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ΤΜΗΜΑ Α΄ 

Γεληθά 

Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ: 

Έξγν Οδνπνηίαο – Βειηίσζε πξφζβαζεο ζε γεσξγηθή γε (ηξηηεχνπζεο νδνί). 

Σύληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: 

Σν έξγν ζπλίζηαηαη ζηε βειηίσζε ηεο βαηφηεηαο θαη ησλ θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ 

πθηζηάκελεο νδνχ πξφζβαζεο ζε θαιιηέξγεηεο (κε εθαξκνγή αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

θπθινθνξίαο), ζηελ πεξηνρή ηεο Σ.Κ. Υαξίεζζαο, ζηνλ Γήκν Ηξσηθήο Πφιεσο Νάνπζαο, 

ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Δηδηθφηεξα, αθνξά ζηε βειηίσζε ηεο βαηφηεηαο 

νδνχ,  ζπλνιηθνχ κήθνπο ηεο ηάμεο ησλ 1,5km. Πεξηιακβάλνληαη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, 

νδνζηξσζίεο, αζθαιηηθά θαη εξγαζίεο ζήκαλζεο. 

Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ: 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Υαξίεζζαο, ζηε Γ.Δ.Αλζεκίσλ, ηνπ Γήκνπ Ηξσηθήο Πφιεσο Νάνπζαο 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ηκαζίαο. 

Σηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ: 

Γήκνο Ηξσηθήο Πφιεσο Νάνπζαο 

Σηνηρεία ηνπ ππόρξενπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ Σ.Α.Υ.: 

Γήκνο Ηξσηθήο Πφιεσο Νάνπζαο, Πιαηεία Γεκαξρίαο Σ.Κ.59200, Νάνπζα. 

Πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ εθαξκνδόκελσλ θαηά 

θάζε κεζόδσλ εξγαζίαο: 

Φάζε 1: Πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο – Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο 

1.1: Πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο - πξνεηνηκαζία θαη νινθιήξσζε ηεο 

εξγνηαμηαθήο αλάπηπμεο 

1.2: Γεληθέο Δθζθαθέο – Δθζθαθέο ραιαξψλ εδαθψλ 

1.3: Καηαζθεπή επηρσκάησλ  

Φάζε 2: Οδνζηξσζία – Αζθαιηφζηξσζε – Πιεπξηθέο θαηαζθεπέο – ήκαλζε  

2.1: Καηαζθεπή Οδνζηξσζηψλ 

2.2: Καηαζθεπή Αζθαιηηθήο ηξψζεο – Δξεηζκάησλ 

2.3: ήκαλζε – Απνκάθξπλζε πιενλαδφλησλ πιηθψλ, εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ, 

θ.ιπ. 
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ΤΜΗΜΑ Β΄ 

Κίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα εκθαληζηνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ 

πκπιεξψλνληαη νη επηζπλαπηφκελνη πίλαθεο, πνπ ζπληίζεληαη νξηδφληηα κελ απφ 

πξνθαηαγεγξακέλεο «πεγέο θηλδχλσλ», θαηαθφξπθα δε απφ κε πξνθαζνξηζκέλεο 

«θάζεηο θαη ππνθάζεηο εξγαζίαο». 

1) Αληηζηνηρίδνληαη νη θάζεηο-ππνθάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ κειεηψκελνπ 

έξγνπ, φπσο απηέο απαξηζκνχληαη ζην παξαπάλσ ζεκείν (Πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ εθαξκνδφκελσλ θαηά θάζε κεζφδσλ εξγαζίαο) ηνπ .Α.Τ., ζε 

ζέζεηο ηνπ πηλαθηδίνπ πνπ, γηα ιφγνπο επθνιίαο, είλαη ελζσκαησκέλν ζε φινπο ηνπο 

πίλαθεο. 

