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1 ΔΘΔΞΡ ΞΣ ΔΠΓΞΣ ΙΑΘ ΥΠΖΡΖ ΑΣΞΣ 

ξ αμςικείμεμξ ςξσ παοϊμςξπ Ρ.Α.Σ. είμαι: ξι εογαρίεπ για ςημ βελςίχρη και 

εκρσγυοξμιρμϊ ςξσ αλιεσςικξϋ καςατσγίξσ Λϋςικα Δ. Οοέβεζαπ.  

ξ καςατϋγιξ ςξσ Λϋςικα είμαι αλιεσςικϊ και λειςξσογεί ρήμεοα με ρημαμςικά 

ποξβλήμαςα ρε επίπεδξ αρτάλειαπ, λειςξσογικϊςηςαπ αλλά και ενσπηοέςηρηπ. 

Απξςέλερμα είμαι μα μημ μπξοεί μα παοέυει ξϋςε ρςξσπ κϋοιξσπ υοήρςεπ ςξσ (ςξσπ 

αλιείπ) ικαμξπξιηςικέπ ρσμθήκεπ ενσπηοέςηρηπ, αλλά ξϋςε και ρςα ποξρεγγίζξμςα 

διεουϊμεμα ρκάτη αμαφσυήπ πξσ ποξρεγγίζξσμ ςημ πεοιξυή καςά ςημ θεοιμή – 

ςξσοιρςική πεοίξδξ. 

 

 

 
ξ καςατϋγιξ είμαι ικαμόμ διαρςάρεχμ, πξσ σπϊ ποξωπξθέρειπ μπξοεί μα καλϋφει ςιπ 

αμάγκεπ ςχμ αλιέχμ ςηπ πεοιξυήπ ή/και μα ςιπ εμιρυϋρει (ρήμεοα σπάουξσμ αλιείπ πξσ 

ξδηγξϋμςαι ρε άλλα καςατϋγια), καθόπ και καςά ςη θεοιμή πεοίξδξ μα εμιρυϋρει ςημ 

ποξρέγγιρη ςξσοιρςικόμ ρκατόμ πξσ θα δόρξσμ πεοαιςέοχ αμάπςσνη ρςημ εσοϋςεοη 

πεοιξυή.  

 

2 ΡΣΜΞΛΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΞΣ ΔΠΓΞΣ 

α έογα για ςα ξπξία ρσμςάρρεςαι ςξ παοϊμ Ρυέδιξ Αρτάλειαπ και Σγείαπ Ρ.Α.Σ. 

ποϊκειςαι μα απξςελέρξσμ αμςικείμεμξ μιαπ εογξλαβίαπ. 

 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ 
ΑΚΣΗ 

ΚΑΣΑΦΤΓ

ΙΟΤ 

ΠΡΟΗΝΕΜΟ
ΜΩΛΟ 
 
ΚΑΣΑΦΤΓΙ
ΟΤ 

ΤΠΗΝΕΜΟ 
ΜΩΛΟ 
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Ρσμξπςικά ξι ποξβλεπϊμεμεπ εογαρίεπ ατξοξϋμ ρςα ενήπ: 

α. Αμακαςαρκεσή ςηπ ενωςεοικήπ θωοάκιρηπ ςξσ ποξρήμεμξσ μώλξσ 

Ζ αμακαςαρκεσή ςηπ θχοάκιρηπ ατξοά ρςξ στιρςάμεμξ ςμήμα ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ και 

ατξοά ρςημ άορη ςχμ στιρςάμεμχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ και ρςημ διαμϊοτχρη ςηπ διαςξμήπ 

ςηπ θχοάκιρηπ με ξοθή διαρςοχμάςχρη ρςοόρεχμ τίλςοξσ και ενχςεοικήπ ποξρςαρίαπ. 

Οαοάλληλα ποξβλέπεςαι μεοική καθαίοερη ςχμ ποξπ ςα αμξιυςά ρκσοξδεμάςχμ ςηπ υεοραίαπ 

ζόμηπ ατεμϊπ μεμ για ςημ απξκαςάρςαρη πιθαμόμ σπξρκατόμ ατεςέοξσ δε για ςημ 

καςαρκεσή μέξσ ποξτσλακςήοιξσ ςξιυίξσ καςάλληληπ ρςέφηπ. Δπιποϊρθεςα ποξβλέπεςαι η 

διαμϊοτχρη καςάλληληπ ποξρςαρίαπ πξδϊπ ςχμ διαςξμόμ είςε με ςξ μεοικϊ εγκιβχςιρμϊ ςηπ 

ρςοόρηπ θχοάκιρηπ ρςξμ στιρςάμεμξ πσθμέμα είςε με ςημ καςαρκεσή ποίρμαςξπ ποξρςαρίαπ 

απϊ καςάλληληπ διαβάθμιρηπ λίθξσπ και τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ. Ξι διαςξμέπ διαμξοτόμξμςαι 

με ασνημέμη ρςάθμη ρςέφηπ χπ ποξπ ςημ στιρςάμεμη, πξσ ρςαδιακά ασνάμεςαι απϊ ςημ 

γέμερη ςξσ μόλξσ ποξπ ςα αμξιυςά. Ασνάμξμςαι ςϊρξ η ρςάθμη ρςέφηπ ςξσ ςξιυίξσ ϊρξ και 

ασςή ςηπ ρςοόρηπ θχοάκιρηπ, με ςημ ςελεσςαία μα είμαι πάμςξςε λίγξ σφηλϊςεοη απϊ ςημ 

αμςίρςξιυη ςξσ ςξιυίξσ. Ζ κλίρη ςχμ ποαμόμ ποξρςαρίαπ διαμξοτόμεςαι ήπια καθ’ ϊλξ ςξ 

μήκξπ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ και ίρη με 2H:1V. 

Ρςιπ σπϊ απξκαςάρςαρη διαςξμέπ πέοαμ ςξσ εγκάοριξσ και ςξσ παοάλληλξσ ποξπ ςημ ακςή 

θαλάρριξσ ςμήμαςξπ, πεοιλαμβάμεςαι και μικοϊ στιρςάμεμξ ςμήμα επί ςηπ παοαλιακήπ ζόμηπ 

ςξ ξπξίξ εμιρυϋεςαι με καςαρκεσή ενχςεοικήπ θχοάκιρηπ και μικοξϋ ποξτσλακςήοιξσ 

ςξίυξσ.  

Για ςημ καςαρκεσή ςχμ μέχμ ρςοόρεχμ θχοάκιρηπ ποξβλέπεςαι υοήρη αρβερςξλιθικήπ 

υοήρηπ λίθχμ και τσρικόμ ξγκξλίθχμ ποξέλεσρηπ λαςξμείξσ. Ξι στιρςάμεμξι λίθξι ςηπ 

θχοάκιρηπ ρςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ ςξσπ απξκλίμξσμ απϊ ςιπ ποξδιαγοατέπ υοήρηπ ςχμ 

λιμεμικόμ έογχμ. Για ςημ απξκαςάρςαρη θα υοηριμξπξιηθξϋμ λίθξι λαςξμικήπ ποξέλεσρηπ 

και πξρξρςϊ ςχμ στιρςάμεμχμ πξσ είςε είμαι αρβερςξλιθικήπ υοήρηπ και πληοξϋμ ςιπ 

απαιςήρειπ διαβάθμιρηπ ςηπ μελέςηπ είςε ρε ρσγκεκοιμέμεπ διαςξμέπ πξσ η κσμαςική εμέογεια 

είμαι υαμηλή μέοξπ ςχμ απξκλιμϊμςχμ ποξδιαγοατόμ στιρςάμεμξσπ. Ξι ςελεσςαίξι θα 

υοηριμξπξιηθξϋμ μόμξ για ςημ εμίρυσρη ςξσ υεοραίξσ ςμήμαςξπ ςχμ διαςξμόμ ςξσ έογξσ, και 

ρςα ποόςα μέςοα ςηπ γέμερηπ ςξσ μόλξσ. Ρε καμέμα άλλξ ρημείξ ςξσ έογξσ δεμ επιςοέπεςαι 

υοήρη λίθχμ ξπξιαρδήπξςε ποξέλεσρηπ πλημ αρβερςξλιθικόμ.  

β. Επέκςαρη ποξρήμεμξσ μώλξσ 

Ζ επέκςαρη ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ έυει μήκξπ ςηπ ςάνηπ ςχμ 80μ. πεοίπξσ, εκ ςχμ ξπξίχμ 

ςα ποόςα 55,0μ. ρςημ διεϋθσμρη ςξσ στιρςάμεμξσ κοηπιδόμαςξπ, εμό ρςημ ρσμέυεια ςξ μέξ 

ςμήμα ςξσ μόλξσ ρςοέτει ςξ ακοξμόλιξ ςξσ ποξπ ςα Α-ΜΑ καςά 25μ. Ζ διαςξμή ςξσ μέξσ 

ςμήμαςξπ καςαρκεσάζεςαι εν ξλξκλήοξσ απϊ λιθξοοιπέπ, λίθξσπ και τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ.  

Ζ διαςξμή ςηπ επέκςαρηπ ςξσ έογξσ καςαρκεσάζεςαι με ρςάθμη ρςέφηπ ρςα +4,35μ., η ξπξία 

σπξβιβάζεςαι ρςα +3,75μ., ρςημ πεοιξυή ςξσ ακοξμχλίξσ ςξσ μόλξσ. Ζ κλίρη ςχμ ποαμόμ 

θχοάκιρηπ ρςημ ενχςεοική πλεσοά ςξσ έογξσ διαμξοτόμεςαι ίρη με 2H:1Vεμό ρςημ 
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σπήμεμη με 3H:2V. Ρςξ ακοξμόλιξ ςξσ έογξσ διαμξοτόμεςαι ηπιϊςεοη και ίρη με 

2,5Ζ:1Vκαι ρςιπ δϋξ πλεσοέπ ςξσ έογξσ.  

Ξι μέεπ διαςξμέπ καςαρκεσάζξμςαι ρσμξπςικά χπ ακξλξϋθχπ: 

i. Γεμική εκρκατή ςξσ θαλάρριξσ πσθμέμα ρςα -5,70μ. ρςξ κσοίχπ ρόμα ςηπ καςαρκεσήπ και 

ρςα -6,40μ. ρςημ πεοιξυή ςξσ πξδϊπ ςξσ έογξσ, 

ii. Διάρςοχρη ενσγιαμςικήπ ρςοόρηπ αμμξυαλίκξσ διαβαθμιρμέμξσ, πάυξσπ 60,0εκας., 

iii. Διάρςοχρη ρςοόρηπ θεμελίχρηπ απϊ λιθξοοιπέπ 0,50 έχπ 100kg, πάυξσπ επίρηπ 60,0εκας., 

iv. Ιαςαρκεσή πσοήμα διαςξμήπ ςξσ μόλξσ απϊ λιθξοοιπέπ 0,50 έχπ 100kg., μέυοι ςημ ρςάθμη 

+0,40μ., 

v. Διαμϊοτχρη ρςοόρηπ τίλςοξσ απϊ λίθξσπ διαβάθμιρηπ 400 έχπ 800kg, 

vi. Διαμϊοτχρη ποίρμαςξπ ποξρςαρίαπ πξδϊπ απϊ λίθξσπ αςξμικξϋ βάοξσπ 2,0-3,0tons,πάυξσπ 

1,90μ. και ρςέφηπ ρςημ ρςάθμη -4,50μ. 

vii. Διαμϊοτχρη ρςοόρηπ θχοάκιρηπ απϊ τ.ξ. αςξμικξϋ βάοξσπ 5,0-9,0ςξμ., με ελάυιρςξ πάυξπ 

ρςοόρηπ ρςα 2,75μ. και ελάυιρςξ πλάςξπ ρςέφηπ ίρξ με 5,50μ. 

 

γ. Επέκςαρη & αμακαςαρκεσή σπήμεμξσ μώλξσ 

Αμαβάθμιρη και επιρκεσή ςηπ θχοάκιρηπ ςξσ σπήμεμξσ μόλξσ καθ’ ϊλξ ςξ στιρςάμεμξ 

ςμήμα ςξσ, με άορη ςχμ παλαιόμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ και λιθξοοιπόμ, ρςιπ καςάλληλεπ 

ρςάθμεπ ρϋμτχμα με ςη μελέςη, και εκ μέξσ διαμϊοτχρη ςξσπ με ξοθή 

διαρςοχμάςχρητίλςοξσ και θχοάκιρηπ. Όπιρθεμ ςηπ μέαπ θχοάκιρηπ καςαρκεσάζεςαι 

ποξτσλακςήοιξ ςξιυίξ απϊ υσςϊ επιςϊπξσ ρκσοϊδεμα C30/37. Οέοαμ ςηπ θχοάκιρηπ ρςημ 

ερχςεοική πλεσοά ςξσ σπήμεμξσ ποξβλέπεςαι καςαρκεσή κοηπιδχμάςχμ βαοϋςηςαπ με 

χτέλιμα βάθη ρςα -2,60μ., -1,90μ. και -1,0μ. α κοηπιδόμαςα καςαρκεσάζξμςαι με ρςήλεπ 

επάλληλχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ απϊ ρκσοϊδεμα C16/20 και υσςή 

επιςϊπξσ αμχδξμή C25/30.Hρςοόρη θχοάκιρηπ καςαρκεσάζεςαι απϊ λίθξσπ αρβερςξλιθικήπ 

ποξέλεσρηπ αςξμικξϋ βάοξσπ 1,5-3,0ςξμ., με πάυξπ ρςοόρηπ 1,90μ. Ζ ρςέφη ςηπ διαςξμήπ 

ποξβλέπεςαι ρςα +2,55μ., εμό η κλίρη ςξσ ποαμξϋπ διαμξοτόμεςαι ίρη με 3H:2V. Ζ 

ποξρςαρία ςξσ πϊδα ςξσ έογξσ ποξβλέπεςαι με καςάλληλη επέκςαρη ςηπ ρςοόρηπ ςξσ 

τίλςοξσ ενχςεοικά ςξσ ίυμξσπ ςξσ ποαμξϋπ ποξρςαρίαπ.  

 

δ. Καςαρκεσή κλίμηπ καθέλκσρηπ / αμέλκσρηπ ρκατώμ 

Οοξβλέπεςαι καςαρκεσή κλίμηπ αμέλκσρηπ καθέλκσρηπ μικοόμ ρκατόμ ρςημ γέμερη ςξσ 

σπήμεμξσ μόλξσ ςξσ έογξσ. ξ πλάςξπ ςηπ κλίμηπ ποξβλέπεςαι ίρξ με 6,50μ. Ζ κλίμη 

καςαρκεσάζεςαι με ςξ μιρϊ ςηπ πεοίπξσ καςάρςοχμα εμςϊπ ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ και ςξ 

σπϊλξιπξ εμςϊπ ςηπ θαλάρριαπ. ξ καςάρςοχμα ςηπ κλίμηπ διαμξοτόμεςαι με 

ποξκαςαρκεσαρμέμεπ πλάκεπ απϊ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα C30/37. ξ πλάςξπ ςχμ πλακόμ 

ποξβλέπεςαι ίρξ με 6,50μ. εμό ςξ μήκξπ ςξσπ μεςαβάλλεςαι όρςε μα επιςεσυθξϋμ ξι 

ακοιβείπ διαρςάρειπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ διαμϊοτχρη ςχμ επιμέοξσπ διαρςάρεχμ ςηπ 

κλίμηπ. ξ πάυξπ ςχμ πλακόμ ποξβλέπεςαι ίρξ με 25εκας. Ξι ποξκαςαρκεσαρμέμεπ πλάκεπ 

εδοάζξμςαι μεςά απϊ καςάλληλη εκρκατή ςχμ ακαςάλληλχμ εδατικόμ ρςοόρεχμ, επί 

λιθξοοιπόμ έδοαρηπ και ενιρχςικήπ ρςοόρηπ απϊ μικοήπ διαβάθμιρηπ λαςξμικά σλικά. ξ 



ΒΔΚΘΩΡΖ ΙΑΘ ΔΙΡΣΓΥΠΞΜΘΡΛΞΡ ΑΚΘΔΣΘΙΞΣ ΙΑΑΤΣΓΘΞΣ ΛΣΘΙΑ Δ. ΟΠΔΒΔΕΑΡ 

ΡΥΔΔΘΞ ΑΡΤΑΚΔΘΑΡ ΙΑΘ ΣΓΔΘΑΡ  - ΛΖΛΑ  Α 

4 

 

καςάρςοχμα (ξι λιθξοοιπέπ έδοαρηπ) διαμξοτόμξμςαι με καςάλληλη κλίρη όρςε μα 

διεσκξλϋμεςαι η διαδικαρία αμέλκσρηπ και καθέλκσρηπ ςχμ ρκατόμ. Ζ κλίρη ςηπ κλίμηπ 

διαμξοτόμεςαι απϊ ςα πάμχ ποξπ ςα κάςχ με 1V:8H, για ςα ποόςα 8,0μ. ςηπ εμό ρςα 

σπϊλξιπα 12,0μ. με 15%. Ζ άμχ επιτάμεια ςξσπ διαμξοτόμεςαι αμςιξλιρθηοή με ειδικέπ 

ασλακόρειπ. ξ καςάρςοχμα ςηπ κλίμηπ εγκιβχςίζεςαι ρςξ καςόςαςξ ρημείξ ςξσ απϊ 

ποξκαςαρκεσαρμέμξ ρςξιυείξ ρκσοξδέμαςξπ C30/37, ρυήμαςξπ αμςερςοαμμέμξσ «» και 

μήκξσπ 8,10μ.Αμςίρςξιυα εγκιβχςιρμϊπ ποξβλέπεςαι και ρςξ άμχ ςμήμα ςηπ κλίμηπ απϊ 

ρσμευή αμχδξμή υσςξϋ επιςϊπξσ ρκσοξδέμαςξπ C30/37. Ξ πλεσοικϊπ εγκιβχςιρμϊπ ςηπ 

κλίμηπ επιςσγυάμεςαι με καςαρκεσή ρςηλόμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ.  

 

ε. Καςαρκεσή παοαλιακήπ καςαρκεσήπ με νύλιμξ deck (παραοέλαπ) ρςημ αμμώδη παοαλία για 

ςημ εναρτάλιρη μέωμ θέρεωμ ποξρωοιμήπ αγκσοξβξλίαπ ρκατώμ 

Ιαςαρκεσάζεςαι νϋλιμξ καςάρςοχμα ρςημ παοαλιακή ζόμη και ρε κξμςιμή απϊρςαρη απϊ 

ςημ ακςξγοαμμή, με καςάλληλα ρημεία ποϊρδερηπ, δέρςοεπ εν αλξσμιμίξσ, όρςε μα 

παοέυξμςαι ποξρχοιμήπ θέρηπ ποϊρδερηπ διεουξμέμχμ ρκατόμ ρςξ καςατϋγιξ. Ζ έδοαρη 

ςξσ νϋλιμξσ καςαρςοόμαςξπ ποξβλέπεςαι επί ρσμευξϋπ βάρηπ ρκσοξδέμαςξπ, καςηγξοίαπ 

C25/30 ελατοά ξπλιρμέμξσ. Οοξ ςηπ καςαρκεσήπ ςηπ βάρηπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ποξβλέπεςαι 

ενσγίαμρη ςχμ επιταμειακόμ ρςοόρεχμ με καςάλληλα σλικά λαςξμικήπ ποξέλεσρηπ και 

αμμξυάλικα. ξ πλάςξπ ςξσ νϋλιμξσ καςαρςοόμαςξπ ποξβλέπεςαι ίρξ με 2,45μ., εμό ςξ 

ρσμξλικϊ μήκξπ ςηπ ϊπχπ και ςξσ νϋλιμξσ καςαρςοόμαςξπ 120,0μ. ξ νϋλιμξ καςάρςοχμα 

εδοάζεςαι επί διαμηκόμ δξκόμ αλξσμιμίξσ 6005–Α/6 ειδικξϋ κοάμαςξπ, όρςε μα μπξοεί μα 

αμςαπενέλθει ρςημ διαβοχςική δοάρη ςξσ θαλάρριξσ πεοιβάλλξμςξπ. Οοξβλέπξμςαι ένι (6) 

διαμήκειπ δξκξί αλξσμιμίξσ αμά απξρςάρειπ (πεοίπξσ 30εκας.). ξ νϋλιμξ καςάρςοχμα 

ποξβλέπεςαι απϊ ειδικέπ διαμήκειπ δξκίδεπ ςοξπικήπ νσλείαπ, πλάςξσπ 140mm και πάυξσπ 

23mm., ξι ξπξίεπ ςξπξθεςξϋμςαι εγκάορια ρςημ διαμήκη διεϋθσμρη ςηπ καςαρκεσήπ. 

 

ρς. Η/Μ εγκαςαρςάρειπ και δίκςσα 

Για ςημ παοξυή ρςξιυειχδόμ ενσπηοεςήρεχμ ρςα ρκάτη ςξσ καςατσγίξσ ποξβλέπεςαι η 

εγκαςάρςαρη Ζ/Λ παοξυόμ και ενξπλιρμξϋ. Ρσγκεκοιμέμα ποξβλέπεςαι η εναρτάλιρη 

μεοξϋ και οεϋμαςξπ ρςιπ θέρειπ ενσπηοέςηρηπ ςϊρξ ςχμ αλιεσςικόμ ρκατόμ ρςξμ 

ποξρήμεμξ μόλξ ϊρξ και ςχμ ςξσοιρςικόμ ρςξμ σπήμεμξ αμςίρςξιυα. Οέοαμ ςχμ παοξυόμ 

ρςα ρκάτη ποξβλέπεςαι και σπϊγειξ δίκςσξ για ςξμ τχςιρμϊ ςξσ καςατσγίξσ. οειπ 

πσογίρκξι με ςέρρεοιπ ενϊδξσπ ξ καθέμαπ για οέμα και μεοϊ, ποξβλέπξμςαι ρςημ υεοραία 

ζόμη ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ, με ςημ ενσπηοέςηρη ςχμ αλιεσςικόμ ρκατόμ μα γίμεςαι εκ 

πεοιςοξπήπ. Για ςημ ενσπηοέςηρη ςχμ ρκατόμ αμαφσυήπ ρςξμ σπήμεμξ μόλξ ποξβλέπξμςαι 

4 πσογίρκξι αμςίρςξιυα ςερράοχμ ενϊδχμ16Ampκαι ακϊμη δϋξ αμςίρςξιυα ςερράοχμ 

ενϊδχμ ςχμ 32Amp αμςίρςξιυα.  

Ζ μεςατξοά ςχμ παοξυόμ οεϋμαςξπ και μεοξϋ εναρταλίζεςαι μέρχ μέξσ σπϊγειξσ δικςϋξσ, 

ςϊρξ ποξπ ςξμ ποξρήμεμξ ϊρξ και ποξπ ςξμ σπήμεμξ μόλξ, ςξ ξπξίξ διαςοέυει ςημ 

παοαλιακή ζόμη εμςϊπ αϋλακαπ, εγκιβχςιρμέμξ ρε ρκσοϊδεμα για ςημ ποξρςαρία ςξσ. α 

καλόδια ςξσ οεϋμαςξπ και ςξσ τχςιρμξϋ ξδεϋξσμ σπϊγεια εμςϊπ ρχλήμχμ ειδικόμ 
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απαιςήρεχμ και ρσγκεκοιμέμα ρε εϋκαμπςξσπ ρχλήμεπ διπλξϋ δξμημέμξσ ςξιυόμαςξπ 

2ηπγεμιάπ απϊ σφηλήπ πσκμϊςηςαπ πξλσαιθσλέμιξ και ερχςεοικϊ ξδηγϊ ϊδεσρηπ καλχδίχμ.  

Για ςξμ τχςιρμϊ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ ποξβλέπεςαι η άορη και επιρκεσή ςχμ 

στιρςάμεμχμ τχςιρςικόμ ιρςόμ, εμό για ςξμ σπήμεμξ μόλξ ποξβλέπεςαι διακοιςικϊπ 

τχςιρμϊπ, ξ ξπξίξπ εναρταλίζεςαι μέρχ καςάλληλχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ ςϋπξσ LED, επί 

ςχμ πσογίρκχμ παοξυόμ, ϊπχπ και μέρχ ποϊρθεςχμ πσογίρκχμ επίρηπ με τχςιρςικά ςξσ 

ιδίξσ ςϋπξσ.  

Αμςίρςξιυα για ςξ νϋλιμξ καςάρςοχμα ςηπ παοαλιακήπ ζόμηπ ποξβλέπεςαι διακοιςικϊπ 

τχςιρμϊπ, πξσ εναρταλίζεςαι μέρχ επιςξίυιχμ τχςιρςικόμ ςϋπξσ led μικοήπ τχςξβξλίαπ. 

 

3 ΑΙΠΘΒΖΡ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΣ ΔΠΓΞΣ 

ξ σπϊ μελέςη καςατϋγιξ βοίρκεςαι ποξ ςξσ ξμόμσμξσ ξικιρμξϋ Λϋςικα Δ. Οοέβεζαπ.   

Ξ Λϋςικαπ είμαι έμαπ παοάλιξπ ξικιρμϊπ ρςξ μξμϊ Οοεβέζηπ, βοίρκεςαι 5 υλμ. βξοειξδσςικά 

ςηπ πϊληπ ςηπ Οοέβεζαπ, λίγξ ποιμ ςξ ξμόμσμξ ακοχςήοιξ. 

