
   



Μελέτη ΦΑΥ 
  

   

ΔΡΓΟ: ειίδα 2 από 19   



Μελέτη ΦΑΥ 
  

   

ΔΡΓΟ: ειίδα 3 από 19   



Μελέτη ΦΑΥ 
  

   

ΔΡΓΟ: ειίδα 4 από 19   



Μελέτη ΦΑΥ 
  

   

ΔΡΓΟ: ειίδα 5 από 19   



Μελέτη ΦΑΥ 
  

   

ΔΡΓΟ: ειίδα 6 από 19   



Μελέτη ΦΑΥ 
      

ΕΡΓΑΙΑ : ΕΡΓΑΙΕ Ε ΤΨΟ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

Μέτρα 1 Οη εξγνεμέδξεο πξέπεη λα ειεγρζνύλ θαηά ηελ παξάδνζε ηνπο. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

2 Οη εξγνεμέδξεο πξέπεη λα θέξνπλ όια ηα πξνβιεπόκελα ζπζηήκαηα αζθαιείαο (ρεηξηζηήξην, 
κπνπηόλ emergency, κπνπηόλ γηα θαηαβίβαζε εμέδξαο από θάησ, πξνθπιαθηήξεο, ερεηηθό 
ζήκα όπηζζελ (reverse alarm), ζήκαηα αζθαιείαο, νδεγίεο ρξήζεο, πηζηνπνηεηηθό θαιήο 
ιεηηνπξγίαο). (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 

3 Οη εξγνεμέδξεο πνπ θέξνπλ πηλαθίδα ΜΔ πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη κε άδεηα θπθινθνξίαο θαη 
αζθαιηζηήξην. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 31/1990) 
 4 Ο ρώξνο ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα θηλεζνύλ νη εξγνεμέδξεο πξέπεη λα είλαη θαζαξόο θαη 
επίπεδνο (νξηδόληηνο). (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 5 Οη ρεηξηζηέο ησλ εξγνεμέδξσλ πνπ θέξνπλ πηλαθίδα ΜΔ πξέπεη λα είλαη αδεηνύρνη. (ΠΓ 
31/1990, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 6 Ο ρεηξηζκόο ησλ εξγνεμέδξσλ πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηνπο. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 7 Απαγνξεύεηαη ε κεηαθνξά θνξηίσλ κεγαιπηέξσλ από ηα πξνβιεπόκελα ηεο εξγνεμέδξαο. (ΠΓ 
395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 8 Απαγνξεύεηαη ε εξγαζία ζε ύςνο εθηόο ηνπ θαιαζηνύ ηεο εμέδξαο. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

9 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ησλ θνππαζηώλ ηεο εξγνεμέδξαο σο ζθάιεο. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 
89/1999) 
 10 Γελ πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζθάιεο ή ζθαισζηέο ζηελ εμέδξα. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

11 Πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη θαηά ηελ θίλεζε ησλ εξγνεμέδξσλ ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη γεληθά 
θάζε είδνπο εκπόδην. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 12 Απαγνξεύεηαη ε θάζνδνο από ην θαιάζη όηαλ βξίζθεηαη ζε ύςνο. ε πεξίπησζε αλάγθεο πξέπεη 
λα δεηείηαη ην θαηέβαζκα ηνπ από θάησ. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 13 Κάζε εξγνεμέδξα πξέπεη λα θαηέξρεηαη κεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

14 πληζηάηαη ε ρξήζε δσλώλ αζθαιείαο δεκέλσλ ζην θαιάζη ηεο εμέδξαο (εθόζνλ πξνβιέπεηαη 
από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο ή ηε γξαπηή εθηίκεζε επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ηνπ ηερληθνύ 
αζθαιείαο ηεο επηρείξεζεο). (ΠΓ 396/1994, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 17/1996, Ν 
1568/1985) 
 

15 πληζηάηαη ε απνθπγή εξγαζηώλ κε εξγνεμέδξεο, εθόζνλ επηθξαηνύλ δπζκελείο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 16 Οη εξγαδόκελνη λα κελ παξακέλνπλ θάησ από εμέδξεο. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

17 Οη εξγαδόκελνη λα κελ ρεηξίδνληαη εμέδξεο από θάησ, αλ δελ ηνπο δεηεζεί ή δελ γλσξίδνπλ. (ΠΓ 
395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 

18 Οη εξγαδόκελνη λα κελ παξακέλνπλ ζε ηξνρηέο θίλεζεο εμέδξσλ. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

19 Οη εξγαδόκελνη λα κελ πιεζηάδνπλ εμέδξεο πνπ αλαπηύζζνληαη ή θαηέξρνληαη. (ΠΓ 395/1994, 
ΠΓ 89/1999) 
 20 Οη εξγαδόκελνη λα κελ πιεζηάδνπλ κεραληθά κέξε θαη ηξνρνύο ησλ εμέδξσλ. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 
89/1999) 
 

21 Οη ζθάιεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ζύληνκεο θαη «ειαθξηέο» εξγαζίεο. (ΠΓ 
17/1978) 
 22 Οη ζθάιεο πξέπεη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά.  (ΠΓ 17/1978) 

23 Σν έδαθνο ζηήξημεο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξό θαη ζπκπαγέο.  (ΠΓ 17/1978) 

24 Οη ζθάιεο δελ πξέπεη λα δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο ζηνπο ρώξνπο όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη (πρ 
ηνπνζέηεζε θνληά ζε ειεθηξνθόξνπο αγσγνύο ή ζε ρώξνπο θπθινθνξίαο εξγαδνκέλσλ θαη 
δηαθίλεζεο εμνπιηζκνύ).  (ΠΓ 17/1978) 
 

25 Οη μύιηλεο ζθάιεο πξέπεη λα έρνπλ ρσλεπηά ζθαινπάηηα.  (ΠΓ 17/1978) 

26 Οη ζθάιεο ζπληζηάηαη λα εμαζθαιίδνληαη θαη ζηα δπν άθξα ηνπο. 

27 Οη ζθάιεο ζπληζηάηαη λα πξνεμέρνπλ θαηά 1 κ από ην επηζπκεηό δάπεδν εξγαζίαο, ώζηε λα 
δηεπθνιύλεηαη ε θάζνδνο από απηέο. 
 28 Πξηλ ηελ αλέγεξζε ηεο ζθαισζηάο πξέπεη λα δηελεξγείηαη κειέηε θαηαζθεπήο θαη αληνρήο απηήο 
από ηνλ αξκόδην κεραληθό, εθηόο αλ θαηαζθεπάδεηαη ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηεο.  (ΚΤΑ 16440/1994) 
 

29 Μόλν έκπεηξνη θαη εμεηδηθεπκέλνη εξγαδόκελνη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ζπλαξκνιόγεζε θαη 
απνζπλαξκνιόγεζε ηεο ζθαισζηάο. (ΚΤΑ 16440/1994) 
 30 Οη εξγαδόκελνη πάλσ ζηηο ζθαισζηέο πξέπεη λα θνξνύλ ππνρξεσηηθά θξάλνο, πξνζηαηεπηηθά 
παπνύηζηα θαη δώλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ εθόζνλ δελ ππάξρνπλ δηαηάμεηο πξνζηαζίαο έλαληη 
πηώζε από ύςνο. (ΠΓ 396/1994) 
       

ΔΡΓΟ: ειίδα 7 από 19   



Μελέτη ΦΑΥ 
      

ΕΡΓΑΙΑ : ΕΡΓΑΙΕ Ε ΤΨΟ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ (ζπλέρεηα ...) 

