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 ΣΜΗΜΑ Α 

Γεληθά 

 

Σν παξώλ ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (.Α.Τ.) ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 
305/96, άξζξν 3. 
 

1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ Το έργο αφορά ςτην ανάπλαςη των κυριότερων κοινοχρήςτων χώρων τησ Τ.Κ. Διχωρίου, Δ.Ε. Βαρδουςίων ςτον ορεινό όγκο του Ν. Φωκίδασ. Στόχοσ του έργου αποτελεί η αναδιαμόρφωςη των υφιςτάμενων χώρων με παραδοςιακούσ τρόπουσ και υλικά καταςκευήσ, ώςτε να ανταποκρίνονται ςτησ ςύγχρονεσ ανάγκεσ ενόσ παραθεριςτικού οικιςμού. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι παρακάτω θέςεισ για ανάπλαςη:  Α) Κεντρική Πλατεία 

Αναλυτικά οι εργαςίεσ που κα γίνουν είναι: 
 Αποξιλωςθ των υπάρχουςων επενδφςεων του πλακόςτρωτου και τθσ μάντρασ και 

αντικατάςταςθ αυτών με τοπικι πζτρα.  
 Διαπλάτυνςθ του περιμετρικοφ διαδρόμου από τα 2 ςτα 3 μζτρα.  

 Αποξιλωςθ και διαμόρφωςθ του χώρου μπροςτά από το κατάςτθμα.  

 Χτιςτι ηαρντινιζρα ςτον χώρο ςτάκμευςθσ των αυτοκινιτων για προςταςία τθσ όμορθσ 
κατοικίασ.  

 Καταςκευι κλίμακασ από Ο.Σ και πζτρινεσ πλάκεσ ανάμεςα ςτθν μάντρα τθσ εκκλθςίασ και ςτον 
χώρο ςτάκμευςθσ. 

 Αποξιλωςθ των υφιςτάμενων επενδφςεων των πλατάνων και αποκατάςταςθ ςτθν αρχικι τουσ 
μορφι. 

 Καταςκευι ράμπα ΑΜΕΑ εφαπτομενικά ςτο ςθμείο με το κτίριο του ΟΤΕ. 
 Καταςκευι ηαρντινιζρασ ςτο ςθμείο τομισ του κτιρίου του ΟΤΕ με τθν μάντρα τθσ εκκλθςίασ.  

 Καταςκευι κτιςτοφ χαμθλοφ κακιςτικοφ κατά μικοσ τθσ μάντρασ τθσ εκκλθςίασ μζχρι τθ νζα 
ςκάλα. 

Β)Προαύλιοσ χώροσ Ι.Ν. Αγ. Παραςκευήσ Έκταςη ≅ 490τ.μ. 
Αναλυτικά οι εργαςίεσ που κα γίνουν είναι: 

 Αποξιλωςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπάρχουςασ πλακόςτρωςθσ με τοπικζσ πζτρεσ.  

 Καταςκευι κλίμακασ και ηαρντινιερών ςτθν Νότια πλευρά, μεταξφ προαφλιου χώρου 
εκκλθςίασ και Δθμοτικισ Οδοφ. 

 Καταςκευι τριών ςκαλιών ςτθν ΒΑ πλευρά τθσ εκκλθςίασ για τθν πρόςβαςθ ςε ζνα υπαίκριο 
κακιςτικό πλακοςτρωμζνο με τοπικι πζτρα.  

 Καταςκευι μεταλλικισ βάςθσ.  
 Καταςκευι ράμπασ και κλίμακασ ςτθν ΒΑ πλευρά τθσ εκκλθςίασ.  

 Πλακόςτρωςθ του υπάρχοντοσ μονοπατιοφ.  

2. ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

θνπόο ηνπ έξγνπ είλαη  ε αλάπιαζε ησλ θπξηόηεξσλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηεο Σ.Κ. 
Γηρσξίνπ, Γ.Δ. Βαξδνπζίσλ ζηνλ νξεηλό όγθν ηνπ Ν. Φσθίδαο 

 

 

Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ 
Κνηλόηεηα Γηρσξίνπ, Γ.Δ. Βαξδνπζίσλ, Γήκνο Γσξίδνο, Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Φσθίδαο, 
Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ( EL645 31020204 )  
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3. ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ, ΛΙΔΩΡΙΚΙ, Τ.Κ. 33053,ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Τηλ. 2266350100, Fax. 2266022390 

 

4. ηνηρεία ηνπ ππόρξενπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ΑΤ 

πληάθηεο ηνπ παξόληνο ππήξμε: 
 

Ιωάννης Τριανηαθύλλοσ, Μητανολόγος Μητανικός Τ.Ε. 
Λιδορίκι 2266350124 

 

5. Πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ εθαξκνδνκέλσλ θαηά 
θάζε κεζόδσλ εξγαζίαο 

 

ηελ παξάγξαθν απηή πεξηγξάθνληαη κε ζαθή θαη θαηαηνπηζηηθό ηξόπν νη θάζεηο / ππνθάζεηο 
εξγαζίαο πνπ εκθαλίδνληαη ζην ππνβαιιόκελν κε ηε κειέηε ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηώλ, ηα 
ρξεζηκνπνηνύκελα ζε θάζε κία κεραλήκαηα, ηα θπξηόηεξα βνεζεηηθά κέζα, νη ηξόπνη 
νξηδόληηαο θαη θαηαθόξπθεο δηαθίλεζεο πιηθώλ, θιπ. 
 