 

4 ΡΞΘΥΔΘΑ ΞΣ ΙΣΠΘΞΣ ΞΣ ΔΠΓΞΣ 

Ξ Ιϋοιξπ ςξσ έογξσ είμαι ξ Δήμξπ Οοέβεζαπ: 

Δ/μρη: Δλ. Βεμιζέλξσ & Λπαυξϋμη 2, 48100, Οοέβεζα 

ηλ: 26823-60600 

E-mail: contact@1485.syzefxis.gov.gr 

Λε βάρη ςημ ποξγοαμμαςική ρϋμβαρη ξ Τξοέαπ Σλξπξίηρηπ ςξσ Έογξσ είμαι η ΔΔ/ΟΔ 

Οοέβεζαπ. 

Ξ Τξοέαπ Κειςξσογίαπ ςξσ Έογξσ θα είμαι ξ Δήμξπ Οοέβεζαπ  

 

1 ΡΞΘΥΔΘΑ ΞΣ ΣΟΞΥΠΔΞΣ ΓΘΑ ΖΜ ΔΙΟΞΜΖΡΖ ΞΣ Ρ.Α.Σ. 

Σπϊυοεξπ για ςημ εκπϊμηρη ςξσ Ρ.Α.Σ. είμαι ξ Τξοέαπ Σλξπξίηρηπ ςξσ έογξσ, η ΔΔ ΟΔ 

Οοέβεζαπ.  

Δ/μρη: Οεοδικάοη 1, 48100, Οοέβεζα 

E-mail: g.logothetis@php.gov.gr 

Σπεϋθσμξπ: Γεόογιξπ Κξγξθέςηπ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
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2 ΟΠΞΓΠΑΛΛΑΘΡΛΞΡ ΙΑΘ ΥΠΞΜΞΔΘΑΓΠΑΛΛΑ ΔΠΓΑΡΘΩΜ 

 

Ιαςά ςημ καςαρκεσή η αλληλξσυία ςχμ καςαρκεσαρςικόμ εογαριόμ εμδεικςικά και ϊυι 

πεοιξοιρςικά θα είμαι η ακϊλξσθη:  

α. Αμακαςαρκεσή ςηπ ενωςεοικήπ θωοάκιρηπ ςξσ ποξρήμεμξσ μώλξσ 

Ζ αμακαςαρκεσή ςηπ θχοάκιρηπ ςξσ στιρςάμεμξσ ςμήμαςξπ ςξσ ποξρήμεμξσ ατξοά ρςιπ 

εογαρίεπ: 

- άορη ςχμ στιρςάμεμχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ  

- διαμϊοτχρη ςηπ διαςξμήπ ςηπ θχοάκιρηπ με ξοθή διαρςοχμάςχρη ρςοόρεχμ 

τίλςοξσ και ενχςεοικήπ ποξρςαρίαπ 

- μεοική καθαίοερη ςχμ ποξπ ςα αμξιυςά ρκσοξδεμάςχμ ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ 

ατεμϊπ μεμ για ςημ απξκαςάρςαρη πιθαμόμ σπξρκατόμ ατεςέοξσ δε για ςημ 

καςαρκεσή μέξσ ποξτσλακςήοιξσ ςξιυίξσ καςάλληληπ ρςέφηπ 

- διαμϊοτχρη καςάλληληπ ποξρςαρίαπ πξδϊπ ςχμ διαςξμόμ είςε με ςξ μεοικϊ 

εγκιβχςιρμϊ ςηπ ρςοόρηπ θχοάκιρηπ ρςξμ στιρςάμεμξ πσθμέμα είςε με ςημ 

καςαρκεσή ποίρμαςξπ ποξρςαρίαπ απϊ καςάλληληπ διαβάθμιρηπ λίθξσπ και 

τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ. Ρςιπ σπϊ απξκαςάρςαρη διαςξμέπ πέοαμ ςξσ εγκάοριξσ 

και ςξσ παοάλληλξσ ποξπ ςημ ακςή θαλάρριξσ ςμήμαςξπ, πεοιλαμβάμεςαι και 

μικοϊ στιρςάμεμξ ςμήμα επί ςηπ παοαλιακήπ ζόμηπ ςξ ξπξίξ εμιρυϋεςαι με 

καςαρκεσή ενχςεοικήπ θχοάκιρηπ και μικοξϋ ποξτσλακςήοιξσ ςξίυξσ.  

 

β. Επέκςαρη & αμακαςαρκεσή σπήμεμξσ μώλξσ 

Ζ επέκςαρη και αμακαςαρκεσή ςξσ σπήμεμξσ μόλξσ καθϊλξ ςξ στιρςάμεμξ ςμήμα ςξσ, 

ατξοά ρςιπ εογαρίεπ: 

- άορη ςχμ παλαιόμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ και λιθξοοιπόμ, ρςιπ καςάλληλεπ 

ρςάθμεπ ρϋμτχμα με ςη εγκεκοιμέμη ςευμική μελέςη 

- εκ μέξσ διαμϊοτχρη ςηπ θχοάκιρηπ με ξοθή διαρςοχμάςχρη τίλςοξσ και 

θχοάκιρηπ. H ρςοόρη θχοάκιρηπ καςαρκεσάζεςαι απϊ λίθξσπ αρβερςξλιθικήπ 

ποξέλεσρηπ αςξμικξϋ βάοξσπ 1,5-3,0ςξμ., με πάυξπ ρςοόρηπ 1,90μ. Ζ ρςέφη ςηπ 

διαςξμήπ ποξβλέπεςαι ρςα +2,55μ., εμό η κλίρη ςξσ ποαμξϋπ διαμξοτόμεςαι ίρη 

με 3H:2V. Ζ ποξρςαρία ςξσ πϊδα ςξσ έογξσ ποξβλέπεςαι με καςάλληλη 
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επέκςαρη ςηπ ρςοόρηπ ςξσ τίλςοξσ ενχςεοικά ςξσ ίυμξσπ ςξσ ποαμξϋπ 

ποξρςαρίαπ.  

- καςαρκεσή ποξτσλακςήοιξσ ςξιυίξσ ϊπιρθεμ ςηπ μέαπ θχοάκιρηπ απϊ υσςϊ 

επιςϊπξσ ρκσοϊδεμα C30/37 

- καςαρκεσή κοηπιδχμάςχμ βαοϋςηςαπ με χτέλιμα βάθη ρςα -2,60μ., -1,90μ. και 

-1,0μ.ρςημ ερχςεοική πλεσοά ςξσ σπήμεμξσ μόλξσ. α κοηπιδόμαςα 

καςαρκεσάζξμςαι με ρςήλεπ επάλληλχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ςευμηςόμ 

ξγκξλίθχμ απϊ ρκσοϊδεμα C16/20 και υσςή επιςϊπξσ αμχδξμή C25/30.  

γ. Επέκςαρη ποξρήμεμξσ μώλξσ 

Ζ επέκςαρη ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ ατξοά ρςιπ ακϊλξσθεπ εογαρίεπ: 

- Γεμική εκρκατή ςξσ θαλάρριξσ πσθμέμα ρςα -5,70μ. ρςξ κσοίχπ ρόμα ςηπ 

καςαρκεσήπ και ρςα -6,40μ. ρςημ πεοιξυή ςξσ πξδϊπ ςξσ έογξσ 

- Διάρςοχρη ενσγιαμςικήπ ρςοόρηπ αμμξυαλίκξσ διαβαθμιρμέμξσ, πάυξσπ 

60,0εκας. 

- Διάρςοχρη ρςοόρηπ θεμελίχρηπ απϊ λιθξοοιπέπ 0,50 έχπ 100kg, πάυξσπ επίρηπ 

60,0εκας. 

- Ιαςαρκεσή πσοήμα διαςξμήπ ςξσ μόλξσ απϊ λιθξοοιπέπ 0,50 έχπ 100kg., μέυοι 

ςημ ρςάθμη +0,40μ. 

- Διαμϊοτχρη ρςοόρηπ τίλςοξσ απϊ λίθξσπ διαβάθμιρηπ 400 έχπ 800kg 

- Διαμϊοτχρη ποίρμαςξπ ποξρςαρίαπ πξδϊπ απϊ λίθξσπ αςξμικξϋ βάοξσπ 2,0-

3,0tons,πάυξσπ 1,90μ. και ρςέφηπ ρςημ ρςάθμη -4,50μ. 

- Διαμϊοτχρη ρςοόρηπ θχοάκιρηπ απϊ τ.ξ. αςξμικξϋ βάοξσπ 5,0-9,0ςξμ., με 

ελάυιρςξ πάυξπ ρςοόρηπ ρςα 2,75μ. και ελάυιρςξ πλάςξπ ρςέφηπ ίρξ με 5,50μ. 

 

δ. Καςαρκεσή κλίμηπ καθέλκσρηπ / αμέλκσρηπ ρκατώμ 

Ζ κλίμη καςαρκεσάζεςαι με ςξ μιρϊ ςηπ πεοίπξσ καςάρςοχμα εμςϊπ ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ 

και ςξ σπϊλξιπξ εμςϊπ ςηπ θαλάρριαπ. ξ καςάρςοχμα ςηπ κλίμηπ διαμξοτόμεςαι με 

ποξκαςαρκεσαρμέμεπ πλάκεπ απϊ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα C30/37. ξ πλάςξπ ςχμ 

πλακόμ ποξβλέπεςαι ίρξ με 6,50μ., ςξ μήκξπ ςξσπ μεςαβάλλεςαι όρςε μα επιςεσυθξϋμ ξι 

ακοιβείπ διαρςάρειπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ διαμϊοτχρη ςχμ επιμέοξσπ διαρςάρεόμ 

ςηπ, ςξ πάυξπ ςχμ πλακόμ ποξβλέπεςαι ίρξ με 25εκας. Ξι ποξκαςαρκεσαρμέμεπ πλάκεπ 

εδοάζξμςαι μεςά απϊ καςάλληλη εκρκατή ςχμ ακαςάλληλχμ εδατικόμ ρςοόρεχμ, επί 
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λιθξοοιπόμ έδοαρηπ και ενιρχςικήπ ρςοόρηπ απϊ μικοήπ διαβάθμιρηπ λαςξμικά σλικά. 

ξ καςάρςοχμα (ξι λιθξοοιπέπ έδοαρηπ) διαμξοτόμξμςαι με καςάλληλη κλίρη όρςε μα 

διεσκξλϋμεςαι η διαδικαρία αμέλκσρηπ και καθέλκσρηπ ςχμ ρκατόμ. Ζ κλίρη ςηπ κλίμηπ 

διαμξοτόμεςαι απϊ ςα πάμχ ποξπ ςα κάςχ με 1V:8H, για ςα ποόςα 8,0μ. ςηπ εμό ρςα 

σπϊλξιπα 12,0μ. με 15%. Ζ άμχ επιτάμεια ςξσπ διαμξοτόμεςαι αμςιξλιρθηοή με ειδικέπ 

ασλακόρειπ. ξ καςάρςοχμα ςηπ κλίμηπ εγκιβχςίζεςαι ρςξ καςόςαςξ ρημείξ ςξσ απϊ 

ποξκαςαρκεσαρμέμξ ρςξιυείξ ρκσοξδέμαςξπ C30/37, ρυήμαςξπ αμςερςοαμμέμξσ «» και 

μήκξσπ 8,10μ.Αμςίρςξιυα εγκιβχςιρμϊπ ποξβλέπεςαι και ρςξ άμχ ςμήμα ςηπ κλίμηπ απϊ 

ρσμευή αμχδξμή υσςξϋ επιςϊπξσ ρκσοξδέμαςξπ C30/37. Ξ πλεσοικϊπ εγκιβχςιρμϊπ ςηπ 

κλίμηπ επιςσγυάμεςαι με καςαρκεσή ρςηλόμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ. 

 

ε. Καςαρκεσή παοαλιακήπ καςαρκεσήπ με νύλιμξ deck (παραοέλαπ) ρςημ αμμώδη παοαλία για 

ςημ εναρτάλιρη μέωμ θέρεωμ ποξρωοιμήπ αγκσοξβξλίαπ ρκατώμ 

Ζ έδοαρη ςξσ νϋλιμξσ καςαρςοόμαςξπ ποξβλέπεςαι επί ρσμευξϋπ βάρηπ ρκσοξδέμαςξπ, 

καςηγξοίαπ C25/30 ελατοά ξπλιρμέμξσ. Οοξ ςηπ καςαρκεσήπ ςηπ βάρηπ ςξσ 

ρκσοξδέμαςξπ ποξβλέπεςαι ενσγίαμρη ςχμ επιταμειακόμ ρςοόρεχμ με καςάλληλα 

σλικά λαςξμικήπ ποξέλεσρηπ και αμμξυάλικα. ξ πλάςξπ ςξσ νϋλιμξσ καςαρςοόμαςξπ 

ποξβλέπεςαι ίρξ με 2,45μ., εμό ςξ ρσμξλικϊ μήκξπ ςηπ ϊπχπ και ςξσ νϋλιμξσ 

καςαρςοόμαςξπ 120,0μ. ξ νϋλιμξ καςάρςοχμα εδοάζεςαι επί διαμηκόμ δξκόμ 

αλξσμιμίξσ 6005–Α/6 ειδικξϋ κοάμαςξπ, όρςε μα μπξοεί μα αμςαπενέλθει ρςημ 

διαβοχςική δοάρη ςξσ θαλάρριξσ πεοιβάλλξμςξπ. Οοξβλέπξμςαι ένι (6) διαμήκειπ δξκξί 

αλξσμιμίξσ αμά απξρςάρειπ (πεοίπξσ 30εκας.). ξ νϋλιμξ καςάρςοχμα ποξβλέπεςαι απϊ 

ειδικέπ διαμήκειπ δξκίδεπ ςοξπικήπ νσλείαπ, πλάςξσπ 140mm και πάυξσπ 23mm., ξι 

ξπξίεπ ςξπξθεςξϋμςαι εγκάορια ρςημ διαμήκη διεϋθσμρη ςηπ καςαρκεσήπ. 

 

ρς. Η/Μ εγκαςαρςάρειπ και δίκςσα 

Δναρτάλιρη μεοξϋ και οεϋμαςξπ ρςιπ θέρειπ ενσπηοέςηρηπ ςϊρξ ςχμ αλιεσςικόμ 

ρκατόμ ρςξμ ποξρήμεμξ μόλξ ϊρξ και ςχμ ςξσοιρςικόμ ρςξμ σπήμεμξ αμςίρςξιυα. 

Δπιπλέξμ, ποξβλέπεςαι και σπϊγειξ δίκςσξ για ςξμ τχςιρμϊ ςξσ καςατσγίξσ. οειπ 

πσογίρκξι με ςέρρεοιπ ενϊδξσπ ξ καθέμαπ για οέμα και μεοϊ, ποξβλέπξμςαι ρςημ 

υεοραία ζόμη ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ, με ςημ ενσπηοέςηρη ςχμ αλιεσςικόμ ρκατόμ μα 

γίμεςαι εκ πεοιςοξπήπ. Για ςημ ενσπηοέςηρη ςχμ ρκατόμ αμαφσυήπ ρςξμ σπήμεμξ 
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μόλξ, ποξβλέπξμςαι 4 πσογίρκξι αμςίρςξιυα ςερράοχμ ενϊδχμ16Ampκαι ακϊμη δϋξ 

αμςίρςξιυα ςερράοχμ ενϊδχμ ςχμ 32Amp αμςίρςξιυα.  

Ζ μεςατξοά ςχμ παοξυόμ οεϋμαςξπ και μεοξϋ εναρταλίζεςαι μέρχ μέξσ σπϊγειξσ 

δικςϋξσ, ςϊρξ ποξπ ςξμ ποξρήμεμξ ϊρξ και ποξπ ςξμ σπήμεμξ μόλξ, ςξ ξπξίξ διαςοέυει 

ςημ παοαλιακή ζόμη εμςϊπ αϋλακαπ, εγκιβχςιρμέμξ ρε ρκσοϊδεμα για ςημ ποξρςαρία 

ςξσ. α καλόδια ςξσ οεϋμαςξπ και ςξσ τχςιρμξϋ ξδεϋξσμ σπϊγεια εμςϊπ ρχλήμχμ 

ειδικόμ απαιςήρεχμ και ρσγκεκοιμέμα ρε εϋκαμπςξσπ ρχλήμεπ διπλξϋ δξμημέμξσ 

ςξιυόμαςξπ 2ηπγεμιάπ απϊ σφηλήπ πσκμϊςηςαπ πξλσαιθσλέμιξ και ερχςεοικϊ ξδηγϊ 

ϊδεσρηπ καλχδίχμ.  

Για ςξμ τχςιρμϊ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ ποξβλέπεςαι η άορη και επιρκεσή ςχμ 

στιρςάμεμχμ τχςιρςικόμ ιρςόμ, εμό για ςξμ σπήμεμξ μόλξ ποξβλέπεςαι διακοιςικϊπ 

τχςιρμϊπ, ξ ξπξίξπ εναρταλίζεςαι μέρχ καςάλληλχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ ςϋπξσ LED, 

επί ςχμ πσογίρκχμ παοξυόμ, ϊπχπ και μέρχ ποϊρθεςχμ πσογίρκχμ επίρηπ με 

τχςιρςικά ςξσ ιδίξσ ςϋπξσ.  

Αμςίρςξιυα για ςξ νϋλιμξ καςάρςοχμα ςηπ παοαλιακήπ ζόμηπ ποξβλέπεςαι διακοιςικϊπ 

τχςιρμϊπ, πξσ εναρταλίζεςαι μέρχ επιςξίυιχμ τχςιρςικόμ ςϋπξσ led μικοήπ 

τχςξβξλίαπ. 

 

Λεοικέπ απϊ ςιπ παοαπάμχ εογαρίεπ δϋμαςαι μα εκςελξϋμςαι ςασςϊυοξμα αμάλξγα με 

ςξμ ενξπλιρμϊ και ςξ ποξρχπικϊ πξσ αμαδϊυξσ.Ξ ρσμξλικϊπ υοϊμξπ διάοκειαπ 

καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ εκςιμάςαι δεκαένι(16) μήμεπ.  

 

Ξ ποξγοαμμαςιρμϊπ καςαρκεσήπ ςχμ έογχμ (ςϊρξ ςξσ έογξσ ρσμξλικά, ϊρξ και ςχμ 

επιμέοξσπ εογαριόμ) ποξςείμεςαι μα λαμβάμει σπϊφη ςιπ παοακάςχ ιδιαιςεοϊςηςεπ: 

 Ιϋοιξπ παοάγξμςαπ για ςημ γεμικϊςεοη ποξρςαρία ςξσ θαλαρρίξσ 

πεοιβάλλξμςξπ ςηπ εσοϋςεοηπ πεοιξυήπ  είμαι ξ ρχρςϊπ υοξμικϊπ 

ποξγοαμμαςιρμϊπ ςχμ έογχμ. Ρσγκεκοιμέμα, η καςά ςξ δσμαςϊμ ρσμςξμϊςεοη 

ξλξκλήοχρη ςχμ έογχμ, καθόπ και η επιλξγή καςάλληληπ υοξμικήπ πεοιϊδξσ 

για ςημ καςαρκεσή ςξσ 

 ξ υοξμξδιάγοαμμα ςχμ εογαριόμ ςξσ έογξσ θα ποέπει μα λαμβάμει σπϊφη ςξσ 

ςξ γεγξμϊπ ϊςι η πεοιξυή είμαι ςξσοιρςική και ρσγκεμςοόμει ρημαμςικϊ αοιθμϊ 

παοαθεοιρςόμ αλλά και διεουϊμεμχμ ρκατόμ αμαφσυήπ καςά ςημ θεοιμή 

πεοίξδξ. Ξ Αμάδξυξπ θα ρσμςάνει ςξ ποϊγοαμμα ςχμ εογαριόμ ςξσ και θα κάμει 



ΒΔΚΘΩΡΖ ΙΑΘ ΔΙΡΣΓΥΠΞΜΘΡΛΞΡ ΑΚΘΔΣΘΙΞΣ ΙΑΑΤΣΓΘΞΣ ΛΣΘΙΑ Δ. ΟΠΔΒΔΕΑΡ 

ΡΥΔΔΘΞ ΑΡΤΑΚΔΘΑΡ ΙΑΘ ΣΓΔΘΑΡ  - ΛΖΛΑ  Α 

10 

 

καςάλληλξ επιμεοιρμϊ, όρςε εάμ και ετϊρξμ ασςϊ είμαι δσμαςϊμ ςξ έογξ μα έυει 

ξλξκληοχθεί ρςημ αιυμή ςηπ ςξσοιρςικήπ πεοιϊδξσ (απϊ 15 Θξσλ έχπ ςέλξπ 

Ασγξϋρςξσ), η μα εκςελξϋμςαι εογαρίεπ πξσ θα επηοεάζξσμ ςξ λιγϊςεοξ δσμαςϊ 

ςημ ςξσοιρςική δοαρςηοιϊςηςα. 

 

Δπίρηπ, εκςιμάςαι ϊςι ξ αοιθμϊπ ςχμ απαρυξλξϋμεμχμ καςά ςη τάρη καςαρκεσήπ θα 

είμαι πεοί ςα 10 άςξμα. 
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3 ΤΑΡΔΘΡ ΙΑΘ ΣΟΞΤΑΡΔΘΡ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΩΜ ΔΠΓΩΜ 

Αμάλξγα με ςξ είδξπ ςχμ εογαριόμ αλλά και ςημ τϋρη ςχμ κιμδϋμχμ πξσ εμπεοιέυξσμ 

ασςέπ ξι εογαρίεπ διακοίμξμςαι ρςιπ παοακάςχ τάρειπ και σπξτάρειπ. Ρημειόμεςαι ϊςι 

ξ διαυχοιρμϊπ ςχμ εογαριόμ ρε τάρειπ δεμ ρυεςίζεςαι με ςημ υοξμική ενέλινη ςχμ 

εογαριόμ ςξσ έογξσ.  

 

Τάρη 1η: Οοξκαςαοκςικέπ εογαρίεπ, εγκαςάρςαρη εογξςανίξσ ρε θέρη εγγύπ ή και 

επί ςηπ λιμεμικήπ εγκαςάρςαρηπ Λύςικα  

Ξι εογαρίεπ ςηπ 1ηπ τάρηπ εκςελξϋμςαι παοάλληλα, απξςελξϋμ απλέπ εογαρίεπ 

εμπεοιέυξσμ δε ρημαμςικϊ πξρξρςϊ απαρυϊληρηπ ρε γοατείξ  και δεμ διαυχοίζξμςαι ρε 

σπξτάρειπ. Ρσγκεκοιμέμα πεοιλαμβάμξμςαι: Δογαρίεπ ξογάμχρηπ εογξςανίξσ πξσ 

απξςελξϋμςαι απϊ πεοίτοανη ςξσ υόοξσ, τχςιρμϊ αρταλείαπ, καςαρκεσή 

απξθηκεσςικόμ υόοχμ, γοατείχμ ποξρχπικξϋ, γοατείχμ ελέγυξσ σλικόμ, 

απξδσςηοίχμ, ξοιξθεςξϋμςαι ξι υόοξι ρςάθμεσρηπ ΘΥ ασςξκιμήςχμ ποξρχπικξϋ και 

μηυαμημάςχμ εογξςανίξσ και ϊςι άλλξ κοιθεί απϊ ςξμ Αμάδξυξ απαοαίςηςξ ποξκειμέμξσ 

μα σλξπξιηθξϋμ επαοκόπ ξι ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ ρϋμτχμα με ςημ εγκεκοιμέμη 

Λελέςη ςηπ Σπηοερίαπ και ςα εϋυη Δημξποάςηρηπ. Διαδικαρςικά και ξογάμχρη ξμάδαπ 

σλξπξίηρηπ, αμαρκϊπηρη ρςξιυείχμ και μελεςόμ ςξσ έογξσ, εκςέλερη εοεσμηςικόμ 

εογαριόμ (βσθξμεςοήρεχμ και στάλχμ απξςσπόρεχμ και ασςξφιόμ κ.λπ.)  

 

Ληυαμήμαςα πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςημ Τάρη Τ1.  