Μέτρα 31 Πξέπεη λα ηεξνύληαη όινη νη θαλόλεο θαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο ζθαισζηάο γηα ηελ 
αζθαιή θαη ζηαζεξή αλέγεξζε ηεο. (ΚΤΑ 16440/1994) 
 32 Πξέπεη λα ειέγρνληαη όια ηα ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά πξηλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο. (ΚΤΑ 
16440/1994) 
 33 Ο ρώξνο θάησ από ηε ζθαισζηά πξέπεη λα πεξηθξάζζεηαη θαη απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζε 
απηόλ. (ΚΤΑ 16440/1994) 
 34 Οη ζθαισζηέο ζε θάζε επίπεδν εξγαζίαο πξέπεη λα έρνπλ δάπεδα πιάηνπο 60 cm θαη δηαηάμεηο 
πιεπξηθήο πξνζηαζίαο (θνππαζηή θαη ζαλίδα κεζνδηαζηήκαηνο) θαη πξνζηαηεπηηθά έλαληη 
πηώζεο αληηθεηκέλσλ (ζνβαηεπί) ζε όιν ην κήθνο ηνπο. (ΚΤΑ 16440/1994, ΠΓ 16/1996) 
 

35 Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο πξόζβαζε θαη έμνδνο από ηε ζθαισζηά. (ΚΤΑ 16440/1994, 
ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 36 Πξέπεη λα δηελεξγείηαη ηαθηηθόο έιεγρνο ηεο αληνρήο θαη ζηαζεξόηεηαο ηεο ζθαισζηάο. (ΚΤΑ 
16440/1994, ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 37 Πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη από πηώζε νη εξγαδόκελνη θαηά ηελ αλέγεξζε ηεο ζθαισζηάο. (ΚΤΑ 
16440/1994, ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 38 Ζ ζθαισζηά πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί από αλαηξνπή ή δηαθνξηθέο θαζηδήζεηο.  (ΠΓ 395/1994, 
ΠΓ 89/1999, ΠΓ 16/1996) 
 39 Πξηλ νινθιεξσζεί κηα ζθαισζηά δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη. (ΚΤΑ 16440/1994, ΠΓ 
16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 40 Γηα κεηαιιηθέο ζθαισζηέο πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπο, δειαδή βεβαίσζε 
εμέηαζεο ηύπνπ, δήισζε πηζηόηεηαο, ηεύρνο κειέηεο αληνρήο, νδεγίεο ζπλαξκνιόγεζεο θαη 
πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο. (ΚΤΑ 16440/1994) 
 

41 Γηα κεηαιιηθέο ζθαισζηέο πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε ζήκαλζε ζηα ζηνηρεία ηεο ζθαισζηάο, 
ε νπνία ζπκθσλεί κε ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο. (ΚΤΑ 16440/1994) 
 42 Οη εξγαδόκελνη ζε ζθαισζηέο δελ πξέπεη λα εξγάδνληαη ζε δπν ή πεξηζζόηεξα επίπεδα 
ηαπηόρξνλα (θίλδπλνο πηώζεο αληηθεηκέλσλ ζε ρακειόηεξν επίπεδν πνπ εξγάδεηαη άιινο 
εξγαδόκελνο). (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 16/1996) 
 

43 Σα θηλεηά ηθξηώκαηα πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη έλαληη αλαηξνπήο. πληζηάηαη ε ρξήζε 
πνδαξηθώλ πνπ πξνεμέρνπλ από ην ηθξίσκα. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 16/1996) 
 44 Σα θηλεηά ηθξηώκαηα πξέπεη λα αθηλεηνπνηνύληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ θέξνπλ νη ηξνρνί 
ηνπο (θξέλα). εκεηώλεηαη επίζεο όηη δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζθαιώλ ζε θηλεηά 
ηθξηώκαηα. (ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 

45 Σα δάπεδα πάλσ ζηα νπνία θηλνύληαη ηθξηώκαηα πξέπεη λα είλαη επίπεδα θαη θαζαξά. 
Αλσκαιίεο, έληνλεο θιίζεηο θαη νιηζζεξέο νπζίεο δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζηελ θίλεζε ησλ 
ηθξησκάησλ. (ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 Μ.Α.Π. 1 Παπνύηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 345 (S3) 

2 Εώλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ ΔΝ 361 

3 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 

ΕΡΓΑΙΑ : ΕΡΓΑΙΕ Ε ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΟΨΕΙ ΚΑΙ ΦΩΣΑΓΩΓΟΤ 
 

Μέτρα 1 Ο ρεηξηζκόο ησλ αλαξηώκελσλ θαιαζηώλ πξέπεη λα γίλεηαη από ζπγθεθξηκέλνπο εξγαδόκελνπο, 
νη νπνίνη έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηε ρξήζε ησλ θαιαζηώλ. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 

2 Οη ρεηξηζηέο ησλ θαιαζηώλ πξέπεη λα έρνπλ κειεηήζεη ην θπιιάδην νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
ηνπο. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 3 Πξηλ από θάζε ρξήζε πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ηνπ θαιαζηνύ από ηνλ ρξήζηε ηνπ θαζώο θαη 
δνθηκαζηηθέο θηλήζεηο. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 4 Καηά ηε ρξήζε ηνπ θαιαζηνύ πξέπεη λα ηεξνύληαη όιεο νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ. 
Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη θαηά ηελ θίλεζε ζηηο γσλίεο ησλ όςεσλ. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 
89/1999) 
 

5 ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θαιαζηνύ θαηά ηε ρξήζε ηνπ, ππάξρεη θνπκπί έθηαθηεο αλάγθεο. 
Αθνύ παηεζεί ην ζπγθεθξηκέλν θνπκπί, ε θίλεζε ηνπ θαιαζηνύ δηαθόπηεηαη θαη ελεξγνπνηείηαη ε 
πνξεία θαζόδνπ κε ρακειή ηαρύηεηα. Ο ρεηξηζηήο κπνξεί λα δηαθόςεη ηε ηελ θάζνδν ηνπ 
θαιαζηνύ ρεηξσλαθηηθά. Ζ επαλεθίλεζε ηνπ θαιαζηνύ πξέπεη λα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 

6 Καηά ηελ θίλεζε ηνπ θαιαζηνύ πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηηο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ (πρ 
αξρηηεθηνληθέο πξνεμνρέο), ώζηε λα απνθεπρζεί εκπινθή ζηελ θίλεζε ηνπ θαιαζηνύ θαη ηνπ 
ζπξκαηόζρνηλνπ. 
       

ΔΡΓΟ: ειίδα 8 από 19   



Μελέτη ΦΑΥ 
      

ΕΡΓΑΙΑ : ΕΡΓΑΙΕ Ε ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΟΨΕΙ ΚΑΙ ΦΩΣΑΓΩΓΟΤ (ζπλέρεηα ...) 

Μέτρα 7 Πιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θαιαζηνύ, ν ρεηξηζηήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί 
δώλε αζθαιείαο, ηελ νπνία ζα πξνζδέλεη από ην θαιάζη (όρη από ην θηίξην). (ΠΓ 396/1994, ΠΓ 
395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 

8 Ο ρεηξηζηήο ηνπ θαιαζηνύ δελ πξέπεη λα εμέξρεηαη από ην θαιάζη γηα θαλέλα ιόγν. Δθόζνλ 
πξέπεη λα απνρσξήζεη από ην θαιάζη, πξέπεη πξηλ εμέιζεη, λα πξνζδέζεη δώλε αζθαιείαο ζε 
ζηαζεξό ζεκείν ηνπ θηηξίνπ. 
 