Σν έξγν ζα θαηαζθεπαζηεί ζηηο εμήο θάζεηο: 
 

 Α΄ Φάζε: 1.ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 

 Β΄ Φάζε: 2.ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ 

 Γ΄ Φάζε: 3.ΠΡΑΙΝΟ 
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 ΣΜΗΜΑ Β: 

Κίλδπλνη πνπ ελέρεηαη λα εκθαληζηνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

 

ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΑΞΗ 

 

πκπιεξώλνληαη νη επηζπλαπηόκελνη πίλαθεο, πνπ ζπληίζεληαη νξηδόληηα κελ από 
πξνθαηαγεγξακκέλεο "πεγέο θηλδύλσλ", θαηαθόξπθα δε από κε πξνθαζνξηζκέλεο "θάζεηο θαη 
ππνθάζεηο εξγαζίαο".  
 

Ο ζπληάθηεο ηνπ ΑΤ: 
 

1. Αληηζηνηρίδεη ηηο θάζεηο / ππνθάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ κειεηώκελνπ έξγνπ, όπσο 
απηέο απαξηζκνύληαη ζην παξαπάλσ ζεκείν Α.6 ηνπ ΑΤ, ζε ζέζεηο ηνπ πηλαθηδίνπ πνπ, γηα 
ιόγνπο επθνιίαο, είλαη ελζσκαησκέλν ζε όινπο ηνπο πίλαθεο (αλ ππάξρεη αλάγθε δηάθξηζεο 
πεξηζζόηεξσλ θάζεσλ / ππνθάζεσλ, ζα πξέπεη λα γίλεη αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ηνπ 
πηλαθηδίνπ). 
 

2. Γηα θάζε επί κέξνπο θάζε / ππνθάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, επηζεκαίλεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ, 
θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ. Η επηζήκαλζε είλαη γίλεηαη κε ηελ 
αλαγξαθή ησλ αξηζκώλ 1, 2, ή 3 ζηνπο θόκβνπο ηνπ πίλαθα, όπνπ αληίζηνηρα εληνπίδεηαη 
πηζαλή πεγή θηλδύλνπ. Η ρξήζε ησλ αξηζκώλ είλαη ππνθεηκεληθή, απνδίδεη δε ηελ αληίιεςε 
ηνπ ζπληάθηε γηα ηελ έληαζε ησλ θηλδύλσλ. 

 

Ο αξηζκόο 3 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ δηαπηζηώλεηαη όηη: 
είηε (i) 
ε πεγή θηλδύλνπ είλαη ζπλερώο παξνύζα θαηά ηελ εμεηαδόκελε θάζε / ππνθάζε εξγαζίαο 
(π.ρ. θίλδπλνο θαηάξξεπζεο θαηά ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ δίπια ζε παιαηά νηθνδνκή), 
είηε (ii) 
νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνύλ απμεκέλε πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ 
θαηαζηάζεσλ, (π.ρ. θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ πξαλώλ εθζθαθήο, όηαλ ην έδαθνο είλαη κηθξήο 
ζπλεθηηθόηεηαο, ή πδξνθνξεί, θιπ.), 
είηε (iii) 
ν θίλδπλνο είλαη πνιύ ζνβαξόο, έζησ θαη αλ ε πηζαλόηεηα λα επηζπκβεί είλαη πεξηνξηζκέλε (π.ρ. 
θίλδπλνο έθξεμεο ιόγσ απξόζεθηεο ρξήζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ή γπκλήο θιόγαο ζε ρώξν 
απνζήθεπζεο εθξεθηηθώλ ή ζε δεμακελή θαπζίκσλ). 
Ο αξηζκόο 1 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ: 
είηε (i) 
ε πεγή θηλδύλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ηξόπν (π.ρ. θίλδπλνη 
ηξαπκαηηζκώλ από αλαηξνπέο πιηθώλ, ζε νηθνδνκηθό εξγνηάμην), 
είηε (ii) 
δελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αύμεζεο ησλ θηλδύλσλ (π.ρ. θίλδπλνη από ηελ θίλεζε νρεκάησλ 
ζε έλα επξύρσξν ππαίζξην εξγνηάμην), 
είηε (iii) 
ν θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξόο, έζησ θαη αλ ε πηζαλόηεηα λα επηζπκβεί είλαη κεγάιε (π.ρ. 
θίλδπλνη από ηελ εθηέιεζε ππαίζξησλ εξγαζηώλ ζε ζπλζήθεο θαύζσλα). 
Ο αξηζκόο 2 ραξαθηεξίδεη ηηο ζεσξνύκελεο σο "ελδηάκεζεο" ησλ 1 θαη 3 πεξηπηώζεηο. 
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   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε 

Κίλδπλνη Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

01000. Αζηνρίεο εδάθνπο      
01100. Φπζηθά πξαλή 01101 Καηνιίζζεζε. Απνπζία / αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο    

01102 Απνθνιιήζεηο. Απνπζία / αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο    