Δμδεικςικά και ϊυι πεοιξοιρςικά είμαι: 

- Οοξχθηςήπ γαιόμ 

- Τξοςχςήπ 

- Διαμξοτχςήπ (grader) 

- Δλαρςιυξτϊοξπ γεοαμϊπ ή υεοραίξπ γεοαμϊπ 

- Ρσμεογείξ δσςόμ και ενξπλιρμϊπ ασςόμ 

- Λικοϊ ρκάτξπ ή πλχςή ενέδοα εογαρίαπ 

 

Τάρη 2η:Αμακαςαρκεσή ςηπ ενωςεοικήπ θωοάκιρηπ ςξσ ποξρήμεμξσ μώλξσ 

Ζ τάρη ασςή πεοιλαμβάμει αμακαςαρκεσή ςηπ θχοάκιρηπ ρςξ στιρςάμεμξ ςμήμα ςξσ 

ποξρήμεμξσ μόλξσ και ατξοά ρςημ άορη ςχμ στιρςάμεμχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ και 

ρςημ διαμϊοτχρη ςηπ διαςξμήπ ςηπ θχοάκιρηπ με ξοθή διαρςοχμάςχρη ρςοόρεχμ 



ΒΔΚΘΩΡΖ ΙΑΘ ΔΙΡΣΓΥΠΞΜΘΡΛΞΡ ΑΚΘΔΣΘΙΞΣ ΙΑΑΤΣΓΘΞΣ ΛΣΘΙΑ Δ. ΟΠΔΒΔΕΑΡ 

ΡΥΔΔΘΞ ΑΡΤΑΚΔΘΑΡ ΙΑΘ ΣΓΔΘΑΡ  - ΛΖΛΑ  Α 

12 

 

τίλςοξσ και ενχςεοικήπ ποξρςαρίαπ. Οαοάλληλα ποξβλέπεςαι μεοική καθαίοερη ςχμ 

ποξπ ςα αμξιυςά ρκσοξδεμάςχμ ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ ατεμϊπ μεμ για ςημ απξκαςάρςαρη 

πιθαμόμ σπξρκατόμ ατεςέοξσ δε για ςημ καςαρκεσή μέξσ ποξτσλακςήοιξσ ςξιυίξσ 

καςάλληληπ ρςέφηπ. Δπιποϊρθεςα ποξβλέπεςαι η διαμϊοτχρη καςάλληληπ ποξρςαρίαπ 

πξδϊπ ςχμ διαςξμόμ είςε με ςξ μεοικϊ εγκιβχςιρμϊ ςηπ ρςοόρηπ θχοάκιρηπ ρςξμ 

στιρςάμεμξ πσθμέμα είςε με ςημ καςαρκεσή ποίρμαςξπ ποξρςαρίαπ απϊ καςάλληληπ 

διαβάθμιρηπ λίθξσπ και τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ. 

 

Ληυαμήμαςα πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςημ τάρη Τ2 

Δμδεικςικά και ϊυι πεοιξοιρςικά είμαι: 

- Τξοςχςήπ 

- Αμαςοεπϊμεμα τξοςηγά 

- Ολχςϊπ γεοαμϊπ καςάλληληπ αμσφχςικήπ ικαμϊςηςαπ και με ικαμϊ υόοξ 

τξοςόρεχπ 

- Τξοςηγίδα (κλαπέ) 

- Πσμξσλκϊ 

- Ρσμεογείξ δσςόμ και ενξπλιρμϊπ ασςόμ 

- Ασςξκιμξϋμεμξπ αμαδεσςήοαπ ρκσοξδέμαςξπ 

- Αεοξρσμπιερςήπ με δξμηςέπ ρκσοξδέμαςξπ 

- Οοέρα ρκσοξδέμαςξπ 

- Ζλεκςοξκίμηςα ή μηυαμξκίμηςα εογαλεία υειοϊπ 

- Δνξπλιρμϊπ διάςοηρηπ 

- Λικοϊ ρκάτξπ ή πλχςή ενέδοα εογαρίαπ 

 

Τάρη 3η:Δπέκςαρη και αμακαςαρκεσή σπήμεμξσ μώλξσ, λιθόοοιπςη (εν΄ξλξκλήοξσ) 

επέκςαρη ποξρήμεμξσ μώλξσ, καςαρκεσή κλίμηπ αμέλκσρηπ/καθέλκσρηπ 

ρκατώμ, καςαρκεσή Ζ/Λ εγκαςαρςάρεωμ και δικςύξσ παοξυώμ ρςα ρκάτη 

 

Σπξτάρη 3.1Ύταλεπ & έναλεπ εογαρίεπ απξκαςάρςαρηπ διαςξμήπ θχοάκιρηπ σπήμεμξσ 

μόλξσ 

Αμαβάθμιρη και επιρκεσή ςηπ θχοάκιρηπ ςξσ σπήμεμξσ μόλξσ καθ’ ϊλξ ςξ στιρςάμεμξ 

ςμήμα ςξσ, με άορη ςχμ παλαιόμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ και λιθξοοιπόμ, ρςιπ καςάλληλεπ 



ΒΔΚΘΩΡΖ ΙΑΘ ΔΙΡΣΓΥΠΞΜΘΡΛΞΡ ΑΚΘΔΣΘΙΞΣ ΙΑΑΤΣΓΘΞΣ ΛΣΘΙΑ Δ. ΟΠΔΒΔΕΑΡ 

ΡΥΔΔΘΞ ΑΡΤΑΚΔΘΑΡ ΙΑΘ ΣΓΔΘΑΡ  - ΛΖΛΑ  Α 

13 

 

ρςάθμεπ ρϋμτχμα με ςη μελέςη, και εκ μέξσ διαμϊοτχρη ςξσπ με ξοθή διαρςοχμάςχρη 

τίλςοξσ και θχοάκιρηπ.  

H ρςοόρη θχοάκιρηπ καςαρκεσάζεςαι απϊ λίθξσπ αρβερςξλιθικήπ ποξέλεσρηπ αςξμικξϋ 

βάοξσπ 1,5-3,0ςξμ., με πάυξπ ρςοόρηπ 1,90μ. Ζ ρςέφη ςηπ διαςξμήπ ποξβλέπεςαι ρςα 

+2,55μ., εμό η κλίρη ςξσ ποαμξϋπ διαμξοτόμεςαι ίρη με 3H:2V. Ζ ποξρςαρία ςξσ πϊδα 

ςξσ έογξσ ποξβλέπεςαι με καςάλληλη επέκςαρη ςηπ ρςοόρηπ ςξσ τίλςοξσ ενχςεοικά 

ςξσ ίυμξσπ ςξσ ποαμξϋπ ποξρςαρίαπ. 

 

Ληυαμήμαςα πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςημ Σπξτάρη Τ3.1 

Δμδεικςικά και ϊυι πεοιξοιρςικά είμαι: 

- Τξοςχςήπ 

- Ολχςϊπ γεοαμϊπ με ικαμϊ υόοξ τξοςόρεχπ 

- Τξοςηγίδα (κλαπέ) 

- Πσμξσλκϊ 

- Ρσμεογείξ δσςόμ και ενξπλιρμϊπ ασςόμ 

 

Σπξτάρη 3.2Ρκσοξδέμαςα – ποξκαςαρκεσαρμέμα ρςξιυεία κοηπιδόμαςξπ σπήμεμξσ 

μόλξσ και κλίμηπ αμέλκσρηπ/καθέλκσρηπ ρκατόμ, διάρςοχρη 

λιθξοοιπόμ κλίμηπ αμέλκσρηπ/καθέλκσρηπ ρκατόμ, ποξτσλακςήοιξ 

ςξιυίξ σπήμεμξσ μόλξσ 

Όπιρθεμ ςηπ μέαπ θχοάκιρηπ ςξσ σπήμεμξσ μόλξσ, καςαρκεσάζεςαι ποξτσλακςήοιξ 

ςξιυίξ απϊ υσςϊ επιςϊπξσ ρκσοϊδεμα C30/37. Οέοαμ ςηπ θχοάκιρηπ ρςημ ερχςεοική 

πλεσοά ςξσ σπήμεμξσ ποξβλέπεςαι καςαρκεσή κοηπιδχμάςχμ βαοϋςηςαπ με χτέλιμα 

βάθη ρςα -2,60μ., -1,90μ. και -1,0μ. α κοηπιδόμαςα καςαρκεσάζξμςαι με ρςήλεπ 

επάλληλχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ απϊ ρκσοϊδεμα C16/20 και υσςή 

επιςϊπξσ αμχδξμή C25/30. 

ξ καςάρςοχμα ςηπ κλίμηπ διαμξοτόμεςαι με ποξκαςαρκεσαρμέμεπ πλάκεπ απϊ 

ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα C30/37. ξ πλάςξπ ςχμ πλακόμ ποξβλέπεςαι ίρξ με 6,50μ., ςξ 

μήκξπ ςξσπ μεςαβάλλεςαι όρςε μα επιςεσυθξϋμ ξι ακοιβείπ διαρςάρειπ πξσ απαιςξϋμςαι 

για ςημ διαμϊοτχρη ςχμ επιμέοξσπ διαρςάρεόμ ςηπ, ςξ πάυξπ ςχμ πλακόμ 

ποξβλέπεςαι ίρξ με 25εκας. Ξι ποξκαςαρκεσαρμέμεπ πλάκεπ εδοάζξμςαι μεςά απϊ 

καςάλληλη εκρκατή ςχμ ακαςάλληλχμ εδατικόμ ρςοόρεχμ, επί λιθξοοιπόμ έδοαρηπ 

και ενιρχςικήπ ρςοόρηπ απϊ μικοήπ διαβάθμιρηπ λαςξμικά σλικά. ξ καςάρςοχμα (ξι 
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λιθξοοιπέπ έδοαρηπ) διαμξοτόμξμςαι με καςάλληλη κλίρη όρςε μα διεσκξλϋμεςαι η 

διαδικαρία αμέλκσρηπ και καθέλκσρηπ ςχμ ρκατόμ.  

ξ καςάρςοχμα ςηπ κλίμηπ εγκιβχςίζεςαι ρςξ καςόςαςξ ρημείξ ςξσ απϊ 

ποξκαςαρκεσαρμέμξ ρςξιυείξ ρκσοξδέμαςξπ C30/37, ρυήμαςξπ αμςερςοαμμέμξσ «» και 

μήκξσπ 8,10μ.Αμςίρςξιυα εγκιβχςιρμϊπ ποξβλέπεςαι και ρςξ άμχ ςμήμα ςηπ κλίμηπ απϊ 

ρσμευή αμχδξμή υσςξϋ επιςϊπξσ ρκσοξδέμαςξπ C30/37. Ξ πλεσοικϊπ εγκιβχςιρμϊπ ςηπ 

κλίμηπ επιςσγυάμεςαι με καςαρκεσή ρςηλόμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ. 

 

Ληυαμήμαςα πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςημ Σπξτάρη Τ3.2 

Δμδεικςικά και ϊυι πεοιξοιρςικά είμαι: 

- Ρσγκοϊςημα παοαρκεσήπ ρκσοξδέμαςξπ 

- Οοέρα ρκσοξδέμαςξπ 

- Ιαδξτϊοα ξυήμαςα μεςατξοάπ ρκσοξδέμαςξπ 

- Αεοξρσμπιερςέπ με δξμηςέπ ρκσοξδέμαςξπ 

- Πσμξσλκϊ 

- βξηθηςική λέμβξπ 

- Ολχςϊπ γεοαμϊπ 

- Αμαςοεπϊμεμξ ασςξκίμηςξ 

- Τξοςχςήπ 

- Οοξχθηςήπ 

- Τξοςηγίδα (κλαπέ) 

- Υεοραίξπ γεοαμϊπ 

- Ρσμεογείξ δσςόμ και ενξπλιρμϊπ ασςόμ 

- Λικοϊ ρκάτξπ ή πλχςή ενέδοα εογαριόμ 

 

Σπξτάρη 3.3 Διαμϊοτχρη λιθϊοοιπςηπ διαςξμήπ επέκςαρηπ ποξρήμεμξσ μόλξσ 

Ζ επέκςαρη ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ έυει μήκξπ ςηπ ςάνηπ ςχμ 80μ. πεοίπξσ, εκ ςχμ 

ξπξίχμ ςα ποόςα 55,0μ. ρςημ διεϋθσμρη ςξσ στιρςάμεμξσ κοηπιδόμαςξπ, εμό ρςημ 

ρσμέυεια ςξ μέξ ςμήμα ςξσ μόλξσ ρςοέτει ςξ ακοξμόλιξ ςξσ ποξπ ςα Α-ΜΑ καςά 25μ. Ζ 

διαςξμή ςξσ μέξσ ςμήμαςξπ καςαρκεσάζεςαι εν ξλξκλήοξσ απϊ λιθξοοιπέπ, λίθξσπ και 

τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ. Ζ διαςξμή ςηπ επέκςαρηπ ςξσ έογξσ καςαρκεσάζεςαι με ρςάθμη 

ρςέφηπ ρςα +4,35μ., η ξπξία σπξβιβάζεςαι ρςα +3,75μ., ρςημ πεοιξυή ςξσ ακοξμχλίξσ 

ςξσ μόλξσ. Ζ κλίρη ςχμ ποαμόμ θχοάκιρηπ ρςημ ενχςεοική πλεσοά ςξσ έογξσ 
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διαμξοτόμεςαι ίρη με 2H:1Vεμό ρςημ σπήμεμη με 3H:2V. Ρςξ ακοξμόλιξ ςξσ έογξσ 

διαμξοτόμεςαι ηπιϊςεοη και ίρη με 2,5Ζ:1Vκαι ρςιπ δϋξ πλεσοέπ ςξσ έογξσ. 

 

Ληυαμήμαςα πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςημ Σπξτάρη Τ3.3 

Δμδεικςικά και ϊυι πεοιξοιρςικά είμαι: 

- Τξοςχςήπ 

- Αμαςοεπϊμεμξ τξοςηγϊ 

- Υεοραίξπ γεοαμϊπ 

- Ολχςϊπ γεοαμϊπ με ικαμϊ υόοξ τξοςόρεχπ 

- Τξοςηγίδα (κλαπέ) 

- Πσμξσλκϊ 

- Ρσμεογείξ δσςόμ και ενξπλιρμϊπ ασςόμ 

- Λικοϊ ρκάτξπ ή πλχςή ενέδοα εογαρίαπ 

 

Σπξτάρη 3.4καςαρκεσή νϋλιμηπ παραοέλαπ, Ζ/Λ Δγκαςαρςάρειπ και δίκςσα παοξυόμ 

ρςα ρκάτη 

Οεοιλαμβάμει εογαρίεπ έδοαρηπ και καςαρκεσήπ νϋλιμηπ παραοέλαπ και Ζ/Λ 

Δγκαςαρςάρεχμ και δικςϋχμ παοξυόμ ρςα ρκάτη.  

 

Ληυαμήμαςα πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςημ Σπξτάρη Τ3.4 

Δμδεικςικά και ϊυι πεοιξοιρςικά είμαι: 

- Τξοςχςήπ 

- Αμαςοεπϊμεμξ τξοςηγϊ 

- Ασςξκιμξϋμεμξπ αμαδεσςήοαπ ρκσοξδέμαςξπ 

- Αεοξρσμπιερςήπ με δξμηςέπ ρκσοξδέμαςξπ 

- Οοέρα ρκσοξδέμαςξπ 

- Ιαδξτϊοα ξυήμαςα μεςατξοάπ ρκσοξδέμαςξπ 

- Τξοςηγϊ με αμσφχςικϊ μηυαμιρμϊ 

- Λικοϊπ γεοαμϊπ 

- Δνξπλιρμϊπ αμμξβξλήπ 

- Λεςατξοικϊ μέρξ (τξοςηγϊ) 

- Λικοϊ ρκάτξπ ή πλχςή ενέδοα εογαρίαπ 
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Τάρη 4η:Απξκξμιδή ςξσ ενξπλιρμξύ και διάλσρη ςξσ εογξςανίξσ 

Όλεπ ξι εογαρίεπ ςηπ τάρηπ ασςήπ εκςελξϋμςαι παοάλληλα, απξςελξϋμ απλέπ εογαρίεπ 

και δεμ διαυχοίζξμςαι ρε σπξτάρειπ. Ρσγκεκοιμέμα πεοιλαμβάμξμςαι ξι σπξυοεόρειπ 

ςξσ Αμαδϊυξσ μεςά ςημ ξλξκλήοχρη και ποξρχοιμή παοαλαβή ςχμ εογαριόμ για ςημ 

πλήοη απξκαςάρςαρη ςξσ υόοξσ ςξσ εογξςανίξσ. Ξ Αμάδξυξπ απξκιμηςξπξιεί ςξ 

εογξςάνιξ και απξμακοϋμει ϊλεπ ςιπ εογξςανιακέπ εγκαςαρςάρειπ, υεοραία και θαλάρρια 

μηυαμήμαςα, σλικά κ.λ.π., απξκαθιρςόμςαπ και καθαοίζξμςαπ ςξσπ υεοραίξσπ υόοξσπ 

και αταιοόμςαπ ςιπ ςελεσςαίεπ πεοιτοάνειπ και εμπϊδια κσκλξτξοίαπ ποξκειμέμξσ μα 

δξθεί ςξ έογξ ρςημ υοήρη.  

 

Ληυαμήμαςα πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςημ Τάρη Τ4. 

Δμδεικςικά και ϊυι πεοιξοιρςικά είμαι: 

- Δλαρςιυξτϊοξπ γεοαμϊπ  

- Αμαςοεπϊμεμξ ϊυημα 

- Οοξχθηςήπ 
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4 ΓΔΜΘΙΔΡ ΔΘΑΑΝΔΘΡ ΣΓΘΔΘNΖΡ ΙΑΘ ΑΡΤΑΚΔΘΑΡ ΩΜ ΔΠΓΑΕΞΛΔΜΩΜ - ΔΠΓΞΑΝΘΞ 

4.1 Μξμξθεςήμαςα 

Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εκςελεί ςα έογα με αρταλή ςοϊπξ και ρϋμτχμα με ςξσπ 

Μϊμξσπ, Διαςάγμαςα, Αρςσμξμικέπ και λξιπέπ διαςάνειπ και ξδηγίεπ ςηπ Σπηοερίαπ, πξσ 

ατξοξϋμ ςημ σγιειμή και ςημ αρτάλεια ςχμ εογαζξμέμχμ. Δμδεικςικά και ϊυι 

πεοιξοιρςικά, αματέοξμςαι ξι ρυεςικέπ διαςάνειπ: 

- Ζ Σ.Α. ΒΛ5/30428(ΤΔΙ  589 Β/30-6-1980) «Ρήμαμρη εκςελξσμέμχμ έογχμ ρε 

ξδξϋπ εκςϊπ καςξικημέμχμ πεοιξυόμ». 

- ξ Ο.Δ. 778/80 (ΤΔΙ 193Α/80) «Οεοί μέςοχμ αρταλείαπ καςά ςημ εκςέλερη  

ξικξδξμικόμ εογαριόμ» 

- ξ Ο.Δ. 1073(ΤΔΙ 260Α / 81) «Οεοί μέςοχμ αρταλείαπ καςά ςημ εκςέλερη 

εογαριόμ ρε εογξςάνιξ ξικξδξμικόμ και πάρηπ τϋρεχπ έογχμ αομξδιϊςηςαπ 

Οξλιςικξϋ Ληυαμικξϋ» 

- Ζ Σ.Α. ΒΛ5/30058 (ΤΔΙ 121 Β/23-3-1983) «Ρήμαμρη εκςελξσμέμχμ έογχμ ρε 

ξδξϋπ εμςϊπ καςξικημέμχμ πεοιξυόμ». 

- Μ. 1430 (ΤΔΙ 49 Α/84) «Ισοόρειπ ςηπ διεθμξϋπ ρϋμβαρηπ εογαρίαπ πξσ ατξοά 

ρςιπ διαςάνειπ αρταλείαπ ρςημ ξικξδξμή, βιξμηυαμία κλπ. 

- Μ. 1568/85 (ΤΔΙ 177Α / 18-10-85) «Οεοί σγιειμήπ και αρτάλειαπ εογαζξμέμχμ» 

- Ο.Δ. 294/88 (ΤΔΙ 138 Α /88) «Δλάυιρςξπ υοϊμξπ απαρυϊληρηπ ςευμικξϋ 

αρταλείαπ και γιαςοξϋ εογαρίαπ» 

- ξ Ο.Δ. 31/90 (ΤΔΙ 11 Α/90) «Δπίβλεφη ςηπ λειςξσογίαπ, υειοιρμϊπ και ρσμςήοηρη 

μηυαμημάςχμ εκςέλερηπ ςευμικόμ έογχμ». 

- ξ Ο.Δ.395/94 (ΤΔΙ 220 Α /94) «Δλάυιρςεπ ποξδιαγοατέπ Αρτάλειαπ και Σγείαπ 

για ςη υοηριμξπξίηρη ενξπλιρμξϋ εογαρίαπ απϊ ςξσπ εογαζϊμεμξσπ καςά ςημ 

εογαρία ςξσπ, ρε ρσμμϊοτχρη με ςημ ξδηγία 89/655/ΔΞΙ» 

- ξ Ο.Δ. 396/94 (ΤΔΙ 220/94) «Δλάυιρςεπ ποξδιαγοατέπ αρταλείαπ και σγείαπ για 

ςη υοήρη απ’ ςξσπ εογαζξμέμξσπ ενξπλιρμόμ ποξρςαρίαπ καςά ςημ εογαρία, ρε 

ρσμμϊοτχρη με ςημ ξδηγία 89/656/ΔΞΙ». 

- ξ Ο.Δ.  397/94 (ΤΔΙ 221 Α/94) «Δλάυιρςεπ  απαιςήρειπ σγιειμήπ και αρτάλειαπ 

για ςξμ υειοχμακςικϊ  υειοιρμϊ τξοςίχμ, ϊπξσ σπάουει ιδιαίςεοξπ κίμδσμξπ 

βλάβηπ ςηπ οάυηπ και ξρτσψκήπ υόοαπ,  ρε ρσμμϊοτχρη  με ςημ ξδηγία 

90/269/ΔΞΙ» 
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- ξ Ο.Δ. 399/94 (ΤΔΙ 221 Α /94) «Οοξρςαρία ςχμ εογαζξμέμχμ απ’ ςξσπ κιμδϋμξσπ 

πξσ ρσμδέξμςαι με ςημ έκθερη ρε καοκιμξγϊμξσπ  παοάγξμςεπ καςά ςημ εογαρία, 

ρε ρσμμϊοτχρη με ςημ ξδηγία 90/340/ΔΞΙ». 

- ξ Ο.Δ. 6 Α/95 (ΤΔΙ 6 Α/95) «Διξοθόρειπ ρταλμάςχμ ρςα ΟΔ 395/94, 396/94, 

397/94, 398/94, 399/94». 

- ξ Ο.Δ. 105/95 (ΤΔΙ 67 Α/95) «Δλάυιρςεπ ποξδιαγοατέπ για ςημ ρήμαμρη 

αρταλείαπ ή / και σγείαπ  ρςημ εογαρία, ρε ρσμμϊοτχρη  με ςημ ξδηγία 

92/58/ΔΞΙ». 

- ξ Ο.Δ. 16/96 (ΤΔΙ 10 Α/96) «Δλάυιρςεπ ποξδιαγοατέπ σγιειμήπ και αρτάλειαπ 

ρςξσπ υόοξσπ εογαρίαπ, ρε ρσμμϊοτχρη με ςημ ξδηγία 89/654/ΔΞΙ» 

- ξ Ο.Δ. 17/96 (ΤΔΙ 11 Α/796) «Δταομξγή μέςοχμ για ςημ ποξόθηρη ςηπ 

βελςίχρηπ ςηπ σγιειμήπ και αρτάλειαπ ςχμ εογαζϊμεμχμ, ρε ρσμμϊοτχρη με ςημ 

ξδηγία 89/391/ΔΞΙ και 91/383/ΔΞΙ» 

- ξ Ο.Δ. 305/96 (ΤΔΙ 212 Α/96) «Δλάυιρςεπ ποξδιαγοατέπ πξσ ποέπει μα 

εταομϊζξμςαι ρςα ποξρχοιμά ή κιμηςά εογξςάνια έογχμ, ρε ρσμμϊοτχρη  με ςημ 

ξδηγία 92/57/ΔΞΙ» 

- ξ Ο.Δ. 307/86 (ΤΔΙ 135 Α/29-08-1986) « Οοξρςαρία ςηπ σγείαπ ςχμ εογαζξμέμχμ 

πξσ εκςίθεμςαι ρε ξοιρμέμξσπ υημικξϋπ παοάγξμςεπ καςά ςη διάοκεια ςηπ 

εογαρίαπ ςξσπ».  

- ξ Ο.Δ. 77/93 (ΤΔΙ 34 Α/18-03-1993) «Για ςημ ποξρςαρία ςχμ εογαζξμέμχμ απϊ 

τσρικξϋπ, υημικξϋπ και βιξλξγικξϋπ παοάγξμςεπ και ςοξπξπξίηρη και 

ρσμπλήοχρη ςξσ Ο.Δ./ςξπ 307/86 (135/Α) ρε ρσμμϊοτχρη ποξπ ςημ ξδηγία ςξσ 

Ρσμβξσλίξσ 88/642/ΔΞΙ».  

- Ζ Σ.Α. σπ' αοιθ. 3131.1/20/95 (ΤΔΙ 978 Β'/95) πεοί εγκοίρεχπ ςξσ Γεμικξϋ 

Ιαμξμιρμξϋ Κιμέμα με αοιθ. 10 "Για ςιπ καςαδσςικέπ εογαρίεπ", καθόπ επίρηπ και 

ςξσπ διεθμείπ καμξμιρμξϋπ για ςιπ καςαδϋρειπ. 