2) Γηα θάζε επηκέξνπο θάζε-ππφθαζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, επηζεκαίλνληαη νη θίλδπλνη 

πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ. Η επηζήκαλζε γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ησλ 

αξηζκψλ 1, 2, ή 3 ζηνπο θφκβνπο ηνπ πίλαθα, φπνπ αληίζηνηρα εληνπίδεηαη πηζαλή 

πεγή θηλδχλνπ. Η ρξήζε ησλ αξηζκψλ είλαη ππνθεηκεληθή, απνδίδεη δε ηελ αληίιεςε 

ηνπ ππνγξάθνληνο γηα ηελ έληαζε ησλ θηλδχλσλ. 

α) Ο αξηζκφο 3 ραξαθηεξίδεη πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη: 

είηε (i) ε πεγή θηλδχλνπ είλαη ζπλερψο παξνχζα θαηά ηελ εμεηαδφκελε θάζε-

ππφθαζε εξγαζίαο (π.ρ. θίλδπλνο θαηάξξεπζεο θαηά ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ δίπια ζε 

παιαηά νηθνδνκή), 

είηε (ii) νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνχλ απμεκέλε πηζαλφηεηα 

επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ (π.ρ. θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ πξαλψλ εθζθαθήο, φηαλ ην 

έδαθνο είλαη κηθξήο ζπλεθηηθφηεηαο ή πδξνθνξεί, θ.ιπ.), 

είηε (iii) ν θίλδπλνο είλαη πνιχ ζνβαξφο, έζησ θαη αλ ε πηζαλφηεηα λα επηζπκβεί είλαη 

πεξηνξηζκέλε (π.ρ. θίλδπλνο έθξεμεο ιφγσ απξφζεθηεο ρξήζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή 

γπκλήο θιφγαο ζε ρψξν απνζήθεπζεο εθξεθηηθψλ ή ζε δεμακελή θαπζίκσλ). 

β) Ο αξηζκφο 1 ραξαθηεξίδεη πεξηπηψζεηο φπνπ: 

είηε (i) ε πεγή θηλδχλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ηξφπν (π.ρ. 

θίλδπλνη ηξαπκαηηζκψλ απφ αλαηξνπέο πιηθψλ, ζε νηθνδνκηθφ εξγνηάμην), 

είηε (ii) δελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αχμεζεο ησλ θηλδχλσλ (π.ρ. θίλδπλνη απφ ηελ 

θίλεζε νρεκάησλ ζε έλα επξχρσξν ππαίζξην εξγνηάμην), 

είηε (iii) ν θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξφο, έζησ θαη αλ ε πηζαλφηεηα λα επηζπκβεί είλαη 

κεγάιε (π.ρ. θίλδπλνη απφ ηελ εθηέιεζε ππαίζξησλ εξγαζηψλ ζε ζπλζήθεο θαχζσλα). 

γ) Ο αξηζκφο 2 ραξαθηεξίδεη ηηο ζεσξνχκελεο σο «ελδηάκεζεο» ησλ 1 θαη 3 πεξηπηψζεηο. 
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ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

Μέηξα γηα ηελ πξόιεςε θαη απνηξνπή ησλ θηλδύλσλ θαη γεληθά 

γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

(*) Αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ πεξηέρνπλ ηα απαηηνχκελα θάζε 

θνξά κέηξα. 

 

(**) Πεξηγξάθνληαη κέηξα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε απαηηνχληαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ εξγαδφκελσλ, αιιά δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία ή ε πξφβιεςε 

δελ είλαη επαξθήο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δπίζεο εδψ πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ 

θαη ηα εηδηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο 

θηλδχλνπο. 
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ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

Πξόζζεηα ζηνηρεία 

Γίνδνη πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμην θαη πξόζβαζεο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα πέξαλ ησλ ζπλεζηζκέλσλ. 