01103 ηαηηθή επηθόξηηζε. Δγθαηαζηάζεηο / εμνπιηζκόο    

01104 Γπλακηθή επηθόξηηζε. Φπζηθή αηηία     

01105 Γπλακηθή επηθόξηηζε. Αλαηηλάμεηο    

01106 Γπλακηθή επηθόξηηζε. Κηλεηόο εμνπιηζκόο    

01200. Σερλεηά πξαλή & Δθζθαθέο 01201 Καηάξξεπζε. Απνπζία /αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο    

01202 Απνθνιιήζεηο. Απνπζία /αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο    

01203 ηαηηθή επηθόξηηζε. Τπεξύςσζε    

01204 ηαηηθή επηθόξηηζε. Δγθαηαζηάζεηο / εμνπιηζκόο    

01205 Γπλακηθή επηθόξηηζε. Φπζηθή αηηία     

01206 Γπλακηθή επηθόξηηζε. Αλαηηλάμεηο    

01207 Γπλακηθή επηθόξηηζε. Κηλεηόο εμνπιηζκόο    

01300. Τπόγεηεο εθζθαθέο 01301 Καηαπηώζεηο νξνθήο / παξεηώλ. Αλππνζηήισηα ηκήκαηα    

01302 Καηαπηώζεηο νξνθήο / παξεηώλ. Αλεπαξθήο ππνζηύισζε    

01303 Καηαπηώζεηο νξνθήο / παξεηώλ. Καζπζηεξεκέλε ππνζηύισζε    

01304 Καηάξξεπζε κεηώπνπ πξνζβνιήο    

01400. Καζηδ ήζεηο 01401 Αλππνζηήξηθηεο παξαθείκελεο εθζθαθέο    

01402 Πξνϋπάξρνπζα ππόγεηα θαηαζθεπή    

01403 Γηάλνημε ππνγείνπ έξγνπ    

01404 Δξππζκόο    

01405 Γεσινγηθέο / γεσρεκηθέο κεηαβνιέο    

01406 Μεηαβνιέο πδξνθόξνπ νξίδνληα    

01407 Τπνζθαθή / απόπιπζε    

01408 ηαηηθή επηθόξηηζε    

01409 Γπλακηθή θαηαπόλεζε - θπζηθή αηηία    

01410 Γπλακηθή θαηαπόλεζε - αλζξσπνγελήο αηηία    

01500. Άιιε πεγή 01501     

01502     

01503     
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   Φάοε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 
02000. Κίλδπλνη από εξγνηαμηαθό εμνπιηζκό    

02100. Κίλεζε νρεκάησλ θαη 
κεραλεκάησλ 

02101 πγθξνύζεηο νρήκαηνο - νρήκαηνο    

02102 πγθξνύζεηο νρήκαηνο - πξνζώπσλ 1 1 1 

02103 πγθξνύζεηο νρήκαηνο - ζηαζεξνύ εκπνδίνπ   1 

02104 πλζιίςεηο κεηαμύ νρήκαηνο - νρήκαηνο 1 1 1 

02105 πλζιίςεηο κεηαμύ νρήκαηνο - ζηαζεξνύ εκπνδίνπ    

02106 Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Βιάβεο ζπζηεκάησλ    

02107 Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Διιηπήο αθηλεηνπνίεζε    

02108 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. Αλεπαξθήο πξνζηαζία    

02109 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. Δθηξνρηαζκόο    

02200. Αλαηξνπή νρεκάησλ θαη 
κεραλεκάησλ 

02201 Αζηαζήο έδξαζε 1 1 1 

02202 Τπνρώξεζε εδάθνπο / δαπέδνπ    

02203 Έθθεληξε θόξησζε    

02204 Δξγαζία ζε πξαλέο    

02205 Τπεξθόξησζε    

02206 Μεγάιεο ηαρύηεηεο    

02300. Μεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε 02301 ηελόηεηα ρώξνπ    

02302 Βιάβε ζπζηεκάησλ θίλεζεο    

02303 Αλεπαξθήο θάιπςε θηλνπκέλσλ ηκεκάησλ - πηώζεηο    

02304 Αλεπαξθήο θάιπςε θηλ. ηκεκάησλ - παγηδεύζεηο κειώλ    

02305 Σειερεηξηδόκελα κεραλήκαηα & ηκήκαηά ηνπο    

02400. Δξγαιεία ρεηξόο 02401 Αεξνζπκπηεζηήο    

02402 Γνλεηήο    

02403     

02500. Άιιε πεγή 02501     

02502     

02503     
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   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 
03000. Πηώζεηο από ύςνο      