- Ζ Αο. Οοχς. ΔΘΟΑΔ/ξικ/69/2007 - Δλάυιρςεπ απαιςήρειπ Αρτάλειαπ και Σγείαπ ςχμ 

εογαζξμέμχμ πξσ ποέπει μα ςηοξϋμςαι ρςα εογξςάνια, ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα 

μξμξθερία, και μα πεοιλαμβάμξμςαι ρε έμα Ρυέδιξ Αρτάλειαπ και Σγείαπ (Ρ.Α.Σ) 

- Ζ ΣΑ 6952/ΤΔΙ 420/Β/16.3.2011 Σπξυοεόρειπ και μέςοα για ςημ αρταλή διέλεσρη 

ςχμ πεζόμ καςά ςημ εκςέλερη εογαριόμ ρε κξιμϊυοηρςξσπ υόοξσπ πϊλεχμ και 

ξικιρμόμ πξσ ποξξοίζξμςαι για ςημ κσκλξτξοία πεζόμ 
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- Ξ N3850/2010 (ΤΔΙ 84/Α’/2010) Ιϋοχρη ςξσ κόδικα μϊμχμ για ςημ σγεία και 

αρτάλεια εογαζξμέμχμ 

- Ζ Σ.Α. 14867/825/2014 (ΤΔΙ 1241/Β’/15.05.2014) Απλξπξίηρη διαδικαριόμ 

ςήοηρηπ αουείχμ για θέμαςα αρτάλειαπ και σγείαπ ρςημ εογαρία ρςα ςευμικά έογα 

 

4.2 Ρςξιυεία ςξσ ΡΑΣ -Δογξςάνιξ 

4.2.1 Γεμικά - Υπξυοεώρειπ αμαδόυξσ – Βιβλία Δογξςανίξσ 

Γεμικά ιρυϋξσμ ςα ϊρα αματέοξμςαι ρςη ρυεςική μξμξθερία ϊπχπ ασςή ςοξπξπξιείςαι 

και ιρυϋει καςά ςξ υοϊμξ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ. 

Κϊγχ ςηπ ρπξσδαιϊςηςαπ ςηπ ςηοήρεχπ ςχμ απαιςξσμέμχμ μέςοχμ αρταλείαπ, 

αματέοξμςαι παοακάςχ εμδεικςικά και ϊυι πεοιξοιρςικά ξοιρμέμα ρημεία ςηπ 

Μξμξθερίαπ. 

α. Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα υξοηγεί ρςξ εογαςικϊ ποξρχπικϊ, ρςξ ποξρχπικϊ 

επίβλεφηπ ςηπ Σπηοερίαπ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ Ρσμβξϋλχμ Δπίβλεφηπ και 

Διαυείοιρηπ ετϊρξμ σπάουξσμ), καθόπ και ρε κάθε άλλξ ποϊρχπξ πξσ βοίρκεςαι 

ρςξ υόοξ ςξσ Έογξσ, ςα απαιςξϋμεμα καςά πεοίπςχρη Λέςοα Αςξμικήπ Οοξρςαρίαπ 

(ΛΑΟ) και μα παίομει ϊλα ςα απαοαίςηςα μέςοα ρσλλξγικήπ ποξρςαρίαπ. Δμδεικςικά 

παμχτϊοια (για ςξ υειμόμα), τχρτξοίζξμςα, γιλέκα (για ςξ καλξκαίοι), 

ποξρςαςεσςικά γάμςια, χςξαρπίδεπ, ποξρςαςεσςικά γσαλιά και καπέλα ηλίξσ, 

κξσςιά Οοόςχμ Βξηθειόμ έμα για ςα γοατεία και έμα για κάθε ϊυημα ςξσ 

εογξςανίξσ, μάρκεπ διατϊοχμ ςϋπχμ, ζόμεπ ρσγκοάςηρηπ, ελεγμέμεπ καςά ςξσπ 

διεθμείπ καμξμιρμξϋπ αμαπμεσρςικέπ ρσρκεσέπ ςϋπξσ SCUBA κλπ. 

β. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα μεοιμμήρει για ςημ ςξπξθέςηρη ςχμ καςαλλήλχμ 

πιμακίδχμ ή τχςειμόμ ρημάςχμ επιρήμαμρηπ και απαγϊοεσρηπ ποξρέγγιρηπ 

επικιμδϋμχμ θέρεχμ, καθόπ και ποξειδξπξιηςικόμ και ρσμβξσλεσςικόμ πιμακίδχμ 

ςϊρξ για ςξσπ εογαζϊμεμξσπ, ϊρξ και για ςξσπ κιμξϋμεμξσπ ρςξσπ υόοξσπ ςχμ 

εογξςανίχμ ή /και ρςιπ πεοιξυέπ εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ ή κξμςά ρ’ ασςέπ. Δπίρηπ 

ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα μεοιμμήρει για ςξμ ετξδιαρμϊ ςχμ θέρεχμ εογαρίαπ με 

πϊριμξ μεοϊ, εγκαςαρςάρειπ σγιειμήπ και καθαοιϊςηςαπ, καθόπ επίρηπ μα 

εναρταλίρει μέρα και υόοξσπ  παοξυήπ ποόςχμ βξηθειόμ. 

Ρε κάθε πεοίπςχρη ρςιπ εογξςανιακέπ ςξσ εγκαςαρςάρειπ ϊπξσ θα εκςελερςξϋμ ϊλεπ ξι 

εογαρίεπ ποξκαςαρκεσήπ και ρσμαομξλϊγηρηπ διατϊοχμ ςχμ ρςξιυείχμ πξσ 



ΒΔΚΘΩΡΖ ΙΑΘ ΔΙΡΣΓΥΠΞΜΘΡΛΞΡ ΑΚΘΔΣΘΙΞΣ ΙΑΑΤΣΓΘΞΣ ΛΣΘΙΑ Δ. ΟΠΔΒΔΕΑΡ 

ΡΥΔΔΘΞ ΑΡΤΑΚΔΘΑΡ ΙΑΘ ΣΓΔΘΑΡ  - ΛΖΛΑ  Α 

20 

 

ποξβλέπξμςαι απϊ ςη μελέςη ςξσ έογξσ, ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα δόρει ιδιαίςεοη 

έμταρη ρςξμ ςξμέα ςηπ σγιειμήπ και αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ ρε θέμαςα ϊπχπ : 

i. Δκπαίδεσρη ποξρχπικξϋ 

ii. Απαρυϊληρη ποξρχπικξϋ καςάλληλξσ για κάθε εογαρία 

iii. Δμημέοχρη με γοαπςέπ ξδηγίεπ για ςξσπ κιμδϋμξσπ καςά ςημ εκςέλερη ςχμ 

εογαριόμ και ςξσπ ςοϊπξσπ ποξρςαρίαπ απϊ ασςξϋπ. 

iv. Δκπϊμηρη και εταομξγή ρυεδίξσ δοάρηπ ποξληπςικόμ εμεογειόμ 

ποξρςαρίαπ  έμαμςι πάρηπ τϋρεχπ θεξμημιόμ και τχςιάπ. 

v. Δκπϊμηρη και ςήοηρη ποξγοάμμαςξπ επιθεχοήρεχμ / ελέγυχμ ρςιπ θέρειπ 

εογαρίαπ για ςημ πιρςή εταομξγή ςχμ μέςοχμ αρταλείαπ απϊ ςξσπ 

εογαζξμέμξσπ. 

vi. Ιαςαλληλϊληςα ενξπλιρμξϋ 

vii. Δπιδίχνη ρσμευξϋπ βελςίχρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ αρτάλειαπ ςηπ εογαρίαπ 

 

Πηςά καθξοίζεςαι ϊςι, αμενάοςηςα απϊ ϊλα ςα παοαπάμχ, ξ Αμάδξυξπ παοαμέμει μϊμξπ 

και απξκλειρςικά σπεϋθσμξπ για ςημ αρτάλεια ςχμ εογαζξμέμχμ ρςα έογα και είμαι 

δική ςξσ εσθϋμη η σλξπξίηρη καςϊπιμ σπξδείνεχμ ςχμ αομξδίχμ μηυαμικόμ, 

ρσμςξμιρςόμ και ςευμικόμ αρταλείαπ ςχμ εμδεδειγμέμχμ μέςοχμ αρταλείαπ και η 

ςήοηρη ςχμ ρυεςικόμ καμξμιρμόμ. Για θέμαςα ποϊληφηπ αςσυημάςχμ ιρυϋξσμ γεμικά 

ϊρα ξοίζξμςαι απϊ ςημ Δλλημική Μξμξθερία και ρε πεοιπςόρειπ πξσ δεμ ποξβλέπξμςαι 

απϊ ασςή, θα εταομϊζξμςαι ξι διεθμείπ καμξμιρμξί ποξλήφεχπ αςσυημάςχμ. 

Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει ακϊμη μα παίομει ϊλα ςα εμδευϊμεμα μέςοα για ςημ απξτσγή 

ζημιόμ και αςσυημάςχμ απϊ ςημ υοήρη επικίμδσμχμ σλικόμ, ϊπχπ π.υ. αρβέρςη, 

ςηγμέμη σπέοθεομη πίρρα κλπ, ρσρςήμαςα ρσμαγεομξϋ για ςημ απξμάκοσμρη αςϊμχμ 

απϊ ςξσπ υόοξσπ επικίμδσμχμ εογαριόμ και βαοέχμ μηυαμημάςχμ, λήφη 

ποξρςαςεσςικόμ μέςοχμ για σπεοκείμεμεπ ή παοακείμεμεπ καςαρκεσέπ και ιδιξκςηρίεπ 

κλπ. 

Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μέρα ρε ςοιάμςα (30) ημέοεπ απϊ ςημ σπξγοατή ςξσ 

ρσμτχμηςικξϋ μα καςαθέρει ρςξμ ΙςΔ ςεϋυξπ ρςξ ξπξίξ θα πεοιλαμβάμεςαι ςξ σπ’ ασςξϋ 

σπξγοατϊμεμξσ Ρυέδιξ Αρτάλειαπ και Σγείαπ (Ρ.Α.Σ.) καθόπ και ξ Τάκελξπ Αρτάλειαπ 

και Σγείαπ (Τ.Α.Σ.) για ςξ ρϋμξλξ ςξσ Έογξσ πξσ αμαλαμβάμει. α εμ λϊγχ ρςξιυεία θα 

είμαι ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Ο.Δ. 305/96 και για ςημ ρϋμςανή ςξσπ θα λητθξϋμ 

σπϊφη ξ ακοιβήπ ενξπλιρμϊπ και μεθξδξλξγία καςαρκεσήπ πξσ θα επιλένει μα 
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υοηριμξπξιήρει ξ Αμάδξυξπ και εγκοιθεί απϊ ΙςΔ, ςξ αμαλσςικϊ Υοξμξδιάγοαμμα ςξσ 

έογξσ ϊπχπ ςξϋςξ ςελικά θα εγκοιθεί απϊ ςημ Δ/μξσρα Σπηοερία ϊλεπ ξι απαιςήρειπ και 

ξι ποξωπξθέρειπ για ςημ αρταλή εκςέλερη ςχμ εογαριόμ πξσ ςίθεμςαι με ςξ παοϊμ 

Ρ.Α.Σ. ετ’ ϊρξμ η εκςέλερη ςχμ εογαριόμ ασςόμ δεμ εγκοίμεςαι απϊ ςημ Δ/μξσρα 

Σπηοερία μα γίμει καςά ςοϊπξ διάτξοξ, και ςέλξπ ϊλξι ξι Μϊμξι, Ο/Δςα, Ξδηγίεπ, 

Διαςάνειπ και Ιαμξμιρμξί για ςημ Αρτάλεια και Σγεία ςχμ εογαζξμέμχμ ϊπχπ ασςξί θα 

ιρυϋξσμ καςά ςξμ υοϊμξ σπξγοατήπ ςξσ Δογξλαβικξϋ Ρσμτχμηςικξϋ. 

Ακϊμη θα ποέπει μα είμαι πάμςξςε διαθέριμα ποξπ έλεγυξ απϊ ςξσπ αομϊδιξσπ 

κοαςικξϋπ και μη τξοείπ ςα θεχοημέμα ή μη βιβλία πξσ απαιςεί η μξμξθερία : 

1. Ζμεοξλϊγιξ Λέςοχμ Αρταλείαπ (Μ 1396/83 και Ο.Δ. 1073/1981) 

2. Βιβλίξ Γοαπςόμ Σπξδείνεχμ ευμικξϋ Αρταλείαπ και Γιαςοξϋ  Δογαρίαπ (ετϊρξμ 

απαιςείςαι)  (Μ. 1568/1985). (ξ 1 και ςξ 2 μπξοεί μα ςηοξϋμςαι μαζί ρϋμτχμα με 

ςημ Σ.Α. 14867/825/2014  - ΤΔΙ 1241/Β’/15.05.2014) 

3. Βιβλίξ αςσυημάςχμ – Ιαςάλξγξπ αςσυημάςχμ (Μ. 1568/1985 και ΟΔ 17/1996) 

4. Θαςοικξί τάκελξι – Βιβλιάοιξ επαγγελμαςικξϋ κιμδϋμξσ (Μ. 1568/1985 και ΟΔ 

17/9196) 

5. Έγγοατα πιρςξπξίηρηπ ικοιχμάςχμ και ξδηγίεπ ρσμαομξλϊγηρηπ (ΙΣΑ 

16440/Τ.10.4/445/1993). 

6. Αμςίγοατα ςχμ αδειόμ υειοιρςόμ μηυαμημάςχμ έογχμ 

7. Ληςοόξ – καςάλξγξπ μηυαμημάςχμ εογξςανίξσ (άδειεπ κσκλξτξοίαπ, πιρςξπξιηςικά 

μασριπλξΐαπ για ςα πλχςά, πιρςξπξιήρειπ καςαλληλϊςηςαπ, εγυειοίδια λειςξσογίαπ-

ρσμςήοηρηπ ρςα ελλημικά, βιβλίξ ρσμςήοηρηπ κλπ).  

Δίμαι εσμϊηςξ ϊςι ξ καςαμεοιρμϊπ αομξδιξςήςχμ και εσθσμόμ ςχμ παοαγϊμςχμ ςξσ 

Αμαδϊυξσ ςξσ Έογξσ, ςσυϊμ σπεογξλάβχμ, επιβλεπϊμςχμ μηυαμικόμ 

ασςξαπαρυξλξσμέμχμ και εογαζξμέμχμ ποέπει μα γίμεςαι πάμςξςε ρϋμτχμα με ςημ 

ιρυϋξσρα μξμξθερία. 

 

4.2.2 Απαοαίςηςα μέςοα για ςημ αμςιμεςώπιρη πσοκαγιώμ 

 

Ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα πάοει ϊλα ςα απαοαίςηςα μέςοα για ςημ αμςιμεςόπιρη 

πσοκαγιόμ ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ςχμ εογξςανιακόμ υόοχμ, ρςξσπ ςϊπξσπ εκςέλερηπ ςχμ 

εογαριόμ και ρςξ πεοιβάλλξμ. Δμδεικςικά αματέοξμςαι ςα ακϊλξσθα: 

α. Μα διαθέςει εγκαςάρςαρη καςάλληλξσ ενξπλιρμξϋ πσοϊρβερηπ. 
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β. Μα τοξμςίζει για ςξμ πεοιξδικϊ καθαοιρμϊ (απξφίλχρη) ςχμ υόοχμ απϊ ςα 

πάρηπ τϋρεχπ εϋτλεκςα σλικά και αμςικείμεμα. 

γ. Μα μημ ποαγμαςξπξιεί εογαρίεπ κξλλήρεχμ ή άλλεπ αμξικςήπ πσοάπ κξμςά ρε 

εϋτλεκςα αμςικείμεμα ή κξμςά ρε υόοξσπ κασρίμχμ ή άλλχμ εϋτλεκςχμ σλόμ ςξσ 

εογξςανίξσ και γειςξμικόμ ιδιξκςηριόμ πξσ αμήκξσμ ρε ςοίςξσπ, υχοίπ μα παίομει ςα 

εμδεικμσϊμεμα μέςοα. 

 

4.2.3 Γεμικξί καμόμεπ εογξςανίξσ 

 

Ξ Αμάδξυξπ καςαρκεσήπ αμαμέμεςαι μα ξοίρει ρατείπ καμϊμεπ και διαδικαρίεπ για ϊλξσπ 

ςξσπ εογαζξμέμξσπ και επιρκέπςεπ ρςξ εογξςάνιξ. Δμδεικςικά και ϊυι πεοιξοιρςικά 

αματέοξμςαι ξι παοακάςχ γεμικξί καμϊμεπ αρταλείαπ εογξςανίξσ είςε ασςϊ είμαι ρε 

υεοραία ζόμη είςε ρςξ πλχςϊ ρσμεογείξ πξσ θα ρσρςήρει ξ Αμάδξυξπ ρςα πλαίρια ςηπ 

εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ ςξσ έογξσ, είςε ρε ξπξιξδήπξςε άλλξ ρημείξ ϊπξσ θα 

βοίρκεςαι ςξ ποξρχπικϊ και ξ ενξπλιρμϊπ ςξσ: 

 Ιάθε άςξμξ ρςξ εογξςάνιξ ποέπει μα ςηοεί ςξσπ καμϊμεπ αρταλείαπ και σγείαπ 

ρςξ έογξ πξσ ςξ ατξοξϋμ. 

 Δεμ θα αμαςίθεςαι δξσλειά ρε καμέμα άςξμξ αμ δεμ είμαι ρχμαςικά και 

πμεσμαςικά καςάλληλξ γι’ ασςήμ. 

 Όλα ςα άςξμα ρςξ εογξςάνιξ ποέπει μα τξοξϋμ καςάλληλξ κοάμξπ αρταλείαπ. 

Δναιοξϋμςαι ξι υόοξι ςχμ γοατείχμ, σγιειμήπ και αμάπασρηπ. 

 Όλα ςα άςξμα ρςξ Δογξςάνιξ ποέπει μα τξοξϋμ καςάλληλα σπξδήμαςα. Ζ 

ελάυιρςη απαίςηρη αρταλείαπ για ςα σπξδήμαςα είμαι μα έυξσμ ποξρςαςεσςική 

μεςαλλική επέμδσρη για ςα δάκςσλα και ρςη ρϊλα. 

 Ζ αρταλήπ ποξρέγγιρη και ένξδξπ ποέπει μα εναρταλίζεςαι ρε ϊλεπ ςιπ θέρειπ 

εογαρίεπ και υόοξσπ. 

 Όλα ςα άςξμα ποέπει μα ρσμμξοτόμξμςαι με ςιπ ξδηγίεπ ςηπ ρήμαμρηπ 

αρταλείαπ ςξσ Δογξςανίξσ. 

 Τχςιέπ με ρκξπϊ ςημ θέομαμρη δεμ επιςοέπξμςαι ρςξ Δογξςάνιξ. 

 Απαγξοεϋεςαι η υοήρη αλκξϊλ ρςξσπ υόοξσπ ςξσ εογξςανίξσ. 

 Ιαμέμα άςξμξ δεμ θα νεκιμά ςημ εογαρία ςξσ εάμ δεμ είμαι καςάλληλα μςσμέμξ. 

Ξι εογαζϊμεμξι δεμ επιςοέπεςαι μα τξοξϋμ ταοδιά νεκξϋμπχςα οξϋυα, ρξοςπ 

και μα είμαι γσμμξί απϊ ςη μέρη και πάμχ. 
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 Ιαμέμα άςξμξ δεμ επιςοέπεςαι μα επαμαποξρδιξοίρει, απξμακοϋμει, 

ςοξπξπξιήρει, υαλάρει, καςαρςοέφει ξπξιαδήπξςε ρήμαμρη ή ενξπλιρμϊ 

αρταλείαπ. 

 Όλξι ξι εογαζϊμεμξι είμαι σπξυοεχμέμξι μα αματέοξσμ ξπξιαδήπξςε αμαρταλή 

καςάρςαρη εογαρίαπ και μα απεσθσμθξϋμ για βξήθεια εάμ δεμ μπξοξϋμ μα ςημ 

ελέγνξσμ μϊμξι ςξσπ. 

 ξ εογξςάνιξ ποέπει μα διαςηοείςαι καθαοϊ. Όλα ςα ρκξσπίδια ποέπει μα 

εμαπξςίθεμςαι ρςξσπ παοευϊμεμξσπ κάδξσπ απξοοιμμάςχμ. 

 Ιαμία εογαρία μα μημ νεκιμά εάμ δεμ σπάουει ξ καςάλληλξπ τχςιρμϊπ. 

 Λϊμξ ενξσριξδξςημέμα άςξμα μα υειοίζξμςαι ςξμ ενξπλιρμϊ ςξσ εογξςανίξσ. 

 Όλξι ξι επιρκέπςεπ ρςξ εογξςάνιξ ποέπει μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ άςξμξ πξσ 

γμχοίζει ςξσπ υόοξσπ ςξσ εογξςανίξσ και μα ρσμμξοτόμξμςαι με ςιπ ξδηγίεπ 

ςξσ. 

Ρημειόμεςαι ϊςι ρε πεοίπςχρη αμςίθερηπ γεμικξϋ καμϊμα αρταλείαπ με ειδικϊ, ςϊςε ιρυϋ 

έυει ξ ειδικϊπ. Οεοαιςέοχ διεοεϋμηρη ποέπει μα διεμεογείςαι ετϊρξμ κοιθεί 

απαοαίςηςξ. 

Ζ ποϊρβαρη ρςξ έογξ θα γίμεςαι απϊ ποξρχοιμϊ δοϊμξ πξσ θα καςαρκεσάρει ξ 

Αμάδξυξπ. Ρςα ρημεία ειρϊδξσ - ενϊδξσ ποέπει μα ςξπξθεςηθεί ρήμαμρη ποξειδξπξίηρηπ 

ςχμ διεουϊμεμχμ (πληοξτξοιακέπ πιμακίδεπ ΟΠΞΡΞΥΖ! ΔΘΡΞΔΞΡ - ΔΝΞΔΞΡ ΞΥΖΛΑΩΜ 

ΔΠΓΞΑΝΘΞΣ). 

 

4.2.4 Γεμική διάςανη εογξςανίξσ - υώοξι εκτόοςωρηπ - υώοξι απόθερηπ σλικώμ 

έογξσ και άυοηρςωμ σλικώμ 

 

Ξ εογξςανιακϊπ υόοξπ θα ποέπει μα έυει καςάλληλεπ διαρςάρειπ για ςημ ποξρχοιμή 

τϋλανη και ςημ επαματϊοςχρη ςχμ λαςξμικόμ σλικόμ πξσ ποϊκειςαι μα 

υοηριμξπξιηθξϋμ ρςξ έογξ. Δτϊρξμ δεμ σπάουει επάοκεια διαρςάρεχμ ςξσ 

εογξαςανιακξϋ υόοξσ ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα οσθμίρει καςάλληλα ςημ αλληλξσυία 

ςχμ εογαριόμ ςξσ όρςε ςα σλικά πξσ απξςίθεμςαι ποξρχοιμά ρςημ εογξςανιακή ζόμη 

μα ξδηγξϋμςαι ρςξμ καςάλληλξ υοϊμξ ρςημ θέρη ςξσ έογξσ για ςελική ςξπξθέςηρη. 

Για ςη διάθερη ςχμ απξοοιμμάςχμ καθόπ και ςη απξκξμιδή ςχμ ποξψϊμςχμ καθαοιρμξϋ 

ςξσ πσθμέμα και εκρκατόμ ποέπει μα λητθεί σπϊφη η κείμεμη μξμξθερία και ξι 

ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ πξσ ατξοξϋμ ρςημ Οοξρςαρία ςξσ Οεοιβάλλξμςξπ. 
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Ξι υοήρςεπ ςχμ επικίμδσμχμ σλικόμ θα είμαι γμόρςεπ ςχμ απαιςήρεχμ αρταλξϋπ 

απξθήκεσρηπ, ρήμαμρηπ αρταλείαπ και υοήρηπ πξσ είμαι απαοαίςηςεπ για ςημ εογαρία 

επιςϊπξσ ςξσ έογξσ. 

Σπεμθσμίζξμςαι ρςξμ Αμάδξυξ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ ξι απαιςήρειπ Οοξρςαρίαπ 

Οεοιβάλλξμςξπ, ρϋμτχμα με ςιπ ξπξίεπ κάθε είδξσπ ρκξσπίδια, άυοηρςα σλικά, παλαιά 

αμςαλλακςικά και μηυαμήμαςα, λάδια παμςϊπ είδξσπ, εμέμαςα κ.λ.π. απξςελξϋμ 

ελεγυϊμεμα απξοοίμμαςα και θα ποέπει μα απξμακοϋμξμςαι απϊ ςξ εογξςάνιξ, η δε 

διάθερη ςξσπ θα γίμεςαι ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ. 

Απαγξοεϋεςαι η οϋπαμρη ςχμ επιταμειακόμ και σπξγείχμ μεοόμ απϊ κάθε είδξσπ 

λάδια, καϋριμα κλπ. Ξμξίχπ απαγξοεϋεςαι η απϊοοιφη παλαιόμ λαδιόμ επί ςξσ 

εδάτξσπ. Ζ διαυείοιρη ςχμ μεςαυειοιρμέμχμ ξοσκςέλαιχμ θα ποέπει μα γίμεςαι 

ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία πεοί διαυείοιρηπ και διάθερηπ και για ςα σγοά 

απϊβληςα θα εταομϊζξμςαι ξι εκάρςξςε Απξτάρειπ ςηπ Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ 

 

4.2.5 Πληοξτξοίεπ εογξςανίξσ 

 

Ξι ενήπ ελάυιρςεπ πληοξτξοίεπ θα παοξσριάζξμςαι επιςϊπξσ ςξσ έογξσ: 

• Οξλιςική Αρταλείαπ ςξσ Αμάδξυξσ καςαρκεσήπ. 

