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nEPIEXOMENA 

EIIArnrH 

1. rENIKA LTOIXEIA TOY EPrOY 

2. LYNTOMH TEXNIKH nEPlrPAct:>H TOY EPrOY 

3. KANONILMOI 

4. nAPMOXEL 

5. Y/\IKA 

6. XPHLIMEL EnlLHMANLEIL 

7. OilHrlEL ALct:>A/\OYL EPrALIAL rlA TIL EPrALIEL LYNTHPHLHL TOY EPrOY 

nAPAPTHMATA 

nAPAPTHMA 1: ME/\ETEL TOY EPrOY - LXEL'.llA «AS BUil T» 

nAPAPTHMA 2: MHTPOO EnEMBALEON LTO EPrO 

nAPAPTHMA 3: ENL'.lEIKTIKH NOM00ELIA rlA 0EMATA ALCDA/\EIAL 

nAPAPTHMA 4: LHMATA ALCDA/\EIAL 

EIIArnrH 

0 TTOpwv ct:>AY OUVTC:xxSr,KE ouµcpwvo µE Tl~ TTpo~Att.µEI~ TOU nil 305/1996 «EAOXIOTE~ 
TTpoo1oypocpt~ yI0 oocpoAEIO KOi uyEfO TTOU TTPETTEI VO E<popµ6<:ovTOI OTO TTpoowp1vo ~ K1vr,10 
Epyo10~10 OE ouµµ6pcpwor, µE 1r,v oor,yfo 92/57/EOK.», ct:>EK 212A, 29/8/1996 KOi OTTOOKOTTEf 01r,v 
TTp6Ar,t.µr, TWV KIVOUVWV KOTO Tl~ EVOEX6µEVE~ µETOVEVEOTEPE~ EpyoofE~ KOS' 6Ar, Tr, OIOPKEIO <:w~~ 
TOU tpyou 

01 TTpo~Att.µEI~ TOU TTOp6vTO~ ct:>A y 01r,pf<:ovT01: 

LTr,v EAAr,v1K~ NoµoSrnfo (NoµoSET~µmo TTOU ocpopouv 01r,v YylEIV~ KOi AocpoAEIO TWV 
Epyo<:oµtvwv yEv1Ko, oAAo KOi NoµoSE1~µ0TO TTou ocpopouv 01r,v AocpoAE10 yI0 TO 1Exv1Ko tpyo 
KOi Tl~ EpyoofE~ TTOU EKTEAOUVTOI OE OUTO). 

LE TTpoo1oypocpt~ E~OTTA1oµou TTOU TTp6KEITOI VO EvowµmwSEf OTO tpyo. 

LE TTpoo1oypocpt~ UAIKWV TTOU TTp6KEITOI VO EvowµmwSouv OTO tpyo. 

LTr,v KOA~ TTPOKTIK~, ouµcpwvo µE TOU~ KOVOVE~ TWV OIESvwv TTPOTUTTWV, Tr,~ EµTTElpfo~ KOi 
1txvri~-

IHMEIOIH: METo 1r,v EKTtArnr, TOu tpyou, o ovoSEwpr,µtvo~ ct:>AY TTPETTEI vo TTopoooSEf oTOv 
Kup10 TOU tpyou. Lr,µEIWVETOI 611 OE TTEpfTTTWOr, 01oxwp1oµou TOU tpyou OE Emµtpou~ IOIOKT~TE~, 
KOS£ 1010K1~1r,~ TTPETTEI vo Ao~E1 oVTfypocpo TOu ct:>A Y. 

0 ct:>AY TTEPIEXEI xp~criµo OTOIXEIO yI0 1r,v oocpoA~ OUVT~pr,or, TOU tpyou KOSW~ KOi EpyoofE~ 
µETmpoTT~~ TOu. LUVETTW~ TTPETTEI vo Aoµ~ovETai uTT6t.µr, KOS£ cpopo TTou KpfvETai oTTopof1r,TO oTT6 
TOU~ EµTTAEK6µEVOU~ KOi VO Evr,µEpWVETOI E<p6oov TTPOKUTTTOUV OTOIXEIO. 

Lr,µEIWVETOI 611 ri E<popµoy~ Tr,~ EAAr,v1K~~ NoµoSrnfo~ yI0 1r,v AocpoAEIO KOi YyEfO TWV 
Epyo<:oµtvwv EAEVXETOI oTT6 TO opµ6010 Ktv1po np6Ar,4-1r,~ ETToyyEAµm1Kou K1vouvou. 
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nPOIOXH: O rrapwv <:DAY a£ Kaµfa TT£pfrrrwcrr, OEv urr0Ka81crra rr,v EAAr,v1K~ Noµo8rnfa. 
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1. rENIKA ITOIXEIA TOY EProv 

ElaOI EPrOY KAI XPHIH 
Efoo~ Kai xp~crri TOu tpyou 
AnOnEPATOLH K/\EILTHL Al00YLAL nO/\/\An/\ON XPHLEON LTO LlHMOTIKO LXO/\EIO 
N.BYLLAL 

nEPIOXH EPrOY 
n£p1ox~ OTTOU £KT£A£fTOI TO tpyou 
BYLLA OPELTIALlAL 

nPOIBAIH ITO EPrO 
n£p1ypacp~ Tp6TTWV TTp6cr~acrri~ OTO tpyo 
.MELO E0NIKON, EnAPXIAKON KAI LlHMOTIKON LllKTYON 

APl0MOI MEIAI 
AOEIO tpyou :29/2009 OIKOLlOMIKH MEIA 

KYPIOI TOY EPrOY 
LTOIXEfa TOU Kupfou TOU tpyou 
LlHMOL OPELTIALlAL 

IYNTONIITHI AI<l>A/\EIAI 
LTOIXEfa TOU OUVTOVIOT~ acrcpaAEfa~ KOTO 1riv £KTT6vricrri TOU CDA y 
LKEP/\ETILlOY AIKATEPINH-nO/\ITIKOL MHXANIKOL TE 
nAnMonov /\OL LlHMHTPIOL-H/\EKTPO/\OrOL MHXANIKOL 

APMOalO KEnEK 
Ktv1po np6Ari4-1ri~ Errayy£Aµm1Kou K1vouvou rrou urray£m1 TO tpyo 
KEnEKA/\E=ANLlPOYnO/\HL 
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2. IYNTOMH TEXNIKH nEPlr PA<l>H TOY EProv 

H TEXVIK~ TT£p1ypacp~ TTOU OKOAou8£f EIVOI cruvTOµri KOi TTapmf8£TOI y1a 1riv £UKOAOT£Pri 
KOTavvoricrri TOU tpyou OTTO TOV avayvc..i.>01ri TOU LAY. H TEXVIK~ TT£p1ypacp~ 0£V UTTOKa81cr1a KOi 
OEv UTT£p1crxu£11ri~ TEXVIK~~ TT£p1ypacp~~ KOS£ Emµtpou~ µ£At1ri~ TOU tpyou. 

ME 1ri µEAETri OUT~ ea TTpayµmoTT01ri8£f ri OTTOTT£pa1wcrri 1ri~ KAEIOT~~ af8oucra~ 
TToAAaTTAwv xp~cr£wv crTO b.riµo11Ko LXOAEfo N. Bucrcra~. To K1fp10 ~pfcrK£T01 a£ 1010KTr"1TO 
01KOTT£Oo TOu b.~µou Oprn11aoa~, cr1riv Bucrcra Oprn11aoa~, KOi cruyK£Kp1µtva crTO OT 98 
cruvoA1Kou Eµ~aoou (A, B, r,Z) 10.158,431.µ. To tpyo acpopa 1riv aTTOTT£pa1wcrri 1croy£1ou K11pfou 
Eµ~aoou 406,52 M2. LTO K1fp10 µtxp1 cr~µEpa txouv KaTOcrKrnacr1£f: o cptpwv opyav1crµo~, 01 
TOIXOI TTA~pwcrri~ aAAa KOi r'l crioripoKOTOOKEU~ 1ri~ cr1tvri~- r1a 1riv KOTOOKEU~ TOU KTlpfou EXEi 

£K008£f KOi ava8£wpri8£f ri UTT' ap18µ. 29/2009 OIKOOOµIK~ AOEIO. 
LTr'l xwpo8t1ricrri TOU KTlpfou µtcra OTO OIKOTTEOO £~acrcpaAfcr1riK£ KOTaAAriAo~ auAEIO~ 

xwpo~ KOi TTpocr~acrri OTO KTfp10. YTTOPXEI OUVOTOTr'lTO TTpocrtyy1crri~ TOU KTlpfou Ka8w~ KOi TOU 
auAEIOU xwpou OTTO OTOµa µ£ KIVr'lTIKO TTpo~A~µma µ£ paµTTE~ KOi 01aopoµt~ TTpocr~acrri~ TTOU 
EVWVOUV Tl~ «8£µ0TIKE~» TT£p10XE~ TOU OUJ\EIOU XWPOU µETO~U TOU~, µ£ TO KTfp10, µ£ Tl~ EIOOOOU~ 

KOi µ£ TOu~ xwpou~ cruyKtv1pwcrri~- (Luµcpwva µ£ 1riv Y.A. 52487/16-11-01 ). 
To TTpomvoµEVO KTfp10 TT£p1Aaµ~OV£I Tl~ TTOpOKOTW af8oucr£~ KOi xwpou~: 
Kupiwc Xwpoc AiBouaac 
LTriv af8oucra yuµvacr11K~~ Eµ~aoou TTEpfTTou 303,00 1.µ. Sa TOTT08£Tri8£f a8Ari11Ko oaTTEOo PVC 
TTaxou~ 4£K , crucr1riµa µTTacrKETwv avap1wµ£vwv ETTf TOfXOU KOi op8ocr1a1£~ TT£TOcrcpafp1crri~ 
aAou µ 1vfou. 
Arro6ur(lp,a av6pwv Kai yuva,KciJv. 
Ta OTTOOUT~p1a avopwv KOi VUVOIKWV KOTaAaµ~avouv £TTl(pOV£10 TTEpfTTOU 9,81 T.µ KOi 12,51 T.µ 
OVTIOTOIXO. LTOU~ XWPOU~ OUTOU~ UTTOPXOUV KOi TO WC ayoplWV KOi KOplTOIWV OVTIOTOIXO. 

WCAMEA 
To W.C. AMEA Sa 01a8tm £~a£p1crµo µ£ av£µ1cr1~pa £A1Ko£10~ ct:>100 o oTTofo~ Sa KaTOA~y£1 a£ 
£~WT£PIKO TOIXO TOU KTlpfou µ£ crwA~va ct:>100. 
Yrr6y£1a Ll£{aµ£v(I v£pou 
b.E~aµEv~ V£pou Eµ~aoou 12,001.µ. y1a TO µov1µ0 TTUpocr~EOTIKO OfKTUO. 
Mnxavoaraa,o-l\d3nroaraa,o 
MrixavocrTOOIO TTUpocr~Ecrri~ KOi AE~r'lTOOTOOIO Eµ~aoou 7,201.µ. KOi 13,45 T.µ. OVTIOTOIXO. 
AUAEIOC Xwpoc 

Kma 1ri xwpo8t1ricrri KOi TO OXE01acrµo TOU auAEIOU xwpou EA~cpSricrav UTTOLIJr'l TO µty£80~ TOU 
OIKOTTEOOU, 01 Ut.µOµETplKE~ 01acpopt~ KOi 01 avayKE~ TOU KTlpfou TTOU OVTIOTOIXOUV cr1ri ~a8µfoa 
crxoA1K~~ EKTTaforncrri~ w~ b.riµo11Ko wcr1£ va uTTapx£1 TTpocr~acrri aTTo TO KTfp10 TOu b.riµo11Kou 
crxoAEfou cr1riv af8oucra TToAAaTTAwv xp~cr£wv. 