Γίνδνη θπθινθνξίαο πεδώλ θαη νρεκάησλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα πέξαλ ησλ ζπλεζηζκέλσλ. Καιφ ζα είλαη λα 

απαγνξεπηνχλ νη άζθνπεο κεηαθηλήζεηο επί ηνπ δξφκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ, ηδηαίηεξα ζηε θάζε ησλ ρσκαηνπξγηθψλ, αιιά λα εμαζθαιίδεηαη ε 

πξφζβαζε ησλ ηδησηηθψλ νρεκάησλ γηα αγξνηηθέο εξγαζίεο. 

Φώξνη εγθαηάζηαζεο ηνπ βαζηθνύ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ. 

Απνζήθεπζε ζηνλ αθάιππην εξγνηαμηαθφ ρψξν. 

Φώξνη απνζήθεπζεο πιηθώλ θαη ηξόπνο απνθνκηδήο αρξήζησλ. 

Απνζήθεπζε ζηνλ αθάιππην εξγνηαμηαθφ ρψξν θαη απνθνκηδή αρξήζησλ κε κεραληθά 

κέζα. 

Φώξνη ζπιινγήο αρξήζησλ θαη επηθίλδπλσλ πιηθώλ. 

Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ επηθίλδπλα πιηθά. 

Φώξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώησλ βνεζεηώλ. 

Θα δεκηνπξγεζεί πξφρεηξν θαξκαθείν ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν. 

Άιια ζεκεία, ρώξνη ή δώλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Γελ απαηηνχληαη άιια ζεκεία, ρψξνη ή δψλεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 
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ΤΜΗΜΑ Δ΄ 

Ννκνζεηηθά θείκελα γηα ηελ ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο 

Σα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, Απνθάζεηο θαη Δγθχθιηνη ηα νπνία αθνξνχλ ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο είλαη ηα εμήο: 

(1) ΠΓ 14.3.34 

Τγηεηλή θαη αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ θαη ππαιιήισλ (Πεξηερφκελα ΦΔΚ 112/Α/22-3-34). 

(2) ΠΓ 413/1977 

Πεξί αγνξάο, κεηαθνξάο θαη θαηαλαιψζεσο εθξεθηηθψλ πιψλ (ΦΔΚ 128/Α/12-5-77). 

(3) ΠΓ 95/1978 

Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο 

ζπγθνιιήζεσλ (ΦΔΚ 20/Α/17-2-1978). 

(4) ΥΑ Α5/2375/1978 

Πεξί ηεο ρξήζεσο θαηαζηγαζκέλσλ αεξνζθπξψλ (ΦΔΚ 689/Β/18-8-78). 

(5) ΠΓ 778/1980 

Πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ (ΦΔΚ 193/Α/26-8-

1980). 

(6) ΠΓ 1073/1981 

Πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη 

πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο πνιηηηθνχ κεραληθνχ (ΦΔΚ. 260/Α/16-9-1981). 

(7) Ν 1430/1984 

Κχξσζε ηεο αξηζ.62 δηεζλνχο ζχκβαζεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο 

ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία" θαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηή (ΦΔΚ. 

49/Α/18-4-1984). 

(8) Ν 1568/1985 

Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ (ΦΔΚ 177/Α/18-10-1985). 

(ζεκεηψλεηαη, φηη γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ απαζρνινχλ 

ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο, ν παξφλ λφκνο ζπκπιεξψλεηαη µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 

17/96). 

ΒΛ. θαη Ν. 3850/2010 "Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ", κε ην άξζξν δεχηεξν ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη φηη: 

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγείηαη θάζε δηάηαμε γεληθή ή εηδηθή πνπ 

αθνξά ζέκαηα ξπζκηδφκελα απφ ηνλ παξφληα θψδηθα. 

(9) ΠΓ 307/1986 

Πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο 

παξάγνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο (ΦΔΚ 135/Α/29-8-1986). 
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[ζεκεηψλεηαη φηη ην παξφλ δηάηαγκα ηξνπνπνηείηαη µε ην ΠΓ 77/93 (ΦΔΚ 34/Α/18-3-93), ην ΠΓ 

90/99 (ΦΔΚ 94/Α/13-5-99) θαη ην ΠΓ 339/01 (ΦΔΚ 227/Α/9-10-01)]. 