9 Ο ρεηξηζηήο ηνπ θαιαζηνύ πξέπεη λα πξνζδέλεη ηα εξγαιεία ηνπ (πρ ζθνύπεο) κε ζρνηλί από ην 
θαιάζη, γηα ηελ απνθπγή θηλδύλνπ πηώζεο ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ γιηζηξήζνπλ από ηα ρέξηα 
ηνπ. Δπίζεο απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ρξήζε πξνζηαηεπηηθνύ θξάλνπο. 
 10 Ο ρεηξηζηήο δελ πξέπεη λα αθαηξεί ηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο θαη ηνπο πξνθπιαθηήξεο ησλ 
ηξνραιηώλ ηνπ θαιαζηνύ. Δπίζεο δελ πξέπεη λα πξνζεγγίδεη θηλνύκελα ζπξκαηόζρνηλα 
θνξώληαο γάληηα ή θαξδηά ξνύρα, γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο λα πηαζηνύλ ζε απηά. (ΠΓ 395/1994, 
ΠΓ 89/1999) 
 

11 Γελ πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε ηνπ θαιαζηνύ, σο ππέξβαξν. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

12 Ζ ρξήζε ησλ θαιαζηώλ πξέπεη λα απαγνξεύεηαη, όηαλ πλένπλ πνιύ ηζρπξνί ή ζπειιώδεηο 
άλεκνη. 
 13 Σα θαιάζηα πξέπεη λα ζπληεξνύληαη, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. (ΠΓ 
395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 14 Σα θαιάζηα πξέπεη λα επηζεσξνύληαη (θαη λα πηζηνπνηνύληαη) ηαθηηθά, ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα 
πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 15 Οη ζθάιεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ζύληνκεο θαη «ειαθξηέο» εξγαζίεο. (ΠΓ 
17/1978) 
 

16 Οη ζθάιεο πξέπεη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά.  (ΠΓ 17/1978) 

17 Σν έδαθνο ζηήξημεο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξό θαη ζπκπαγέο.  (ΠΓ 17/1978) 

18 Οη ζθάιεο δελ πξέπεη λα δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο ζηνπο ρώξνπο όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη (πρ 
ηνπνζέηεζε θνληά ζε ειεθηξνθόξνπο αγσγνύο ή ζε ρώξνπο θπθινθνξίαο εξγαδνκέλσλ θαη 
δηαθίλεζεο εμνπιηζκνύ).  (ΠΓ 17/1978) 
 19 Οη μύιηλεο ζθάιεο πξέπεη λα έρνπλ ρσλεπηά ζθαινπάηηα.  (ΠΓ 17/1978) 

20 Οη ζθάιεο ζπληζηάηαη λα εμαζθαιίδνληαη θαη ζηα δπν άθξα ηνπο. 

21 Οη ζθάιεο ζπληζηάηαη λα πξνεμέρνπλ θαηά 1 κ από ην επηζπκεηό δάπεδν εξγαζίαο, ώζηε λα 
δηεπθνιύλεηαη ε θάζνδνο από απηέο. 
 22 Πξηλ ηελ αλέγεξζε ηεο ζθαισζηάο πξέπεη λα δηελεξγείηαη κειέηε θαηαζθεπήο θαη αληνρήο απηήο 
από ηνλ αξκόδην κεραληθό, εθηόο αλ θαηαζθεπάδεηαη ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηεο.  (ΚΤΑ 16440/1994) 
 

23 Μόλν έκπεηξνη θαη εμεηδηθεπκέλνη εξγαδόκελνη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ζπλαξκνιόγεζε θαη 
απνζπλαξκνιόγεζε ηεο ζθαισζηάο. (ΚΤΑ 16440/1994) 
 24 Οη εξγαδόκελνη πάλσ ζηηο ζθαισζηέο πξέπεη λα θνξνύλ ππνρξεσηηθά θξάλνο, πξνζηαηεπηηθά 
παπνύηζηα θαη δώλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ εθόζνλ δελ ππάξρνπλ δηαηάμεηο πξνζηαζίαο έλαληη 
πηώζε από ύςνο. (ΠΓ 396/1994) 
 

25 Πξέπεη λα ηεξνύληαη όινη νη θαλόλεο θαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο ζθαισζηάο γηα ηελ 
αζθαιή θαη ζηαζεξή αλέγεξζε ηεο. (ΚΤΑ 16440/1994) 
 26 Πξέπεη λα ειέγρνληαη όια ηα ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά πξηλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο. (ΚΤΑ 
16440/1994) 
 27 Ο ρώξνο θάησ από ηε ζθαισζηά πξέπεη λα πεξηθξάζζεηαη θαη απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζε 
απηόλ. (ΚΤΑ 16440/1994) 
 28 Οη ζθαισζηέο ζε θάζε επίπεδν εξγαζίαο πξέπεη λα έρνπλ δάπεδα πιάηνπο 60 cm θαη δηαηάμεηο 
πιεπξηθήο πξνζηαζίαο (θνππαζηή θαη ζαλίδα κεζνδηαζηήκαηνο) θαη πξνζηαηεπηηθά έλαληη 
πηώζεο αληηθεηκέλσλ (ζνβαηεπί) ζε όιν ην κήθνο ηνπο. (ΚΤΑ 16440/1994, ΠΓ 16/1996) 
 29 Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο πξόζβαζε θαη έμνδνο από ηε ζθαισζηά. (ΚΤΑ 16440/1994, 
ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 30 Πξέπεη λα δηελεξγείηαη ηαθηηθόο έιεγρνο ηεο αληνρήο θαη ζηαζεξόηεηαο ηεο ζθαισζηάο. (ΚΤΑ 
16440/1994, ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 31 Πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη από πηώζε νη εξγαδόκελνη θαηά ηελ αλέγεξζε ηεο ζθαισζηάο. (ΚΤΑ 
16440/1994, ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 32 Ζ ζθαισζηά πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί από αλαηξνπή ή δηαθνξηθέο θαζηδήζεηο.  (ΠΓ 395/1994, 
ΠΓ 89/1999, ΠΓ 16/1996) 
 33 Πξηλ νινθιεξσζεί κηα ζθαισζηά δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη. (ΚΤΑ 16440/1994, ΠΓ 
16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
       

ΔΡΓΟ: ειίδα 9 από 19   



Μελέτη ΦΑΥ 
      

ΕΡΓΑΙΑ : ΕΡΓΑΙΕ Ε ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΟΨΕΙ ΚΑΙ ΦΩΣΑΓΩΓΟΤ (ζπλέρεηα ...) 

Μέτρα 34 Γηα κεηαιιηθέο ζθαισζηέο πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπο, δειαδή βεβαίσζε 
εμέηαζεο ηύπνπ, δήισζε πηζηόηεηαο, ηεύρνο κειέηεο αληνρήο, νδεγίεο ζπλαξκνιόγεζεο θαη 
πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο. (ΚΤΑ 16440/1994) 
 

35 Γηα κεηαιιηθέο ζθαισζηέο πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε ζήκαλζε ζηα ζηνηρεία ηεο ζθαισζηάο, 
ε νπνία ζπκθσλεί κε ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο. (ΚΤΑ 16440/1994) 
 36 Οη εξγαδόκελνη ζε ζθαισζηέο δελ πξέπεη λα εξγάδνληαη ζε δπν ή πεξηζζόηεξα επίπεδα 
ηαπηόρξνλα (θίλδπλνο πηώζεο αληηθεηκέλσλ ζε ρακειόηεξν επίπεδν πνπ εξγάδεηαη άιινο 
εξγαδόκελνο). (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 16/1996) 
 

37 Σα θηλεηά ηθξηώκαηα πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη έλαληη αλαηξνπήο. πληζηάηαη ε ρξήζε 
πνδαξηθώλ πνπ πξνεμέρνπλ από ην ηθξίσκα. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 16/1996) 
 38 Σα θηλεηά ηθξηώκαηα πξέπεη λα αθηλεηνπνηνύληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ θέξνπλ νη ηξνρνί 
ηνπο (θξέλα). εκεηώλεηαη επίζεο όηη δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζθαιώλ ζε θηλεηά 
ηθξηώκαηα. (ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 