03100. Οηθνδνκέο - θηίζκαηα 03101 Καηεδαθίζεηο 1   

03102 Κελά ηνίρσλ  1  

03103 Κιίκαθα    

03104 Δξγαζία ζε ζηέγεο    

03200. Γάπεδα εξγαζίαο – πξνζπειάζεηο 03201 Κελά δαπέδσλ    

03202 Πέξαηα δαπέδσλ    

03203 Δπηθιηλή δάπεδα    

03204 Οιηζζεξά δάπεδα    

03205 Αλώκαια δάπεδα 1 1 1 

03206 Αζηνρία πιηθνύ δαπέδνπ     

03207 Τπεξπςσκέλεο δίνδνη θαη πεδνγέθπξεο    

03208 Κηλεηέο ζθάιεο θαη αλεκόζθαιεο    

03209 Αλαξηεκέλα δάπεδα. Αζηνρία αλάξηεζεο    

03210 Κηλεηά δάπεδα. Αζηνρία κεραληζκνύ    

03211 Κηλεηά δάπεδα. Πξόζθξνπζε    

03300. Ιθξηώκαηα 03301 Κελά ηθξησκάησλ 1 1 1 

03302 Αλαηξνπή. Αζηνρία ζπλαξκνιόγεζεο 1 1 1 

03303 Αλαηξνπή. Αζηνρία έδξαζεο 1 1 1 

03304 Καηάξξεπζε. Αζηνρία πιηθνύ ηθξηώκαηνο 1 1 1 

03305 Καηάξξεπζε. Αλεκνπίεζε 1 1 1 

03400. Σάθξνη / θξέαηα 03401 Πηώζε κειώλ ζηελ εθζθαθή    

03402     

03500. Άιιε πεγή 03501     

03502     

03503     
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   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 
04000. Δθξήμεηο - Δθηνμεπόκελα πιηθά - 
ζξαύζκαηα 

     

04100. Δθξεθηηθά - Αλαηηλάμεηο 04101 Αλαηηλάμεηο βξάρσλ    

04102 Αλαηηλάμεηο θαηαζθεπώλ    

04103 Αηειήο αλαηίλαμε ππνλόκσλ    

04104 Απνζήθεο εθξεθηηθώλ    

04105 Υώξνη απνζήθεπζεο ππξνκαρηθώλ    

04106 Γηαθπγή - έθιπζε εθξεθηηθώλ αεξίσλ & κηγκάησλ    

04200. Γνρεία θαη δίθηπα ππό πίεζε 04201 Φηάιεο αζεηηιίλεο / νμπγόλνπ    

04202 Τγξαέξην    

04203 Τγξό άδσην    

04204 Αέξην πόιεο    

04205 Πεπηεζκέλνο αέξαο    

04206 Τπνζαιάζζηνο αγσγόο δηάζεζεο ιπκάησλ    

04207 Γίθηπα ύδξεπζεο    

04208 Διαηνδνρεία / πδξαπιηθά ζπζηήκαηα    

04300. Αζηνρία πιηθώλ ππό έληαζε 04301 Βξαρώδε πιηθά ζε ζιίςε    

04302 Πξνεληάζεηο νπιηζκνύ / αγθπξίσλ    

04303 Καηεδάθηζε πξνεληεηακέλσλ ζηνηρείσλ    

04304 πξκαηόζρνηλα    

04305 Δμνιθεύζεηο    

04306 Λαμεύζεηο / ηεκαρηζκόο ιίζσλ    

04400. Δθηνμεπόκελα πιηθά 04401 Δθηνμεπόκελν ζθπξόδεκα    

04402 Ακκνβνιέο    

04403 Σξνρίζεηο / ιεηάλζεηο    

04500. Άιιε πεγή 04501     

04502     

04503     
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   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 
05000. Πηώζεηο - κεηαηνπίζεηο πιηθώλ & αληηθεηκέλσλ     

05100. Κηίζκαηα - θέξσλ νξγαληζκόο 05101 Αζηνρία. Γήξαλζε    

05102 Αζηνρία. ηαηηθή επηθόξηηζε    

05103 Αζηνρία. Φπζηθή δπλακηθή θαηαπόλεζε    

05104 Αζηνρία. Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπόλεζε    

05105 Καηεδάθηζε    

05106 Καηεδάθηζε παξαθεηκέλσλ    

05200. Οηθνδνκηθά ζηνηρεία 05201 Γήξαλζε πιεξσηηθώλ ζηνηρείσλ 1 1  

05202 Γηαζηνιή - ζπζηνιή πιηθώλ    

05203 Απνμήισζε δνκηθώλ ζηνηρείσλ    

05204 Αλαξηεκέλα ζηνηρεία & εμαξηήκαηα    

05205 Φπζηθή δπλακηθή θαηαπόλεζε    

05206 Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπόλεζε    

05207 Καηεδάθηζε    

05208 Αξκνιόγεζε / απαξκνιόγεζεπξνθαηαζθ. ζηνηρείσλ    

05300. Μεηαθεξόκελα πιηθά - 
Δθθνξηώζεηο 

05301 Μεηαθνξηθό κεράλεκα. Αθαηαιιειόηεηα / αλεπάξθεηα 1 1  

05302 Μεηαθνξηθό κεράλεκα. Βιάβε  1  

05303 Μεηαθνξηθό κεράλεκα. Τπεξθόξησζε 1 1  

05304 Απόθιηζε κεραλήκαηνο. Αλεπαξθήο έδξαζε  1  

05305 Αηειήο / έθθεληξε θόξησζε    

05306 Αζηνρία ζπζθεπαζίαο θνξηίνπ    

05307 Πξόζθξνπζε θνξηίνπ    

05308 Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ κήθνπο 1 1  

05309 Υεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ    

05310 Απόιπζε ρύδελ πιηθώλ. Τπεξθόξησζε    

05311 Δξγαζία θάησ από ζηιό    

05400. ηνηβαζκέλα πιηθά 05401 Τπεξζηνίβαζε    

05402 Αλεπάξθεηα πιεπξηθνύ πεξηνξηζκνύ ζσξνύ    

05403 Αλνξζνινγηθή απόιεςε    

05500. Άιιε πεγή 05501     

05502     

05503     
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   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 
06000. Ππξθατέο      