(10) ΠΓ 94/1987 

Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζηνλ κεηαιιηθφ κφιπβδν θαη ηηο ελψζεηο 

ηφλησλ ηνπ θαηά ηελ εξγαζία (Φ.Δ.Κ. 54/Α/22-4-1987). 

(φπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ην άξζξν 12 ηνπ Π.Γ. 338/2001 (ΦΔΚ 227/Α/9-10-01) "Πξνζηαζία ηεο 

πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία απφ θηλδχλνπο νθεηιφκελνπο ζε 

ρεκηθνχο παξάγνληεο"). 

(11) ΠΓ 225/1989 

Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηα ππφγεηα ηερληθά έξγα (ΦΔΚ. 106/Α/2-5-1989). 

(12) ΚΥΑ 3329/1989 

Καλνληζκνί γηα ηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε ζε θαηαλάισζε εθξεθηηθψλ 

πιψλ (ΦΔΚ 132/Β/21-2-89). 

(13) ΠΓ 31/1990 

Δπίβιεςε ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο Σερληθψλ 

Έξγσλ (ΦΔΚ 11/Α/5-2-1990). 

(14) ΠΓ 499/1991 

Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 31/90 "Δπίβιεςε ηεο 

ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ" (ΦΔΚ 

180/Α/28-11-91). 

(15) Απόθ-8243/1113/1991 

Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη κεζφδσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ εθπνκπέο ακηάληνπ (ελαξκφληζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο ΔΟΚ-

217/87), (ΦΔΚ-138/Β/8-3-91). 

(16) Απόθ-Β-4373/1205/1993 

Οδεγία ΔΟΚ 686/89 ζρεηηθά κε ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΦΔΚ-187/Β/23-3-93). 

(17) Απόθ-16440/Φ104/445/1993  

Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπλαξκνινγνχκελσλ κεηαιιηθψλ  

ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ ζθαισζηψλ (θαηαζθεπή 

ζθαισζηψλ θηηξίσλ θαη ελ γέλεη δνκηθψλ έξγσλ, ζθαισζηέο πξνζφςεσο, πξνζηαζίαο, 

ππνζηχισζεο, πξνθαηαζθεπαζκέλεο εμέδξεο θηι), (ΦΔΚ-756/Β/28-9-93). 

(18) ΠΓ 77/1993 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο 

παξάγνληεο θαη ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ΠΓ 307/86 (135/Α) ζε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 88/642/ΔΟΚ" (ΦΔΚ. 34/Α/18-3-1993). 

(19) Απόθ-31245/1993 

πζηάζεηο γηα θαηεδαθίζεηο θηηξίσλ (ΦΔΚ 451/Β/24-6-93). 

(20) Απόθ.-8881/1994 
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Σξνπνπνίεζε ηεο 4373/1205/11.3.1993 (ΦΔΚ 187/Β/23.3.1993) Κνηλήο Απφθαζεο ησλ 

Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Δξγαζίαο θαη Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο 

γηα ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ 

93/95/ΔΟΚ θαη 93/68/ΔΟΚ (ΦΔΚ 450/Β/16-06-94). 

(21) ΠΓ 395/1994 

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ 

εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 

νδεγία 89/655/ΔΟΚ (Φ.E.K. 220/A/19-12-1994). 

(ζεκεηψλεηαη φηη ην παξφλ δηάηαγκα ηξνπνπνηείηαη µε ην Π.Γ. 89/1999 (ΦΔΚ 94/Α/13-5-

99), θαζψο θαη µε ην Π.Γ. 304/2000 (ΦΔΚ 241/Α/3-11-00). 

(22) ΠΓ 396/1994 

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηελ ρξήζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο 

εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 

89/656/ΔΟΚ (ΦEK. 220/A/19-12-1994). 