IHMEl!U:H: LE TT£pfTT1wcrri TTOU aKoAouS~crouv 1poTToTT01~cr£1~ 1ri~ µ£At1ri~ KOTO 1ri 01apK£1a 1wv 
Epyacriwv, 0 LUVTOVIOT~~ AcrcpaAEIO~ KOTO 1riv £KTEA£crri TOU tpyou O<p£fA£1 va £vriµ£pW0£1 1riv 

TTapoucra cruvTOµri TEXVIK~ TT£p1ypacp~, WOT£ va OVTOTTOKpfVETOI OTO TTpayµOTIKO 0£0oµtva. 

3. KANONIIMOI 
01 Kavov1crµof µ£ ~acrri TOU OTTOIOU~ cruv1ax8riK£ ri µEAETri avacptpOVTOI TTOpOKOTW. 

IHMEl!U:H: LE TT£pfTT1wcrri 1poTToTT01~cr£wv 1ri~ µ£At1ri~ o KmaAoyo~ 1wv Kavov1crµwv TTPETTEI va 
£vriµ£pWV£TOI, WOT£ va OVTOTTOKpfVETOI OTO TTpayµOTIKO 0£0oµtva. 

4. nAPAaOXEI 

01 TTapaooxt~ TTOU OKOAou8ouv TTpotpxovTOI OTTO 1ri µEAETri. 01 TTapaooxt~ 0£V UTTOKa81crTOUV KOi 
0£V UTT£p10XUOUV TWV OVTIOTOIXWV Tr'l~ µEJ\ETr'l~-

IHMEl!U:H: LE TT£pfTT1wcrri 1poTToTT01~cr£wv 1ri~ µ£At1ri~, o KmaAoyo~ 1wv TTapaooxwv TTPETT£1 va 
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£vriµ£pWV£TOI, WOT£ va OVTOTTOKpfVOVTOI OTO TTpayµOTIKO 0£0oµtva. 

5. YJ\IKA 

Ta UAIKO TTOU TTp6K£1TOI va £vowµmw8ouv OTO tpyo TTPETTEI va EIVOI ouµcpwva µ£ TO avacp£p6µ£va 
0T1~ T£xv1Kt~ npoo1aypacpt~ YA1Kwv. 

IHMEl!U:H: To TTap6v KE<paAaio TOu <:DAY TTPETTEI va £vriµ£pwv£T01, ouµcpwva µ£ Tl~ T£xv1Kt~ 
npoo1aypacpt~ YAIKWV TTOU EVOWµOTWVOVTOI OTO tpyo. lo1afT£pa xp~criµri KpfVETOI ri OTT£U8£fa~ 
TTOPOTTOµTT~ OTO np6ypaµµa no16Tr"1TO~ 'Epyou (nnE). 

6. XPHIIMEI EnlIHMANIEII 

r1a Tl~ £pyaof£~ OUVT~priori~ Ka8w~ KOi µEAAOVTIKE~ £TT£µ~00£1~ OTO tpyo KpfVETOI xp~criµo va 
AricpSouv UTT6LjJri 01 EmoriµavOEI~ TTOU avacptpOVTOI TTOpOKOTW. 

IHMEl!U:H: LE TTEpfTTTwori TpoTToTT01~0£wv Tr'l~ µEAETri~, 01 TTapaKaTw £moriµavo£1~ TTPETTEI va 
EvriµEpWVOVTOI, WOT£ va OVTOTTOKpfVOVTOI OTO TTpayµOTIKO 0£0oµtva. 
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7. oaHrlEI AI<l>AAOYI EPr AIIAI rlA TII EPr AIIEI IYNTHPHIHI 
TOY EProv 

r1a Tl~ £pyacrf£~ OUVT~pr,crr,~ TTOU avaµtvOVTOI, KOTO Tr, OIOPKEIO <:w~~ TOU tpyou, TTapmf8£VTOI 01 
Oor,yf£~ Acr<pOAOU~ Epyacrfa~. 

Ka8£ Oor,yfa AcrcpaAou~ Epyacrfa~ TT£p1txt1: 
n£p1ypacp~ TWV TTpomv6µ£VWV µt1pwv TTpocrmcrfa~ y1a 1r,v av11µ£Tc.im1crr, TWV KIVOUVWV 
Avacpopa TWV OTTapaf1r,1wv Mtcrwv ATOµIK~~ npocrmcrfa~ TTOU TTPETTEI VO xpr,criµOTTOIOUVTOI 
aTT6 TO TTpocrwm K6 

IHMEl!U:H: 0 T£xv1K6~ AcrcpaA£1a~ mu cruv£py£fou TTou Sa £KT£AEcr£1 11~ cruyK£Kp1µtv£~ £pyacrf£~ 
O<p£fA£1 VO OUVTO~EI EKTfµr,crr, ETTOVVEAµOTIKOU KIVOUVOU KOi VO Tr,v UTTO~OAAEI OTOV £pyo06Tr, TOU. 
0 £TTIK£<pOA~~ TOU OUV£py£fou TTPETTEI VO AO~EI UTT6t.µr, TOU TO TT£p1£X6µ£va 1600 Tr,~ Oor,yfa~ 
AcrcpaAou~ Epyacrfa~ 6cro KOi 1r,~ EK1fµr,crr,~ ETTayy£Aµm1Kou K1vouvou. 
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ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1 Οι εργοεξέδρες πρέπει να ελεγχθούν κατά την παράδοση τους. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

2 Οι εργοεξέδρες πρέπει να φέρουν όλα τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας (χειριστήριο,
μπουτόν emergency, μπουτόν για καταβίβαση εξέδρας από κάτω, προφυλακτήρες, ηχητικό
σήμα όπισθεν (reverse alarm), σήματα ασφαλείας, οδηγίες χρήσης, πιστοποιητικό καλής
λειτουργίας). (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

3 Οι εργοεξέδρες που φέρουν πινακίδα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με άδεια κυκλοφορίας και
ασφαλιστήριο. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 31/1990)

4 Ο χώρος στον οποίο πρόκειται να κινηθούν οι εργοεξέδρες πρέπει να είναι καθαρός και
επίπεδος (οριζόντιος). (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

5 Οι χειριστές των εργοεξέδρων που φέρουν πινακίδα ΜΕ πρέπει να είναι αδειούχοι. (ΠΔ
31/1990, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

6 Ο χειρισμός των εργοεξέδρων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του
κατασκευαστή τους. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

7 Απαγορεύεται η μεταφορά φορτίων μεγαλυτέρων από τα προβλεπόμενα της εργοεξέδρας. (ΠΔ
395/1994, ΠΔ 89/1999)

8 Απαγορεύεται η εργασία σε ύψος εκτός του καλαθιού της εξέδρας. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

9 Απαγορεύεται η χρήση των κουπαστών της εργοεξέδρας ως σκάλες. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ
89/1999)

10 Δεν πρέπει να τοποθετούνται σκάλες ή σκαλωσιές στην εξέδρα. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

11 Προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την κίνηση των εργοεξέδρων στους εργαζόμενους και γενικά
κάθε είδους εμπόδιο. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

12 Απαγορεύεται η κάθοδος από το καλάθι όταν βρίσκεται σε ύψος. Σε περίπτωση ανάγκης
πρέπει να ζητείται το κατέβασμα του από κάτω. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

13 Κάθε εργοεξέδρα πρέπει να κατέρχεται μετά το τέλος της χρήσης. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

14 Συνιστάται η χρήση ζωνών ασφαλείας δεμένων στο καλάθι της εξέδρας (εφόσον προβλέπεται
από τον κατασκευαστή τους ή τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου του τεχνικού
ασφαλείας της επιχείρησης). (ΠΔ 396/1994, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 17/1996, Ν
1568/1985)

15 Συνιστάται η αποφυγή εργασιών με εργοεξέδρες, εφόσον επικρατούν δυσμενείς καιρικές
συνθήκες. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

16 Οι εργαζόμενοι να μην παραμένουν κάτω από εξέδρες. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

17 Οι εργαζόμενοι να μην χειρίζονται εξέδρες από κάτω, αν δεν τους ζητηθεί ή δεν γνωρίζουν. (ΠΔ
395/1994, ΠΔ 89/1999)

18 Οι εργαζόμενοι να μην παραμένουν σε τροχιές κίνησης εξέδρων. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

19 Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν εξέδρες που αναπτύσσονται ή κατέρχονται. (ΠΔ 395/1994,
ΠΔ 89/1999)

20 Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν μηχανικά μέρη και τροχούς των εξέδρων. (ΠΔ 395/1994,
ΠΔ 89/1999)

21 Οι σκάλες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σύντομες και «ελαφριές» εργασίες. (ΠΔ
17/1978)

22 Οι σκάλες πρέπει να ελέγχονται τακτικά.  (ΠΔ 17/1978)

23 Το έδαφος στήριξης πρέπει να είναι σταθερό και συμπαγές.  (ΠΔ 17/1978)

24 Οι σκάλες δεν πρέπει να δημιουργούν κινδύνους στους χώρους όπου χρησιμοποιούνται (πχ
τοποθέτηση κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς ή σε χώρους κυκλοφορίας εργαζομένων και
διακίνησης εξοπλισμού).  (ΠΔ 17/1978)

25 Οι ξύλινες σκάλες πρέπει να έχουν χωνευτά σκαλοπάτια.  (ΠΔ 17/1978)

26 Οι σκάλες συνιστάται να εξασφαλίζονται και στα δυο άκρα τους.

27 Οι σκάλες συνιστάται να προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές.

28 Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται μελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής
από τον αρμόδιο μηχανικό, εκτός αν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του
κατασκευαστή της.  (ΚΥΑ 16440/1994)

29 Μόνο έμπειροι και εξειδικευμένοι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούνται για την συναρμολόγηση και
αποσυναρμολόγηση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ 16440/1994)

Μέτρα

30 Οι εργαζόμενοι πάνω στις σκαλωσιές πρέπει να φορούν υποχρεωτικά κράνος, προστατευτικά
παπούτσια και ζώνη ασφαλείας 5 σημείων εφόσον δεν υπάρχουν διατάξεις προστασίας έναντι
πτώση από ύψος. (ΠΔ 396/1994)

Σελίδα 8 από 23ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΒΥΣΣΑΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ)



Μελέτη ΦΑΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (συνέχεια ...)