06100. Δύθιεθηα πιηθά 06101 Έθιπζε / δηαθπγή εύθιεθησλ αεξίσλ    

06102 Γεμακελέο / αληιίεο θαπζίκσλ    

06103 Μνλσηηθά, δηαιύηεο, PVC θιπ. εύθιεθηα    

06104 Αζθαιηνζηξώζεηο / ρξήζε πίζζαο    

06105 Απηαλάθιεμε - εδαθηθά πιηθά    

06106 Απηαλάθιεμε - απνξξίκκαηα    

06107 Δπέθηαζε εμσγελνύο εζηίαο. Αλεπαξθήο πξνζηαζία    

06200. πηλζήξεο & βξαρπθπθιώκαηα 06201 Δλαέξηνη αγσγνί ππό ηάζε    

06202 Τπόγεηνη αγσγνί ππό ηάζε    

06203 Δληνηρηζκέλνη αγσγνί ππό ηάζε    

06204 Δξγαιεία πνπ παξάγνπλ εμσηεξηθό ζπηλζήξα    

06300. Τςειέο ζεξκνθξαζίεο 06301 Υξήζε θιόγαο - νμπγνλνθνιιήζεηο    

06302 Υξήζε θιόγαο - θαζζηηεξνθνιιήζεηο    

06303 Υξήζε θιόγαο - ρπηεύζεηο    

06304 Ηιεθηξνζπγθνιιήζεηο    

06305 Ππξαθηώζεηο πιηθώλ    

06400. Άιιε πεγή 06401 Πεξηβάιινληεο Θάκλνη    

06402     

06403     

07000. Ηιεθηξνπιεμία      

07100. Γίθηπα - εγθαηαζηάζεηο 07101 Πξνϋπάξρνληα ελαέξηα δίθηπα 1 1 1 

07102 Πξνϋπάξρνληα ππόγεηα δίθηπα    

07103 Πξνϋπάξρνληα εληνηρηζκέλα δίθηπα    

07104 Πξνϋπάξρνληαεπίηνηρα δίθηπα 1 1 1 

07105 Γίθηπν ειεθηξνδόηεζεο έξγνπ    

07106 Αλεπαξθήο αληηθεξαπληθή πξνζηαζία    

07200. Δξγαιεία-κεραλήκαηα 07201 Ηιεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα    

07202 Ηιεθηξνθίλεηα εξγαιεία    

07300. Άιιε πεγή 07301 Θερμοζσγκολληηική μητανή πλαζηικών ζωλήνων     

07302     

07303     
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   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 
08000. Πληγκόο / Αζθπμία      

08100. Νεξό 08101 Τπνβξύρηεο εξγαζίεο    

08102 Δξγαζίεο ελ πισ - πηώζε    

08103 Βύζηζε / αλαηξνπή πισηνύ κέζνπ    

08104 Παξόρζηεο / παξάιηεο εξγαζίεο. Πηώζε    

08105 Παξόρζηεο / παξάιηεο εξγαζίεο. Αλαηξνπή κεραλήκαηνο    

08106 Τπαίζξηεο ιεθάλεο  / Γεμακελέο. Πηώζε    

08107 Τπαίζξηεο ιεθάλεο / Γεμακελέο. Αλαηξνπή κεραλήκαηνο    

08108 Πιεκκύξα / Καηάθιπζε έξγνπ    

08200. Αζθπθηηθό πεξηβάιινλ 08201 Βάιηνη, ηιείο, θηλνύκελεο άκκνη    

08202 Τπόλνκνη, βόζξνη, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί    

08203 Βύζηζε ζε ζθπξόδεκα, αζβέζηε , θιπ.    

08204 Δξγαζία ζε θιεηζηό ρώξν - αλεπάξθεηα νμπγόλνπ    

08300. Άιιε πεγή 08301     

08302     

08303     

09000. Δγθαύκαηα      

09100. Τςειέο ζεξκνθξαζίεο 09101 πγθνιιήζεηο / ζπληήμεηο    

09102 Τπέξζεξκα ξεπζηά     

09103 Ππξαθησκέλα ζηεξεά    

09104 Σήγκαηα κεηάιισλ    

09105 Άζθαιηνο / πίζζα    

09106 Καπζηήξεο    

09107 Τπεξζεξκαηλόκελα ηκήκαηα κεραλώλ    

09200. Καπζηηθά πιηθά 09201 Αζβέζηεο    

09202 Ομέα    

09203     

09300. Άιιε πεγή 09301     

09302     

09303     
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   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε 