(23) ΠΓ 397/1994 

Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε 

θνξηίσλ πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρψξα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/269/EOK (ΦEK 

221/A/19-12-1994). 

(24) ΠΓ 398/1994 

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εξγαζία κε νζφλεο νπηηθήο 

απεηθφληζεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/270/ΔΟΚ (ΦEK 

221/A/19-12-1994). 

(25) ΠΓ 399/1994 

Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε 

θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ 

πκβνπιίνπ 90/394/ΔΟΚ." (ΦEK 221/A/19-12-1994). 

(26) ΥΑ 3131.1/20/1995 

Έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλα κε αξηζ. 10 γηα ηηο θαηαδπηηθέο εξγαζίεο (ΦΔΚ 

978/Β/1995), (Βι.ηξ.κε ΤΑ 2122/01/06). 

(27) ΠΓ 105/1995 

Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/ θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε 

ζπκκφξθσζε µε ηελ Oδεγία 92/58/EOK (ΦΔΚ 67/Α/10-4-1995). 

(28) ΠΓ 186/1995 

Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο 

ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

πκβνπιίνπ 90/679/EOK θαη 93/88/EOK (ΦΔΚ 97/Α/30-5-1995). 
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(29) ΠΓ 305/1996 

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα 

πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ (ΦΔΚ. 

212/Α/29-8-1996). 

(30) ΠΓ 16/1996 

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/EOK (Φ.E.K 10/A/18-1-1996). 

(31) ΠΓ 17/1996 

Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ 

εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε ε ηηο νδεγίεο 89/391/EOK θαη 91/383/EOK (ΦEK 11/A/18-1-

96). 

[ζεκεηψλεηαη φηη ην παξφλ δηάηαγκα ζπκπιεξψλεηαη κε ην Π.Γ. 159/99 "Mέηξα γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε 

ηηο νδεγίεο 89/391/EOK θαη 91/383/EOK"(11/A)" (ΦΔΚ 157/Α/3-8-99)]. 

(32) Απόθ-7568/Φ700.1/1996 

Λήςε κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο θαηά ηελ εθηέιεζε ζεξκψλ εξγαζηψλ (ΦΔΚ 155/Β/13-3-

1996). 

(33) Δγθύθιηνο νηθ. 130159/7.5.97 Υπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ 

Αζθαιίζεσλ 

Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 305/96 "Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο 

πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε 

πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ". 

(34) Απόθ-Β-5261/190/1997 

Σξνπνπνίεζε ηεο Β-4373/1205/11-3-1993 (ΦΔΚ 187/Β'/23-3-1993) θνηλήο απφθαζεο 

ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Δξγαζίαο θαη Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη 

Σερλνινγίαο γηα ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

ζήκεξα, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ 96/58/ΔΚ (ΦΔΚ 113/Β/26-2-97). 

(35) ΠΓ 174/1997 

Tξνπνπνίεζε Π.Γ. 186/95 «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ 

δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 90/679/EOK θαη 93/88/EOK" (97/A) ζε ζπκκφξθσζε κε 

ηελ νδεγία 95/30/EK» (ΦEK 150/A/15-7-1997). 

(36) ΠΓ 89/1999 

Tξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ. 395/94 «Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο 



ΒΔΛΣΙΩΗ ΟΓΟΤ ΠΡΟΒΑΗ (ΣΜΗΜΑ 1) Δ ΓΔΩΡΓΙΚΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΙ ΣΗΝ Σ.Κ. ΥΑΡΙΔΑ  

Φ.Α.Τ.-.Α.Τ. 

[ΑΤ.doc]  ει.10/13 

ζε ζπκκφξθσζε µε ηελ νδεγία 89/655/EOK» (220/Α) ζε ζπκκφξθσζε µε ηελ νδεγία 

95/63/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ (ΦΔΚ 94/Α/13-5-1999). 

(37) ΥΑ/ΟΙΚ/16289/330/1999 

πκκφξθσζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 97/23/ΔΟΚ ηνπ Δπξσπαηθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ ππφ πίεζε (ΦΔΚ 987/Β/27-5-

99). 