39 Σα δάπεδα πάλσ ζηα νπνία θηλνύληαη ηθξηώκαηα πξέπεη λα είλαη επίπεδα θαη θαζαξά. 
Αλσκαιίεο, έληνλεο θιίζεηο θαη νιηζζεξέο νπζίεο δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζηελ θίλεζε ησλ 
ηθξησκάησλ. (ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 Μ.Α.Π. 1 Παπνύηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 345 (S3) 

2 Εώλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ ΔΝ 361 

3 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 

ΕΡΓΑΙΑ : ΕΡΓΑΙΕ Ε ΣΕΓΕ 
 

Μέτρα 1 Ζ πξόζβαζε ζηε ζηέγε πξέπεη λα είλαη αζθαιήο. (ΠΓ 778/1980, ΠΓ 16/1996) 

2 Ζ θπθινθνξία πάλσ ζηε ζηέγε πξέπεη λα γίλεηαη πάλσ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο δηαδξόκνπο. 
Οη δηάδξνκνη ζπληζηάηαη λα θαηαζθεπάδνληαη από καδέξηα πάρνπο 0,05 κ θαη λα έρνπλ σο 
ειάρηζηεο δηαζηάζεηο 2,00Υ0,60 κ. Δπάλσ ζηα δάπεδα ησλ δηαδξόκσλ ζπληζηάηαη λα 
ηνπνζεηνύληαη εγθάξζηνη πήρεηο (ζαλίδηα), ζε όιν ην πιάηνο ηνπο. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε 
ρξεζηκνπνίεζε άιισλ πιηθώλ αληίζηνηρεο αληνρήο θαη ηδηνηήησλ. Γηα ηελ θπθινθνξία ησλ 
εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηνπιάρηζηνλ δπν δηάδξνκνη, ώζηε όηαλ κεηαηνπίδεηαη 
ρεηξσλαθηηθά ν έλαο, νη εξγαδόκελνη λα βξίζθνληαη ζηνλ άιιν. (ΠΓ 778/1980, ΠΓ 16/1996) 
 

3 Ζ ζηέγε πξέπεη λα πεξηθξάζζεηαη πεξηκεηξηθά κε θνππαζηή ζε ύςνο 1,00 κ από ην ρείινο ηεο, 
ελδηάκεζε ξάβδν ζε ύςνο 0,50 κ θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 cm. Οη θνππαζηέο θαη ην ζνβαηεπί 
πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε νξζνζηάηεο αλεμάξηεηνπο κε ηε ζηέγε. (ΠΓ 778/1980, ΠΓ 16/1996) 
 

4 Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνζηαηεπηηθό δίρηπ ζε βάζνο όρη κεγαιύηεξν ησλ 6,00 
κ. Δπίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζύζηεκα αηνκηθήο πξνζηαζίαο έλαληη πηώζεο (δώλε 
αζθαιείαο). ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη ην ζύζηεκα λα αγθπξώλεηαη ζε ζηαζεξό ζεκείν. Σν 
κήθνο ηεο επηηξεπόκελεο πηώζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 1,20 κ. (ΠΓ 778/1980, ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 16/1996) 
 

5 πληζηάηαη λα κελ απνζεθεύνληαη πιηθά ζηε ζηέγε, εθηόο από ηα απνιύησο αλαγθαία. Δθόζνλ 
θξίλεηαη απαξαίηεην ηα πιηθά λα εμαζθαιίδνληαη από ηπρόλ πηώζε. (ΠΓ 16/1996) 
 6 Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζε ειεθηξνθόξνπο αγσγνύο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηε 
ζηέγε. Δπίζεο πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ. (ΠΓ 
16/1996) 
 

7 πληζηάηαη όηαλ επηθξαηνύλ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο (βξνρνπηώζεηο, ρηνλνπηώζεηο, 
παγεηόο, πνιύ ηζρπξνί – ζπειιώδεηο άλεκνη) λα απνθεύγνληαη εξγαζίεο ζε ζηέγεο. (ΠΓ 
16/1996) 
 

8 Οη ζθάιεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ζύληνκεο θαη «ειαθξηέο» εξγαζίεο. (ΠΓ 
17/1978) 
 9 Οη ζθάιεο πξέπεη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά.  (ΠΓ 17/1978) 

10 Σν έδαθνο ζηήξημεο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξό θαη ζπκπαγέο.  (ΠΓ 17/1978) 

11 Οη ζθάιεο δελ πξέπεη λα δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο ζηνπο ρώξνπο όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη (πρ 
ηνπνζέηεζε θνληά ζε ειεθηξνθόξνπο αγσγνύο ή ζε ρώξνπο θπθινθνξίαο εξγαδνκέλσλ θαη 
δηαθίλεζεο εμνπιηζκνύ).  (ΠΓ 17/1978) 
 

12 Οη μύιηλεο ζθάιεο πξέπεη λα έρνπλ ρσλεπηά ζθαινπάηηα.  (ΠΓ 17/1978) 

13 Οη ζθάιεο ζπληζηάηαη λα εμαζθαιίδνληαη θαη ζηα δπν άθξα ηνπο. 

14 Οη ζθάιεο ζπληζηάηαη λα πξνεμέρνπλ θαηά 1 κ από ην επηζπκεηό δάπεδν εξγαζίαο, ώζηε λα 
δηεπθνιύλεηαη ε θάζνδνο από απηέο. 
 15 Πξηλ ηελ αλέγεξζε ηεο ζθαισζηάο πξέπεη λα δηελεξγείηαη κειέηε θαηαζθεπήο θαη αληνρήο απηήο 
από ηνλ αξκόδην κεραληθό, εθηόο αλ θαηαζθεπάδεηαη ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηεο.  (ΚΤΑ 16440/1994) 
       

ΔΡΓΟ: ειίδα 10 από 19   



Μελέτη ΦΑΥ 
      

ΕΡΓΑΙΑ : ΕΡΓΑΙΕ Ε ΣΕΓΕ (ζπλέρεηα ...) 

Μέτρα 16 Μόλν έκπεηξνη θαη εμεηδηθεπκέλνη εξγαδόκελνη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ζπλαξκνιόγεζε θαη 
απνζπλαξκνιόγεζε ηεο ζθαισζηάο. (ΚΤΑ 16440/1994) 
 17 Οη εξγαδόκελνη πάλσ ζηηο ζθαισζηέο πξέπεη λα θνξνύλ ππνρξεσηηθά θξάλνο, πξνζηαηεπηηθά 
παπνύηζηα θαη δώλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ εθόζνλ δελ ππάξρνπλ δηαηάμεηο πξνζηαζίαο έλαληη 
πηώζε από ύςνο. (ΠΓ 396/1994) 
 