Κίλδπλνη Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

10000. Έθζεζε ζε βιαπηηθνύο παξάγνληεο    

10100. Φπζηθνί παξάγνληεο 10101 Αθηηλνβνιίεο    

10102 Θόξπβνο / δνλήζεηο 1 1 1 

10103 θόλε 1 1 1 

10104 Τπαίζξηα εξγαζία. Παγεηόο 1 1 1 

10105 Τπαίζξηα εξγαζία. Καύζσλαο 1 1 1 

10106 Υακειή ζεξκνθξαζία ρώξνπ εξγαζίαο    

10107 Τςειή ζεξκνθξαζία ρώξνπ εξγαζίαο    

10108 Τγξαζία ρώξνπ εξγαζίαο    

10109 Τπεξπίεζε / ππνπίεζε    

10110     

10111     

10200. Υεκηθνί παξάγνληεο 10201 Γειεηεξηώδε αέξηα    

10202 Υξήζε ηνμηθώλ πιηθώλ    

10203 Ακίαληνο    

10204 Αηκνί ηεγκάησλ    

10205 Αλαζπκηάζεηο πγξώλ / βεξλίθηα, θόιιεο, κνλσηηθά, δηαιύηεο    

10206 Καπλαέξηα αλαηηλάμεσλ    

10207 Καπζαέξηα κεραλώλ εζση. θαύζεο    

10208 πγθνιιήζεηο    

10209 Καξθηλνγόλνη παξάγνληεο    

10210     

10211     

10212     

10300. Βηνινγηθνί παξάγνληεο 10301 Μνιπζκέλα εδάθε    

10302 Μνιπζκέλα θηίξηα    

10303 Δξγαζία ζε ππνλόκνπο, βόζξνπο, βηνινγηθνύο θαζαξηζκνύο    

10304 Υώξνη πγηεηλήο    

10305     

10306     

10307     

10400. Άιιε παξάγνληεο 10401     

 10402     
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 ΣΜΗΜΑ Γ 

Μέηξα γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ απνηξνπή ησλ θηλδύλσλ θαη γεληθά γηα ηελ 
αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΑΞΗ 

 
Γηα θάζε “πεγή θηλδύλσλ” πνπ έρεη επηζεκαλζεί ζηνπο πίλαθεο ηνπ Σκήκαηνο Β (ζηήιε 1), θαηαγξάθνληαη νη θάζεηο / 
ππνθάζεηο όπνπ ππάξρεη πηζαλόηεηα εκθάληζεο (ζηήιε 2), αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ 
πξνβιέπνπλ ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο (ζηήιε 3), θαη ζπκπιεξώλνληαη ηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε αλαγθαία 
πξόζζεηα ή εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ επηβάιινληαη από ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ή απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ (ζηήιε 4).  
 
(*) Αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ πεξηέρνπλ ηα απαηηνύκελα θάζε θνξά κέηξα 

(**) Πεξηγξάθνληαη κέηξα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε απαηηνύληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά δελ 
πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία ή ε πξόβιεςε δελ είλαη επαξθήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δπίζεο εδώ πξέπεη λα 
πεξηγξαθνύλ θαη ηα εηδηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνύο θηλδύλνπο (βι. άξζξν 3, 
παξ.5 ηνπ Π.Γ. 305/96) 
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ΔΠΙΗΜΑΜΔΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 

ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Β ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ 

(1) 

ΠΗΓΔ 
ΚΙΝΓΤΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΔΙ ΔΡΓΑΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ (*) 

(4) 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ Ή ΔΙΓΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 
ΔΙΓΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ (**) 

01201 Φ1.1 , Φ2.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

01410 
Φ1.1, Φ2.1 , Φ3.1, 
Φ4.1 

Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

02101 Φ1.1, Φ3.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ.  31/1990  

02102 Φ1.1, Φ3.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ.  31/1990  

02103 Φ1.1, Φ3.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

02104 
Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1, 
Φ4.1 

Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

02107 Φ1.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

02201 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ.  31/1990  

02205 Φ1.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 305/96, Π.Γ.  31/1990  

02301 Φ2.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

02401 Φ1.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ.  31/1990  

02402 Φ3.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

03401 Φ1.1, Φ2.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

05301 Φ1.1, Φ2.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

05302 Φ2.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

05303 Φ1.1, Φ2.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

05304 Φ2.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

05308 Φ1.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ  397/1994  

07101 Φ1.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Ν.158/1975  

07102 Φ1.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Ν.158/1975  

09105 Φ3.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

09107 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

010102 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

010103 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

010104 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

010105 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  
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πκπιεξσκαηηθά ησλ πξναλαθεξνκέλσλ λνκνζεηηθώλ δηαηαγκάησλ, ζε θάζε θάζε ηνπ 
έξγνπ πξνηείλνληαη ηα εμήο: 
 
 Πεξίθξαμε θαη ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ησλ 

δηεξρόκελσλ ηξνρνθόξσλ. Γεκηνπξγία αζθαιώλ δηόδσλ γηα ηελ δηέιεπζε ησλ πεδώλ 
ζηνπο ρώξνπο θαη ζηα ζεκεία πνπ νη εξγαζίεο ηνπ εξγνηαμίνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγνύλ 
θηλδύλνπο. Δπίζεο πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμίνπ πξνο απνθπγήλ εηζόδνπ αηόκσλ κε 
ερόλησλ εξγαζία θαζώο θαη δώσλ. 

 Πξνκήζεηα εθηόο ηνπ θξάλνπο θαη θσζθνξνύρνπ γηιέθνπ ζηνπο εξγαδνκέλνπο εληόο ηνπ 
νδνζηξώκαηνο. 