(38) ΠΓ 90/1999 

Καζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ έθζεζεο θαη αλψηαησλ νξηαθψλ ηηκψλ έθζεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο παξάγνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

ηνπο», ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο Οδεγίεο 91/322/ ΔΟΚ θαη 96/94/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη 

ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Π.Γ. 307/86 «Πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο παξάγνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο» (135/Α) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 77/93 (32/Α), (ΦΔΚ 94/Α/1999). 

(39) ΠΓ 304/00 ΦΔΚ. 241/Α/3-11-2000 

Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ. 395/94 «Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο 

ζε ζπκκφξθσζε µε ηελ νδεγία 89/655/EOK» (ΦEK 220/A/19-12-94) φπσο απηφ 

ηξνπνπνηήζεθε µε ην Π.Γ. 89/99 «Tξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 395/94 ζε ζπκκφξθσζε µε 

ηελ νδεγία 95/63/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ» (ΦΔΚ 94/Α/13-5-1999)". 

(40) ΠΓ 127/2000  

Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Π.Γ. 399/94 «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ 

εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/394/ΔΟΚ» (ΦΔΚ 111/Α/6-4-

2000). 

(41) Υ.Α. νηθ. 433/2000 

Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) σο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ γηα 

ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ (ΦΔΚ 1176/Β/22-9-2000). 

(42) ΠΓ 338/2001 

Πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία απφ 

θηλδχλνπο νθεηιφκελνπο ζε ρεκηθνχο παξάγνληεο (ΦΔΚ 227/Α/9-10-2001). 

(43) ΠΓ 339/2001 

Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 307/86 «Πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη 

ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο (ΦΔΚ 

227/Α/9-10-2001). 

(44) Υ.Α. ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 

Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη 

Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο ζην ζηάδην ηεο 
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νξηζηηθήο κειέηεο ή/θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε θάζε Γεκφζην Έξγν (ΦΔΚ 686/Β/1-6-

2001). 

(45) Υ.Α. ΓΙΠΑΓ/νηθ/177/2001 

Πξφιεςε εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηε κειέηε ηνπ έξγνπ (ΦΔΚ 266/Β/14-3-2001). 

(46) Απόθ-ΓΙΠΑΓ/νηθ/502/2003 

Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Οδηθψλ 'Έξγσλ εληφο θαη 

εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ σο ειάρηζηα φξηα (ΦΔΚ 946/Β/9-7-2003). 

(47) ΥΑ/ΟΙΚ/15085/593/2003 

Καλνληζκφο Διέγρσλ Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ (ΦΔΚ 1186/Β/25-8-2003). 

(48) Π.Γ. 42/2003 

ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα εθηεζνχλ ζε θίλδπλν απφ 

εθξεθηηθέο αηκφζθαηξεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 1999/92/ΔΚηεο 

16εοΓεθεκβξίνπ 1999ηνπ Δπξσπαηθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (Δ.Δ. Ι 

23/57/28.01.2000), (ΦΔΚ 44/A/21-02-2003). 

(49) Π.Γ. 43/2003 

Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Π.Γ. 399/94 "Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ 

εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/394/ΔΟΚ" (221/Α) ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 1999/38/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 1999 

(Δ.Δ. L 138/01-06-1999), (ΦΔΚ 44/A/21-02-2003). 

(50) Υ.Α. ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2003 

Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ 

Έξγσλ (ΑΤ- ΦΑΤ), (ΦΔΚ 16/Β/14-1-2003). 

(51) Απόθ.-Γ13ε/4800/2003 

Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο ηχπνπ Μεραλήκαηνο 'Έξγσλ (ΜΔ) 

θαη ηξφπνο θαη δηαδηθαζία απνγξαθήο, ηαμηλφκεζεο θαη ρνξήγεζεο άδεηαο θαη 

πηλαθίδσλ αξηζκνχ θπθινθνξίαο Μεραλήκαηνο 'Έξγσλ (ΜΔ), (ΦΔΚ 708/Β/4-6-03). 