31 Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την
ασφαλή και σταθερή ανέγερση της. (ΚΥΑ 16440/1994)

32 Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά πριν τη χρησιμοποίηση τους. (ΚΥΑ
16440/1994)

33 Ο χώρος κάτω από τη σκαλωσιά πρέπει να περιφράσσεται και απαγορεύεται η είσοδος σε
αυτόν. (ΚΥΑ 16440/1994)

34 Οι σκαλωσιές σε κάθε επίπεδο εργασίας πρέπει να έχουν δάπεδα πλάτους 60 cm και διατάξεις
πλευρικής προστασίας (κουπαστή και σανίδα μεσοδιαστήματος) και προστατευτικά έναντι
πτώσης αντικειμένων (σοβατεπί) σε όλο το μήκος τους. (ΚΥΑ 16440/1994, ΠΔ 16/1996)

35 Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και έξοδος από τη σκαλωσιά. (ΚΥΑ
16440/1994, ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

36 Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ
16440/1994, ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

37 Πρέπει να εξασφαλίζονται από πτώση οι εργαζόμενοι κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ
16440/1994, ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

38 Η σκαλωσιά πρέπει να εξασφαλιστεί από ανατροπή ή διαφορικές καθιζήσεις.  (ΠΔ 395/1994,
ΠΔ 89/1999, ΠΔ 16/1996)

39 Πριν ολοκληρωθεί μια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. (ΚΥΑ 16440/1994, ΠΔ
16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

40 Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση
εξέτασης τύπου, δήλωση πιστότητας, τεύχος μελέτης αντοχής, οδηγίες συναρμολόγησης και
προβλεπόμενες χρήσεις. (ΚΥΑ 16440/1994)

41 Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς,
η οποία συμφωνεί με τα πιστοποιητικά της. (ΚΥΑ 16440/1994)

42 Οι εργαζόμενοι σε σκαλωσιές δεν πρέπει να εργάζονται σε δυο ή περισσότερα επίπεδα
ταυτόχρονα (κίνδυνος πτώσης αντικειμένων σε χαμηλότερο επίπεδο που εργάζεται άλλος
εργαζόμενος). (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 16/1996)

43 Τα κινητά ικριώματα πρέπει να διασφαλίζονται έναντι ανατροπής. Συνιστάται η χρήση
ποδαρικών που προεξέχουν από το ικρίωμα. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 16/1996)

44 Τα κινητά ικριώματα πρέπει να ακινητοποιούνται με τις ειδικές διατάξεις που φέρουν οι τροχοί
τους (φρένα). Σημειώνεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκαλών σε κινητά
ικριώματα. (ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

Μέτρα

45 Τα δάπεδα πάνω στα οποία κινούνται ικριώματα πρέπει να είναι επίπεδα και καθαρά.
Ανωμαλίες, έντονες κλίσεις και ολισθηρές ουσίες δημιουργούν προβλήματα στην κίνηση των
ικριωμάτων. (ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

2 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361

Μ.Α.Π. 

3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ

1 Ο χειρισμός των αναρτώμενων καλαθιών πρέπει να γίνεται από συγκεκριμένους
εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση των καλαθιών. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ
89/1999)

2 Οι χειριστές των καλαθιών πρέπει να έχουν μελετήσει το φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή
τους. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

3 Πριν από κάθε χρήση πρέπει να γίνεται έλεγχος του καλαθιού από τον χρήστη του καθώς και
δοκιμαστικές κινήσεις. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

4 Κατά τη χρήση του καλαθιού πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες του κατασκευαστή του.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την κίνηση στις γωνίες των όψεων. (ΠΔ 395/1994,
ΠΔ 89/1999)

5 Σε περίπτωση βλάβης του καλαθιού κατά τη χρήση του, υπάρχει κουμπί έκτακτης ανάγκης.
Αφού πατηθεί το συγκεκριμένο κουμπί, η κίνηση του καλαθιού διακόπτεται και ενεργοποιείται η
πορεία καθόδου με χαμηλή ταχύτητα. Ο χειριστής μπορεί να διακόψει τη την κάθοδο του
καλαθιού χειρωνακτικά. Η επανεκίνηση του καλαθιού πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή του. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

6 Κατά την κίνηση του καλαθιού πρέπει να δίνεται προσοχή στις επιφάνειες του κτιρίου (πχ
αρχιτεκτονικές προεξοχές), ώστε να αποφευχθεί εμπλοκή στην κίνηση του καλαθιού και του
συρματόσχοινου.

7 Πλέον των προβλέψεων του κατασκευαστή του καλαθιού, ο χειριστής πρέπει να χρησιμοποιεί
ζώνη ασφαλείας, την οποία θα προσδένει από το καλάθι (όχι από το κτίριο). (ΠΔ 396/1994, ΠΔ
395/1994, ΠΔ 89/1999)

Μέτρα

8 Ο χειριστής του καλαθιού δεν πρέπει να εξέρχεται από το καλάθι για κανένα λόγο. Εφόσον
πρέπει να αποχωρήσει από το καλάθι, πρέπει πριν εξέλθει, να προσδέσει ζώνη ασφαλείας σε
σταθερό σημείο του κτιρίου.

Σελίδα 9 από 23ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΒΥΣΣΑΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ)



Μελέτη ΦΑΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ (συνέχεια ...)

9 Ο χειριστής του καλαθιού πρέπει να προσδένει τα εργαλεία του (πχ σκούπες) με σχοινί από το
καλάθι, για την αποφυγή κινδύνου πτώσης τους, σε περίπτωση που γλιστρήσουν από τα χέρια
του. Επίσης απαραίτητη κρίνεται η χρήση προστατευτικού κράνους.

10 Ο χειριστής δεν πρέπει να αφαιρεί τις διατάξεις ασφάλειας και τους προφυλακτήρες των
τροχαλιών του καλαθιού. Επίσης δεν πρέπει να προσεγγίζει κινούμενα συρματόσχοινα
φορώντας γάντια ή φαρδιά ρούχα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν σε αυτά. (ΠΔ 395/1994,
ΠΔ 89/1999)

11 Δεν πρέπει να γίνεται χρήση του καλαθιού, ως υπέρβαρο. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

12 Η χρήση των καλαθιών πρέπει να απαγορεύεται, όταν πνέουν πολύ ισχυροί ή θυελλώδεις
άνεμοι.

13 Τα καλάθια πρέπει να συντηρούνται, σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή τους. (ΠΔ
395/1994, ΠΔ 89/1999)

14 Τα καλάθια πρέπει να επιθεωρούνται (και να πιστοποιούνται) τακτικά, σε χρονικά διαστήματα
που προβλέπει ο κατασκευαστής τους. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

15 Οι σκάλες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σύντομες και «ελαφριές» εργασίες. (ΠΔ
17/1978)

16 Οι σκάλες πρέπει να ελέγχονται τακτικά.  (ΠΔ 17/1978)

17 Το έδαφος στήριξης πρέπει να είναι σταθερό και συμπαγές.  (ΠΔ 17/1978)

18 Οι σκάλες δεν πρέπει να δημιουργούν κινδύνους στους χώρους όπου χρησιμοποιούνται (πχ
τοποθέτηση κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς ή σε χώρους κυκλοφορίας εργαζομένων και
διακίνησης εξοπλισμού).  (ΠΔ 17/1978)

19 Οι ξύλινες σκάλες πρέπει να έχουν χωνευτά σκαλοπάτια.  (ΠΔ 17/1978)

20 Οι σκάλες συνιστάται να εξασφαλίζονται και στα δυο άκρα τους.

21 Οι σκάλες συνιστάται να προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές.

22 Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται μελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής
από τον αρμόδιο μηχανικό, εκτός αν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του
κατασκευαστή της.  (ΚΥΑ 16440/1994)

23 Μόνο έμπειροι και εξειδικευμένοι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούνται για την συναρμολόγηση και
αποσυναρμολόγηση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ 16440/1994)

24 Οι εργαζόμενοι πάνω στις σκαλωσιές πρέπει να φορούν υποχρεωτικά κράνος, προστατευτικά
παπούτσια και ζώνη ασφαλείας 5 σημείων εφόσον δεν υπάρχουν διατάξεις προστασίας έναντι
πτώση από ύψος. (ΠΔ 396/1994)

25 Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την
ασφαλή και σταθερή ανέγερση της. (ΚΥΑ 16440/1994)

26 Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά πριν τη χρησιμοποίηση τους. (ΚΥΑ
16440/1994)

27 Ο χώρος κάτω από τη σκαλωσιά πρέπει να περιφράσσεται και απαγορεύεται η είσοδος σε
αυτόν. (ΚΥΑ 16440/1994)

28 Οι σκαλωσιές σε κάθε επίπεδο εργασίας πρέπει να έχουν δάπεδα πλάτους 60 cm και διατάξεις
πλευρικής προστασίας (κουπαστή και σανίδα μεσοδιαστήματος) και προστατευτικά έναντι
πτώσης αντικειμένων (σοβατεπί) σε όλο το μήκος τους. (ΚΥΑ 16440/1994, ΠΔ 16/1996)

29 Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και έξοδος από τη σκαλωσιά. (ΚΥΑ
16440/1994, ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

30 Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ
16440/1994, ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

31 Πρέπει να εξασφαλίζονται από πτώση οι εργαζόμενοι κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ
16440/1994, ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

32 Η σκαλωσιά πρέπει να εξασφαλιστεί από ανατροπή ή διαφορικές καθιζήσεις.  (ΠΔ 395/1994,
ΠΔ 89/1999, ΠΔ 16/1996)

33 Πριν ολοκληρωθεί μια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. (ΚΥΑ 16440/1994, ΠΔ
16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

34 Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση
εξέτασης τύπου, δήλωση πιστότητας, τεύχος μελέτης αντοχής, οδηγίες συναρμολόγησης και
προβλεπόμενες χρήσεις. (ΚΥΑ 16440/1994)

35 Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς,
η οποία συμφωνεί με τα πιστοποιητικά της. (ΚΥΑ 16440/1994)

36 Οι εργαζόμενοι σε σκαλωσιές δεν πρέπει να εργάζονται σε δυο ή περισσότερα επίπεδα
ταυτόχρονα (κίνδυνος πτώσης αντικειμένων σε χαμηλότερο επίπεδο που εργάζεται άλλος
εργαζόμενος). (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 16/1996)

Μέτρα

37 Τα κινητά ικριώματα πρέπει να διασφαλίζονται έναντι ανατροπής. Συνιστάται η χρήση
ποδαρικών που προεξέχουν από το ικρίωμα. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 16/1996)

Σελίδα 10 από 23ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΒΥΣΣΑΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ)



Μελέτη ΦΑΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ (συνέχεια ...)

38 Τα κινητά ικριώματα πρέπει να ακινητοποιούνται με τις ειδικές διατάξεις που φέρουν οι τροχοί
τους (φρένα). Σημειώνεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκαλών σε κινητά
ικριώματα. (ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

Μέτρα

39 Τα δάπεδα πάνω στα οποία κινούνται ικριώματα πρέπει να είναι επίπεδα και καθαρά.
Ανωμαλίες, έντονες κλίσεις και ολισθηρές ουσίες δημιουργούν προβλήματα στην κίνηση των
ικριωμάτων. (ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

2 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361

Μ.Α.Π. 