 Καζεκεξηλή εθπαίδεπζε θαη ππελζύκηζε ησλ θηλδύλσλ ζηνπο εξγαδόκελνπο από ηνλ 
εξγνηαμηάξρε θαη ηνλ ηερληθό αζθαιείαο. 

 

Καηά ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πξνηείλνληαη ηα εμήο: 
 
 Αλ θαη ηα πξαλή ζα αληηζηεξίδνληαη, ζα πξέπεη πάληα λα ππάξρεη έιεγρνο γηα ηπρόλ 

ραιάξσζε θαη βιάβε. 
 Να ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηα αξκόδηα ζπλεξγεία ηεο ΓΔΗ θαη ηνπ ΟΣΔ θαζώο θαη ηνπ 

δήκνπ ώζηε λα εληνπηζζνύλ νη ζέζεηο ησλ δηθηύσλ θαη λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή ηνπο.  
 

ε όηη αθνξά ηα κεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε: 
 
 Κάιπςε ησλ θηλνύκελσλ ηκεκάησλ ησλ κεραλεκάησλ όπνπ είλαη δπλαηόλ θαζώο θαη 
 Σνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ. 
 
ε όηη αθνξά ηε κεηαθνξά θνξηίσλ: 
 
 πλερή ππελζύκηζε ησλ νδεγώλ γηα απμεκέλε πξνζνρή ζε όιε ηελ  δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

ηνπο 
 Υξήζε ζεκάλζεσο γηα δηαθνπή θπθινθνξίαο – παξαθάκςεηο. 
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 ΣΜΗΜΑ Γ 

Πξόζζεηα ζηνηρεία 

 

1. Γίνδνη πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμην θαη πξόζβαζεο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο 

 

Οη ρώξνη θαη ηα δάπεδα εξγαζίαο, νη νδνί θπθινθνξίαο θαη νη πξνζβάζεηο ζην  εξγνηάμην πξέπεη 
λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα δηαηεξνύληαη αζθαιείο. 
 

Οη νδνί θπθινθνξίαο πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζην πιάηνο 60 εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ.  
 

Οη νδνί πξνζπέιαζεο πξνο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ρώξνπο δηακνλήο θαη ρώξνπο εξγαιείσλ πξέπεη 
λα δηαηάζζνληαη θαη ζπληεξνύληαη θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε νη απαζρνινύκελνη λα κπνξνύλ 
λα κεηαβαίλνπλ θαη λα απνρσξνύλ αζθαιώο. 
 

2. Γίνδνη θπθινθνξίαο πεδώλ θαη νρεκάησλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ 

 

Δληόο ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη νη ηζρύνληεο θαλνληζκνί αζθαινύο θπθινθνξίαο, 
ηόζν γηα ηελ θίλεζε ησλ πεδώλ όζν θαη γηα ηελ θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ θαη 
κεραλεκάησλ. 
 

Η δηέιεπζε θαη παξακνλή αηόκσλ ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ απαγνξεύεηαη, εθηόο από ην 
εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζσπηθό ηνπ έξγνπ. 
 

Η θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεηαη από 
ηα θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ηκήκαηα. 
 

Γηα ηελ αζθαιή θπθινθνξία πεδώλ θαη νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ 
εξγνηαμίνπ ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ θώδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο (ΚΟΚ). 
 

3. Υώξνη εγθαηάζηαζεο ηνπ βαζηθνύ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ 

 

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

4. Υώξνη απνζήθεπζεο 

 

Γελ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία απνζεθώλ θαπζίκσλ, ιηπαληηθώλ θιπ. Οη κηθξέο πνζόηεηεο πνπ 
απαηηνύληαη ζα παξαδίδνληαη θαζεκεξηλά από ηα ηνπηθά πξαηήξηα θαπζίκσλ. 
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5. Υώξνη ζπιινγήο αρξήζησλ θαη επηθίλδπλσλ πιηθώλ 

 

Σα πιηθά απηά ζα νδεγνύληαη άκεζα πξνο ηελ πιεζηέζηεξε ρσκαηεξή κέζσ θνξηεγώλ.  
 

6. Υώξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώησλ βνεζεηώλ 

 

Γηα ηελ αιιαγή ηεο ελδπκαζίαο θαη ηε θύιαμε ησλ ελδπκάησλ πξέπεη λα δηαηίζεληαη επαξθείο 
θαη θαηάιιεινη ρώξνη. 
 

Γηα ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο θαη ην πόζηκν λεξό ηζρύνπλ νη Τγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 
θνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ. 
 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ αλεθνδηαζκό ησλ ρώξσλ εξγαζίαο κε πόζηκν 
λεξό θαη επαξθείο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο θαη λα πξνβιέςεη θαηάιιεινπο 
ρώξνπο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ππό δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ςύρνο, βξνρή, 
θαύζσλαο). 
 

ε εξγαζίεο ξππαξέο ή εξγαζίεο επηθίλδπλεο γηα ηελ πξόθιεζε αζζελεηώλ πξέπεη λα ππάξρεη ε 
δπλαηόηεηα λίςεσο θαη θαζαξηζκνύ κε ληνπο ζε θαηάιιεινπο ρώξνπο θαζώο θαη πιύζε θαη 
απνιύκαλζε ησλ ζηνιώλ. 
 