• Ηέρη κξσςιόμ ποόςχμ βξηθειόμ. 

• Ρυέδιξ εκκέμχρηπ εογξςανίξσ ρε πεοίπςχρη πσοκαγιάπ, ρειρμξϋ, πλημμϋοαπ. 

• ασςϊςηςα και θέρη αςϊμχμ πξσ παοέυξσμ ποόςεπ βξήθειεπ και αμαπληοχςόμ. 

• Δκ ςχμ ποξςέοχμ γμχρςξπξίηρη. 

• Υοξμξδιάγοαμμα ρσρκέφεχμ για θέμαςα αρταλείαπ εογξςανίξσ. 

• Ηέρη πληριέρςεοξσ Μξρξκξμείξσ ρςξ έογξ. 

 

4.2.6 Υγιειμή – Α’  Βξήθειεπ ρςξ Δογξςάνιξ 

 

ξ ρυέδιξ ποόςχμ βξηθειόμ και ςξ εγυειοίδιξ ποόςχμ βξηθειόμ ποέπει μα αμαπςσυθεί 

και μα ποξραοςηθεί ρςξ ΡΑΣ. Γεμικά ιρυϋξσμ ςα ϊρα ποξβλέπξμςαι ρςημ ιρυϋξσρα 

μξμξθερία και ρσμπληοχμαςικά αματέοξμςαι ςα παοακάςχ εμδεικςικά και ϊυι 

πεοιξοιρςικά:  

 Οοέπει μα εναρταλίζεςαι η δσμαςϊςηςα παοξυήπ α’ βξηθειόμ αμά πάρα ρςιγμή 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ και ςξσ ειδικά εκπαιδεσμέμξσ ποξρχπικξϋ 
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 Δάμ είμαι απαοαίςηςξ απϊ ςξ μέγεθξπ ςξσ εογξςανίξσ μα σπάουει υόοξπ α’ 

βξηθειόμ ετξδιαρμέμξπ με ςιπ απαοαίςηςεπ εγκαςαρςάρειπ και σλικά και 

ρημαρμέμξπ ρϋμτχμα με ςξ Ο.Δ. 105/95 

 Ρςξ εογξςάνιξ ποέπει μα σπάουει ταομακείξ για ςημ παοξυή α’ βξηθειόμ, ρε 

θέρη εϋκξλα ποξριςή.  

ξ ταομακείξ ποέπει μα πεοιλαμβάμει κας’ ελάυιρςξμ ςα ενήπ: 

ΔΘΔΞΡ   ΔΛΑΥΘΑ 

Ρκεϋαρμα για κάφιμξ 1 

Δρπμεϋριμη αμμχμία 1 

Απξρςειοχμέμεπ γάζεπ (κξσςιά 5, 10 και 

15 εκ)  

1 

Δπίδερμξι γάζαπ 0,10 x 2,50 εκ  2 

οιγχμικξί επίδερμξι 1 

Κεσκξπλαρς οξλϊ 2 

Φαλίδι 1 

Ύταρμά λεπςϊ καθαοιρμξϋ 

(Cleaningtissue)  

1 

Αμςιρηπςικϊ διάλσμα (Λεοκξσοξυοόμ)  1 

Σγοϊ ραπξϋμι ρε πλαρςική ρσμπιερμέμη 

τιάλη  

1 

Δλαρςικϊπ επίδερμξπ 1 

Αμςιψρςαμιμική αλξιτή 1 

Ρπαρμξλσςικϊ 1 

Αμςιξτικϊπ ξοϊπ 1 

Δμαίριμξ κξοςιζξμξϋυξ ρκεϋαρμα ςχμ 100 

mg.  

1 

Ρϋοιγγεπ πλαρςικέπ μιαπ υοήρεχπ ςχμ 5 cc 2-3 

Ρϋοιγγεπ πλαρςικέπ μιαπ υοήρεχπ ςχμ 10 

cc 

2-3 

Διρκία αμςιδιαοοξψκά 1 

Διρκία αμςιϊνιμα  1 

Τσλλάδιξ με ξδηγίεπ α’ βξηθειόμ  1 

Πίμακαπ 4-1: Πεοιευόμεμα εογξςανιακξύ ταομακείξσ 
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Δμδείκμσςαι εμπλξσςιρμϊπ  ςξσ ταομακείξσ με πεοιρρϊςεοα είδη αμ η τϋρη ςξσ 

έογξσ, ξι ρσμθήκεπ και ξι διαταιμϊμεμξι κίμδσμξι ςξ απαιςξϋμ 

 Μα λαμβάμξμςαι μέςοα για ςη μεςατξοά εογαζϊμεμξσ ρε πεοίπςχρη αςσυήμαςξπ  

 Μα σπάουει ρε ϊλα ςα μέοη πξσ είμαι απαοαίςηςξ απϊ ςιπ ρσμθήκεπ εογαρίαπ 

σλικϊ Α’ βξηθειόμ 

 Ζ διεϋθσμρη και ξ αοιθμϊπ ςηλετόμξσ ςηπ ςξπικήπ σπηοερίαπ παοξυήπ ποόςχμ 

βξηθειόμ ποέπει μα επιρημαίμεςαι εσκοιμόπ 

 

4.2.7 Δπιρκέπςεπ 

 

Ρε ϊλξσπ ςξσπ επιρκέπςεπ ποέπει μα παοέυξμςαι ξδηγίεπ για ςημ αρτάλεια, ξ 

απαοαίςηςξπ ενξπλιρμϊπ (κοάμξπ, παπξϋςρια αρταλείαπ, τχρτξοίζξμ γιλέκξ κλπ.) και 

σπεϋθσμξπ ρσμξδϊπ ρςξ έογξ. 

Ξι επιρκέπςεπ ξτείλξσμ μα ρσμμξοτόμξμςαι με ποξθσμία ρςξσπ καμϊμεπ αρτάλειαπ. 

- Δπιρήμαμρηπ κιμδϋμχμ 

- Οσοαρτάλειαπ και εκκέμχρηπ 

- Ξδικέπ 

Ζ ρήμαμρη ποέπει μα διαςηοείςαι ρε άοιρςη καςάρςαρη, μα είμαι εσκοιμήπ και μα μη 

δημιξσογεί 

ρϋγυσρη ρςξ ποξρχπικϊ και ςξσπ επιρκέπςεπ ςξσ εογξςανίξσ. 

 

4.2.8 Σσμξπςικά Μέςοα Υγιειμή και Αρτάλεια και Αρτάλεια ςωμ Δογαζξμέμωμ 

 

Για ςημ σγιειμή και αρτάλεια ςχμ εογαζξμέμχμ ποξςείμεςαι μα λαμβάμξμςαι ςα 

ακϊλξσθα μέςοα: 

1. Οοξληπςική υοήρη υημικόμ ρκεσαρμάςχμ για ςημ καςαπξλέμηρη ειδόμ ϊπχπ 

ςοχκςικά, τίδια, ρκξοπιξί κ.ά. πξσ μπξοεί μα εμταμιρθξϋμ ρςιπ πεοιξυέπ ςχμ 

εογαριόμ (ασςϊ μπξοεί μα εταομϊζεςαι ετϊρξμ εμταμιρςεί ποϊβλημα). 

2. Κήφη μέςοχμ ποξρςαρίαπ απϊ ςξσπ εογαζξμέμξσπ ποξκειμέμξσ μα μημ έοθξσμ ρε 

επατή με είδη ασςά, αλλά και με ςα απϊβληςα πξσ έυξσμ διαςεθεί. Δίμαι 

επιβεβλημέμη η υοήρη υξμςοόμ αδιάβοξυχμ γαμςιόμ καθόπ και φηλόμ 

αδιάβοξυχμ σπξδημάςχμ (π.υ. γαλϊςρεπ), ϊπχπ επίρηπ τξομόμ εογαρίαπ. 
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3. Ρσυμή αμςικαςάρςαρη ςχμ τθαομέμχμ μέρχμ ποξρςαρίαπ 

4. Ρυξλαρςικϊ καθάοιρμα ςξσ ιμαςιρμξϋ και ςχμ σπξδημάςχμ πξσ μξλϋμθηκαμ απϊ 

ςα γεχογικά τάομακα σγιειμξλξγικήπ ρημαρίαπ ή/και απϊ ςα απϊβληςα. 

5. α υοηριμξπξιξϋμεμα για ςιπ εογαρίεπ διαμϊοτχρηπ (διεσθέςηρη 

απξοοιμμαςικξϋ αμαγλϋτξσ) μηυαμήμαςα ρσμιρςάςαι μα διαθέςξσμ κλειρςέπ, 

ρςαθεοέπ και αεοιζϊμεμεπ καμπίμεπ ξδηγξϋ. 

6. Οαοϊλξ ςξμ μικοϊ κίμδσμξ αμάπςσνηπ πσοκαγιάπ ρςη τάρη ασςή, ποέπει μα 

σπάουξσμ ξοιρμέμα ςευμικά μέρα πσοϊρβερηπ. Για ςημ καςαπξλέμηρη 

εμδευϊμεμχμ πσοκαγιόμ θα ποέπει μα διαςηοξϋμςαι ρςξ υόοξ εογαρίαπ πεοίπξσ 

300 m3 αδοαμξϋπ εδατικξϋ σλικξϋ. 
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{1}

{2}
Φ3,1

Φ3,2

Φ3,3
Φ3,4

{4}
Φάση 1η Φάση 2η Φάση 4η

Κίνδυνοι Πηγές    κινδύνων Φ3,1 Φ3,2 Φ3,3 Φ3,4
01000. Αστοχίες εδάφους
01100 Φυσικά πρανή Ο1101 Κατολίσθηση Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης

Ο1102 Αποκολλησεις Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας
Ο1103 Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός
Ο1104 Δυναμική επιφόρτιση Φυσική αιτία
Ο1105 Δυναμική επιφόρτοση Ανατινάξεις
Ο1106 Δυναμική επιφόρτιση Κινητός εξοπλισμός

01200. Τεχνητά πρανή Ο1201 Κατάρρευση Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 2 2 2 2 1
            & Εκσκαφές Ο1202 Αποκολήσεις Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας 3 2 3 2

Ο1203 Στατική επιφόρτιση Υπερύψωση
Ο1204 Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός 1 1 1 1
Ο1205 Δυναμική επιφόρτιση Φυσική αιτία 2 1 1 1
Ο1206 Δυναμική επιφόρτιση Ανατινάξεις
Ο1207 Δυναμική επιφόρτιση Κινητός εξοπλισμός 1 1
Ο1208 Κατάρευση πρανούς από απόπλυση υλικού λόγω κυμ. 2 2 2 2

01300. Υπόγειες εκσκαφές Ο1301 Καταπτώσεις οροφής/πορείων Ανυποστήλωτα τμήματα
Ο1302 Καταπτώσεις οροφής/πορείων Ανεπαρκής υποστήλωση
Ο1303 Καταπτώσεις οροφής/πορείων Καθυστερημένη υπ/λωση
Ο1304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής

01400. Καθιζήσεις Ο1401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές
Ο1402 Προυπάρχουσα υπόγεια κατασκευή
Ο1403 Διάνοιξη υπογείου έργου
Ο1404 Ερπυσμός
Ο1405 Γεωλογικές/γεωχημικές μεταβολές
Ο1406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα
Ο1407 Υποσκαφή/απόπλυση
Ο1408 Στατική επιφόρτιση
Ο1409 Δυναμική καταπόνηση-φυσική αιτία
Ο1410 Δυναμική καταπόνηση-ανθρωπογενή αιτία

01500. Άλλη πηγή Ο1501

Διαμόρφωση λιθόρριπτης διατομής επέκτασης προσήνεμου μώλου
Κατασκευή ξύλινης πασαρέλας, Η/Μ Εγκαταστάσεις και δίκτυα παροχών στα σκάφη 

Ύφαλες & έξαλες εργασίες αποκατάστασης διατομής θωράκισης υπήνεμου μώλου
Φ

Α
Σ

Ε
ΙΣ

Ε
Ρ

ΓΑ
Σ

ΙΑ
Σ

Προκαταρκτικές εργασίες, εγκατάσταση εργοταξίου σε θέση εγγύς ή 
και εντός της λιμενικής εγκατάστασης Μύτικα

{3}

Επέκταση και ανακατασκευή υπήνεμου μώλου, λιθόρριπτη 
(εξ΄ολοκλήρου) επέκταση προσήνεμου μώλου, κατασκευή κλίνης 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων και 
δικτύου παροχών στα σκάφη 

Φάση 3η

Αποκομιδή εξοπλισμού και διάλυση του εργοταξίου

Ανακατασκευή της εξωτερικής θωράκισης του προσήνεμου μώλου

Σκυροδέματα – προκατασκευασμένα στοιχεία κρηπιδωμάτων και κλίνης 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, διάστρωση λιθορριπών κλίνης 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, προφυλακτήριο τοιχίο υπήνεμου μώλου

28
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{1}

{2}
Φ3,1

Φ3,2

Φ3,3
Φ3,4

{4}
Φάση 1η Φάση 2η Φάση 4η

Κίνδυνοι Πηγές    κινδύνων Φ3,1 Φ3,2 Φ3,3 Φ3,4

Διαμόρφωση λιθόρριπτης διατομής επέκτασης προσήνεμου μώλου
Κατασκευή ξύλινης πασαρέλας, Η/Μ Εγκαταστάσεις και δίκτυα παροχών στα σκάφη 

Ύφαλες & έξαλες εργασίες αποκατάστασης διατομής θωράκισης υπήνεμου μώλου
Φ

Α
Σ

Ε
ΙΣ

Ε
Ρ

ΓΑ
Σ

ΙΑ
Σ

Προκαταρκτικές εργασίες, εγκατάσταση εργοταξίου σε θέση εγγύς ή 
και εντός της λιμενικής εγκατάστασης Μύτικα

{3}

Επέκταση και ανακατασκευή υπήνεμου μώλου, λιθόρριπτη 
(εξ΄ολοκλήρου) επέκταση προσήνεμου μώλου, κατασκευή κλίνης 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων και 
δικτύου παροχών στα σκάφη 

Φάση 3η

Αποκομιδή εξοπλισμού και διάλυση του εργοταξίου

Ανακατασκευή της εξωτερικής θωράκισης του προσήνεμου μώλου

Σκυροδέματα – προκατασκευασμένα στοιχεία κρηπιδωμάτων και κλίνης 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, διάστρωση λιθορριπών κλίνης 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, προφυλακτήριο τοιχίο υπήνεμου μώλου

02000.    Κίνδυνοι  από εργοταξιακό εξοπλισμό
02100.  Κίνηση  οχημάτων, Ο2101 Συγκρούσεις οχήματος -οχήματος 1 1 1 1 1 1 1
            μηχανημάτων και Ο2102 Συγκρούσεις οχήματος -προσώπων 2 1 1 1 1 1 2
            πλωτών μέσων Ο2103 Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου 1 1 1 1

Ο2104 Συνθλίψεις  μεταξύ οχήματος  - oχήματος 1 1 1 1 1 1 1
Ο2105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού εμποδίου 1 2 2 1
Ο2106 Ανεξέλεγκτη κίνηση βλάβες συστημάτων
Ο2107 Ανεξέλεγκτη κίνηση - ελλειπής ακινητοποίηση - ανατροπή 1 2 2 1
Ο2108 Μέσα σταθερής τροχιάς Ανεπαρκής προστασία
Ο2109 Μέσα σταθερής τροχιάς - Εκτροχιασμός

02200.  Ανατροπή οχημάτων Ο2201 Ασταθής έδραση 1 1 1 1 1 1 1
               και μηχανημάτων Ο2202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου 1 1 1 1 1 1 1

Ο2203 Έκκεντρη φόρτωση 1 2 2 2 2 2 1

Ο2204 1 2 2 2 2 2 1

Ο2205 Υπερφόρτωση 1 1 1 1 1 1
Ο2206 Μεγάλες ταχύτητες

02300. Μηχανήματα Ο2301 Στενότητα χώρου
με κινητά  μέρη Ο2302 Βλάβη συστημάτων κίνησης 1 1 1 1 1 1

Ο2303 Ανεπαρκής κάλυψη κινούμενων τμημάτων-πτώσης 1 1 1 1 1 1
Ο2304 Ανεπαρκής κάλυψη  τμημάτων-παγίδευσης μελών 1 1 1 1 1 1
Ο2305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματα τους 

02400. Εργαλεία χειρός Ο2401 Διατρητικά και κρουστικά εργαλεία 2 2 2 2
Ο2402 Εργασίες αγκύρωσης εξοπλισμού 2
Ο2403

02500. Υποβρύχιες Ο2501 Αστοχία εξοπλισμού παροχής οξυγόνου 2 2 2 2
            εργασίες Ο2502 Τραυματισμός δύτη από διαπλέον σκάφος 2 2 2 2

Ο2503 1 1 1 1

Εργασία σε πρανές, κρηπιδοτοίχους, μώλους κοντά σε 
θάλασσα

Τραυματισμός δύτη από εξοπλισμό χειριζόμενο από την 
στεριά
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{1}

{2}
Φ3,1

Φ3,2

Φ3,3
Φ3,4

{4}
Φάση 1η Φάση 2η Φάση 4η

Κίνδυνοι Πηγές    κινδύνων Φ3,1 Φ3,2 Φ3,3 Φ3,4

Διαμόρφωση λιθόρριπτης διατομής επέκτασης προσήνεμου μώλου
Κατασκευή ξύλινης πασαρέλας, Η/Μ Εγκαταστάσεις και δίκτυα παροχών στα σκάφη 

Ύφαλες & έξαλες εργασίες αποκατάστασης διατομής θωράκισης υπήνεμου μώλου
Φ

Α
Σ

Ε
ΙΣ

Ε
Ρ

ΓΑ
Σ

ΙΑ
Σ

Προκαταρκτικές εργασίες, εγκατάσταση εργοταξίου σε θέση εγγύς ή 
και εντός της λιμενικής εγκατάστασης Μύτικα

{3}

Επέκταση και ανακατασκευή υπήνεμου μώλου, λιθόρριπτη 
(εξ΄ολοκλήρου) επέκταση προσήνεμου μώλου, κατασκευή κλίνης 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων και 
δικτύου παροχών στα σκάφη 

Φάση 3η

Αποκομιδή εξοπλισμού και διάλυση του εργοταξίου

Ανακατασκευή της εξωτερικής θωράκισης του προσήνεμου μώλου

Σκυροδέματα – προκατασκευασμένα στοιχεία κρηπιδωμάτων και κλίνης 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, διάστρωση λιθορριπών κλίνης 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, προφυλακτήριο τοιχίο υπήνεμου μώλου

03000. Πτώσεις  από ύψος
03100. Οικοδομές Ο3101 Κατεδαφίσεις
            - κτίσματα Ο3102 Κενά τοίχων

Ο3103 Κλιμακόστασια
Ο3104 Εργασία σε στέγες

03200. Δάπεδα Ο3201 Κενά δαπέδων
            εργασίας Ο3202 Πέρατα δαπέδων
            -προσπελάσεις Ο3203 Επικλινή δάπεδα

Ο3204 Ολισθηρά δάπεδα
Ο3205 Ανώμαλα δάπεδα
Ο3206 Αστοχία υλικού δαπέδου
Ο3207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες
Ο3208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες
Ο3209 Αναρτημένα δάπεδα Αστοχία ανάρτησης
Ο3210 Κινητά δάπεδα Αστοχία μηχανιμού
Ο3211 Κινητά δάπεδα Πρόσκρουση

03300. Ικριώματα Ο3301 Κενά ικριωμάτων
Ο3302 Ανατροπή Αστοχία συναρμολόγησης
Ο3303 Ανατροπή Αστοχία έδρασης
Ο3304 Κατάρρευση Αστοχία υλικού ικριώματος
Ο3305 Κατάρρευση Ανεμοπίεση

03400. Τάφροι Ο3401 Πτώση πεζού σε φρεάτιο
             / Φρεάτια Ο3402 Πτώση οχήματος σε τάφρο

Ο3501 Μεταφορικό μηχάνημα ακαταλληλότητα, ανεπάρκεια 1 1 1 1 1 1
εκφορτώσεις Ο3502 Μεταφορικό μηχάνημα υπερφόρτωση 1 1 1 1 1 1

Ο3503

03500. Μεταφερόμενα 
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{1}

{2}
Φ3,1

Φ3,2

Φ3,3
Φ3,4

{4}
Φάση 1η Φάση 2η Φάση 4η

Κίνδυνοι Πηγές    κινδύνων Φ3,1 Φ3,2 Φ3,3 Φ3,4

Διαμόρφωση λιθόρριπτης διατομής επέκτασης προσήνεμου μώλου
Κατασκευή ξύλινης πασαρέλας, Η/Μ Εγκαταστάσεις και δίκτυα παροχών στα σκάφη 

Ύφαλες & έξαλες εργασίες αποκατάστασης διατομής θωράκισης υπήνεμου μώλου
Φ

Α
Σ

Ε
ΙΣ

Ε
Ρ

ΓΑ
Σ

ΙΑ
Σ

Προκαταρκτικές εργασίες, εγκατάσταση εργοταξίου σε θέση εγγύς ή 
και εντός της λιμενικής εγκατάστασης Μύτικα

{3}

Επέκταση και ανακατασκευή υπήνεμου μώλου, λιθόρριπτη 
(εξ΄ολοκλήρου) επέκταση προσήνεμου μώλου, κατασκευή κλίνης 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων και 
δικτύου παροχών στα σκάφη 

Φάση 3η

Αποκομιδή εξοπλισμού και διάλυση του εργοταξίου

Ανακατασκευή της εξωτερικής θωράκισης του προσήνεμου μώλου

Σκυροδέματα – προκατασκευασμένα στοιχεία κρηπιδωμάτων και κλίνης 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, διάστρωση λιθορριπών κλίνης 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, προφυλακτήριο τοιχίο υπήνεμου μώλου

04000. Εκρήξεις , Εκτοξευόμενο υλικό-θραύσματα
04100. Εκρηκτικά Ο4101 Ανατινάξεις βράχων
             -Ανατίναξη Ο4102 Ανατινάξεις  κατασκευών

Ο4103 Υπαρξη παλαιών εκρηκτικών-υπολείμματα υλικού πολέμου
Ο4104 Αποθήκες  εκρηκτικών
Ο4105 Χώροι  αποθήκευσης πυρομαχικών
Ο4106 Διαφυγή-έκλυση εκρηκτικών  αερίων & μιγμάτων

04200. Δοχεία και Ο4201 Φιάλες  ασετυλίνης/οξυγόνου 2 2 2 2 2
 δίκτυα Ο4202 Υγραέριο 2 2 2

            υπό  πίεση Ο4203 Υγρό άζωτο
Ο4204 Αέριο πόλης
Ο4205 Πεπιεσμένος  αέρας 2 2 2 2 2
Ο4207 Δίκτυα  ύδρευσης
Ο4208 Ελαιοδοχεία/υδραυλικά συστήματα

04300. Αστοχία υλικών Ο4301 Βραχώδη  υλικά σε θλίψη
            υπό  ένταση Ο4302 Προεντάσεις  οπλισμού/αγκυρίων

Ο4303 Κατεδάφιση προεντατεμένων στοιχείων
Ο4304 Συρματόσχοινα 2 2 2 2 2
Ο4305 Εξολκεύσεις 1 1 1 1 2
Ο4306 Λαξεύσεις/τεμαχισμός λίθων 1 1 1

04400. Εκτοξευόμενα Ο4401 Εκτοξεύομενο σκυρόδεμα
            υλικά Ο4402 Αμμοβολές 2

Ο4403 Τροχίσεις/λειάνσης 2
04500. Άλλη πηγή Ο4501

Ο4502

Ο4503
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{1}

{2}
Φ3,1

Φ3,2

Φ3,3
Φ3,4

{4}
Φάση 1η Φάση 2η Φάση 4η

Κίνδυνοι Πηγές    κινδύνων Φ3,1 Φ3,2 Φ3,3 Φ3,4

Διαμόρφωση λιθόρριπτης διατομής επέκτασης προσήνεμου μώλου
Κατασκευή ξύλινης πασαρέλας, Η/Μ Εγκαταστάσεις και δίκτυα παροχών στα σκάφη 

Ύφαλες & έξαλες εργασίες αποκατάστασης διατομής θωράκισης υπήνεμου μώλου
Φ

Α
Σ

Ε
ΙΣ

Ε
Ρ

ΓΑ
Σ

ΙΑ
Σ

Προκαταρκτικές εργασίες, εγκατάσταση εργοταξίου σε θέση εγγύς ή 
και εντός της λιμενικής εγκατάστασης Μύτικα

{3}

Επέκταση και ανακατασκευή υπήνεμου μώλου, λιθόρριπτη 
(εξ΄ολοκλήρου) επέκταση προσήνεμου μώλου, κατασκευή κλίνης 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων και 
δικτύου παροχών στα σκάφη 

Φάση 3η

Αποκομιδή εξοπλισμού και διάλυση του εργοταξίου

Ανακατασκευή της εξωτερικής θωράκισης του προσήνεμου μώλου

Σκυροδέματα – προκατασκευασμένα στοιχεία κρηπιδωμάτων και κλίνης 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, διάστρωση λιθορριπών κλίνης 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, προφυλακτήριο τοιχίο υπήνεμου μώλου