3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ

1 Η πρόσβαση στη στέγη πρέπει να είναι ασφαλής. (ΠΔ 778/1980, ΠΔ 16/1996)

2 Η κυκλοφορία πάνω στη στέγη πρέπει να γίνεται πάνω σε ειδικά διαμορφωμένους διαδρόμους.
Οι διάδρομοι συνιστάται να κατασκευάζονται από μαδέρια πάχους 0,05 μ και να έχουν ως
ελάχιστες διαστάσεις 2,00Χ0,60 μ. Επάνω στα δάπεδα των διαδρόμων συνιστάται να
τοποθετούνται εγκάρσιοι πήχεις (σανίδια), σε όλο το πλάτος τους. Εναλλακτικά προτείνεται η
χρησιμοποίηση άλλων υλικών αντίστοιχης αντοχής και ιδιοτήτων. Για την κυκλοφορία των
εργαζομένων πρέπει να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον δυο διάδρομοι, ώστε όταν
μετατοπίζεται χειρωνακτικά ο ένας, οι εργαζόμενοι να βρίσκονται στον άλλο. (ΠΔ 778/1980, ΠΔ
16/1996)

3 Η στέγη πρέπει να περιφράσσεται περιμετρικά με κουπαστή σε ύψος 1,00 μ από το χείλος της,
ενδιάμεση ράβδο σε ύψος 0,50 μ και σοβατεπί ύψους 15 cm. Οι κουπαστές και το σοβατεπί
πρέπει να στηρίζονται σε ορθοστάτες ανεξάρτητους με τη στέγη. (ΠΔ 778/1980, ΠΔ 16/1996)

4 Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί προστατευτικό δίχτυ σε βάθος όχι μεγαλύτερο των 6,00
μ. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύστημα ατομικής προστασίας έναντι πτώσης (ζώνη
ασφαλείας). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει το σύστημα να αγκυρώνεται σε σταθερό σημείο.
Το μήκος της επιτρεπόμενης πτώσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,20 μ. (ΠΔ 778/1980, ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 16/1996)

5 Συνιστάται να μην αποθηκεύονται υλικά στη στέγη, εκτός από τα απολύτως αναγκαία. Εφόσον
κρίνεται απαραίτητο τα υλικά να εξασφαλίζονται από τυχόν πτώση. (ΠΔ 16/1996)

6 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε ηλεκτροφόρους αγωγούς που βρίσκονται κοντά στη
στέγη. Επίσης προσοχή πρέπει να δίνεται στην αντικεραυνική προστασία του κτιρίου. (ΠΔ
16/1996)

7 Συνιστάται όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις,
παγετός, πολύ ισχυροί – θυελλώδεις άνεμοι) να αποφεύγονται εργασίες σε στέγες. (ΠΔ
16/1996)

8 Οι σκάλες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σύντομες και «ελαφριές» εργασίες. (ΠΔ
17/1978)

9 Οι σκάλες πρέπει να ελέγχονται τακτικά.  (ΠΔ 17/1978)

10 Το έδαφος στήριξης πρέπει να είναι σταθερό και συμπαγές.  (ΠΔ 17/1978)

11 Οι σκάλες δεν πρέπει να δημιουργούν κινδύνους στους χώρους όπου χρησιμοποιούνται (πχ
τοποθέτηση κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς ή σε χώρους κυκλοφορίας εργαζομένων και
διακίνησης εξοπλισμού).  (ΠΔ 17/1978)

12 Οι ξύλινες σκάλες πρέπει να έχουν χωνευτά σκαλοπάτια.  (ΠΔ 17/1978)

13 Οι σκάλες συνιστάται να εξασφαλίζονται και στα δυο άκρα τους.

14 Οι σκάλες συνιστάται να προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές.

15 Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται μελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής
από τον αρμόδιο μηχανικό, εκτός αν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του
κατασκευαστή της.  (ΚΥΑ 16440/1994)

16 Μόνο έμπειροι και εξειδικευμένοι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούνται για την συναρμολόγηση και
αποσυναρμολόγηση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ 16440/1994)

17 Οι εργαζόμενοι πάνω στις σκαλωσιές πρέπει να φορούν υποχρεωτικά κράνος, προστατευτικά
παπούτσια και ζώνη ασφαλείας 5 σημείων εφόσον δεν υπάρχουν διατάξεις προστασίας έναντι
πτώση από ύψος. (ΠΔ 396/1994)

18 Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την
ασφαλή και σταθερή ανέγερση της. (ΚΥΑ 16440/1994)

19 Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά πριν τη χρησιμοποίηση τους. (ΚΥΑ
16440/1994)

Μέτρα

20 Ο χώρος κάτω από τη σκαλωσιά πρέπει να περιφράσσεται και απαγορεύεται η είσοδος σε
αυτόν. (ΚΥΑ 16440/1994)

Σελίδα 11 από 23ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΒΥΣΣΑΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ)



Μελέτη ΦΑΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ (συνέχεια ...)

21 Οι σκαλωσιές σε κάθε επίπεδο εργασίας πρέπει να έχουν δάπεδα πλάτους 60 cm και διατάξεις
πλευρικής προστασίας (κουπαστή και σανίδα μεσοδιαστήματος) και προστατευτικά έναντι
πτώσης αντικειμένων (σοβατεπί) σε όλο το μήκος τους. (ΚΥΑ 16440/1994, ΠΔ 16/1996)

22 Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και έξοδος από τη σκαλωσιά. (ΚΥΑ
16440/1994, ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

23 Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ
16440/1994, ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

24 Πρέπει να εξασφαλίζονται από πτώση οι εργαζόμενοι κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ
16440/1994, ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

25 Η σκαλωσιά πρέπει να εξασφαλιστεί από ανατροπή ή διαφορικές καθιζήσεις.  (ΠΔ 395/1994,
ΠΔ 89/1999, ΠΔ 16/1996)

26 Πριν ολοκληρωθεί μια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. (ΚΥΑ 16440/1994, ΠΔ
16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

27 Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση
εξέτασης τύπου, δήλωση πιστότητας, τεύχος μελέτης αντοχής, οδηγίες συναρμολόγησης και
προβλεπόμενες χρήσεις. (ΚΥΑ 16440/1994)

28 Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς,
η οποία συμφωνεί με τα πιστοποιητικά της. (ΚΥΑ 16440/1994)

29 Οι εργαζόμενοι σε σκαλωσιές δεν πρέπει να εργάζονται σε δυο ή περισσότερα επίπεδα
ταυτόχρονα (κίνδυνος πτώσης αντικειμένων σε χαμηλότερο επίπεδο που εργάζεται άλλος
εργαζόμενος). (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 16/1996)

30 Τα κινητά ικριώματα πρέπει να διασφαλίζονται έναντι ανατροπής. Συνιστάται η χρήση
ποδαρικών που προεξέχουν από το ικρίωμα. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 16/1996)

31 Τα κινητά ικριώματα πρέπει να ακινητοποιούνται με τις ειδικές διατάξεις που φέρουν οι τροχοί
τους (φρένα). Σημειώνεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκαλών σε κινητά
ικριώματα. (ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

Μέτρα

32 Τα δάπεδα πάνω στα οποία κινούνται ικριώματα πρέπει να είναι επίπεδα και καθαρά.
Ανωμαλίες, έντονες κλίσεις και ολισθηρές ουσίες δημιουργούν προβλήματα στην κίνηση των
ικριωμάτων. (ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

2 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361

3 Γάντια ΕΝ 388

Μ.Α.Π. 

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Η συντήρηση του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή
του. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

2 Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από ειδικευμένο προσωπικό. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ
89/1999)

3 Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης, ο εξοπλισμός πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας.
Σε περίπτωση που προβλέπεται συντήρηση με λειτουργία ταυτόχρονα πρέπει να τηρούνται
αυστηρά οι οδηγίες του κατασκευαστή. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

4 Τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια των ηλεκτρολογικών εργασιών
προβλέπονται από τους σχετικούς Ελληνικούς Κανονισμούς, όπως το Πρότυπο EΛΟΤ HD 384.
(Φ 7.5/1816/88/2004)

5 Ελαττωμένη τάση. Η πρόβλεψη αυτή αφορά τάση μέχρι 60 volts (42watt), η οποία θεωρείται
ακίνδυνη για τον άνθρωπο (παραδοχή αντίστασης του σώματος περίπου 1000Ohm) εφόσον
διατηρείται για χρόνο μέχρι 55 sec. (Φ 7.5/1816/88/2004)

6 Διαχωρισμός (προστασία με απομόνωση. Η εσωτερική εγκατάσταση ή τμήμα της που
χρειάζεται ιδιαίτερη προστασία λόγω συνθηκών περιβάλλοντος ή μεθόδου εργασίας, δια μέσω
μετασχηματιστή 1/1. Το τμήμα αυτό της εγκατάστασης δεν επιτρέπεται να γειώνεται ή να
συνδέεται με γειωμένο ουδέτερο. Σε περίπτωση σφάλματος μονώσεως, αποφεύγεται η
κυκλοφορία ρεύματος μέσω γης. (Φ 7.5/1816/88/2004)

7 Μονωτική θέση. Κατ’ αυτή, τα στοιχεία τα οποία είναι δυνατόν να βρεθούν υπό τάση λόγω
κάποιου σφάλματος μόνωσης, καλύπτονται με μονωτικό. Αν αυτό δε μπορεί να εφαρμοστεί
τοποθετείται μόνωση στις θέσεις που είναι δυνατή η επαφή του ανθρώπου προς τα στοιχεία
αυτά. (Φ 7.5/1816/88/2004)

Μέτρα

8 Διπλή μόνωση. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει διπλή μόνωση των στοιχείων που έχουν
ηλεκτρική τάση από τα στοιχεία, τα οποία κανονικά δεν βρίσκονται υπό τάση. (Φ
7.5/1816/88/2004)
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Μελέτη ΦΑΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (συνέχεια ...)

9 Γείωση άμεση. Συνίσταται στην αγώγιμη σύνδεση με τη γη, μέσω ηλεκτροδίου γείωσης, των
μεταλλικών στοιχείων που κανονικά δεν έχουν ηλεκτρική τάση. Η αντίσταση γείωσης πρέπει να
έχει τιμή τέτοια ώστε, εφ’ όσον παρουσιαστεί τάση πάνω από 50 volt, το ρεύμα διαρροής να
τήκει την ασφάλεια σε πολύ λίγο χρόνο (8 sec) ή αντίστοιχα να ανοίγει τον αυτόματο διακόπτη.
(Φ 7.5/1816/88/2004)

10 Ουδετέρωση. Η μέθοδος αυτή που λέγεται «γείωση δια του ουδετέρου», συνίσταται στην
σύνδεση των προστατευομένων μεταλλικών μερών ή εγκαταστάσεων με τον γειωμένο
ουδέτερο. Στην περίπτωση αυτή, σώμα μόνωσης ισοδυναμεί με βραχυκύκλωμα μεταξύ φάσης
και ουδέτερου. Ο ουδέτερος αγωγός γειώνεται τόσο στον Υποσταθμό όσο και στην είσοδο της
εγκατάστασης με ίσες αντιστάσεις. (Φ 7.5/1816/88/2004)

11 Πέρα από τους παραπάνω τρόπους, προστασία μπορεί να εξασφαλιστεί με χρήση Διακόπτη
Διαφυγής (πηνίου τάσης) σε περιπτώσεις που η αντίσταση γείωσης είναι μικρή (σε χρόνο
απόζευξης 0,1 sec) ή Διαφορικού Διακόπτη Γενικής Προστασίας. Αυτός κάνει απόζευξη όταν το
αλγεβρικό άθροισμα των ρευμάτων δια των αγωγών τροφοδοσίας είναι διάφορο από μηδέν
(διαφορά που δεν είναι δυνατό να προέρθει παρά μόνον από διαφυγή προς τη γη). Συνήθης
τιμή απόζευξης 28-30 mΑ, σε χρόνο πολύ μικρό. Το μειονέκτημα που παρουσιάζει είναι η
μεγάλη ευαισθησία του Διακόπτη. (Φ 7.5/1816/88/2004)

12 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να διακόπτει το ρεύμα σε όλες τις φάσεις και από όλα τα στοιχεία
εκατέρωθεν της θέσης εργασίας του. Η διακοπή αυτή πρέπει να είναι ορατή. (Φ
7.5/1816/88/2004)

13 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν θα αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος. Αυτό
επιτυγχάνεται με αφαίρεση φυσιγγίων και ασφάλιση (ή/και σήμανση) της εγκατάστασης σε όλα
τα σημεία (λουκέτα, προειδοποιητικές πινακίδες). (Φ 7.5/1816/88/2004)

14 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να εξακριβώνει την έλλειψη τάσης. Η εξακρίβωση γίνεται με
κατάλληλο δοκιμαστικό, αφού γίνει εκφόρτιση στοιχείων, όπου απαιτείται (έλεγχοι
δοκιμαστικοί). (Φ 7.5/1816/88/2004)

15 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να κάνει γείωση - βραχυκύκλωση γραμμών εγκαταστάσεων. Στο
σημείο διακοπής και  κοντά στη θέση εργασίας πρέπει τοποθετεί γειώσεις -βραχυκυκλώματα.
Σε κάθε σημείο πρέπει πρώτα να τοποθετεί το ηλεκτρόδιο γείωσης ή να κάνει σύνδεση με
υπάρχουσα γείωση. Η σύνδεση των φάσεων ακολουθεί. (Φ 7.5/1816/88/2004)

16 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να διαχωρίζει και επισημαίνει τα στοιχεία, τα οποία εξακολουθούν να
έχουν ηλεκτρική τάση. Αυτά πρέπει να το καλύπτει με ειδικούς προφυλακτήρες ή σκεπάσματα.
(Φ 7.5/1816/88/2004)

17 Φυσικά μετά το τέλος της εργασίας, ο ηλεκτροτεχνίτης απομακρύνει τα εργαλεία και τον
εξοπλισμό του από την εγκατάσταση και αποκαθιστά, εφαρμόζοντας τα παραπάνω κατά την
αντίθετη σειρά εργασίας. (Φ 7.5/1816/88/2004)

18 Σε περίπτωση που η διακοπή ηλεκτρικής τάσης στην συγκεκριμένη εργασία είναι αδύνατη
(συνήθως για λόγους παραγωγής ή άλλης μείζονος ανάγκης), είναι δυνατό να επιτραπεί η
εργασία υπό χαμηλή τάση, σε εξειδικευμένους Αδειούχους Ηλεκτροτεχνίτες μετά ειδική άδεια
του αρμόδιου προϊσταμένου (εργοδηγού, εργοδότη). (Φ 7.5/1816/88/2004)

Μέτρα

19 Τα ειδικά μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, περιλαμβάνουν χρήση
εργαλείων μονωμένων, ελαστικά μονωτικά γάντια και εφαρμογή μεθόδων ασφαλούς εργασίας.
(Φ 7.5/1816/88/2004)

1 Γυαλιά ΕΝ 166(Β)

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

3 Γάντια ΕΝ 388

Μ.Α.Π. 