18 Πξέπεη λα ηεξνύληαη όινη νη θαλόλεο θαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο ζθαισζηάο γηα ηελ 
αζθαιή θαη ζηαζεξή αλέγεξζε ηεο. (ΚΤΑ 16440/1994) 
 19 Πξέπεη λα ειέγρνληαη όια ηα ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά πξηλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο. (ΚΤΑ 
16440/1994) 
 20 Ο ρώξνο θάησ από ηε ζθαισζηά πξέπεη λα πεξηθξάζζεηαη θαη απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζε 
απηόλ. (ΚΤΑ 16440/1994) 
 21 Οη ζθαισζηέο ζε θάζε επίπεδν εξγαζίαο πξέπεη λα έρνπλ δάπεδα πιάηνπο 60 cm θαη δηαηάμεηο 
πιεπξηθήο πξνζηαζίαο (θνππαζηή θαη ζαλίδα κεζνδηαζηήκαηνο) θαη πξνζηαηεπηηθά έλαληη 
πηώζεο αληηθεηκέλσλ (ζνβαηεπί) ζε όιν ην κήθνο ηνπο. (ΚΤΑ 16440/1994, ΠΓ 16/1996) 
 22 Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο πξόζβαζε θαη έμνδνο από ηε ζθαισζηά. (ΚΤΑ 16440/1994, 
ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 23 Πξέπεη λα δηελεξγείηαη ηαθηηθόο έιεγρνο ηεο αληνρήο θαη ζηαζεξόηεηαο ηεο ζθαισζηάο. (ΚΤΑ 
16440/1994, ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 24 Πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη από πηώζε νη εξγαδόκελνη θαηά ηελ αλέγεξζε ηεο ζθαισζηάο. (ΚΤΑ 
16440/1994, ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 

25 Ζ ζθαισζηά πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί από αλαηξνπή ή δηαθνξηθέο θαζηδήζεηο.  (ΠΓ 395/1994, 
ΠΓ 89/1999, ΠΓ 16/1996) 
 26 Πξηλ νινθιεξσζεί κηα ζθαισζηά δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη. (ΚΤΑ 16440/1994, ΠΓ 
16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 27 Γηα κεηαιιηθέο ζθαισζηέο πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπο, δειαδή βεβαίσζε 
εμέηαζεο ηύπνπ, δήισζε πηζηόηεηαο, ηεύρνο κειέηεο αληνρήο, νδεγίεο ζπλαξκνιόγεζεο θαη 
πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο. (ΚΤΑ 16440/1994) 
 28 Γηα κεηαιιηθέο ζθαισζηέο πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε ζήκαλζε ζηα ζηνηρεία ηεο ζθαισζηάο, 
ε νπνία ζπκθσλεί κε ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο. (ΚΤΑ 16440/1994) 
 29 Οη εξγαδόκελνη ζε ζθαισζηέο δελ πξέπεη λα εξγάδνληαη ζε δπν ή πεξηζζόηεξα επίπεδα 
ηαπηόρξνλα (θίλδπλνο πηώζεο αληηθεηκέλσλ ζε ρακειόηεξν επίπεδν πνπ εξγάδεηαη άιινο 
εξγαδόκελνο). (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 16/1996) 
 

30 Σα θηλεηά ηθξηώκαηα πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη έλαληη αλαηξνπήο. πληζηάηαη ε ρξήζε 
πνδαξηθώλ πνπ πξνεμέρνπλ από ην ηθξίσκα. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 16/1996) 
 31 Σα θηλεηά ηθξηώκαηα πξέπεη λα αθηλεηνπνηνύληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ θέξνπλ νη ηξνρνί 
ηνπο (θξέλα). εκεηώλεηαη επίζεο όηη δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζθαιώλ ζε θηλεηά 
ηθξηώκαηα. (ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 

32 Σα δάπεδα πάλσ ζηα νπνία θηλνύληαη ηθξηώκαηα πξέπεη λα είλαη επίπεδα θαη θαζαξά. 
Αλσκαιίεο, έληνλεο θιίζεηο θαη νιηζζεξέο νπζίεο δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζηελ θίλεζε ησλ 
ηθξησκάησλ. (ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 Μ.Α.Π. 1 Παπνύηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 345 (S3) 

2 Εώλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ ΔΝ 361 

3 Γάληηα ΔΝ 388 

4 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 

ΕΡΓΑΙΑ : ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 
 

Μέτρα 1 Ζ ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
ηνπ. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 2 Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο πξέπεη λα γίλνληαη από εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 
89/1999) 
 3 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο, ν εμνπιηζκόο πξέπεη λα ηίζεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο. 
ε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ζπληήξεζε κε ιεηηνπξγία ηαπηόρξνλα πξέπεη λα ηεξνύληαη 
απζηεξά νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 

4 Σα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειεθηξνινγηθώλ εξγαζηώλ 
πξνβιέπνληαη από ηνπο ζρεηηθνύο Διιεληθνύο Καλνληζκνύο, όπσο ην Πξόηππν EΛΟΣ HD 384. 
(Φ 7.5/1816/88/2004) 
 5 Διαηησκέλε ηάζε. Ζ πξόβιεςε απηή αθνξά ηάζε κέρξη 60 volts (42watt), ε νπνία ζεσξείηαη 
αθίλδπλε γηα ηνλ άλζξσπν (παξαδνρή αληίζηαζεο ηνπ ζώκαηνο πεξίπνπ 1000Ohm) εθόζνλ 
δηαηεξείηαη γηα ρξόλν κέρξη 55 sec. (Φ 7.5/1816/88/2004) 
       

ΔΡΓΟ: ειίδα 11 από 19   



Μελέτη ΦΑΥ 
      

ΕΡΓΑΙΑ : ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ (ζπλέρεηα ...) 

Μέτρα 6 Γηαρσξηζκόο (πξνζηαζία κε απνκόλσζε. Ζ εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ή ηκήκα ηεο πνπ 
ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζηαζία ιόγσ ζπλζεθώλ πεξηβάιινληνο ή κεζόδνπ εξγαζίαο, δηα κέζσ 
κεηαζρεκαηηζηή 1/1. Σν ηκήκα απηό ηεο εγθαηάζηαζεο δελ επηηξέπεηαη λα γεηώλεηαη ή λα 
ζπλδέεηαη κε γεησκέλν νπδέηεξν. ε πεξίπησζε ζθάικαηνο κνλώζεσο, απνθεύγεηαη ε 
θπθινθνξία ξεύκαηνο κέζσ γεο. (Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

7 Μνλσηηθή ζέζε. Καη’ απηή, ηα ζηνηρεία ηα νπνία είλαη δπλαηόλ λα βξεζνύλ ππό ηάζε ιόγσ 
θάπνηνπ ζθάικαηνο κόλσζεο, θαιύπηνληαη κε κνλσηηθό. Αλ απηό δε κπνξεί λα εθαξκνζηεί 
ηνπνζεηείηαη κόλσζε ζηηο ζέζεηο πνπ είλαη δπλαηή ε επαθή ηνπ αλζξώπνπ πξνο ηα ζηνηρεία 
απηά. (Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

8 Γηπιή κόλσζε. Ζ κέζνδνο απηή πεξηιακβάλεη δηπιή κόλσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ 
ειεθηξηθή ηάζε από ηα ζηνηρεία, ηα νπνία θαλνληθά δελ βξίζθνληαη ππό ηάζε. (Φ 
7.5/1816/88/2004) 
 

9 Γείσζε άκεζε. πλίζηαηαη ζηελ αγώγηκε ζύλδεζε κε ηε γε, κέζσ ειεθηξνδίνπ γείσζεο, ησλ 
κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ πνπ θαλνληθά δελ έρνπλ ειεθηξηθή ηάζε. Ζ αληίζηαζε γείσζεο πξέπεη λα 
έρεη ηηκή ηέηνηα ώζηε, εθ’ όζνλ παξνπζηαζηεί ηάζε πάλσ από 50 volt, ην ξεύκα δηαξξνήο λα 
ηήθεη ηελ αζθάιεηα ζε πνιύ ιίγν ρξόλν (8 sec) ή αληίζηνηρα λα αλνίγεη ηνλ απηόκαην δηαθόπηε. 
(Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

