.Α.Ο. 
   

 

 

 
Αναςτάςιοσ Μίντηιασ  Κωνςταντίνοσ Δθμόπουλοσ 
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ  Αρχιτζκτων Μθχανικόσ 
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