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

1 Να απαγορεύεται το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας. (ΠΔ 95/1978)

2 Τα εύφλεκτα υλικά πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από το χώρο. (ΠΔ 95/1978)

3 Εργασίες κοπής, συγκολλήσεων, ανοιχτής φλόγας πρέπει να εκτελούνται σε ακίνδυνες
περιοχές και μόνο υπό την επίβλεψη εργοδηγού. (ΠΔ 95/1978)

4 Δεν επιτρέπεται η χρήση η εργασία με μηχανές ή εργαλεία που μπορεί να προκαλέσουν
σπινθήρα. (ΠΔ 95/1978)

5 Οι χώροι δεν πρέπει να θερμαίνονται με ανοιχτή φλόγα ή ερυθροπυρούμενα θερμαντικά
στοιχεία. (ΠΔ 95/1978)

6 Οι εγκαταστάσεις αγωγών ατμών, θερμών υγρών ή αερίων πρέπει να επισημαίνονται με ειδικό
κωδικοποιημένο χρωματισμό και πινακίδες σήμανσης. (ΠΔ 95/1978)

7 Σε περίπτωση υπόνοιας για ύπαρξη εύφλεκτων αερίων πρέπει να διενεργούνται ανάλογες
μετρήσεις με συσκευές ανίχνευσης. (ΠΔ 95/1978)

Μέτρα

8 Η θερμοκρασία του χώρου πρέπει να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα και ο εξαερισμός του
χώρου να είναι επαρκής. (ΠΔ 95/1978)
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ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (συνέχεια ...)

9 Το προσωπικό πρέπει να ενημερωθεί για την ύπαρξη και λειτουργία των συστημάτων
πυρόσβεσης. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένο για τις εξόδους διαφυγής. (ΠΔ 95/1978)

10 Λιμνάζοντα νερά έχουν απομακρυνθεί πριν ξεκινήσουν οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως. (ΠΔ
95/1978)

11 Υπάρχουν κατάλληλοι πυροσβεστήρες αναλόγως του χώρου όπου διεξάγονται οι εργασίες,
(ΠΔ 95/1978)

12 Οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως διεξάγονται σε απόσταση ασφαλείας από αποθηκευμένα
εύφλεκτα υλικά στο χώρο του εργοταξίου. ‘Όλα τα εύφλεκτα υλικά πρέπει να έχουν
απομακρυνθεί σε απόσταση ασφαλείας. (ΠΔ 95/1978)

13 Επισκευάζεται ή αντικαθίσταται τυχόν φθαρμένος εξοπλισμός. (ΠΔ 95/1978)

14 Παρέχονται προστατευτικά μέσα για την ακτινοβολία και τις αναθυμιάσεις. (ΠΔ 95/1978)

15 Ο θόρυβος από τις γεννήτριες δεν αποτελεί πρόβλημα για τους εργαζόμενους ή τρίτους στο
χώρο εργασίας. (ΠΔ 95/1978, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

16 Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται πίνακας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ο πίνακας
παραμένει κλειδωμένος και προφυλαγμένος από καιρικές συνθήκες, τα καλώδια είναι ελεγμένα
για τυχόν φθορές και οι διαδρομές τους δεν δημιουργούν εμπόδια σε άλλες δραστηριότητες στο
χώρο. (ΠΔ 95/1978, Φ 7.5/1816/88/2004, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/999)

17 Όσοι δεν εμπλέκονται σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης παραμένουν σε απόσταση ασφαλείας
από τον χώρο όπου αυτές εκτελούνται και δεν επεμβαίνουν στον σχετικό εξοπλισμό. (ΠΔ
95/1978)

Μέτρα

18 Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως να γίνονται με κάλυψη του
χώρου και επαρκή αερισμό αυτού. (ΠΔ 95/1978)

1 Κράνος με ενσωματωμένη μάσκα ηλεκτροσυγκολλητή ΕΝ 175, ΕΝ 169

2 Γάντια για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 388, ΕΝ 407

Μ.Α.Π. 

3 Ποδιά για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 470

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΤΛΙΩΝ

1 Πριν επιχειρηθεί η διάγνωση από οποιαδήποτε βλάβη, η συντήρηση του Συγκροτήματος εν
γένει και ειδικά των αντλιών πρέπει να αφαιρεθούν οι ασφάλειες ή ο κεντρικός διακόπτης να
είναι κλειστός. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

2 Πρέπει επίσης να υπάρχει η βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει κατά λάθος η
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Όλα τα περιστρεφόμενα μέρη πρέπει να έχουν σταματήσει να
κινούνται. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

3 Οι εργασίες αντλιών σε φρεάτια, πρέπει να επιβλέπονται από άτομο που θα βρίσκεται εκτός
του φρεατίου της αντλίας.

4 Τα φρεάτια για υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων περιέχουν ακάθαρτα ύδατα με τοξικές
ουσίες ή/και ουσίες που προκαλούν διάφορες ασθένειες. Κατά συνέπεια όλοι οι εργαζόμενοι
πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό και ρουχισμό και όλες οι
εργασίες στην αντλία αλλά και γύρω από αυτήν πρέπει να διεξάγονται τηρώντας αυστηρά τους
ισχύοντες κανόνες υγιεινής. (ΠΔ 396/1994)

5 Πριν την χειροκίνητη εκκίνηση η εναλλαγή σε αυτόματο έλεγχο, πρέπει να ελεγχθεί ότι κανένας
δεν εργάζεται στην αντλία ή κοντά σε αυτή. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

6 Πριν ξεκινήσουν οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης, οι αντλίες πρέπει να καθαριστούν
επιμελώς με καθαρό νερό και να ξεπλυθούν όλα τα εξαρτήματα της αντλίας με νερό μετά την
αποσυναρμολόγηση, ώστε να απομακρυνθούν όλα τα ξένα σώματα όπως συντηρητικά, υγρά
δοκιμής ή γράσο. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

7 Στις εργασίες ελέγχου και αλλαγής λαδιών και πριν ξεβιδωθεί η βίδα επιθεώρησης του
θαλάμου λαδιών πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι μπορεί να υπάρχει πίεση στο εσωτερικό του
θαλάμου. Γι’ αυτό να μην αφαιρεθεί εντελώς η βίδα πριν εκτονωθεί πλήρως η πίεση. (ΠΔ
395/1994, ΠΔ 89/1999)

8 Σε εγκαταστάσεις ζεστού νερού, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον κίνδυνο
τραυματισμού ατόμων από το καυτό νερό. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

Μέτρα

9 Η περιοχή γύρω από το συγκρότημα πρέπει να διατηρείται καθαρή. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ
89/1999)

1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

2 Γάντια ΕΝ 388

Μ.Α.Π. 

3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ

Μέτρα 1 Για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τις εργασίες σε λέβητες και δοχεία
πίεσης προτείνεται πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία να εκδοθεί σχετική διαδικασία, ανάλογα με
την εργασία που πρόκειται να γίνει. (ΠΔ 95/1978)
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Μελέτη ΦΑΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ (συνέχεια ...)

2 Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα του επικεφαλής της ομάδας συντήρησης –
επισκευής.

3 Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα των λοιπών στελεχών της ομάδας συντήρησης –
επισκευής.

4 Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το Σχέδιο αποσύνδεσης – απομόνωσης.

5 Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το Σχέδιο σήμανσης – εξασφάλισης.

6 Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το Σχέδιο εκτόνωσης-αερισμού.

7 Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το Σχέδιο διαφυγής.

8 Πρέπει να γίνεται έλεγχος πριν τη θέση σε λειτουργία.

9 Η υλοποίηση συστήματος Άδειας Εργασίας αποτελεί μέτρο που συμβάλλει ουσιαστικά στην
πρόληψη των ατυχημάτων και συνεπώς πρέπει να ληφθεί υπόψη.

10 Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποιος εκδίδει την άδεια.

11 Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποιον εκδίδεται η άδεια.

12 Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποια εργασία εκδίδεται η άδεια.

13 Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει την ημερομηνία έκδοσης και ισχύος της
άδειας.

14 Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια η διάρκεια της άδειας (όχι μεγαλύτερη
της μιας βάρδιας).

Μέτρα

15 Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια είναι τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει
να ληφθούν κατά την είσοδο και εργασία σε κλειστό χώρο.

1 Μάσκα πλήρους προσώπου με φίλτρα ΕΝ 136 class 2

2 Φόρμα προστασίας από χημικά ΕΝ 1513

3 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

4 Γάντια ΕΝ 388

Μ.Α.Π. 

5 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδό υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες
αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. (ΥΑ 503/2003)

2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται
η συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. (ΥΑ 503/2003)

3 Η προσωρινή σήμανση της οδού πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα
της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα
σκαριφήματα). (ΥΑ 503/2003)

4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών,
αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται
η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο. (ΥΑ 503/2003)

5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου. (ΥΑ 503/2003)

6 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς. (ΥΑ 503/2003, ΠΔ
396/1994)

7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και ο ευρύτερος χώρος περί αυτόν
(οδόστρωμα). (ΥΑ 503/2003)

8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται. (ΥΑ
503/2003)

9 Η ανάρτηση των πινακίδων, κατά τις ανυψωτικές εργασίες που απαιτούνται για την
τοποθέτηση τους, πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για καθεμία και με «πνιχτό» δέσιμο. (ΥΑ
503/2003)

10 Οι εργαζόμενοι πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο τοποθέτησης των πινακίδων μέχρι να
πλησιάσουν στο έδαφος. (ΥΑ 503/2003)

11 Οι εργαζόμενοι που τοποθετούν πινακίδες και στηθαία πρέπει να χρησιμοποιούν γάντια. (ΥΑ
503/2003, ΠΔ 396/1994)

Μέτρα

12 Οι πινακίδες πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση).
(ΥΑ 503/2003)
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Μελέτη ΦΑΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (συνέχεια ...)