10 Οπδεηέξσζε. Ζ κέζνδνο απηή πνπ ιέγεηαη «γείσζε δηα ηνπ νπδεηέξνπ», ζπλίζηαηαη ζηελ 
ζύλδεζε ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κεηαιιηθώλ κεξώλ ή εγθαηαζηάζεσλ κε ηνλ γεησκέλν 
νπδέηεξν. ηελ πεξίπησζε απηή, ζώκα κόλσζεο ηζνδπλακεί κε βξαρπθύθισκα κεηαμύ θάζεο 
θαη νπδέηεξνπ. Ο νπδέηεξνο αγσγόο γεηώλεηαη ηόζν ζηνλ Τπνζηαζκό όζν θαη ζηελ είζνδν ηεο 
εγθαηάζηαζεο κε ίζεο αληηζηάζεηο. (Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

11 Πέξα από ηνπο παξαπάλσ ηξόπνπο, πξνζηαζία κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε ρξήζε Γηαθόπηε 
Γηαθπγήο (πελίνπ ηάζεο) ζε πεξηπηώζεηο πνπ ε αληίζηαζε γείσζεο είλαη κηθξή (ζε ρξόλν 
απόδεπμεο 0,1 sec) ή Γηαθνξηθνύ Γηαθόπηε Γεληθήο Πξνζηαζίαο. Απηόο θάλεη απόδεπμε όηαλ ην 
αιγεβξηθό άζξνηζκα ησλ ξεπκάησλ δηα ησλ αγσγώλ ηξνθνδνζίαο είλαη δηάθνξν από κεδέλ 
(δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηό λα πξνέξζεη παξά κόλνλ από δηαθπγή πξνο ηε γε). πλήζεο 
ηηκή απόδεπμεο 28-30 mΑ, ζε ρξόλν πνιύ κηθξό. Σν κεηνλέθηεκα πνπ παξνπζηάδεη είλαη ε 
κεγάιε επαηζζεζία ηνπ Γηαθόπηε. (Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

12 Ο ειεθηξνηερλίηεο πξέπεη λα δηαθόπηεη ην ξεύκα ζε όιεο ηηο θάζεηο θαη από όια ηα ζηνηρεία 
εθαηέξσζελ ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπ. Ζ δηαθνπή απηή πξέπεη λα είλαη νξαηή. (Φ 
7.5/1816/88/2004) 
 

13 Ο ειεθηξνηερλίηεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη όηη δελ ζα απνθαηαζηαζεί ε παξνρή ξεύκαηνο. Απηό 
επηηπγράλεηαη κε αθαίξεζε θπζηγγίσλ θαη αζθάιηζε (ή/θαη ζήκαλζε) ηεο εγθαηάζηαζεο ζε όια 
ηα ζεκεία (ινπθέηα, πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο). (Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

14 Ο ειεθηξνηερλίηεο πξέπεη λα εμαθξηβώλεη ηελ έιιεηςε ηάζεο. Ζ εμαθξίβσζε γίλεηαη κε 
θαηάιιειν δνθηκαζηηθό, αθνύ γίλεη εθθόξηηζε ζηνηρείσλ, όπνπ απαηηείηαη (έιεγρνη δνθηκαζηηθνί). 
(Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

15 Ο ειεθηξνηερλίηεο πξέπεη λα θάλεη γείσζε - βξαρπθύθισζε γξακκώλ εγθαηαζηάζεσλ. ην 
ζεκείν δηαθνπήο θαη  θνληά ζηε ζέζε εξγαζίαο πξέπεη ηνπνζεηεί γεηώζεηο -βξαρπθπθιώκαηα. ε 
θάζε ζεκείν πξέπεη πξώηα λα ηνπνζεηεί ην ειεθηξόδην γείσζεο ή λα θάλεη ζύλδεζε κε 
ππάξρνπζα γείσζε. Ζ ζύλδεζε ησλ θάζεσλ αθνινπζεί. (Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

16 Ο ειεθηξνηερλίηεο πξέπεη λα δηαρσξίδεη θαη επηζεκαίλεη ηα ζηνηρεία, ηα νπνία εμαθνινπζνύλ λα 
έρνπλ ειεθηξηθή ηάζε. Απηά πξέπεη λα ην θαιύπηεη κε εηδηθνύο πξνθπιαθηήξεο ή ζθεπάζκαηα. 
(Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

17 Φπζηθά κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο, ν ειεθηξνηερλίηεο απνκαθξύλεη ηα εξγαιεία θαη ηνλ 
εμνπιηζκό ηνπ από ηελ εγθαηάζηαζε θαη απνθαζηζηά, εθαξκόδνληαο ηα παξαπάλσ θαηά ηελ 
αληίζεηε ζεηξά εξγαζίαο. (Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

18 ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνπή ειεθηξηθήο ηάζεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη αδύλαηε 
(ζπλήζσο γηα ιόγνπο παξαγσγήο ή άιιεο κείδνλνο αλάγθεο), είλαη δπλαηό λα επηηξαπεί ε 
εξγαζία ππό ρακειή ηάζε, ζε εμεηδηθεπκέλνπο Αδεηνύρνπο Ζιεθηξνηερλίηεο κεηά εηδηθή άδεηα 
ηνπ αξκόδηνπ πξντζηακέλνπ (εξγνδεγνύ, εξγνδόηε). (Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

19 Σα εηδηθά κέηξα αζθαιείαο πνπ απαηηνύληαη ζε θάζε πεξίπησζε, πεξηιακβάλνπλ ρξήζε 
εξγαιείσλ κνλσκέλσλ, ειαζηηθά κνλσηηθά γάληηα θαη εθαξκνγή κεζόδσλ αζθαινύο εξγαζίαο. 
(Φ 7.5/1816/88/2004) 
 Μ.Α.Π. 1 Γπαιηά ΔΝ 166(Β) 

2 Παπνύηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 345 (S3) 

3 Γάληηα ΔΝ 388 

4 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 
      

ΔΡΓΟ: ειίδα 12 από 19   



Μελέτη ΦΑΥ 
      

ΕΡΓΑΙΑ : ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ 
 

Μέτρα 1 Πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαησζεί νπνηαδήπνηε εξγαζία ζπληήξεζεο είλαη ζεκαληηθό λα κειεηεζεί, 
θαηαλνεζεί θαη αθνινπζεζνύλ όιεο νη ππνδείμεηο θαη νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα εγρεηξίδηα 
εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ πηλαθίδσλ 
θαη εηηθεηώλ πνπ ππάξρνπλ πάλσ ζηνλ εμνπιηζκό, ζε επί κέξνπο εμαξηήκαηα θαη ζε όζα 
ηκήκαηα παξαδίδνληαη μερσξηζηά. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 

2 Πξηλ εθηειεζζεί νπνηαδήπνηε ζπληήξεζε ή επηζεώξεζε πξέπεη λα δηαθόπηεηαη ειεθηξηθή 
ηξνθνδόηεζε θαη λα ζθξαγίδεηαη ζηε ζέζε «εθηόο». (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999, Φ 
7.5/1816/88/2004) 
 