Δληόο ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιεινο ρώξνο γηα ηε δηαηήξεζε  ηνπ θαγεηνύ 
ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θαιή θαηάζηαζε. 
 

ηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε πξνζηαζία πγείαο ή αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ην  απαηηεί 
πξέπεη λα απαγνξεύεηαη ζηνπο απαζρνινύκελνπο λα ηξώλε, λα πίλνπλ ή λα θαπλίδνπλ ζηνπο 
ρώξνπο εξγαζίαο. 
 

Οη απαζρνινύκελνη νθείινπλ λα επηκεινύληαη ηδηαίηεξα γηα ηελ αηνκηθή ηνπο θαζαξηόηεηα, 
ηδίσο πξηλ ηνπ θαγεηνύ θαη πξηλ από ηελ αλαρώξεζε από ηνλ ηόπν εξγαζίαο. 
 

Οη εηδηθέο ζηνιέο εξγαζίαο πξέπεη λα αθαηξνύληαη πξηλ ην θαγεηό θαη πξηλ ηελ αλαρώξεζε 
από ην ρώξν εξγαζίαο. 
 

Ιδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη απνθνκηδή ησλ 
απνξξηκκάησλ ησλ θαγεηώλ. 
 

ην εξγνηάμην ζα ππάξρεη πξόρεηξν κηθξό θαξκαθείν γηα ηελ παξνρή ησλ πξώησλ βνεζεηώλ 
ηνπνζεηεκέλν ζε ζέζε εύθνια πξνζηηή θαη ππό ηελ επίβιεςε εληεηαικέλνπ πξνζσπηθνύ. Σν 
θαξκαθείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη΄ ειάρηζην ηα αθόινπζα είδε : 
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 Δίδνο 

1.  θεύαζκα γηα ην θάςηκν 

2.  Δζπλεύζηκε ακκσλία 

3.  Απνζηεηξσκέλεο Γάδεο  θπηία ησλ 5 εθ., 10 εθ. Καη 15 εθ. 
4.  Δπίδεζκνη γάδαο ησλ 0,10*2,50 

5.  Σξηγσληθνί επίδεζκνη 
6.  Λεπθνπιάζηξνιό 

7.  Φαιίδη 
8.  Σζηκπίδα 

9.  Ύθαζκα ιεπηό γηα θαζαξηζκό (Cleaningtissue) 

10.  Αληηζεπηηθό δηάιπκα (θαηά πξνηίκεζε κεξθνπξνρξσκ) 
11.  Τγξό ζαπνύλη εληόο πιαζηηθήο ζπκπηέζηκεο θηάιεο 

12.  Διαζηηθόο επίδεζκνο 
13.  Αληηζηακηληθή αινηθή 

14.  παζκνιπηηθό 

15.  Αληηνθηθόο νξόο 
16.  Δλέζηκν θνξηηδνλνύρν ζθεύαζκα ησλ 100 mg (Αληηζνθ) 
17.  ύξηγγεο πιαζηηθέο κηαο ρξήζεσο ησλ 5 cc – ηεκ. 3 

18.  ύξηγγεο πιαζηηθέο κηαο ρξήζεσο ησλ 10 cc – ηεκ. 3 

19.  Γηζθία αληηδηαξξνηθά 

20.  Γηζθία αληηόμηλα 

 

Η ηαηξηθή θάιπςε ησλ εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ ζα γίλεηαη από ην ……………………………………….  
(ηει. ………….….) 
 

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

Γελ ππάξρνπλ  

 

8. ην ηκήκα απηό ελζσκαηώλεηαη επίζεο ε κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηθξησκάησλ, 
εθόζνλ αληηκεησπίδεηαη πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απηά πξέπεη λα είλαη εηδηθήο 
κνξθήο γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, άιιεο από απηή πνπ πεξηγξάθεηαη 
ζηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί ηθξησκάησλ (π.δ. 778/80 θαη Π.Γ. 1073/81). 
 

Σν έξγν δελ απαηηεί εηδηθά ηθξηώκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ζπλεπώο δελ γίλεηαη επηπιένλ 
κειέηε γή  απηά. 
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 ΣΜΗΜΑ Δ 

Καιέο πξαθηηθέο γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 
επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ 

 
(πκπιεξσκαηηθά ησλ λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ πίλαθα Γ, θαηαρσξίδνληαη εδώ 
θσηναληίγξαθα δνθηκαζκέλσλ πξαθηηθώλ θαη ιύζεσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ). 
 

 

 

 

 

 
Λιδωπίκι, 07/02/2019                                                      Λιδωπίκι, 07/02/2019 

   Ο Σςνηάξαρ                                                                     Θεωπήθηκε 

                                                                                        Η  Πποϊζηαμένη Τ.Υ. 
 

 

 

 

 

 Θωάννηρ Τπιανηαθύλλος                                               Βαζιλική Ζοςμά 

Μησανολόγορ Μησανικόρ  Τ.Ε.                                 Τοπογπάθορ Μησανικόρ Π.Ε. 
 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VASILIKI ZOUMA
Ημερομηνία: 2021.05.25 10:00:45 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