13 Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο,
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για
τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου
από την οδό. (ΥΑ 503/2003)

14 Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών. (ΥΑ
503/2003)

Μέτρα

15 Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά
σήμανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται
άμεσα τα μέτρα ασφάλειας. (ΥΑ 503/2003)

Μ.Α.Π. 1 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΧΕΤΟΥΣ

1 Η στάθμευση οχήματος μεταφοράς του προσωπικού συντήρησης των οχετών πρέπει να
γίνεται σε ασφαλές σημείο. (ΠΔ 16/1996)

2 Η πρόσβαση στον οχετό πρέπει να γίνεται από ασφαλές σημείο και διαδρομή χωρίς απότομη
κλίση. (ΠΔ 16/1996)

3 Η εργασία πρέπει να εκτελείται παρουσία τουλάχιστο δυο ατόμων (ένα εντός του οχετού και
ένα εκτός). (ΠΔ 16/1996)

4 Συνιστάται η χρήση συστήματος ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων. Επίσης πρέπει να
εξετάζεται και δυνατότητα επικοινωνίας με μονάδα παροχής πρώτων βοηθειών.

5 Συνιστάται να γίνεται οπτικός έλεγχος των εξόδων του οχετού πριν την έναρξη των εργασιών.

6 Συνιστάται να αποφεύγεται το κάπνισμα και η χρήση φλόγας εντός του οχετού.

7 Συνιστάται να αποφεύγονται οι εργασίες σε οχετούς όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές
συνθήκες (βροχή, άνεμος, χιόνι, παγετός).

Μέτρα

8 Πρέπει να τηρείται καλή υγιεινή από το προσωπικό συντήρησης των οχετών (πλύσιμο χεριών,
αλλαγή ρούχων μετά την εργασία).

1 Μάσκα πλήρους προσώπου με φίλτρα ΕΝ 136 class 2

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

3 Γάντια ΕΝ 388

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

Μ.Α.Π. 

5 Φόρμα εργασίας ΕΝ 465

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΤΑΦΡΟΥΣ

1 Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να διερευνηθεί, σε συνεργασία με τους αρμόδιους
φορείς, η τυχόν ύπαρξη και θέση υπογείων δικτύων. Η ακριβής θέση των δικτύων πρέπει να
επιβεβαιωθεί με επιτόπου ερευνητικές τομές. (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 16/1996)

2 Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να μελετηθεί η ανάγκη αντιστήριξης των πρανών της
τάφρου (υπόγειος ορίζοντας, παλαιότερες εκσκαφές στο χώρο, σύσταση εδαφικών υλικών)
καθώς και οι παρακείμενες κατασκευές. Τα απαιτούμενα μέτρα αντιστήριξης πρέπει να
μελετούνται από αρμόδιο μηχανικό. (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 16/1996)

3 Ο χώρος εργασίας πρέπει να περιφραχθεί, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση σε διερχόμενους
πεζούς και οχήματα και να τοποθετηθεί σήμανση για ενημέρωση των διερχόμενων οδηγών και
προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας, (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 16/1996)

4 Κατά τις εκσκαφές πρέπει να αφαιρούνται προεξέχοντα τμήματα βράχων, λίθων ή χωμάτων, τα
οποία ενδέχεται να καταπέσουν αργότερα. (ΠΔ 1073/1981)

5 Τα υπόγεια ύδατα πρέπει να αντλούνται συνεχώς. Τα νερά πρέπει να διοχετεύονται σε στόμια
υπονόμων, εφόσον είναι εφικτό. (ΠΔ 1073/1981)

6 Προσωρινή αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται σε θέσεις εκτός του εύρους
κατάκλισης του πιθανού πρίσματος ολίσθησης. Τα προϊόντα εκσκαφής δεν πρέπει να
αποθηκεύονται σε κοινόχρηστους χώρους. Επίσης κοντά στα πρανή δεν πρέπει να
αποθηκεύονται υλικά και εργαλεία. (ΠΔ 1073/1981)

7 Οι χειριστές των μηχανημάτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και
υφιστάμενες κατασκευές – εξοπλισμό, δίκτυα. Ο χειρισμός των μηχανημάτων πρέπει να γίνεται
με ιδιαίτερη προσοχή. (ΠΔ 1073/1981)

8 Οι εργασίες εντός της εκσκαφής πρέπει να ξεκινούν μετά τη βεβαίωση του αρμόδιου
εργολάβου ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. (ΠΔ 1073/1981)

Μέτρα

9 Η πρόσβαση στην τάφρο πρέπει να γίνεται από σκάλες, οι οποίες προσδένονται και στα δυο
άκρα τους. (ΠΔ 1073/1981)
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Μελέτη ΦΑΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΤΑΦΡΟΥΣ (συνέχεια ...)

10 Σε περίπτωση που ο φυσικός φωτισμός στην τάφρο δεν επαρκεί, πρέπει να εγκαθίστανται
προβολείς. (ΠΔ 1073/1981)

11 Οι οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων που μεταφέρουν προϊόντα εκσκαφής πρέπει να τηρούν
τις διατάξεις του ΚΟΚ. Τα φορτηγά δεν πρέπει να υπερφορτώνονται πέραν του ωφέλιμου
βάρους. Επίσης τα αδρανή δεν πρέπει να ξεπερνούν τα χείλη της καρότσας. Τέλος πρέπει να
χρησιμοποιείται το προστατευτικό κάλυμμα της καρότσας. (ΠΔ 1073/1981)

12 Οι οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από εναέρια
δίκτυα ηλεκτροδότησης. Για λόγους ευστάθειας των φορτηγών δεν πρέπει να κυκλοφορούν με
υπερυψωμένες τις καρότσες τους. (ΠΔ 1073/1981)

13 Οι εργαζόμενοι πρέπει να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα μηχανήματα και
οχήματα. Επίσης δεν πρέπει να αναπαύονται σε επικίνδυνους χώρους. (ΠΔ 1073/1981)

14 Τα πρανή της τάφρου και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρμόδιο πρόσωπο σε
καθημερινή βάση, εφόσον το βάθος της τάφρου υπερβαίνει το 1,50 μ. (ΠΔ 1073/1981)

15 Τα πρανή της τάφρου και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρμόδιο πρόσωπο,
εφόσον το άκρο της διανοιγόμενης τάφρου είναι βάθους μεγαλύτερου των 3,00 μ. (ΠΔ
1073/1981)

16 Οι παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρανών από το αρμόδιο πρόσωπο πρέπει να
καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (ΠΔ 1073/1981, Ν 1396/1983)

17 Λεπτομερής εξέταση της τάφρου διενεργείται από τον αρμόδιο μηχανικό μετά από ζημιές ή
καταπτώσεις πρανών. (ΠΔ 1073/1981)

18 Λεπτομερής εξέταση της τάφρου διενεργείται από τον αρμόδιο μηχανικό μετά τη διακοπή
εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (πχ θεομηνία, παγετός). (ΠΔ 1073/1981)

19 Λεπτομερής εξέταση της τάφρου διενεργείται από τον αρμόδιο μηχανικό, ανεξαρτήτως των
παραπάνω, μια φορά εβδομαδιαίως. (ΠΔ 1073/1981)

Μέτρα

20 Οι παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρανών από το μηχανικό πρέπει να καταγράφονται
στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου. (ΠΔ 1073/1981, Ν 1396/1983)

1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

2 Γάντια ΕΝ 388

3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

Μ.Α.Π. 

4 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Οι διάδρομοι κυκλοφορίας πρέπει να παραμένουν πάντοτε καθαροί και προσπελάσιμοι. Σε
καμία περίπτωση αποθηκευμένα υλικά δεν πρέπει να εμποδίζουν τη διαφυγή από τον υπόγειο
χώρο. (ΠΔ 225/1989)

2 Οι θέσεις εργασίας επιθεωρούνται τουλάχιστον με την έναρξη των εργασιών και μετά τη λήξη
τους σε καθημερινή βάση. Σε περίπτωση εμφάνισης αλλοιώσεων στα πρανή ή στην οροφή
πρέπει να ειδοποιείται άμεσα ο υπεύθυνος μηχανικός του Αναδόχου. Ο υπεύθυνος μηχανικός
του Αναδόχου θα κρίνει αν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για τη συνέχιση των εργασιών (πχ
υποστύλωση, αντιστήριξη, επιπλέον διερεύνηση). Σε περίπτωση εύρεσης αντικειμένων με
πιθανή σημασία από αρχαιολογικής άποψης πρέπει να ειδοποιείται άμεσα ο επιβλέπων της
αρχαιολογικής υπηρεσίας (εφόσον δεν είναι παρών). (ΠΔ 225/1989)

3 Πρέπει να εξασφαλιστεί σύστημα επικοινωνίας με τη διοίκηση του έργου (γραφεία εκτός
υπόγειου χώρου) και όσοι εισέρχονται στο χώρο να γνωρίζουν τη λειτουργία του (τηλεφωνική
σύνδεση ή ασύρματο). (ΠΔ 225/1989)

4 Ο αερισμός των υπογείων χώρων δεν πρέπει να περιορίζεται με κανένα τρόπο. Σε περίπτωση
που προκύπτει, κατόπιν μετρήσεων, ότι ο φυσικός αερισμός των χώρων δεν επαρκεί πρέπει
να μελετηθεί και εγκατασταθεί σύστημα προσαγωγής αέρα από εξωτερικό χώρο (ελάχιστη
ποσότητα αέρα 5.66 μ3 ανά λεπτό και εργαζόμενο). (ΠΔ 225/1989)

5 Ο φωτισμός των χώρων είναι επαρκής. Σημειώνεται ότι η ένταση φωτισμού σε υπόγεια έργα
πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 120 Lux. Επιπλέον απαιτείται η εγκατάσταση εφεδρικού
φωτισμού ασφαλείας, εξυπηρετούμενου από ιδιαίτερα κυκλώματα και αυτόνομη γεννήτρια ή
άλλη πηγή ανεξάρτητη και ασφαλούς λειτουργίας και άμεσης ανταπόκρισης (εντός ενός
δευτερολέπτου) για την κάλυψη των αναγκών ασφαλούς εκκένωσης σε περίπτωση διακοπής
της κανονικής ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων. (ΠΔ 225/1989)

Μέτρα

6 Ο θόρυβος που παράγεται από το συνεργείο δεν δημιουργεί ενοχλήσεις στο προσωπικό.
Σημειώνεται ότι η στιγμιαία έκθεση εργαζομένων σε θόρυβο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 135
db ενώ η ημερήσια έκθεση τα 80 db. Η μόνωση των εργαλείων και η τακτική συντήρηση τους
μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά προς αυτή τη κατεύθυνση. (ΠΔ 225/1989)
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ΕΡΓΑΣΙΑ : ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (συνέχεια ...)

7 Τα καλώδια των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να είναι τύπου ΝΥΥ και να βρίσκονται σε άριστη
κατάσταση, ενώ όλα τα εργαλεία πρέπει να πληρούν τις προβλέψεις περί «βεβρεγμένων
χώρων» του ΚΕΗΕ, όπως αντικαταστάθηκε από το Πρότυπο EΛΟΤ HD 384. Εναλλακτικά
προτείνονται η γείωση – μόνωση, η τάση λειτουργίας μικρότερη από 42 V ή η χρήση
απομονωτικού μετασχηματιστή 1:1. Οι διαδρομές των καλωδίων δεν πρέπει να δημιουργούν
προβλήματα στη μετακίνηση προσωπικού και υλικών. (ΠΔ 225/1989, Φ 7.5/1816/88/2004)

8 Πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία σκόνης. Σε περίπτωση δυσκολίας αποφυγής σκόνης (πχ
φτυάρισμα υλικών) προτείνεται διαβροχή των υλικών. (ΠΔ 225/1989)

Μέτρα

9 Η καθαριότητα εντός των χώρων πρέπει να είναι σχολαστική. Εντός των χώρων δεν πρέπει να
αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά. Επίσης πρέπει να απαγορεύεται το κάπνισμα, η χρήση
σπίρτων και φωτιάς. Εργασίες κοπής και γυμνής φλόγας πρέπει να γίνονται μόνο κατόπιν
έγγραφης εντολής του υπεύθυνου μηχανικού του Αναδόχου. Για την κατάσβεση πυρκαγιάς
πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστήρες (πχ ξηράς σκόνης). (ΠΔ 225/1989)

1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

2 Γάντια ΕΝ 388

3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

Μ.Α.Π. 