3 Σν κεράλεκα δελ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί όηαλ όια ηα πιέγκαηα ησλ αλεκηζηήξσλ, ηα παλό 
πξνζπέιαζεο θαη όιεο νη ζπξίδεο επίζθεςεο δελ είλαη ζηε ζέζε ηνπο. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 
89/1999) 
 4 Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε πξνζσπηθνύ θάζε 
θηλεηήξαο αλεκηζηήξα θαη αληιίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην κεράλεκα ζα πξέπεη λα ηξνθνδνηνύληαη 
κέζσ απνδεπθηηθνύ δηαθόπηε πνπ θιεηδώλεη θαη θαίλεηαη επθξηλώο από ηνλ ςπθηηθό πύξγν, ηνλ 
εμαηκηζηηθό ζπκππθλσηή ή ηνλ ςύθηε θιεηζηνύ θπθιώκαηνο. Κακηά εξγαζία δε ζα πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζηνπο αλεκηζηήξεο, ηνπο θηλεηήξεο θαη ηα ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θίλεζεο, 
θνληά ζε απηά ή κέζα ζην κεράλεκα πξηλ επηβεβαησζεί όηη νη θηλεηήξεο ησλ αλεκηζηήξσλ θαη 
ησλ αληιηώλ έρνπλ απνζπλδεζεί θαη αζθαιηζηεί. Σν ζύζηεκα αλαθπθινθνξίαο λεξνύ ίζσο λα 
πεξηέρεη ρεκηθά ή βηνινγηθά κνιπζκέλα απόβιεηα θαη κηθξόβηα. Καηά ζπλέπεηα, πξνζσπηθό 
πνπ ζα εθηεζεί άκεζα ζε ξεύκαηα αέξα απαγσγήο θαη ηε ζρεηηθή ξνή, ζε ζηαγνλίδηα πνπ 
εκθαλίδνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ δηαλνκήο λεξνύ θαη/ή ησλ αλεκηζηήξσλ, ή 
ζηαγνλίδηα πνπ παξάγνληαη από εθηνμεύζεηο λεξνύ πςειήο πίεζεο ή πεπηεζκέλνπ αέξα θαη 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θαζαξηζκό ηκεκάησλ ή ζηνηρείσλ ηνπ λεξνύ αλαθπθινθνξίαο, ζα πξέπεη 
λα θνξά αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή πξνζηαζίαο εκίζεηαο όςεο κε θπζίγγηα θίιηξνπ. (ΠΓ 
395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 

Μ.Α.Π. 1 Μάζθα εκίζεσο πξνζώπνπ ΔΝ 149 (FFP2) 

2 Γπαιηά ΔΝ 166(Β) 

3 Παπνύηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 345 (S3) 

4 Γάληηα ΔΝ 388 

5 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 

ΕΡΓΑΙΑ : ΕΡΓΑΙΕ ΤΠΟ ΣΑΗ 
 

Μέτρα 1 Μόλν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό πξέπεη λα αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ππό ηάζε, 
ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Πξνηύπνπ EΛΟΣ HD 384. (Ν 158/1975, Φ 7.5/1816/88/2004) 
 2 Πξέπεη λα είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηό ην είδνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ 
βξίζθεηαη ππό ηάζε (νπσζδήπνηε πξέπεη λα είλαη γλσζηή ε κέγηζηε ηάζε θαη νη ειάρηζηεο 
απνζηάζεηο πξνζέγγηζεο) θαζώο θαη ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνύ. (Ν 158/1975, Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

3 Πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε δπλαηόηεηα απελεξγνπνίεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 
εξγαζηώλ. (Ν 158/1975, Φ 7.5/1816/88/2004) 
 4 Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κπάξεο ή ρσξίζκαηα γηα ηελ εμαζθάιηζε απόζηαζεο αζθαιείαο 
από ηνλ εμνπιηζκό. Ζ ζήκαλζε ησλ ρσξηζκάησλ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε. (Ν 158/1975, Φ 
7.5/1816/88/2004) 
 5 Πξέπεη λα ιεθζνύλ κέηξα γηα αθνύζην ρεηξηζκό από ην πξνζσπηθό. (Ν 158/1975, Φ 
7.5/1816/88/2004) 
 6 Ζ πξόζβαζε ζην ρώξν εξγαζίαο πξέπεη λα απνθιείεηαη ζε κε έρνληεο εξγαζία. Οη πόξηεο 
πξέπεη λα παξακέλνπλ θιεηζηέο θαηά ηηο κε εξγάζηκεο ώξεο. ε πεξίπησζε πνπ αθαηξνύληαη 
κόληκα πξνζηαηεπηηθά ρσξίζκαηα γηα ιόγνπο εξγαζίαο, πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη κε 
πξνζσξηλά κεηαζεηά. (Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

7 Οη εξγαζίεο ππό ηάζε πξέπεη λα εθηεινύληαη ππό ζπλερή επίβιεςε. (Ν 158/1975, Φ 
7.5/1816/88/2004) 
 Μ.Α.Π. 1 Δλδπκαζία πξνζηαζίαο γηα εγθαηαζηάζεηο πςειήο ηάζεο ΔΝ 50286 

2 Παπνύηζηα ειεθηξηθά κνλσκέλα γηα εγθαηαζηάζεηο ρακειήο ηάζεο ΔΝ 50321 

3 Γάληηα από κνλσηηθό πιηθό ΔΝ 60903 

ΕΡΓΑΙΑ : ΕΡΓΑΙΕ ΜΕ ΚΙΝΔΤΝΟ ΕΚΡΗΞΗ Ή ΠΤΡΚΑΓΙΑ 
 

Μέτρα 1 Να απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα θαη ε ρξήζε γπκλήο θιόγαο. (ΠΓ 95/1978) 

2 Σα εύθιεθηα πιηθά πξέπεη λα απνκαθξύλνληαη άκεζα από ην ρώξν. (ΠΓ 95/1978) 

3 Δξγαζίεο θνπήο, ζπγθνιιήζεσλ, αλνηρηήο θιόγαο πξέπεη λα εθηεινύληαη ζε αθίλδπλεο πεξηνρέο 
θαη κόλν ππό ηελ επίβιεςε εξγνδεγνύ. (ΠΓ 95/1978) 
       

ΔΡΓΟ: ειίδα 13 από 19   



Μελέτη ΦΑΥ 
      

ΕΡΓΑΙΑ : ΕΡΓΑΙΕ ΜΕ ΚΙΝΔΤΝΟ ΕΚΡΗΞΗ Ή ΠΤΡΚΑΓΙΑ (ζπλέρεηα ...) 

Μέτρα 4 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ε εξγαζία κε κεραλέο ή εξγαιεία πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 
ζπηλζήξα. (ΠΓ 95/1978) 
 5 Οη ρώξνη δελ πξέπεη λα ζεξκαίλνληαη κε αλνηρηή θιόγα ή εξπζξνππξνύκελα ζεξκαληηθά 
ζηνηρεία. (ΠΓ 95/1978) 
 6 Οη εγθαηαζηάζεηο αγσγώλ αηκώλ, ζεξκώλ πγξώλ ή αεξίσλ πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη κε εηδηθό 
θσδηθνπνηεκέλν ρξσκαηηζκό θαη πηλαθίδεο ζήκαλζεο. (ΠΓ 95/1978) 
 7 ε πεξίπησζε ππόλνηαο γηα ύπαξμε εύθιεθησλ αεξίσλ πξέπεη λα δηελεξγνύληαη αλάινγεο 
κεηξήζεηο κε ζπζθεπέο αλίρλεπζεο. (ΠΓ 95/1978) 
 8 Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ ρώξνπ πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα θαη ν εμαεξηζκόο ηνπ 
ρώξνπ λα είλαη επαξθήο. (ΠΓ 95/1978) 
 9 Σν πξνζσπηθό πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηελ ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ 
ππξόζβεζεο. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλν γηα ηηο εμόδνπο δηαθπγήο. (ΠΓ 95/1978) 
 10 Ληκλάδνληα λεξά έρνπλ απνκαθξπλζεί πξηλ μεθηλήζνπλ νη εξγαζίεο ειεθηξνζπγθνιιήζεσο. (ΠΓ 
95/1978) 
 11 Τπάξρνπλ θαηάιιεινη ππξνζβεζηήξεο αλαιόγσο ηνπ ρώξνπ όπνπ δηεμάγνληαη νη εξγαζίεο, (ΠΓ 
95/1978) 
 12 Οη εξγαζίεο ειεθηξνζπγθνιιήζεσο δηεμάγνληαη ζε απόζηαζε αζθαιείαο από απνζεθεπκέλα 
εύθιεθηα πιηθά ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ. ‘Όια ηα εύθιεθηα πιηθά πξέπεη λα έρνπλ 
απνκαθξπλζεί ζε απόζηαζε αζθαιείαο. (ΠΓ 95/1978) 
 