05000. Πτώσεις -μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων
05100. Κτίσματα Ο5101 Αστοχία Γήρανση
            -φέρων Ο5102 Αστοχία Στατική επιφόρτιση

οργανισμός Ο5103 Αστοχία Φυσική δυναμική  καταπόνηση
Ο5104 Αστοχία Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση 2 2 2 2 2
Ο5105 Κατεδάφιση
Ο5106 Κατεδάφιση παρακειμένων

05200. Οικοδομικά Ο5201 Γήρανση  πληρωτικών στοιχείων
            στοιχεία Ο5202 Διαστολή - συστολή υλικών

Ο5203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων 1
Ο5204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα (Τ.Ο., δέστρες κλπ) 1 2 2 1
Ο5205 Φυσική  δυναμική καταπόνηση
Ο5207 Κατεδάφιση 1 1 1 1
Ο5208 Αρμολόγηση/απορμολόγηση προκατασκ. στοιχείων 1

05300. Μεταφερόμενα Ο5301 Μεταφορικά μηχανήματα Ακαταλληλότητα /ανεπάρκεια 1 1 1 1 1 1 1
              υλικά Ο5302 Μεταφορικό μηχάνημα Βλάβη
             -Εκφορτώσεις Ο5303 Μεταφορικό μηχανήμα Υπερφόρτωση 1 2 2 2 2 2 1

Ο5304 Απόκλιση  μηχανήματος Ανεπαρκής έδραση 1 1 1 1 1 1 1
Ο5305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση 1 2 2 2 2 2 1
Ο5306 Αστοχία συσκευασίας, φόρτωση, "σαμπανιάρισμα" 1 2 2 2 1 1
Ο5307 Πρόσκρουση  φορτίου 1 1 1 1 1
Ο5308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους 2 2 2 2 2
Ο5309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 1 1 1 1 1 1 1
Ο5310 Απόλυση  χύδην υλικών Υπερφόρτωση 1 1 1 1 1 1 1
Ο5311 Εργασία  κάτω από σιλό

05400. Στοιβασμένα Ο5401 Υπερστοίβαση τεχν ογκολίθων, μεταλλοτύπων κλπ
            υλικά Ο5402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού

Ο5403 Επιφόρτιση Τεχνητών Ογκολίθων
05500. Άλλη πηγή Ο5501
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{1}

{2}
Φ3,1

Φ3,2

Φ3,3
Φ3,4

{4}
Φάση 1η Φάση 2η Φάση 4η

Κίνδυνοι Πηγές    κινδύνων Φ3,1 Φ3,2 Φ3,3 Φ3,4

Διαμόρφωση λιθόρριπτης διατομής επέκτασης προσήνεμου μώλου
Κατασκευή ξύλινης πασαρέλας, Η/Μ Εγκαταστάσεις και δίκτυα παροχών στα σκάφη 

Ύφαλες & έξαλες εργασίες αποκατάστασης διατομής θωράκισης υπήνεμου μώλου
Φ

Α
Σ

Ε
ΙΣ

Ε
Ρ

ΓΑ
Σ

ΙΑ
Σ

Προκαταρκτικές εργασίες, εγκατάσταση εργοταξίου σε θέση εγγύς ή 
και εντός της λιμενικής εγκατάστασης Μύτικα

{3}

Επέκταση και ανακατασκευή υπήνεμου μώλου, λιθόρριπτη 
(εξ΄ολοκλήρου) επέκταση προσήνεμου μώλου, κατασκευή κλίνης 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων και 
δικτύου παροχών στα σκάφη 

Φάση 3η

Αποκομιδή εξοπλισμού και διάλυση του εργοταξίου

Ανακατασκευή της εξωτερικής θωράκισης του προσήνεμου μώλου

Σκυροδέματα – προκατασκευασμένα στοιχεία κρηπιδωμάτων και κλίνης 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, διάστρωση λιθορριπών κλίνης 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, προφυλακτήριο τοιχίο υπήνεμου μώλου

06000. Πυρκαιές
06100. Εύφλεκτά υλικά Ο6101 Έκλυση/διαφυγή εύφλεκτων αερίων
            Ο6102 Δεξαμενές/αντλίες καυσίμων 2 2 2 2 2

Ο6103 Μονωτικά, διαλυτές, PVC κλπ εύφλεκτα
Ο6104 Ασφαλτοστρώσεις/χρήση πίσσας
Ο6105 Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά
Ο6106 Αυτανάφλεξη-απορρίμματα
Ο6107 Επέκταση εξωγενούς εστίας Ανεπαρκής προστασία

06200. Σπινθήρες & Ο6201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση
        βραχυκυκλώματα         Ο6202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση

Ο6203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση
Ο6204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα 1 2 1

06300. Υψηλές Ο6301 Χρήση φλόγας-οξυγονοκολλήσεις 1 2 1
θερμοκρασίες Ο6302 Χρήση φλόγας-κασσιτεροκολλήσεις

Ο6303 Χρήση φλόγας-χυτεύσεις
Ο6304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις 1 2
Ο6305 Πυρακτώσεις υλικών

06400. Άλλη πηγή Ο6401
Ο6402
Ο6403

07000. Ηλεκτροπληξία
07100. Δίκτυα Ο7101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 1 1
       -εγκαταστάσεις Ο7102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 1 1 1

Ο7103 Προυπάρχοντα εντοιχισμένα  δίκτυα
Ο7104 Προυπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα
Ο7105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου
Ο7106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία

07200. Εργαλεία Ο7201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα
-μηχανήματα Ο7202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία κοντά σε υδάτινο περιβάλλον 1 2 2 2 2 2 1

07300. Άλλη πηγή Ο7301
Ο7302
Ο7303
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Φ3,2

Φ3,3
Φ3,4

{4}
Φάση 1η Φάση 2η Φάση 4η

Κίνδυνοι Πηγές    κινδύνων Φ3,1 Φ3,2 Φ3,3 Φ3,4

Διαμόρφωση λιθόρριπτης διατομής επέκτασης προσήνεμου μώλου
Κατασκευή ξύλινης πασαρέλας, Η/Μ Εγκαταστάσεις και δίκτυα παροχών στα σκάφη 

Ύφαλες & έξαλες εργασίες αποκατάστασης διατομής θωράκισης υπήνεμου μώλου
Φ

Α
Σ

Ε
ΙΣ

Ε
Ρ

ΓΑ
Σ

ΙΑ
Σ

Προκαταρκτικές εργασίες, εγκατάσταση εργοταξίου σε θέση εγγύς ή 
και εντός της λιμενικής εγκατάστασης Μύτικα

{3}

Επέκταση και ανακατασκευή υπήνεμου μώλου, λιθόρριπτη 
(εξ΄ολοκλήρου) επέκταση προσήνεμου μώλου, κατασκευή κλίνης 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων και 
δικτύου παροχών στα σκάφη 

Φάση 3η

Αποκομιδή εξοπλισμού και διάλυση του εργοταξίου

Ανακατασκευή της εξωτερικής θωράκισης του προσήνεμου μώλου

Σκυροδέματα – προκατασκευασμένα στοιχεία κρηπιδωμάτων και κλίνης 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, διάστρωση λιθορριπών κλίνης 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, προφυλακτήριο τοιχίο υπήνεμου μώλου

08000. Πνιγμός/Ασφυξια
08100. Νερό Ο8101 Υποβρύχιες εργασίες - Αναπνευστικές συσκευές δυτών 2 3 3 3 3
            Ο8102 Εργασίες εν πλω Πτώση 1 2 2 2 2

Ο8103 Βύθιση/ανατροπή πλωτού μέσου 2 2 2 2 2
Ο8104 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες Πτώση
Ο8105 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες Ανατροπή μηχανήματος
Ο8106 Υπαίθριες λεκάνες/Δεξαμενές Πτώση
Ο8107 Υπαίθριες λεκάνες/Δεξαμενές Ανατροπή μηχανήματος
Ο8108 Πλημμύρα/Κατάκλιση έργου

08200. Ασφυκτικό Ο8201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι
περιβάλλον Ο8202 Υπόνομοι,  βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί

Ο8203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη κλπ.
Ο8204 Εργασία σε κλειστό χώρο

08300. Αλλες πηγές Ο8301
Ο8302
Ο8303

09000. Εγκαύματα
09100. Υψηλές Ο9101 Συγκολλήσεις/συντήξεις 2
            θερμοκρασίες Ο9102 Υπέρθερμα ρευστά

Ο9103 Πυρακτωμένα στερεά
Ο9104 Τήγματα μετάλλων
Ο9105  'Ασφαλτος/πίσσα
Ο9106 Καυστήρες
Ο9107 Υπερθερμαινόμενα  τμήματα μηχανών 1 1 1 1 1 1 1

09200. Καύσιμα υλικά Ο9201 Ασβέστης 
Ο9202 Οξέα
Ο9202

09300. Άλλη πηγή Ο9301
Ο9302
Ο9303
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  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΥΤΙΚΑ Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ  Β  -  ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

{1}

{2}
Φ3,1

Φ3,2

Φ3,3
Φ3,4

{4}
Φάση 1η Φάση 2η Φάση 4η

Κίνδυνοι Πηγές    κινδύνων Φ3,1 Φ3,2 Φ3,3 Φ3,4

Διαμόρφωση λιθόρριπτης διατομής επέκτασης προσήνεμου μώλου
Κατασκευή ξύλινης πασαρέλας, Η/Μ Εγκαταστάσεις και δίκτυα παροχών στα σκάφη 

Ύφαλες & έξαλες εργασίες αποκατάστασης διατομής θωράκισης υπήνεμου μώλου
Φ

Α
Σ

Ε
ΙΣ

Ε
Ρ

ΓΑ
Σ

ΙΑ
Σ

Προκαταρκτικές εργασίες, εγκατάσταση εργοταξίου σε θέση εγγύς ή 
και εντός της λιμενικής εγκατάστασης Μύτικα

{3}

Επέκταση και ανακατασκευή υπήνεμου μώλου, λιθόρριπτη 
(εξ΄ολοκλήρου) επέκταση προσήνεμου μώλου, κατασκευή κλίνης 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων και 
δικτύου παροχών στα σκάφη 

Φάση 3η

Αποκομιδή εξοπλισμού και διάλυση του εργοταξίου

Ανακατασκευή της εξωτερικής θωράκισης του προσήνεμου μώλου

Σκυροδέματα – προκατασκευασμένα στοιχεία κρηπιδωμάτων και κλίνης 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, διάστρωση λιθορριπών κλίνης 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, προφυλακτήριο τοιχίο υπήνεμου μώλου

10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες
10100. Φυσικοί 10101 Ακτινοβολίες
            παράγοντες 10102 Θόρυβος/δονήσεις 1 2 2 2 2 2 1

10103 Σκόνη 1 1 1 1 1
10104 Υπαίθρια εργασία Παγετός
10105 Υπαίθρια εργασία υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες 1 1 1 1 1 1 1
10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1 2 2 2 1
10108 Υγρασία χώρου εργασίας
10109 Υπερπίεση/υποπίεση (υποβρύχιες εργασίες) 3 3 3 3 3
10110
10111

10200. Χημικοί 10201 Δηλητηριώδη αέρια
            παράγοντες 10202 Χρήση  τοξικών υλικών

10203 Αμίαντος
10204 Ατμοί τηγμάτων
10205 Αναθυμιάεις  υγρών/βερνίκια, κόλλες, μον., διαλύτες
10206 Καπναέρια ανατινάξεων
10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. Καύσης 1 1 1 1 1 1 1
10208 Συγκολλήσεις 2 2
10209 Καρκινογόνοι  παράγοντες
10210
10212

10300. Βιολογικοί 10301 Μολυσμένα  εδάφη
παραγόντες 10302 Μολυσμένα κτίρια

10303 Εργασία σε υπονόμους, βάθρους, βιολ. Καθαρισμός
10304 Χώροι  υγιεινής
10305
10306

35
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ΣΚΖΚΑ Γ  
 
ΚΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΛ  ΠΡΟΙΖΦΖ  ΘΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΛ ΘΗΛΓΤΛΧΛ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΑ ΓΗΑ ΣΖΛ ΑΦΑΙΔΗΑ ΘΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΧΛ ΔΡΓΑΕΟΚΔΛΧΛ 

ΔΠΗΖΚΑΚΔΛΟΗ ΘΟΚΒΟΗ ΣΟΛ 
ΠΊΛΑΘΑ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ Β 

 
ΚΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ΙΖΦΘΟΤΛ 

(1) 
ΠΖΓΔ 

ΘΗΛΓΤΛΧΛ 

(2) 
ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΛ 

(3) 
ΠΡΟΒΙΔΠΟΚΔΛΑ ΑΠΌ ΣΖΛ ΛΟΚΟΘΔΗΑ(*) 

(4) 
ΤΚΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ  ΚΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΛ ΔΗΓΗΘΟΤ ΘΗΛΓΤΛΟΤ (**) 

01201 Φ2- Φ3,1- Φ3,2 – Φ3,3 - Φ3,4 

Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 10 θαη άξζξν 12 
παξ.ΗΗ, άξζξν 9 παξάγξαθνο 4 παξ.ΗΗΗ 

Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ Η, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α’  άξζξα 2 έσο 8, 
ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Β’  άξζξα 9 έσο 17,  ΡΚΖΚΑ IV, ΘΔΦΑΙΑΗΑ Β & Γ, 
άξζξα 52 - 69 (ζε όηη αθνξά ζπλαθείο πεξηνξηζκνύο γηα ηνλ 
ρεξζαίν θαη ζαιάζζην εθζθαπηηθό εμνπιηζκό), άξζξα 6,17 
(πξνθπιάμεηο γηα εθζθαθέο εληόο ύδαηνο θιπ), άξζξν 40 έσο 
42, άξζξν 102-108 (ΚΑΞ) 
Λ.3542/2007 άξζξν 30 
Λ.3850/2010 άξζξν 34, 35 
Λ. 1430/1984 άξζξν 26, 28 
Ξ.Γ. 395*/1994 άξζξν 9 
  * όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην Ξ.Γ. 89/99 

Γηα ηηο ππνζαιάζζηεο εθζθαθέο θαζαξηζκνύ ηνπ ππζκέλα ή/θαη 
ηνπ πόδα ησλ έξγσλ α) Δπηζήκαλζε ησλ ζέζεσλ εθζθαθήο θαη 
απαγόξεπζε ηεο λαπζηπινΐαο ζηηο ζέζεηο εθζθαθώλ, ειηγκώλ 
θαη πξνζέγγηζεο ηνπ πισηνύ εμνπιηζκνύ β) Δγθαηάζηαζε 

καξηύξσλ θαη ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο παξακνξθώζεσλ 
– θαζηδήζεσλ ζηελ ζηέςε ηνπ πξαλνύο ή ηεο αλσδνκήο 
παξαθείκελνπ θξεπηδόηνηρνπ Απαγόξεπζε ηεο πξνζέγγηζεο ζηα 
έξγα απηά θαηά ηελ δηάξθεηα εθζθαθήο ζηνλ πόδα ησλ 
θαηαζθεπώλ 
γ)  Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε θαηαδπηηθή εξγαζία κπξνζηά 
από κέησπν πξαλνύο εθζθαθήο (π.ρ. γηα επηζεώξεζε πθάισλ 
ηνπ πισηνύ, επηζεώξεζε ηεο εθζθαθήο γηα όζν ρξόλν 
εθηεινύληαη εξγαζίεο εθζθαθώλ θαη/ή ην πξαλέο ππόθεηηαη ζε 
θίλδπλν δηάβξσζεο ή θαηνιίζζεζεο). Απαγνξεύεηαη ε 
παξνπζία δύηε θαηά ηελ πόληηζε θπζηθώλ νγθνιίζσλ 
πξνζηαζίαο γηα ηελ δηακόξθσζε πξαλνύο ζσξάθηζεο 

 

01202 Φ2 - Φ3,1- Φ3,3 - Φ3,4 

Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 10 θαη άξζξν 12 
παξ.ΗΗ, άξζξν 9 παξάγξαθνο 4 παξ.ΗΗΗ 
Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ Η, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α’  άξζξα 2 έσο 8, 
ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Β’  άξζξα 9 έσο 17,  ΡΚΖΚΑ IV, ΘΔΦΑΙΑΗΑ Β & Γ, 
άξζξα 52 - 69 (ζε όηη αθνξά ζπλαθείο πεξηνξηζκνύο γηα ηνλ 
ρεξζαίν θαη ζαιάζζην εθζθαπηηθό εμνπιηζκό), άξζξα 6,17 
(πξνθπιάμεηο γηα εθζθαθέο εληόο ύδαηνο θιπ), άξζξν 40 έσο 
42, άξζξν 102-108 (ΚΑΞ) 
Λ.3542/2007 άξζξν 30 
Λ.3850/2010 άξζξν 34, 35 
Λ. 1430/1984 άξζξν 26, 28 
Ξ.Γ. 395*/1994 άξζξν 9 
  * όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην Ξ.Γ. 89/99 

Γηα ηηο ππνζαιάζζηεο εθζθαθέο θαζαξηζκνύ ηνπ ππζκέλα ή/θαη 
ηνπ πόδα ησλ έξγσλ α) Δπηζήκαλζε ησλ ζέζεσλ εθζθαθήο θαη 
απαγόξεπζε ηεο λαπζηπινΐαο ζηηο ζέζεηο εθζθαθώλ, ειηγκώλ 
θαη πξνζέγγηζεο ηνπ πισηνύ εμνπιηζκνύ β) Δγθαηάζηαζε 
καξηύξσλ θαη ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο παξακνξθώζεσλ 
– θαζηδήζεσλ ζηελ ζηέςε ηνπ πξαλνύο ή ηεο αλσδνκήο 
παξαθείκελνπ θξεπηδόηνηρνπ Απαγόξεπζε ηεο πξνζέγγηζεο ζηα 
έξγα απηά θαηά ηελ δηάξθεηα εθζθαθήο ζηνλ πόδα ησλ 
θαηαζθεπώλ 
γ)  Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε θαηαδπηηθή εξγαζία κπξνζηά 

από κέησπν πξαλνύο εθζθαθήο (π.ρ. γηα επηζεώξεζε πθάισλ 
ηνπ πισηνύ, επηζεώξεζε ηεο εθζθαθήο γηα όζν ρξόλν 
εθηεινύληαη εξγαζίεο εθζθαθώλ θαη/ή ην πξαλέο ππόθεηηαη ζε 
θίλδπλν δηάβξσζεο ή θαηνιίζζεζεο). Απαγνξεύεηαη ε 
παξνπζία δύηε θαηά ηελ πόληηζε θπζηθώλ νγθνιίζσλ 
πξνζηαζίαο γηα ηελ δηακόξθσζε πξαλνύο ζσξάθηζεο 
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ΔΠΗΖΚΑΚΔΛΟΗ ΘΟΚΒΟΗ ΣΟΛ 
ΠΊΛΑΘΑ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ Β 

 
ΚΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ΙΖΦΘΟΤΛ 

(1) 
ΠΖΓΔ 

ΘΗΛΓΤΛΧΛ 

(2) 
ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΛ 

(3) 
ΠΡΟΒΙΔΠΟΚΔΛΑ ΑΠΌ ΣΖΛ ΛΟΚΟΘΔΗΑ(*) 

(4) 
ΤΚΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ  ΚΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΛ ΔΗΓΗΘΟΤ ΘΗΛΓΤΛΟΤ (**) 

01204 Φ2 - Φ3,1- Φ3,2 - Φ3,3 

Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 10 θαη άξζξν 12 
παξ.ΗΗ, άξζξν 9 παξάγξαθνο 4 παξ.ΗΗΗ 
Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ Η, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α’  άξζξα 2 έσο 8, 
ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Β’  άξζξα 9 έσο 17,  ΡΚΖΚΑ IV, ΘΔΦΑΙΑΗΑ Β & Γ, 
άξζξα 52 - 69 (ζε όηη αθνξά ζπλαθείο πεξηνξηζκνύο γηα ηνλ 

ρεξζαίν θαη ζαιάζζην εθζθαπηηθό εμνπιηζκό), άξζξα 6,17 
(πξνθπιάμεηο γηα εθζθαθέο εληόο ύδαηνο θιπ), άξζξν 40 έσο 
42, άξζξν 102-108 (ΚΑΞ) 
Λ.3542/2007 άξζξν 30 
Λ.3850/2010 άξζξν 34, 35 
Λ. 1430/1984 άξζξν 26, 28 
Ξ.Γ. 395*/1994 άξζξν 9 
  * όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην Ξ.Γ. 89/99 

Γηα ηηο ππνζαιάζζηεο εθζθαθέο θαζαξηζκνύ ηνπ ππζκέλα ή/θαη 
ηνπ πόδα ησλ έξγσλ α) Δπηζήκαλζε ησλ ζέζεσλ εθζθαθήο θαη 
απαγόξεπζε ηεο λαπζηπινΐαο ζηηο ζέζεηο εθζθαθώλ, ειηγκώλ 
θαη πξνζέγγηζεο ηνπ πισηνύ εμνπιηζκνύ β) Δγθαηάζηαζε 
καξηύξσλ θαη ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο παξακνξθώζεσλ 
– θαζηδήζεσλ ζηελ ζηέςε ηνπ πξαλνύο ή ηεο αλσδνκήο 
παξαθείκελνπ θξεπηδόηνηρνπ. Απαγόξεπζε ηεο πξνζέγγηζεο 

ζηα έξγα απηά θαηά ηελ δηάξθεηα εθζθαθήο ζηνλ πόδα ησλ 
θαηαζθεπώλ 
γ)  Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε θαηαδπηηθή εξγαζία κπξνζηά 
από κέησπν πξαλνύο εθζθαθήο (π.ρ. γηα επηζεώξεζε πθάισλ 
ηνπ πισηνύ, επηζεώξεζε ηεο εθζθαθήο γηα όζν ρξόλν 
εθηεινύληαη εξγαζίεο εθζθαθώλ θαη/ή ην πξαλέο ππόθεηηαη ζε 
θίλδπλν δηάβξσζεο ή θαηνιίζζεζεο). Απαγνξεύεηαη ε 
παξνπζία δύηε θαηά ηελ πόληηζε θπζηθώλ νγθνιίζσλ 
πξνζηαζίαο γηα ηελ δηακόξθσζε πξαλνύο ζσξάθηζεο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φ2 - Φ3,1- Φ3,2 - Φ3,3 

 
 
 
 
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 10 θαη άξζξν 12 
παξ.ΗΗ, άξζξν 9 παξάγξαθνο 4 παξ.ΗΗΗ 
Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ Η, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α’  άξζξα 2 έσο 8, 
ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Β’  άξζξα 9 έσο 17,  ΡΚΖΚΑ IV, ΘΔΦΑΙΑΗΑ Β & Γ, 
άξζξα 52 - 69 (ζε όηη αθνξά ζπλαθείο πεξηνξηζκνύο γηα ηνλ 
ρεξζαίν θαη ζαιάζζην εθζθαπηηθό εμνπιηζκό), άξζξα 6,17 
(πξνθπιάμεηο γηα εθζθαθέο εληόο ύδαηνο θιπ), άξζξν 40 έσο 
42, άξζξν 102-108 (ΚΑΞ) 
Λ.3542/2007 άξζξν 30 

Λ.3850/2010 άξζξν 34, 35 
Λ. 1430/1984 άξζξν 26, 28 
Ξ.Γ. 395*/1994 άξζξν 9 
  * όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην Ξ.Γ. 89/99 

Γηα ηηο ππνζαιάζζηεο εθζθαθέο θαζαξηζκνύ ηνπ ππζκέλα ή/θαη 
ηνπ πόδα ησλ έξγσλ α) Δπηζήκαλζε ησλ ζέζεσλ εθζθαθήο θαη 
απαγόξεπζε ηεο λαπζηπινΐαο ζηηο ζέζεηο εθζθαθώλ, ειηγκώλ 
θαη πξνζέγγηζεο ηνπ πισηνύ εμνπιηζκνύ β) Δγθαηάζηαζε 
καξηύξσλ θαη ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο παξακνξθώζεσλ 
– θαζηδήζεσλ ζηελ ζηέςε ηνπ πξαλνύο ή ηεο αλσδνκήο 
παξαθείκελνπ θξεπηδόηνηρνπ. Απαγόξεπζε ηεο πξνζέγγηζεο 
ζηα έξγα απηά θαηά ηελ δηάξθεηα εθζθαθήο ζηνλ πόδα ησλ 
θαηαζθεπώλ 
γ)  Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε θαηαδπηηθή εξγαζία κπξνζηά 
από κέησπν πξαλνύο εθζθαθήο (π.ρ. γηα επηζεώξεζε πθάισλ 
ηνπ πισηνύ, επηζεώξεζε ηεο εθζθαθήο γηα όζν ρξόλν 
εθηεινύληαη εξγαζίεο εθζθαθώλ θαη/ή ην πξαλέο ππόθεηηαη ζε 

θίλδπλν δηάβξσζεο ή θαηνιίζζεζεο). Απαγνξεύεηαη ε 
παξνπζία δύηε θαηά ηελ πόληηζε θπζηθώλ νγθνιίζσλ 
πξνζηαζίαο γηα ηελ δηακόξθσζε πξαλνύο ζσξάθηζεο 
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ΔΠΗΖΚΑΚΔΛΟΗ ΘΟΚΒΟΗ ΣΟΛ 
ΠΊΛΑΘΑ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ Β 