4 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)
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nAPAPTHMA 1: MEJ\ETEI TOY EProv - IXEdlA «AS BUil T» 

0 LUVTOVIOT~~ AcrcpaM:fa~ KOT0 1r,v £KTEA£crr, TOU tpyou 0<p£fA£1 va cruµTT£p1A0~£1 OTO TTap6v 
KE<paAaio TOU CDA Y KOTaAoyo 1wv µ£A£1wv E<papµoy~~ KOi 1wv "as built" crx£ofwv TOU tpyou. 
AS BUILT 

nAPAPTHMA 2: MHTPQO EnEMBAIE!lN 

napOKOTW TTOpOUOIO~ETOI TO µr,TpWO £TT£µ~OO£WV OTO tpyo. To µr,TpWO £TT£µ~OO£WV OTO tpyo 
TTPETT£1 va £vr,µ£pwv£m1 µ£Ta aTT6 Ka8£ vta ETTtµ~acrr, a£ au16, µ£ m crTOIXEfa TTou Sa 
TTP0KUTTTOUV KOS£ cpopa. 

nAPAPTHMA 3: ENdEIKTIKH NOM00EIIA rlA 0EMATA AI<l>AJ\EIAI 

N4030/2011 , «Nto~ Tp6rro~ tKOOOf]~ aorniJv o6µf]Of]~, EJ\tyxou KGTGOKWWV KG/ J\omt~ 
0/GTCJ~EI~», CDEK 249A/11 

N3850/2010 «KupWOf] TOU KWOIKG v6µwv y,a Tf]V uyEia KG/ Tf]V GO(f)CJJ\EJa TWV Epya(oµtvwv», 
CDEK 84A, o 0TT0I0~ 0VTIKOTEOTr,crE TO N1568/1985 «Yy1EJvfJ KG/ GO(f)CJJ\EJa TWV Epya(oµtvwv», 
CDEK 117 A/85 KOi TO nil 17 /1996 «MtTpa y,a Tf] /3EJ\riwof] Tf]~ GO(f)CJJ\EJa~ KG/ Tf]~ uyEia~ TWV 
Epya(oµtvwv OE ouµµ6p(f)WOfJ µE Tl~ ooryyiE~ 891391/EOK KGJ 911383/EOK», CDEK 11A/96, 
6TTw~ 1poTToTT01~8r,K£ µ£ TO nil 159/1999 (CDEK 151 A/99) 

N3669/08 «KupWOf] Tf]~ KWOIKOTTOif]Of]~ Tf]~ voµo8Eoia~ KGTGOKW(J~ Of]µ6a,wv tpywv», CDEK 
116, 6TTw~ cruµTTAr,pw8r,K£ µ£ TO N4070/12 «PuBµioEJ~ HJ\EKTpov1Kwv EmK01vwv1wv, 
MEra(f)opwv, LJ.ryµoofwv Epywv KGJ aJ\J\E~ 01aTa~EJ~», CDEK 82A/08 

N2696/1999 «Kupwcrr, TOu Kwo1Ka O01K~~ KuKAocpopfa~», CDEK 57A, 6TTw~ 1poTToTT01~8r,K£ µ£ 
TO N3542/07 «TpoTToTT01~cr£1~ 01ma~£wv TOU Kwo1Ka O01K~~ KuKAocpopfa~», CDEK 5QA/99 
N2224/1994 «Pueµ,of] BEµCJTWV Epyaofa~, OUVOIKGJ\JOTIKWV 0/KGJWµCJTWV, Yy1EJvfJ~ -AO(f)CJJ\EJa~ 
KJ\rr», CDEK 112A/94, 6TTw~ cruµTTAr,pw8r,K£ µ£ 1r,v YA 25231/10 «KaTryyop1orrofrJOfJ 
rrapaf3a0Ewv KGJ Ka8op10µ6~ utµou~ rrpooTiµwv rrou Em/3aJ\J\ovra1 arr6 Tou~ EmBEwpf]Tt~ 
Epyaofa~ TOU Xwµaro~ EmBEWpf]Of]~ Epyaofa~ (XEnE)», CDEK 21508/94 

N1430/1984 «KupWOf] Tf]~ ap,eµ. 62 iJ.JE8vo(J~ Xuµ{3aoEJ~ Epyaofa~, TTOU G(f)Opa Tl~ 0/GTCJ~EI~ 
ao(f)aJ\EJa~ OTfJV 01Koooµ1KfJ /310µryxavfa KGJ TfJ pueµ,ory BEµaTwv rrou txouv oxtory µE auTfJ», 
CDEK 49A/84 

N1396/1983 «YTTOXPEWOEI~ J\f/tµf]~ KG/ T(Jpf]Of]~ TWV µtTpWV GO(f)CJJ\EJa~ OT/~ 0/KOOOµt~ KG/ 
J\oma 101wT1Ka TEXVJKa tpya», CDEK 126A/83 

nil 115/2012 «Ka8op10µ6~ E/0/KOT(JTWV KG/ {3a8µfowv y,a Tl~ ETTayyEJ\µaTJKt~ opaOTf]p!OTf]TE~: 
(a) Tf]~ EKTtJ\EOf]~, OUVT(Jpf]Of]~, ETTIOKW(J~ KG/ ETTIT(Jpf]Of]~ Tf]~ J\EJroupyfa~ µryxavoJ\oyJKWV 
EYKGTGOTCJOEWV OE /310µf]XGVfE~ KG/ aJ\J\E~ µOVCJOE~, (/3) TOU XEIPIOµo(J KG/ Tf]~ ETTIT(Jpf]Of]~ 
aTµOJ\E/3(JTWV KG/ (y) Tf]~ EKTtJ\EOf]~ TEXVIKOU tpyou KG/ Tf]~ rrapoxfJ~ TEXVIK(J~ UTTf]pEoia~ y,a 
EpyaoiE~ fJJ\EKTpoouyK6J\J\fJOfJ~ KG/ o~uyovoK6J\J\fJOfJ~, Ka8op10µ6~ ErrayyEJ\µanKwv rrpoo6vTwv 
KGJ rrpoOrroetoEwv y,a TfJV aoKrJOfJ Twv opa0Tryp10Tf/Twv auTwv arr6 (f)UOJKCJ rrp6owrra KGJ 
aJ\J\E~ puBµioEJ~», CDEK 200A/12 

nil 114/2012 «Ka8op10µ6~ EJOJKOTf/Twv KGJ {3a8µfowv ErrayyEJ\µanKwv rrpoo6vTwv y,a TfJV 
ETTayyEJ\µaTJK(J opaOTf]p!OTf]TG Tf]~ KGTGOKW(J~, OUVT(Jpf]Of]~, ETTIOKW(J~ KG/ ETTIT(Jpf]Of]~ Tf]~ 
J\EJTOupyfa~ TWV EYKGTGOTCJOEWV KGUOf]~ uypwv KG/ aEpiwv Kauofµwv y,a Tf]V rrapaywyfJ (EOTOU 
vEpotJ, Ka8op10µ6~ ErrayyEJ\µanKwv rrpoo6vTwv KG/ rrpoOrroetoEwv y,a TfJV CJOKfJOfJ TfJ~ 
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opaarryp16rryra~ aurfJ~ arr6 (f)UOJKCJ rrp6awrra KGJ aJ\J\i~ puBµfal!~», CDEK 199A/12 

nil 113/2012 «Ka8op,aµ6~ l/0/KOTrJTWV y,a Tf]V lTTayyiJ\µaTJKfJ opaarryp16Tf]TG TOU XllPIOµou 
µryxavryµarwv rixv1Kwv tpywv, Ka8op1aµ6~ Kp1rrypfwv y,a rryv Karara~rJ rwv µryxavryµarwv ai 
l!OJK6TfJTE~ KGJ oµaoi~, Ka8op1aµ6~ irrayyiJ\µaTJK<iJv rrpoa6vrwv KGJ rrpoorroetaiwv y,a rryv 
aaKrJOfJ TfJ~ irrayyiJ\µaTJKfJ~ aurfJ~ opaarryp16rryra~ arr6 (f)UOJKCJ rrp6awrra KGJ aMi~ 
puBµfal!~», CDEK 198A/12 

nil 112/2012 «Ka8op1aµ6~ l!OJKorfJrwv KGJ {3a8µfowv irrayyiJ\µaTJK<iJv rrpoa6vrwv y,a rryv 
lTTayyiJ\µaTJKfJ opaarryp16Tf]TG Tf]~ KGTGOKWrJ~, auvrf/pf]Of]~ KG/ lTTIOKWrJ~ uopauJ\JKWV 
lVKGTGOTCJOlWV KG/ rrpoOrroetal!~ y,a Tf]V CJOKf]Of] Tf]~ opaarryp16Tf]TG~ aurfJ~ arr6 (f)UOIKCJ 
rrp6awrra», CDEK 197A/12 

nil82/2010 «EJ\ax,ari~ rrpoo,aypa(f)t~ uyifa~ KGJ aa(f)aJ\Da~ 6aov a(f)opa arryv tKBtarJ rwv 
ipya(oµtvwv Ol KIVOUVOU~ rrpoipx6µivou~ arr6 (f)UOIKOU~ rrapayovri~ (TlXVrJTfJ OTTTIKrJ 
aKr1vof30J\fa), ai auµµ6p(f)wary µi rryv ooryyfa 2006125/EK», CDEK 145A/ 1 o 

nil57/2010 «npoaapµoyfJ TfJ~ EJ\J\ryv1KfJ~ Noµoeiafa~ rrpo~ rryv Ooryyfa 2006142/EK rou 
Eupwrraikou Ko1vof3ouJ\fou KG/ rou Xuµ{3ouJ\fou «axir1Ka µi ra µryxavfJµara KG/ TfJV 
rpOTTOTTOif]Of] Tf]~ ooryyfa~ 95/16/EK» KG/ Karapyf]Of] TWV n.11. 18/96 KG/ 377/93», CDEK 97A, 
orrw~ 1porrorro1~Sr,K£ µ£ TO nila 112011, ct:>EK 197A/1 o 

nil 162/2007 «npoaraafa Tf]~ uyifa~ TWV ipya(oµtvwv TTOU lKTi8EVTGI Ol op,aµtvou~ Xf]µJKOU~ 
rrapayovri~ KGTCJ Tf]V OICJPKllG Tf]~ ipyaafa~ TOU~, KGTCJ rpOTTOTTOif]Of] TOU TT.O. 307/1986 OTTW~ 
,axuD, ai auµµ6p(f)wary rrpo~ rryv Ooryyfa 2006115/EK», CDEK 202A/07 

nil212/2006 «npoaraafa TWV ipya(oµtvwv TTOU lKTi8EVTGI Ol aµfavro KGTCJ Tf]V ipyaafa, Ol 
auµµ6p(f)WOf] µi Tf]V ooryyfa 83/477/EOK TOU Xuµ{3ouJ\fou, OTTW~ aurfJ rpOTTOTTOJf/8f]Kl µi Tf]V 
ooryyfa 911382/EOK rou Xuµ{3ouJ\fou KGJ rryv ooryyfa 2003118/EK rou Eupwrraikou 
Ko1vof3ouJ\fou KG/ Xuµ{3ouJ\fou», CDEK 212A/06 