13 Δπηζθεπάδεηαη ή αληηθαζίζηαηαη ηπρόλ θζαξκέλνο εμνπιηζκόο. (ΠΓ 95/1978) 

14 Παξέρνληαη πξνζηαηεπηηθά κέζα γηα ηελ αθηηλνβνιία θαη ηηο αλαζπκηάζεηο. (ΠΓ 95/1978) 

15 Ο ζόξπβνο από ηηο γελλήηξηεο δελ απνηειεί πξόβιεκα γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ή ηξίηνπο ζην 
ρώξν εξγαζίαο. (ΠΓ 95/1978, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
 16 ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πίλαθαο παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ν πίλαθαο 
παξακέλεη θιεηδσκέλνο θαη πξνθπιαγκέλνο από θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηα θαιώδηα είλαη ειεγκέλα 
γηα ηπρόλ θζνξέο θαη νη δηαδξνκέο ηνπο δελ δεκηνπξγνύλ εκπόδηα ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην 
ρώξν. (ΠΓ 95/1978, Φ 7.5/1816/88/2004, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/999) 
 

17 Όζνη δελ εκπιέθνληαη ζε εξγαζίεο ειεθηξνζπγθόιιεζεο παξακέλνπλ ζε απόζηαζε αζθαιείαο 
από ηνλ ρώξν όπνπ απηέο εθηεινύληαη θαη δελ επεκβαίλνπλ ζηνλ ζρεηηθό εμνπιηζκό. (ΠΓ 
95/1978) 
 18 Δθόζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, νη εξγαζίεο ειεθηξνζπγθνιιήζεσο λα γίλνληαη κε θάιπςε ηνπ 
ρώξνπ θαη επαξθή αεξηζκό απηνύ. (ΠΓ 95/1978) 
 Μ.Α.Π. 1 Κξάλνο κε ελζσκαησκέλε κάζθα ειεθηξνζπγθνιιεηή ΔΝ 175, ΔΝ 169 

2 Γάληηα γηα ειεθηξνζπγθνιιήζεηο ΔΝ 388, ΔΝ 407 

3 Πνδηά γηα ειεθηξνζπγθνιιήζεηο ΔΝ 470 

ΕΡΓΑΙΑ : ΕΡΓΑΙΕ Ε ΦΡΕΑΣΑ 
 

Μέτρα 1 Οη ππεύζπλνη ησλ ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο θξεαηίσλ πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα όια ηα 
δηαζέζηκα ζηνηρεία (κεζνδνινγία, είδνο θξεαηίνπ, είδνο εξγαζίαο, ζπλζήθεο θπθινθνξίαο), 
 2 Ο ρώξνο εξγαζίαο επί ηεο νδνύ πξέπεη λα πεξηθξαρζεί, ώζηε λα απνηξαπεί ε πξόζβαζε ζε 
δηεξρόκελνπο πεδνύο θαη νρήκαηα θαη λα ηνπνζεηεζεί ζήκαλζε γηα ελεκέξσζε ησλ 
δηεξρόκελσλ νδεγώλ θαη πξνζσξηλή εθηξνπή ηεο θπθινθνξίαο, (ΠΓ 16/1996) 
 

3 Γηα ην πξνζσπηθό πνπ ζα εξγαζηεί εληόο ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε επάξθεηα 
νμπγόλνπ. (ΠΓ 16/1996) 
 4 Δληόο ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα δηελεξγνύληαη κεηξήζεηο παξαγόλησλ γηα αλίρλεπζε 
επηθίλδπλσλ νπζηώλ. (ΠΓ 16/1996) 
 5 Πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί κέζνδνο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ ζπλεξγείσλ εληόο θαη εθηόο ησλ 
θξεαηίσλ. (ΠΓ 16/1996) 
 6 Γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα ππάξρεη εξγαδόκελνο πάλσ από ην 
θξεάηην γηα παξαθνινύζεζε θαη παξνρή βνήζεηαο, εθόζνλ θξηζεί αλαγθαίν. (ΠΓ 16/1996) 
 7 Ζ πξόζβαζε θαη έμνδνο από ην θξεάηην πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ ησλ ζθαιώλ ή κε ηε βνήζεηα 
αλπςσηηθήο δηάηαμεο ζε ηξίπνδα. (ΠΓ 16/1996) 
 8 Δληόο ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί θσηηζκόο. (ΠΓ 16/1996) 

9 Δμνπιηζκόο, εξγαιεία θαη θαιώδηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη εληόο ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα είλαη 
θαηάιιεια γηα πγξό πεξηβάιινλ. (ΠΓ 16/1996) 
 10 Σν πξνζσπηθό πνπ εξγάδεηαη εληόο ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα εμεηάδεηαη πεξηνδηθά από ηνλ 
ηαηξό εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο. (ΠΓ 16/1996, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 11 Σα θξεάηηα πξέπεη λα θιείλνληαη κεηά ηε ιήμε ησλ εξγαζηώλ (βάξδηα, εκέξα). (ΠΓ 16/1996) 

      

ΔΡΓΟ: ειίδα 14 από 19   



Μελέτη ΦΑΥ 
      

ΕΡΓΑΙΑ : ΕΡΓΑΙΕ Ε ΦΡΕΑΣΑ (ζπλέρεηα ...) 

Μέτρα 12 Ζ πινπνίεζε ζπζηήκαηνο Άδεηαο Δξγαζίαο απνηειεί κέηξν πνπ ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ 
πξόιεςε ησλ αηπρεκάησλ θαη ζπλεπώο πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε. 
 13 Σν ζύζηεκα άδεηαο εξγαζίαο πξέπεη λα πξνβιέπεη πνηνο εθδίδεη ηελ άδεηα. 

14 Σν ζύζηεκα άδεηαο εξγαζίαο πξέπεη λα πξνβιέπεη γηα πνηνλ εθδίδεηαη ε άδεηα. 

15 Σν ζύζηεκα άδεηαο εξγαζίαο πξέπεη λα πξνβιέπεη γηα πνηα εξγαζία εθδίδεηαη ε άδεηα. 

16 Σν ζύζηεκα άδεηαο εξγαζίαο πξέπεη λα πξνβιέπεη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο θαη ηζρύνο ηεο 
άδεηαο. 
 17 Σν ζύζηεκα άδεηαο εξγαζίαο πξέπεη λα πξνβιέπεη πνηα ε δηάξθεηα ηεο άδεηαο (όρη κεγαιύηεξε 
ηεο κηαο βάξδηαο). 
 18 Σν ζύζηεκα άδεηαο εξγαζίαο πξέπεη λα πξνβιέπεη πνηα είλαη ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ πξέπεη 
λα ιεθζνύλ θαηά ηελ είζνδν θαη εξγαζία ζε θιεηζηό ρώξν. 
 Μ.Α.Π. 1 Μάζθα πιήξνπο πξνζώπνπ κε θίιηξα ΔΝ 136 class 2 

2 Παπνύηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 345 (S3) 

3 Γάληηα ΔΝ 388 

4 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 

5 Φόξκα εξγαζίαο ΔΝ 465 

6 Αλαθιαζηηθό γηιέθν ΔΝ 471 (class 2) 
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Μελέτη ΦΑΥ 
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Μελέτη ΦΑΥ 
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Μελέτη ΦΑΥ 
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ΔΡΓΟ: ειίδα 19 από 19 
. 