 
ΚΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ΙΖΦΘΟΤΛ 

(1) 
ΠΖΓΔ 

ΘΗΛΓΤΛΧΛ 

(2) 
ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΛ 

(3) 
ΠΡΟΒΙΔΠΟΚΔΛΑ ΑΠΌ ΣΖΛ ΛΟΚΟΘΔΗΑ(*) 

(4) 
ΤΚΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ  ΚΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΛ ΔΗΓΗΘΟΤ ΘΗΛΓΤΛΟΤ (**) 

01207 Φ2 – Φ3,3 

Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 10,  θαη  
Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ Η, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α’ – γεληθά κέηξα 
αζθαιείαο δηα εθζθαθέο, άξζξα 2 έσο 8, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Β’ –κέηξα 

αζθαιείαο θαηά ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ, άξζξα 9 
έσο 17,  θαη 1073/1981, ΡΚΖΚΑ IV, ΘΔΦΑΙΑΗΑ Β & Γ, άξζξα 52 
έσο 69 (ζε όηη αθνξά ζπλαθείο πεξηνξηζκνύο γηα ηνλ ρεξζαίν 
θαη ζαιάζζην εθζθαπηηθό εμνπιηζκό),  
Λ.3542/2007 (άξζξν 30) 
Λ.3850/2010 (άξζξα 34, 35) 
Ξ.Γ. 395*/1994 άξζξν 9 
  * όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην Ξ.Γ. 89/99 

Γηα ηηο ππνζαιάζζηεο εθζθαθέο θαζαξηζκνύ ηνπ ππζκέλα ή/θαη 
ηνπ πόδα ησλ έξγσλ α) Δπηζήκαλζε ησλ ζέζεσλ εθζθαθήο θαη 
απαγόξεπζε ηεο λαπζηπινΐαο ζηηο ζέζεηο εθζθαθώλ, ειηγκώλ 
θαη πξνζέγγηζεο ηνπ πισηνύ εμνπιηζκνύ β) Δγθαηάζηαζε 
καξηύξσλ θαη ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο παξακνξθώζεσλ 
– θαζηδήζεσλ ζηελ ζηέςε ηνπ πξαλνύο ή ηεο αλσδνκήο 
παξαθείκελνπ θξεπηδόηνηρνπ ή άιιεο θαηαζθεπήο θαηά ηελ 

ππνζαιάζζηα εθζθαθή ησλ απιάθσλ ζεκειηώζεσο  ζε όια ηα 
άιια ζεκεία πνπ γεηηληάδνπλ κε ππάξρνληεο θξεπηδόηνηρνπο 
θαη παξάθηηεο θαηαζθεπέο. Απαγόξεπζε ηεο πξνζέγγηζεο ζηα 
έξγα απηά θαηά ηελ δηάξθεηα εθζθαθήο ζηνλ πόδα ησλ 
θαηαζθεπώλ 
γ)  Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε θαηαδπηηθή εξγαζία κπξνζηά 
από κέησπν πξαλνύο εθζθαθήο (π.ρ. γηα επηζεώξεζε πθάισλ 
ηνπ πισηνύ, επηζεώξεζε ηεο εθζθαθήο γηα όζν ρξόλν 
εθηεινύληαη εξγαζίεο εθζθαθώλ θαη/ή ην πξαλέο ππόθεηηαη ζε 
θίλδπλν δηάβξσζεο ή θαηνιίζζεζεο). Απαγνξεύεηαη ε 
παξνπζία δύηε θαηά ηελ πόληηζε θπζηθώλ νγθνιίζσλ 
πξνζηαζίαο γηα ηελ δηακόξθσζε πξαλνύο ζσξάθηζεο 

01208 Φ2 - Φ3,1- Φ3,2 - Φ3,3 

Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 10 θαη άξζξν 12 
παξ.ΗΗ, άξζξν 9 παξάγξαθνο 4 παξ.ΗΗΗ 
Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ Η, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α’  άξζξα 2 έσο 8, 
ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Β’  άξζξα 9 έσο 17,  ΡΚΖΚΑ IV, ΘΔΦΑΙΑΗΑ Β & Γ, 
άξζξα 52 - 69 (ζε όηη αθνξά ζπλαθείο πεξηνξηζκνύο γηα ηνλ 
ρεξζαίν θαη ζαιάζζην εθζθαπηηθό εμνπιηζκό), άξζξα 6,17 
(πξνθπιάμεηο γηα εθζθαθέο εληόο ύδαηνο θιπ), άξζξν 40 έσο 
42, άξζξν 102-108 (ΚΑΞ) 
Λ.3542/2007 άξζξν 30 
Λ.3850/2010 άξζξν 34, 35 
Λ. 1430/1984 άξζξν 26, 28 
Ξ.Γ. 395*/1994 άξζξν 9 
  * όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην Ξ.Γ. 89/99 

Γηα ηηο ππνζαιάζζηεο εθζθαθέο θαζαξηζκνύ ηνπ ππζκέλα ή/θαη 
ηνπ πόδα ησλ έξγσλ α) Δπηζήκαλζε ησλ ζέζεσλ εθζθαθήο θαη 
απαγόξεπζε ηεο λαπζηπινΐαο ζηηο ζέζεηο εθζθαθώλ, ειηγκώλ 
θαη πξνζέγγηζεο ηνπ πισηνύ εμνπιηζκνύ β) Δγθαηάζηαζε 
καξηύξσλ θαη ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο παξακνξθώζεσλ 
– θαζηδήζεσλ ζηελ ζηέςε ηνπ πξαλνύο ή ηεο αλσδνκήο 
παξαθείκελνπ θξεπηδόηνηρνπ. Απαγόξεπζε ηεο πξνζέγγηζεο 
ζηα έξγα απηά θαηά ηελ δηάξθεηα εθζθαθήο ζηνλ πόδα ησλ 
θαηαζθεπώλ 
γ)  Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε θαηαδπηηθή εξγαζία κπξνζηά 
από κέησπν πξαλνύο εθζθαθήο (π.ρ. γηα επηζεώξεζε πθάισλ 

ηνπ πισηνύ, επηζεώξεζε ηεο εθζθαθήο γηα όζν ρξόλν 
εθηεινύληαη εξγαζίεο εθζθαθώλ θαη/ή ην πξαλέο ππόθεηηαη ζε 
θίλδπλν δηάβξσζεο ή θαηνιίζζεζεο). Απαγνξεύεηαη ε 
παξνπζία δύηε θαηά ηελ πόληηζε θπζηθώλ νγθνιίζσλ 
πξνζηαζίαο γηα ηελ δηακόξθσζε πξαλνύο ζσξάθηζεο 
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ΔΠΗΖΚΑΚΔΛΟΗ ΘΟΚΒΟΗ ΣΟΛ 
ΠΊΛΑΘΑ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ Β 

 
ΚΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ΙΖΦΘΟΤΛ 

(1) 
ΠΖΓΔ 

ΘΗΛΓΤΛΧΛ 

(2) 
ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΛ 

(3) 
ΠΡΟΒΙΔΠΟΚΔΛΑ ΑΠΌ ΣΖΛ ΛΟΚΟΘΔΗΑ(*) 

(4) 
ΤΚΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ  ΚΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΛ ΔΗΓΗΘΟΤ ΘΗΛΓΤΛΟΤ (**) 

02101 
Φ1 - Φ2 - Φ3,1- Φ3,2 - Φ3,3 – 

Φ3,4 – Φ4 

Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ IV,  άξζξα 45 – 51,  θαη  
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Α, άξζξα 3,12, 10, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα Η 
άξζξν 9, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 8,  
Ξ.Γ. 377/93  
Ξ.Γ. 395/94 
Ξ.Γ. 105/95,  

.Α. ΓΔ ΒΚ5/30058/83 & ΒΚ5 30428/80 
Λ. 1430/84 θαη Ξ.Γ. 31/90 Θίλεζε & ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ 
έξγσλ 
Λ.Γ. 93/4-10-1974 "Γηεζλήο Θαλνληζκόο γηα ηελ Απνθπγή 
Ππγθξνύζεσλ ζηελ Θάιαζζα 1972" όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
Ξ.Γ. 233/1983 
.Α. αξ. ΓΚΔΝ/Ν/613/16-2-2011 «Νδεγίεο Πήκαλζεο 
Δθηεινύκελσλ Έξγσλ» (ΝΚΝΔ-ΠΔΔΝ, Ρεύρνο 7) 
Θ..Α. αξ.6952/14-2-2011 ηνπ η. ΞΔΘΑ & Ρ.ΞΚΔΓΗ  
Λ.3850/2010 (άξζξα 34, 35) 

Πήκαλζε ξύζκηζεο θπθινθνξίαο κέζα ζην ρώξν ηνπ 
εξγνηαμίνπ θαη ηα ζεκεία εηζόδνπ-εμόδνπ κε ηνπνζέηεζε 
θαζνδεγεηηθώλ πηλαθίδσλ. Απαγόξεπζε θίλεζεο ησλ 
εξγνηαμηαθώλ νρεκάησλ ζηελ πεξηβάιινπζα ηνπ εξγνηαμίνπ 
θαη ήδε ιεηηνπξγνύζα ιηκεληθή εγθαηάζηαζε. 
Ρα πισηά κέζα δελ παξακέλνπλ αγθπξνβνιεκέλα "αξόδν" 
έζησ θαη αλ δελ έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ ελ 

ιόγσ πεξηνρή θαη πξέπεη λα επαλεγθαηαζηαζνύλ εθ λένπ ηελ 
επόκελε. Όια ηα πισηά κέζα αγθπξνβνινύλ ζε αζθαιή θαη 
πξνζηαηεπκέλε ζέζε πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηελ αξκόδηα 
Ιηκεληθή Αξρή θαη επηζεκαίλνληαη κε ηνλ εηδηθό θαλό 
αγθπξνβνιίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύθηαο, ζύκθσλα κε ηνλ 
Γηεζλή Θαλνληζκό γηα ηελ Απνθπγή Ππγθξνύζεσλ ζηελ 
Θάιαζζα. Γελ ππνρξενύηαη ν Φνξέαο ζηελ εμεύξεζε θαη 
παξνρή αζθαινύο αγθπξνβνιίνπ ζηνλ Αλάδνρν. 
Όια ηα πισηά ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε 
πξνζηαηεπηηθνύο δσζηήξεο πεξηκεηξηθά ηνπ ιώξνπ ηνπ θύηνπο 
ηνπο (πεξίδσκα). Ρα κηθξά πισηά (βνεζεηηθνί ιέκβνη θιπ) ζα 
είλαη εθνδηαζκέλα κε εηδηθνύο αεξνζαιάκνπο (κπαιόληα). 

02102 
Φ1 - Φ2 - Φ3,1- Φ3,2 - Φ3,3 – 

Φ3,4 – Φ4 

Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ IV,  άξζξα 45 – 51,  θαη  
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Α, άξζξα 3,12, 10, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα Η 
άξζξν 9, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 8,  
Ξ.Γ. 377/93  
Ξ.Γ. 395/94 
Ξ.Γ. 105/95,  
.Α. ΓΔ ΒΚ5/30058/83 & ΒΚ5 30428/80 
Λ. 1430/84 θαη Ξ.Γ. 31/90 Θίλεζε & ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ 
έξγσλ 
Λ.Γ. 93/4-10-1974 "Γηεζλήο Θαλνληζκόο γηα ηελ Απνθπγή 
Ππγθξνύζεσλ ζηελ Θάιαζζα 1972" όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
Ξ.Γ. 233/1983 
.Α. αξ. ΓΚΔΝ/Ν/613/16-2-2011 «Νδεγίεο Πήκαλζεο 
Δθηεινύκελσλ Έξγσλ» (ΝΚΝΔ-ΠΔΔΝ, Ρεύρνο 7) 
Θ..Α. αξ.6952/14-2-2011 ηνπ η. ΞΔΘΑ & Ρ.ΞΚΔΓΗ 
Λ.3850/2010 (άξζξα 34, 35) 

Πήκαλζε ξύζκηζεο θπθινθνξίαο κέζα ζην ρώξν ηνπ 
εξγνηαμίνπ θαη ηα ζεκεία εηζόδνπ-εμόδνπ κε ηνπνζέηεζε 
θαζνδεγεηηθώλ πηλαθίδσλ. Απαγόξεπζε θίλεζεο ησλ 
εξγνηαμηαθώλ νρεκάησλ ζηελ πεξηβάιινπζα ηνπ εξγνηαμίνπ 
θαη ήδε ιεηηνπξγνύζα ιηκεληθή εγθαηάζηαζε. 
Ρα πισηά κέζα δελ παξακέλνπλ αγθπξνβνιεκέλα "αξόδν" 
έζησ θαη αλ δελ έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ ελ 
ιόγσ πεξηνρή θαη πξέπεη λα επαλεγθαηαζηαζνύλ εθ λένπ ηελ 
επόκελε. Όια ηα πισηά κέζα αγθπξνβνινύλ ζε αζθαιή θαη 
πξνζηαηεπκέλε ζέζε πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηελ αξκόδηα 
Ιηκεληθή Αξρή θαη επηζεκαίλνληαη κε ηνλ εηδηθό θαλό 

αγθπξνβνιίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύθηαο, ζύκθσλα κε ηνλ 
Γηεζλή Θαλνληζκό γηα ηελ Απνθπγή Ππγθξνύζεσλ ζηελ 
Θάιαζζα. Γελ ππνρξενύηαη ν Φνξέαο ζηελ εμεύξεζε θαη 
παξνρή αζθαινύο αγθπξνβνιίνπ ζηνλ Αλάδνρν. 
Όια ηα πισηά ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε 
πξνζηαηεπηηθνύο δσζηήξεο πεξηκεηξηθά ηνπ ιώξνπ ηνπ θύηνπο 
ηνπο (πεξίδσκα). Ρα κηθξά πισηά (βνεζεηηθνί ιέκβνη θιπ) ζα 
είλαη εθνδηαζκέλα κε εηδηθνύο αεξνζαιάκνπο (κπαιόληα). 
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ΔΠΗΖΚΑΚΔΛΟΗ ΘΟΚΒΟΗ ΣΟΛ 
ΠΊΛΑΘΑ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ Β 

 
ΚΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ΙΖΦΘΟΤΛ 

(1) 
ΠΖΓΔ 

ΘΗΛΓΤΛΧΛ 

(2) 
ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΛ 

(3) 
ΠΡΟΒΙΔΠΟΚΔΛΑ ΑΠΌ ΣΖΛ ΛΟΚΟΘΔΗΑ(*) 

(4) 
ΤΚΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ  ΚΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΛ ΔΗΓΗΘΟΤ ΘΗΛΓΤΛΟΤ (**) 

02103 Φ1 - Φ2 - Φ3,4 – Φ4 

Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ IV,  άξζξα 45 – 51,  θαη  
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Α, άξζξα 3,12, 10, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα Η 
άξζξν 9, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 8,  
Ξ.Γ. 377/93  
Ξ.Γ. 395/94 
Ξ.Γ. 105/95,  
.Α. ΓΔ ΒΚ5/30058/83 & ΒΚ5 30428/80 

Λ. 1430/84 θαη Ξ.Γ. 31/90 Θίλεζε & ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ 
έξγσλ 
Λ.Γ. 93/4-10-1974 "Γηεζλήο Θαλνληζκόο γηα ηελ Απνθπγή 
Ππγθξνύζεσλ ζηελ Θάιαζζα 1972" όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
Ξ.Γ. 233/1983 
.Α. αξ. ΓΚΔΝ/Ν/613/16-2-2011 «Νδεγίεο Πήκαλζεο 
Δθηεινύκελσλ Έξγσλ» (ΝΚΝΔ-ΠΔΔΝ, Ρεύρνο 7) 
Θ..Α. αξ.6952/14-2-2011 ηνπ η. ΞΔΘΑ & Ρ.ΞΚΔΓΗ 
Λ.3850/2010 (άξζξα 34, 35) 

Πήκαλζε ξύζκηζεο θπθινθνξίαο κέζα ζην ρώξν ηνπ 
εξγνηαμίνπ θαη ηα ζεκεία εηζόδνπ-εμόδνπ κε ηνπνζέηεζε 
θαζνδεγεηηθώλ πηλαθίδσλ. Απαγόξεπζε θίλεζεο ησλ 
εξγνηαμηαθώλ νρεκάησλ ζηελ πεξηβάιινπζα ηνπ εξγνηαμίνπ 
θαη ήδε ιεηηνπξγνύζα ιηκεληθή εγθαηάζηαζε. 
Όια ηα εκηηειή ιηκεληθά έξγα (πνληηζκέλνη νγθόιηζνη, 
αγθπξνβόιηα θιπ) επηζεκαίλνληαη κε εηδηθέο, θσζθνξίδνπζεο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζεκαδνύξεο (πισηήξεο) θαη 
αλαιάκπνληεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύθηαο θαλνύο, (ζπίζεο) 
πέξαλ ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηνλ Γεληθό Θαλνληζκό Ιηκέλνο 
ζεκαληήξσλ πνπ νξηνζεηνύλ ηελ γεληθόηεξε πεξηνρή 
εθηέιεζεο ιηκεληθώλ έξγσλ. 

02104 
Φ1 - Φ2 - Φ3,1- Φ3,2 - Φ3,3 – 

Φ3,4 – Φ4 

Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ IV,  άξζξα 45 – 51,  θαη  
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Α, άξζξα 3,12, 10, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα Η 
άξζξν 9, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 8,  
Ξ.Γ. 377/93  
Ξ.Γ. 395/94 
Ξ.Γ. 105/95,  
.Α. ΓΔ ΒΚ5/30058/83 & ΒΚ5 30428/80 
Λ. 1430/84 θαη Ξ.Γ. 31/90 Θίλεζε & ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ 
έξγσλ 
Λ.Γ. 93/4-10-1974 "Γηεζλήο Θαλνληζκόο γηα ηελ Απνθπγή 
Ππγθξνύζεσλ ζηελ Θάιαζζα 1972" όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
Ξ.Γ. 233/1983 
.Α. αξ. ΓΚΔΝ/Ν/613/16-2-2011 «Νδεγίεο Πήκαλζεο 
Δθηεινύκελσλ Έξγσλ» (ΝΚΝΔ-ΠΔΔΝ, Ρεύρνο 7) 

Θ..Α. αξ.6952/14-2-2011 ηνπ η. ΞΔΘΑ & Ρ.ΞΚΔΓΗ 
Λ.3850/2010 (άξζξα 34, 35) 

Πήκαλζε ξύζκηζεο θπθινθνξίαο κέζα ζην ρώξν ηνπ 
εξγνηαμίνπ θαη ηα ζεκεία εηζόδνπ-εμόδνπ κε ηνπνζέηεζε 
θαζνδεγεηηθώλ πηλαθίδσλ.  
Απαγόξεπζε θίλεζεο ησλ εξγνηαμηαθώλ νρεκάησλ ζηελ 
πεξηβάιινπζα ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ήδε ιεηηνπξγνύζα ιηκεληθή 
εγθαηάζηαζε. 
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ΔΠΗΖΚΑΚΔΛΟΗ ΘΟΚΒΟΗ ΣΟΛ 
ΠΊΛΑΘΑ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ Β 

 
ΚΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ΙΖΦΘΟΤΛ 

(1) 
ΠΖΓΔ 

ΘΗΛΓΤΛΧΛ 

(2) 
ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΛ 

(3) 
ΠΡΟΒΙΔΠΟΚΔΛΑ ΑΠΌ ΣΖΛ ΛΟΚΟΘΔΗΑ(*) 

(4) 
ΤΚΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ  ΚΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΛ ΔΗΓΗΘΟΤ ΘΗΛΓΤΛΟΤ (**) 

02105 Φ1 - Φ2 - Φ3,4 - Φ4 

Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ IV, ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΝΗΘΝΓΝΚΥΛ – 
ΔΟΓΝΡΑΜΗΥΛ, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α’, Γεληθέο Γηαηάμεηο, άξζξα 45 – 51, 
ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Β’,  
Λ. 1430/84 θαη Ξ.Γ. 31/90 Θίλεζε & ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ 
έξγσλ θαη   

Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Α, άξζξν 8, άξζξν 10, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα 
ΗΗ, άξζξν 8 
.Α. αξ. ΓΚΔΝ/Ν/613/16-2-2011 «Νδεγίεο Πήκαλζεο 
Δθηεινύκελσλ Έξγσλ» (ΝΚΝΔ-ΠΔΔΝ, Ρεύρνο 7) 
Θ..Α. αξ.6952/14-2-2011 ηνπ η. ΞΔΘΑ & Ρ.ΞΚΔΓΗ  
Λ.3850/2010 (άξζξα34, 35) 

Πήκαλζε ξύζκηζεο θπθινθνξίαο κέζα ζην ρώξν ηνπ 
εξγνηαμίνπ θαη ηα ζεκεία εηζόδνπ-εμόδνπ κε ηνπνζέηεζε 
θαζνδεγεηηθώλ πηλαθίδσλ. Απαγόξεπζε θίλεζεο ησλ 
εξγνηαμηαθώλ νρεκάησλ ζηελ πεξηβάιινπζα ηνπ εξγνηαμίνπ 
θαη ήδε ιεηηνπξγνύζα ιηκεληθή εγθαηάζηαζε. 
Δάλ ηα κεραλήκαηα παξακέλνπλ ζην εξγνηάμην κεηά ην πέξαο 
ησλ εξγαζηώλ απηά θιεηδώλνληαη θαη αζθαιίδνληαη. 

Απαγνξεύεηαη λα κεηαθέξνληαη πξνκήζεηεο, πιηθά θαη βαξηά 
εξγαιεία καδί κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηα νρήκαηα κεηαθνξάο 
πξνζσπηθνύ, εθηόο από ηα κηθξά εξγαιεία ρεηξόο. 
Όια ηα πισηά κέζα ζα πξέπεη λα αγθπξνβνινύλ ζε θαηάιιειε 
απόζηαζε από ηα πθηζηάκελα έξγα πξνζηαζίαο Γελ 
επηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ δεζηξώλ ηνπ θεληξηθνύ 
κώινπ θαζώο δελ είλαη επηζπκεηή ε νπνηαδήπνηε θαηαπόλεζε 
ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 
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ΔΠΗΖΚΑΚΔΛΟΗ ΘΟΚΒΟΗ ΣΟΛ 
ΠΊΛΑΘΑ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ Β 

 
ΚΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ΙΖΦΘΟΤΛ 

(1) 
ΠΖΓΔ 

ΘΗΛΓΤΛΧΛ 

(2) 
ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΛ 

(3) 
ΠΡΟΒΙΔΠΟΚΔΛΑ ΑΠΌ ΣΖΛ ΛΟΚΟΘΔΗΑ(*) 

(4) 
ΤΚΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ  ΚΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΛ ΔΗΓΗΘΟΤ ΘΗΛΓΤΛΟΤ (**) 

021071 Φ1 - Φ2 - Φ3,4 - Φ4 

Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ IV, ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΝΗΘΝΓΝΚΥΛ – 
ΔΟΓΝΡΑΜΗΥΛ, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α’, Γεληθέο Γηαηάμεηο, άξζξα 45 – 51, 
ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Β’, θαη  
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Α, άξζξν 8, άξζξν 10, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα 

ΗΗ, άξζξν 8  
Λ. 1430/84 θαη Ξ.Γ. 31/90 Θίλεζε & ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ 
έξγσλ 
.Α. αξ. ΓΚΔΝ/Ν/613/16-2-2011 «Νδεγίεο Πήκαλζεο 
Δθηεινύκελσλ Έξγσλ» (ΝΚΝΔ-ΠΔΔΝ, Ρεύρνο 7) 
Θ..Α. αξ.6952/14-2-2011 ηνπ η. ΞΔΘΑ & Ρ.ΞΚΔΓΗ 
«πνρξεώζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδώλ 
θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζε θνηλόρξεζηνύο ρώξνπο πόιεσλ 
θαη νηθηζκώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδώλ» 
Λ.3850/2010 (άξζξα34, 35) 
Ξ.Γ. 395*/1994, άξζξν 4 θαη άξζξν 9 – ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 
πνπ αλαθέξνληαη ζην αξζξ. 4 παξ. 1,   

Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β’, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 7, (ζπζθεπέο 
αλύςσζεο), άξζξν 9. 
Θ..Α. αξ.6952/14-2-2011 ηνπ η. ΞΔΘΑ & Ρ.ΞΚΔΓΗ  
Λ.3850/2010 (άξζξα34, 35) 
----- 
  * όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην Ξ.Γ. 89/99 

Ρνπο πξνσζεηέο, θνξησηέο θαη ινηπά εξγνηαμηαθά κεραλήκαηα 
θαη νρήκαηα ρεηξίδνληαη κόλν αδεηνύρνη ρεηξηζηέο, ε άδεηα ησλ 
νπνίσλ είλαη ζε ηζρύ. 
Ρα κεραλήκαηα έξγνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ηηο εξγαζίεο 
πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί. Πε όια ηα κεραλήκαηα, όια ηα 
θηλεηά κέξε θαιύπηνληαη ώζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε πξνζέγ-
γηζε εξγαδνκέλσλ ζηηο ζέζεηο απηέο. 