(52) Π.Γ 155/2004 

Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 395/94 «ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο 

ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ» (Α/220) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχεη, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 2001/45/ΔΚ (ΦΔΚ 121/Α/5-7-04). 

(53) ΠΓ 176/2005 

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ηελ έθζεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (θξαδαζκνί), ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 2002/44 ΔΚ (ΔΚ-44/02), (ΦΔΚ 227/Α/14-9-05). 
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(54) ΠΓ 149/2006 

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ηελ έθζεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (ζφξπβνο) ζε 

ελαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2003/10/ΔΚ (ΦΔΚ Α 159/28.7.2006). 

(55) ΠΓ 212/2006 

Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία, ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία ΔΟΚ-477/83 ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ νδεγία ΔΟΚ-382/91 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ νδεγία ΔΚ-18/03 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ (ΦΔΚ-212/Α/9-10-06). 

(56) ΥΑ 2122/01/2006 

Έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλσλ κε αξηζ. 41 "Αληηθαηάζηαζε θαη 

ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ησλ αξηζ. 10 θαη 20 Γεληθψλ Καλνληζκψλ Ληκέλα" (ΦΔΚ 

510/Β/2006). 

(57) Δγθύθιηνο 130115/06-07-2007 

Δγθχθιηνο εθαξκνγήο Π.Γ. 212/2006 (ΦΔΚ 212/Α/9.10.2006) «Πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 

νδεγία 83/477/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 

91/382/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ νδεγία 2003/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ». 

(58) Αξ. Πξση. ΓΙΠΑΓ/νηθ/69/12-02-2007 

Διάρηζηεο απαηηήζεηο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξέπεη λα 

ηεξνχληαη ζηα εξγνηάμηα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαη λα 

πεξηιακβάλνληαη ζε έλα ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (.Α.Τ). 

(59) Απόθ. 2122/03/2008 

Έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλσλ κε αξηζ. 46 "πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ 

ππ` αξηζκ. 10 Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλα” (ΦΔΚ 1608/Β/12-08-2008). 

(60) Δγθύθιηνο 06/2008 (ΓΙΠΑΓ/νηθ./215/31-03-2008) 

Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαη ηελ 

θαηάξηηζε Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

(61) ΠΓ 57/2010 

Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 2006/42/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ  

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα θαη ηελ ηξνπνπνίεζε  

ηεο νδεγίαο 95/16/ΔΚ» θαη θαηάξγεζε ησλ Π.Γ. 18/96 θαη 377/93 (ΦΔΚ 97/Α/25-06-

2010). 

(62) Ν. 3850/2010 
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Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ (ΦΔΚ 

84/Α/02-06-2010). 

(63) Απόθ. 6952/2011 

Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

θπθινθνξία πεδψλ (ΦΔΚ 420/Β/16-03-2011). 

(64) ΠΓ 113/2012 

Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ρεηξηζκνχ 

κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ, θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ 

κεραλεκάησλ ζε εηδηθφηεηεο θαη νκάδεο, θαζνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο απηήο δξαζηεξηφηεηαο απφ 

θπζηθά πξφζσπα θαη άιιεο ξπζκίζεηο (ΦΔΚ 198/Α/17-10-2012) 

(65) Δγθύθιηνο 27/2012 (ΓΙΠΑΓ/νηθ./369/15-10-2012) 

Έληαμε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε (ΔΤ) ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ, άξζξνπ ζρεηηθνχ 

κε ηα «απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην». 

(66) Αξ. Πξση. 10201/27-03-2012 

Θεψξεζε ζρεδίνπ θαη θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

(67) Υ.Α. νηθ. 55174/2013 

Γηαδηθαζία έγθξηζεο θαη απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο 

απαηηείηαη έγθξηζε εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο (ΦΔΚ 2605/Β/15-10-2013). 
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