nil 149/2006 «EJ\ax,ari~ rrpoo,aypa(f)t~ uyifa~ KGJ aa(f)aJ\Da~ 6aov a(f)opa rryv tKBtarJ rwv 
ipya(oµtvwv ai K1vouvou~ rrpoipxoµivou~ arr6 (f)ua1Kou~ rrapayovri~ (86puf3o~) ai 
ivapµ6v1ary µi rryv ooryyfa 2003110/EK», CDEK 159A/06 

nil 176/2005 «EJ\ax,ari~ rrpoo,aypa(f)t~ uyifa~ KGJ aa(f)aJ\Da~ 6aov a(f)opa arryv tKBtarJ 
ipya(oµtvwv ai K1vouvou~ rrpoipxoµivou~ arr6 (f)UOJKou~ rrapayovri~ (Kpaoaaµou~), ai 
auµµ6p(f)wary µi rryv Ooryyfa 2002144/EK», CDEK 227 A/05 

nil305/1996 «EJ\ax1ari~ rrpoo,aypa(f)t~ aa(f)aJ\Da~ KGJ uyifa~ rrou rrptrrll va t(f)apµ6(ovra, ara 
rrpoawp,va fJ K1vryra ipyora~,a ai auµµ6p(f)wary rrpo~ rryv ooryyfa 92157/EOK», CDEK 212A/96 

nil 105/1995 «EJ\ax1ari~ rrpoo,aypa(f)t~ y,a TfJ afJµavary aa(f)aJ\Da~ fJIKGJ uyifa~ arryv ipyaafa 
ai auµµ6p(f)WOfJ µi rryv ooryyfa 92158/EOK», CDEK 67 A/95 

nil397/1994 «EJ\ax,ari~ rrpoo,aypa(f)t~ GO(f)CJJ\l/a~ KG/ uyifa~ KGTCJ Tf] XllPWVGKTIKrJ 0/GKiVf]Of] 
(f)Oprfwv TTOU OUVlTTCJYlTGI Kivouvo ,oiw~ y,a Tf] PCJXfJ KG/ Tf]V OO(f)UiKfJ xwpa TWV ipya(oµtvwv 
ai auµµ6p(f)WOfJ rrpo~ rryv ooryyfa rou Xuµ{3ouJ\fou 901269/EOK», CDEK 221A/94 

nil396/1994 «EJ\ax,ari~ rrpoo,aypa(f)t~ aa(f)aJ\Da~ KGJ uyifa~ y,a TfJ xpfJarJ arr6 rou~ 
ipya(6µivou~ i~orrJ\1aµwv aroµ1KfJ~ rrpoaraafa~ Kara TfJV ipyaafa ai auµµ6p(f)WOfJ rrpo~ TfJV 
ooryyfa TOU Xuµ{3ouJ\fou 89/656/EOK», CDEK 220A/94 

nil395/1994 «EJ\ax,ari~ rrpoo,aypa(f)t~ aa(f)aJ\Da~ KGJ uyifa~ y,a TfJ xprya,µorrofryary 
l~OTTJ\1aµou ipyaafa~ arr6 TOU~ ipya(6µivou~ KGTCJ Tf]V ipyaafa TOU~ Ol auµµ6p(f)WOf] µi Tf]V 
ooryyfa rou Xuµ{3ouJ\fou 891655/EOK», CDEK 220A/94, 6rrw~ 1porrorro1~8r,K£ µ£ m nil89/1999 
(CDEK 94A/99) KOi nil304/2000 (CDEK 241A/00) KOi nil155/2004 (CDEK 121A/04). 

nil77/1993 «rrpoaraafa TWV ipya(oµtvwv arr6 (f)UOIKOU~, Xf]µJKOU~ KG/ f310J\oy1KOU~ 
rrapayovri~. Tporrorrofryary KGJ auµrrJ\fJpwary rrpo~ rryv ooryyfa rou auµ{3ouJ\fou 881642/EOK», 
CDEK 34A/93 

nil31/1990 «Errif3J\tt.µf] TfJ~ J\Droupyfa~, Xllp1aµ6~ KGJ auvrfJpfJOfJ µryxavryµarwv tKrtJ\iary~ 
rixv1Kwv tpywv» CDEK 11A/90, 6rrw~ 1porrorro1~8r,K£ µ£ TO nil49/1991 (CDEK 180A/91) 

nil225/1989 «Yy1E1vfJ KGJ aa(f)aJ\Da ara urr6yl!a rixv1Ka tpya» CDEK 106A/89 

nil307/1986 «npoaraafa Tf]~ uyifa~ TWV ipya(oµtvwv TTOU lKTi8EVTGI Ol op,aµtvou~ Xf]µJKOU~ 
rrapayovri~ Kara TfJ 01apKE1a TfJ~ ipyaafa~ rou~», CDEK 135A, 6rrw~ 1porrorro1~8r,K£ µ£ TO 
nil12/2012, CDEK 19A 

nil 1073/1981 «nipf µtrpwv aa(f)aJ\ifa~ Kara rryv tKrtJ\ia,v ipyaa,wv ll~ ipyora~,a 01Koooµwv 
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KGJ rraary~ (f)tJaiw~ tpywv apµoo16TfJTO~ noAmKou Mryxav1Kou», CDEK 260A/81 

n.Ll778/1980 «nipf TWV µtTpWV GO(f)GJ\tfa~ KGTCJ Tf]V lKTtAia,v 0/KOOOµJKWV ipyaa,wv», CDEK 
193A/80 

n.Ll95/1978 «nipf µtTpwv uy1DvfJ~ KGJ aa(f)aADa~ Twv arraaxoAouµtvwv D~ ipyaafa~ 
auyKoAJ\fJaiwv» CDEK 20A/78 

Y A6690/2012 «npoiovra i10µ1Kwv KaraaKwwv: xapaKTfJp1aT1Ka, TEXVJKt~ rrpoo,aypa(f)t~, 
0/GOIKGOil~ a~10J\6yf]Of]~ auµµ6p(f)WOf]~ KG/ afJµavary auµµ6p(f)WOf]~ «CE», CDEK 19148/12 

YA2223/2011 «Kavov,aµ6~ MiraAAwnKwv KGJ /\aroµ1Kwv Epyaa,wv (KM/\E)», CDEK 12278/11 

YA6952/2011 « Yrroxpiwal!~ KG/ µtTpa y,a Tf]V aa(f)aJ\fJ o,tAwary TWV TTE(wv KGTCJ Tf]V lKTtAEOf] 
ipyaa,wv Ol KOIVOXPfJOTOU~ xwpou~ rr6Aiwv KG/ 0/KJOµwv TTOU rrpoopf(ovra, y,a Tf]V 
KUKAO(f)Opia TTE(wv», CDEK 4208/11 

YA210172009 «Opo, KG/ rrpoOrroetal!~ AllTOUpyfa~ TWV lTTIXllPrJOlWV TTOU aaxoAotJVTGI µi Tl~ 
ipyaafl~ KGTlOCJ(f)IOf]~ KG/ G(f)aiplOf]~ aµ,avTOU fJIKGJ UAIKWV TTOU TTlp1txouv aµiaVTO arr6 KTip,a, 
KGTGOKWt~, OUOKWt~, lVKGTGOTCJOll~ KG/ rrJ\ofa, Ka8w~ lTTiOf]~ KG/ µi Tl~ ipyaafl~ OUVT(Jpf]Of]~, 
lTTIKCJAUt.µf]~ KG/ EyKADaµotJ aµ,avTOU fJIKGJ UAIKWV TTOU TTlp1txouv aµfavro», CDEK 12878/09 

YA 502/2003 «'EyKp1ary Tixv1KfJ~ npoo,aypa(f)fJ~ XfJµavary~ EKTtAouµivwv Oo1Kwv Epywv 
lVT6~ KG/ lKT6~ KGTOIKf]µtvwv TTlpl0XWV W~ EACJXIOTG 6p1a», CDEK 946/03 
An. LllnAillolK 889/2002 «np6Af]t.µf] KG/ avTJµlTWTTIOf] TOU ipyaa,aKOU KIVOUVOU KGTCJ Tf]V 
KGTGOKW(J 11ryµoafwv Epywv», CDEK 168/03 

An. LllnAillo1K 177/2001 «np6ArJt.µfJ ipyaa,aKou K1vouvou KaTa TfJ µiAtTrJ Tau tpyou», CDEK 
2668/01 

An.LlEEnnJ01K 85/2001 «Kae,tpwary rou xxiofou Aa(f)aADa~ Km Yyifa~ (XAY) Km Tau 
<PaKtAou Aa(f)CJJ\l/a~ KG/ Yyifa~ (<PAY) w~ arrapaiTf]TWV OTOIXliWV y,a Tf]V tyKp!Of] µiAtTf]~ OTO 
OTCJ0/0 Tf]~ Op!OTIK(J~ µiAtTf]~ fJIKGJ Tf]~ µiAtTf]~ l(f)apµoyfJ~ Ol KCJ8l 11'7µ6010 Epyo», CDEK 
6868/01 

An. OIK 433/2000 «Kae,tpwaf] TOU <PaKtAou Aa(f)CJJ\l/a~ KG/ Yyifa~ (<PAY) w~ arrapaiTf]TOU 
OTOIXliOU y,a Tf] rrpoawp,vfJ KG/ Op!OTIK(J rrapaJ\af3fJ KCJ8l 11ryµ6a,ou Epyou», CDEK 11768/00 

KYA 16440/1993 «Kavov,aµ6~ rrapaywyfJ~ KGJ o,aeiary~ OTfJV ayopa auvapµoAoyouµivwv 
µiraM1Kwv aT01xifwv y,a TfJV aa(f)aJ\fJ KaraaKwfJ KGJ xpfJarJ µiraAA1Kwv aKaAwa,wv», CDEK 
7568/93 

YA 130646/1984 «HµipoJ\6y10 MtTpwv Aa(f)aJ\Da~», CDEK 1548/84 

EKr27/LllnAillo1K1369 «Evra~rJ ara auµ{3anKa TEUXfJ (EXY) Twv oryµorrparouµivwv tpywv, 
apepou axiT1Kou µi ra arrmTouµiva µtTpa aa(f)aADa~ KGJ uyifa~ ara ipy0Ta~1a» 15/10/2012 

ErK10201/LEnE «0iwpryary xxiofou Km <PaKtAou Aa(f)aADa~ Km Yyifa~», 27/03/2012 

ErK6/LllnAillo1K/215 «i11WKplV(JOll~ OXWKCJ µi Tf]V lKTTOVf]Of] XAY KG/ <PAY TWV 11ryµoafwv 
Epywv» 31/03/2008 

nAPAPTHMA 4: IHMANIH 



Σελίδα 22 από 23ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΒΥΣΣΑΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ)

ru.t> 

r1111.1aT•a 
anay6ptuot11t 

r1111.1aTa 
unoxptwo11t 

I aoia 

I 6 u IKO ft (~01T IOIJO 



Σελίδα 23 από 23ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΒΥΣΣΑΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ)

r ii11.1an1 
npot16onoif'lOl'il<; 

rqµara 
i51ciowof}<; fiil 
~or,8tl0<; 

I11par,a nou 
,acpopouv r,o 
rrupoo~fcn11~6 
u,\JI(() ~ 

,E(OllAIOIJO 

J3p I ~ ulv.:.~ P 5 tp ' VA ' 

• • f ,- ' • · • t' l ,.- • .t , f • • f f J,f 

JI f f • • f • • 1 • · f .t . • 1 .• JI' .1f . t' ~ - • · ,t 


		2018-05-16T08:23:42+0300