Απαγνξεύεηαη ε κεηαθνξά πξνζώπσλ κε ηα κεραλήκαηα 
έξγσλ θαη ε επηβίβαζε/αλάβαζε ζ' απηά θαηά ηελ δηάξθεηα 
ιεηηνπξγίαο ηνπο. Απαγνξεύεηαη ε ππεξθόξησζε ησλ 
πξνσζεηώλ θαη θνξησηώλ. Ζ εηζθόκηζε θαη απνθόκηζε ησλ κε 
απηνθηλνύκελσλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνύ ζα γίλεηαη είηε 
κε ξπκνύιθεζε είηε κε θαηάιιεια θνξηεγά αλ ην επηηξέπνπλ 
νη ζπλζήθεο ηνπ εδάθνπο. Γελ επηηξέπεηαη ε παξνπζία αηόκσλ 
κπξνζηά θαη πίζσ από ηα νρήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θίλεζήο ηνπο, εθηόο αλ εθηεινύληαη ειηγκνί ησλ νρεκάησλ θαη 
ρξεηάδνληαη θαζνδήγεζε ιόγσ θαθήο νξαηόηεηαο. Ζ θίλεζε 
ησλ νρεκάησλ εληόο ησλ εξγνηαμηαθώλ ρώξσλ ζα γίλεηαη κε 
ηελ ειάρηζηε δπλαηή ηαρύηεηα ε νπνία ζα θαζνξηζζεί από ηνλ 

πεύζπλν Αζθαιείαο θαη ζα ππελζπκίδεηαη πεξηνδηθά ζην 
πξνζσπηθό. 
Απαγνξεύεηαη ε δηαθίλεζε θαη νη ρεηξηζκνί θνξηίσλ κε θάζε 
κέζν πάλσ από ζέζεηο εξγαζίαο ή ζπγθέληξσζεο πξνζσπηθνύ. 
Όινη νη εξγαδόκελνη θνληά ζε ρώξνπο θπθινθνξίαο 
κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ θνξνύλ αλαθιαζηηθό γηιέθν ή 
ελδύκαηα δσεξνύ ρξώκαηνο θίηξηλνπ ή δσεξνύ πνξηνθαιί ή 
άιια αλαθιαζηηθά εμαξηήκαηα, όηαλ ν θσηηζκόο ή ε 
νξαηόηεηα είλαη πεξηνξηζκέλε. 

                                                           
1
 Οι παραηηρήζεις ηοσ κωδικού 02107 έτοσν εθαρμογή ζε όλες ηις καηηγορίες κινδύνων με ηον γενικό κωδικό 2100 
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ΔΠΗΖΚΑΚΔΛΟΗ ΘΟΚΒΟΗ ΣΟΛ 
ΠΊΛΑΘΑ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ Β 

 
ΚΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ΙΖΦΘΟΤΛ 

(1) 
ΠΖΓΔ 

ΘΗΛΓΤΛΧΛ 

(2) 
ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΛ 

(3) 
ΠΡΟΒΙΔΠΟΚΔΛΑ ΑΠΌ ΣΖΛ ΛΟΚΟΘΔΗΑ(*) 

(4) 
ΤΚΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ  ΚΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΛ ΔΗΓΗΘΟΤ ΘΗΛΓΤΛΟΤ (**) 

02201 
Φ1 - Φ2 - Φ3,1- Φ3,2 - Φ3,3 – 

Φ3,4 – Φ4 

Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ ΗΗ, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Β’, άξζξν 54, 
ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Ε’, άξζξα 72 θαη 73, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Δ’, άξζξα 68 θαη 
69, ΡΚΖΚΑ VI, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α’, άξζξα 85 & 86 
ΡΚΖΚΑ IV ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α Γεληθέο δηαηάμεηο άξζξν 45 
Ξ.Γ. 395/1994, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’, άξζξν 4, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ’, άξζξν 9, 
– ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4  παξ. 1 
– παξ. 2.11,  Λ. 1430/84 θαη Ξ.Γ. 31/90 Θίλεζε & ιεηηνπξγία 

κεραλεκάησλ έξγσλ θαη 
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Α, άξζξν 11, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 
8, παξ. 8.3 θαη 8.4 . 
.Α. αξ. ΓΚΔΝ/Ν/613/16-2-2011 «Νδεγίεο Πήκαλζεο 
Δθηεινύκελσλ Έξγσλ» (ΝΚΝΔ-ΠΔΔΝ, Ρεύρνο 7) 
Θ..Α. αξ.6952/14-2-2011 ηνπ η. ΞΔΘΑ & Ρ.ΞΚΔΓΗ  
Λ.3850/2010 (άξζξα 34, 35) 

 
 

02202 
Φ1 - Φ2 - Φ3,1- Φ3,2 - Φ3,3 – 

Φ3,4 – Φ4 

Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ ΗΗ, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Β’, άξζξν 54, 
ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Ε’, άξζξα 72 θαη 73, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Δ’, άξζξα 68 θαη 
69, ΡΚΖΚΑ VI, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α’, άξζξα 85 & 86 
ΡΚΖΚΑ IV ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α Γεληθέο δηαηάμεηο άξζξν 45 
Ξ.Γ. 395/1994, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’, άξζξν 4, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ’, άξζξν 9, 
– ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4  παξ. 1 
– παξ. 2.11,  Λ. 1430/84 θαη Ξ.Γ. 31/90 Θίλεζε & ιεηηνπξγία 
κεραλεκάησλ έξγσλ  
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Α, άξζξν 11, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 
8, παξ. 8.3 θαη 8.4 . 
Θ..Α. αξ.6952/14-2-2011 ηνπ η. ΞΔΘΑ & Ρ.ΞΚΔΓΗ  
Λ.3850/2010 (άξζξα 34, 35) 

 

02203 
Φ1 - Φ2 - Φ3,1- Φ3,2 - Φ3,3 – 

Φ3,4 – Φ4 

Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ ΗΗ, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Β’, άξζξν 54, 
ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Ε’, άξζξα 72 θαη 73, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Δ’, άξζξα 68 θαη 
69, ΡΚΖΚΑ VI, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α’, άξζξα 85 & 86 
ΡΚΖΚΑ IV ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α Γεληθέο δηαηάμεηο άξζξν 45 
Ξ.Γ. 395/1994, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’, άξζξν 4, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ’, άξζξν 9, 
– ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4  παξ. 1 
– παξ. 2.11,  Λ. 1430/84 θαη Ξ.Γ. 31/90 Θίλεζε & ιεηηνπξγία 
κεραλεκάησλ έξγσλ  
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Α, άξζξν 11, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 
8, παξ. 8.3 θαη 8.4 . 
Θ..Α. αξ.6952/14-2-2011 ηνπ η. ΞΔΘΑ & Ρ.ΞΚΔΓΗ  
Λ.3850/2010 (άξζξα 34, 35) 

Νη εξγαζίεο κεηαθνξάο πιηθώλ από ηελ εξγνηαμηαθή ζέζε ζηελ 
ζέζε ηνπ έξγνπ ζα γίλνληαη κε ρξήζε πισηώλ κέζσλ. Νη 
δηαδηθαζίεο θόξησζεο ησλ πισηώλ ζα γίλνληαη κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή θαη βάζε ησλ θαλόλσλ ηεο λαπηηθήο γηα ηελ αζθαιή 
επζηάζεηα θαη πιεύζε ησλ πισηώλ κέζσλ.  
Νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαηά ηε κεηαθνξά ζα πξέπεη εθ ησλ 
πξνηέξσλ λα ειέγρνληαη θαη λα απνθαζίδεηαη ν πινπο ηνπ 
κέζνπ γηα ηελ ζέζε ηνπ έξγνπ. Αληίζηνηρα θαη θαηά ηελ 
επηζηξνθή ηνπ.   



ΒΔΛΣΙΩΖ ΚΑΙ ΔΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ ΑΛΙΔΤΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΥΤΓΙΟΤ ΜΤΣΙΚΑ Δ. ΠΡΔΒΔΕΑ 

ΦΔΔΙΟ ΑΥΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ - ΣΜΖΜΑ  Γ - ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΖΧΖ                                

                   44 

ΔΠΗΖΚΑΚΔΛΟΗ ΘΟΚΒΟΗ ΣΟΛ 
ΠΊΛΑΘΑ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ Β 

 
ΚΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ΙΖΦΘΟΤΛ 

(1) 
ΠΖΓΔ 

ΘΗΛΓΤΛΧΛ 

(2) 
ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΛ 

(3) 
ΠΡΟΒΙΔΠΟΚΔΛΑ ΑΠΌ ΣΖΛ ΛΟΚΟΘΔΗΑ(*) 

(4) 
ΤΚΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ  ΚΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΛ ΔΗΓΗΘΟΤ ΘΗΛΓΤΛΟΤ (**) 

02204 
Φ1 - Φ2 - Φ3,1- Φ3,2 - Φ3,3 – 

Φ3,4 – Φ4 
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Α, παξ. 1.1 θαη ΚΔΟΝΠ Α, άξζξν 11 
Λ.3850/2010 (άξζξα34, 35) 

Νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηεο ζσξάθηζεο ζα γίλνληαη πάληνηε 
από πισηό κέζν θαη όρη από ηελ ρεξζαία δώλε ηνπ 
πξνζήλεκνπ κώινπ.  
Ν πισηόο εμνπιηζκόο θαη ζπγθεθξηκέλα ν πισηόο γεξαλόο πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη πάληνηε ζε 
απόζηαζε αζθαιή από ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, ε νπνία 
αθελόο κελ ζα βξίζθεηαη εληόο ησλ επηηξεπόκελσλ νξίσλ 

άξζεο, αλέιθπζεο ή θαζέιθπζεο βαξέσλ θνξηίσλ θαη 
αθεηέξνπ δελ ζα βξίζθεηαη εληόο ηεο αθηίλαο πηζαλήο 
θαηάξξεπζεο ή παξάζπξζεο ηκήκαηνο ηνπ ππό απνθαηάζηαζε 
πξαλνύο. 
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ΔΠΗΖΚΑΚΔΛΟΗ ΘΟΚΒΟΗ ΣΟΛ 
ΠΊΛΑΘΑ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ Β 

 
ΚΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ΙΖΦΘΟΤΛ 

(1) 
ΠΖΓΔ 

ΘΗΛΓΤΛΧΛ 

(2) 
ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΛ 

(3) 
ΠΡΟΒΙΔΠΟΚΔΛΑ ΑΠΌ ΣΖΛ ΛΟΚΟΘΔΗΑ(*) 

(4) 
ΤΚΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ  ΚΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΛ ΔΗΓΗΘΟΤ ΘΗΛΓΤΛΟΤ (**) 

02205 
Φ1 - Φ2 - Φ3,1- Φ3,2 - Φ3,3 – 

Φ3,4 

Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β’, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 7, (ζπζθεπέο 
αλύςσζεο),   θαη 
Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ IV, ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΝΗΘΝΓΝΚΥΛ – 
ΔΟΓΝΡΑΜΗΥΛ, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α’, Γεληθέο Γηαηάμεηο, άξζξν 45, 
ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Β’, Αλπςσηηθά Κεραλήκαηα, άξζξα 52 θαη 53, 
ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Δ’ άξζξα 68 & 69,  θαη 
Ξ.Γ. 395/1994, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’, άξζξν 4, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ’, άξζξν 9, 
– ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4  παξ. 1 

– παξ. 2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13, 2.17 θαη 2.18 
 

α) Ζ θόξησζε ησλ θνξηεγίδσλ θαη ησλ νπνηνδήπνηε πισηώλ 
κέζσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, 
ηα πηζηνπνηεηηθά λαπζηπινΐαο  θαη ηνπο εηδηθνύο θαλνληζκνύο 
πνπ δηέπνπλ ηελ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εθάζηνηε πισηνύ 
κέζνπ. Δηδηθά κέηξα αζθαιείαο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζηηο 
πεξηπηώζεηο θόξησζεο ρύδελ πιηθώλ ζε πισηά κέζα πνπ δελ 
είλαη εηδηθώο δηαζθεπαζκέλα γηα ηελ κεηαθνξά ηέηνησλ πιηθώλ, 

π.ρ. ρύδελ ρσκαηνπξγηθώλ πιηθώλ πάλσ ζηελ «θνπβέξηα» ησλ 
πισηώλ γεξαλώλ όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή 
ζηξώζεσλ ζηνλ ππζκέλα, πξαλώλ ζσξαθίζεσο, θ.ι.π (Ξ.Γ. 
395/1994, άξζξν 9) 
β) Ν Αλάδνρνο ζα θαζνξίζεη θαη γλσζηνπνηήζεη ζηε Γ/λνπζα 
πεξεζία ην είδνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλπςσηηθήο 
ηθαλόηεηαο ησλ γεξαλώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ 
αλύςσζε, ρεηξηζκνύο, κεηάζεζε θαη πόληηζε ησλ θπζηθώλ ή 
ηερλεηώλ νγθνιίζσλ ή θαη θαηαζθεπώλ θάζε ηύπνπ. Πηηο 
πεξηπηώζεηο πνπ ε εξγνηαμηαθή απόζεζε ησλ νγθνιίζσλ 
επηβάιιεη ηελ αλύςσζή ηνπο ππό ζπλζήθεο έθθεληξεο 
θόξηηζεο δηνιίζζεζεο ή αλύςσζεο ζε ζπλδπαζκό κε έιμε - 

δηνιίζζεζε ζην δάπεδν εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
θαηαδείμεη ζηελ Γ/λνπζα πεξεζία θαη ζηνλ πεύζπλν 
Αζθαιείαο όηη ν εμνπιηζκόο ηνπ δελ ζα ππεξβεί ηα όξηα 
αληνρήο ηνπ ππό ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
γ) Πε θάζε πεξίπησζε ρξήζεσο ζπζηήκαηνο γεξαλώλ (πισηώλ 
ή κε), γηα ηελ αλύςσζε θαη εγθαηάζηαζε ππεξβαξέσλ 
θνξηίσλ (κεηαιιηθώλ πεδνγεθπξώλ, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 
θνξέσλ θιπ), ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ηεύρνο κε αλαιπηηθή 
ηεθκεξίσζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη επάξθεηαο ηνπ εμνπιηζκνύ 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Ρν ηεύρνο ζα ππνγξάθεηαη από ηνπο 
αληηζηνίρνπ εηδηθόηεηαο δηπισκαηνύρνπο κεραληθνύο (Ξνι. 

Κερ.-Λαππεγό Κεραλνιόγν) θαζώο θαη από ηνλ πεύζπλν 
Αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ   

02302 
Φ1 - Φ2 - Φ3,1- Φ3,3 - Φ3,4 – 

Φ4 

Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ IV, ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΔΟΓΝΡΑΜΗΥΛ, 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α’  άξζξα 45-74 
Ξ.Γ. 395/1994, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’, άξζξν 4, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ’, άξζξν 9, 
– ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4  παξ. 1 
– παξ. 2.13-2.26 
Ξ.Γ. 396/1994, άξζξα 3 έσο 9, άξζξν 10, ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ & III 
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξα 8 & 9. 
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ΔΠΗΖΚΑΚΔΛΟΗ ΘΟΚΒΟΗ ΣΟΛ 
ΠΊΛΑΘΑ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ Β 

 
ΚΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ΙΖΦΘΟΤΛ 

(1) 
ΠΖΓΔ 

ΘΗΛΓΤΛΧΛ 

(2) 
ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΛ 

(3) 
ΠΡΟΒΙΔΠΟΚΔΛΑ ΑΠΌ ΣΖΛ ΛΟΚΟΘΔΗΑ(*) 

(4) 
ΤΚΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ  ΚΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΛ ΔΗΓΗΘΟΤ ΘΗΛΓΤΛΟΤ (**) 

02303 
Φ1 - Φ2 - Φ3,1- Φ3,3 - Φ3,4 – 

Φ4 

Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ IV, ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΔΟΓΝΡΑΜΗΥΛ, 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α’  άξζξα 45-74 
Ξ.Γ. 395/1994, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’, άξζξν 4, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ’, άξζξν 9, 
– ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4  παξ. 1 
– παξ. 2.13-2.26 
Ξ.Γ. 396/1994, άξζξα 3 έσο 9, άξζξν 10, ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ & III 
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξα 8 & 9. 

Όια ηα κεραλήκαηα (εθζθαθείο, πξνσζεηέο, θνξησηέο θιπ) 
ζα είλαη εθνδηαζκέλα κε ηελ εηδηθή θακπίλα ηνπ ρεηξηζηή θαη κε 
παινζηάζηα πξνζηαζίαο από γπαιί αζθαιείαο όπσο αθξηβώο 
παξαδίδνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ κεραλήκαηνο. Νια 
ηα θηλεηά κέξε (ηκάληεο, αιπζίδεο, έκβνια παιηλδξόκεζεο 
θιπ) ζα είλαη πξνζηαηεπκέλα κε κεηαιιηθό πιέγκα. 

02304 
Φ1 - Φ2 - Φ3,1- Φ3,3 - Φ3,4 – 

Φ4 

Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ IV, ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΔΟΓΝΡΑΜΗΥΛ, 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α’  άξζξα 45-74 
Ξ.Γ. 395/1994, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’, άξζξν 4, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ’, άξζξν 9, 
– ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4  παξ. 1 
– παξ. 2.14-2.26 
Ξ.Γ. 396/1994, άξζξα 3 έσο 9, άξζξν 10, ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ & III 
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξα 8 & 9 

Νη πξνσζεηέο, θνξησηέο, εθζθαθείο, ηζάπεο θιπ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλνη κε ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα παζεηηθήο 
αζθάιεηαο ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή, 
ώζηε νη ρεηξηζηέο ηνπο λα πξνζηαηεύνληαη ζε πεξίπησζε 
αλαηξνπήο ηνπ κεραλήκαηνο θαζώο θαη από πηώζε 
αληηθεηκέλσλ. 

02401 Φ2 - Φ3,1- Φ3,2 - Φ3,4 

Ξ.Γ. 395/1994, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’, άξζξν 4, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ’, άξζξν 9 – 
ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4  παξ. 1 
Ξ.Γ. 396/1994, άξζξα 3 έσο 9, άξζξν 10, ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ & III 
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 9  

 

 
02402 

 
Φ3,4 

Ξ.Γ. 395/1994, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’, άξζξν 4, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ’, άξζξν 9 – 
ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4  παξ. 1 
Ξ.Γ. 396/1994, άξζξα 3 έσο 9, άξζξν 10, ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ & III 
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 9 

 

02501 Φ2 - Φ3,1- Φ3,2 - Φ3,3 

Ξ.Γ. 305/96 ΚΔΟΝΠ Β' ΡΚΖΚΑ ΗΗ, άξζξν 9 
Ξ.Γ. 395/94 ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β' άξζξν 4-8, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ' άξζξν 9 
Γ.Θ.Ι. άξζξα: 5 (ΦΔΘ 858β/94), 8 (ΦΔΘ 95β/95), 10 (ΦΔΘ 
978β/95), 13 (ΦΔΘ 5β/97), 19 (ΦΔΘ 386β/99) 
U.K. HSE Department of Energy-Diving Operations at Work 
Regulations 1981 
US COAST GUARD, Subchapter V- Marine Occupational Safety 
and Health Standards, Part 197 General Provisions, Subpart B-
Commercial Diving Operations 

Θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα ησλ ππνβξύρησλ εξγαζηώλ ζα ππάξρεη 
έκπεηξνο επηηεξεηήο (θνιανύδνο), ν νπνίνο ζα παξαθνινπζεί 
θαη ειέγρεη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνύ παξνρήο 
αέξα ησλ δπηώλ. Αλ ν αεξνζπκπηεζηήο δελ είλαη ειεθηξν-
θίλεηνο, ζα ππάξρεη εηδηθή κέξηκλα γηα ηνλ αζθαιή πξνζα-
λαηνιηζκό ηεο εμάηκηζεο ηνπ θηλεηήξα ζε ζρέζε κε ηελ 
εηζαγσγή ηνπ αέξα αλαπλνήο ηνπ δύηε. Ζ εμάηκηζε ζα είλαη 
πξνο ηελ θαηάληε (ζηαβέλην) πιεπξά ηεο θαηεύζπλζεο ηνπ 
αλέκνπ θαη ε εηζαγσγή ζηελ αλάληε (ζνθξάλν) πιεπξά. Ν 
αεξνζπκπηεζηήο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε όια ηα απαξαίηεηα 
θίιηξα (ζθόλεο, πγξαζίαο, κνλνμεηδίνπ θιπ), ηα νπνία ζα 
ειέγρνληαη ηαθηηθά πξηλ από θάζε θαηάδπζε. Ν δύηεο ζα θέξεη 
καδί ηνπ πάληνηε κηθξή θηάιε αέξα ηελ νπνία ζα δύλαηαη λα 
ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ έμνδό ηνπ ζηελ επηθάλεηα ζε 
πεξίπησζε βιάβεο ηνπ αεξνζπκπηεζηή. 
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ΔΠΗΖΚΑΚΔΛΟΗ ΘΟΚΒΟΗ ΣΟΛ 
ΠΊΛΑΘΑ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ Β 

 
ΚΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ΙΖΦΘΟΤΛ 

(1) 
ΠΖΓΔ 

ΘΗΛΓΤΛΧΛ 

(2) 
ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΛ 

(3) 
ΠΡΟΒΙΔΠΟΚΔΛΑ ΑΠΌ ΣΖΛ ΛΟΚΟΘΔΗΑ(*) 

(4) 
ΤΚΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ  ΚΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΛ ΔΗΓΗΘΟΤ ΘΗΛΓΤΛΟΤ (**) 

02502 Φ2 - Φ3,1- Φ3,2 - Φ3,3 

Γ.Θ.Ι. άξζξα: 5 (ΦΔΘ 858β/94), 8 (ΦΔΘ 95β/95), 10 (ΦΔΘ 
978β/95), 13 (ΦΔΘ 5β/97), 19 (ΦΔΘ 386β/99) 
U.K. HSE Department of Energy-Diving Operations at Work 
Regulations 1981 
US COAST GUARD, Subchapter V- Marine Occupational Safety 
and Health Standards, Part 197 General Provisions, Subpart B-
Commercial Diving Operations 

Γελ επηηξέπεηαη ε δηέιεπζε πισηώλ επάλσ από ηελ ζαιάζζηα 
πεξηνρή εθηέιεζεο ύθαισλ εξγαζηώλ. Θα ππάξρεη έκπεηξνο 
επηηεξεηήο πνπ ζα επηβιέπεη γηα ηελ απζηεξή εθαξκνγή ηνπ 
κέηξνπ απηνύ. 

02503 Φ2 - Φ3,1- Φ3,2 - Φ3,3 

Γ.Θ.Ι. άξζξα: 5 (ΦΔΘ 858β/94), 8 (ΦΔΘ 95β/95), 10 (ΦΔΘ 
978β/95), 13 (ΦΔΘ 5β/97), 19 (ΦΔΘ 386β/99) 
U.K. HSE Department of Energy-Diving Operations at Work 
Regulations 1981 
US COAST GUARD, Subchapter V- Marine Occupational Safety 
and Health Standards, Part 197 General Provisions, Subpart B-
Commercial Diving Operations 

 

03501 
Φ1 - Φ2 - Φ3,1- Φ3,2 - Φ3,3 – 

Φ3,4 

Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 8,  θαη  
Ξ.Γ. 1073/81, άξζξα 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 
68, 69 θαη άξζξν 81 παξ. β θαη δ 
Ξ.Γ. 395/94, άξζξν 4-8 θαη άξζξν 9 θαη Ξ.Γ. 304/00 
Λ.3542/2007 (άξζξν 30) 
Λ.3850/2010 (άξζξα 34, 35) 

 

03502 
Φ1 - Φ2 - Φ3,1- Φ3,2 - Φ3,3 – 

Φ3,4 

Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 8,  θαη  
Ξ.Γ. 1073/81, άξζξα 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 
68, 69 θαη άξζξν 81 παξ. β θαη δ 
Λ. 1568/85 άξζξν 23 θαη Ξ.Γ. 304/00 
Λ.3542/2007 (άξζξν 30) 
Λ.3850/2010 (άξζξα 34, 35) 

 

04201 Φ2 - Φ3,1- Φ3,2 - Φ3,3 – Φ3,4 

Απόθ. 14165/1993 Φ.Δ.Θ 673 Β'/2-9-93 
Απόθ. 15177/1993 Φ.Δ.Θ 665 Β'/1-9-93 
Ξ.Γ. 305/96 ΚΔΟΝΠ Β', ΡΚΖΚΑ ΗΗ, άξζξν 9, παξ. 2 
ΘΑ νηθ.16289/330/19-5-99 , άξζξα. 3,9,15 

Όιεο νη θηάιεο πνπ πεξηέρνπλ αέξηα ζηνηρεία ππό πίεζε, λα 
θπιάζζνληαη καθξηά από εζηίεο ππξόο θαη λα κελ επηηξέπεηαη 
ε έθζεζή ηνπο ζε ειηαθή αθηηλνβνιία θαηά ηνπο ζεξηλνύο 
κήλεο. 

 
04202 

 
Φ2 - Φ3,3 – Φ3,4 

Απόθ. 14165/1993 Φ.Δ.Θ 673 Β'/2-9-93 
Απόθ. 15177/1993 Φ.Δ.Θ 665 Β'/1-9-93 
Ξ.Γ. 305/96 ΚΔΟΝΠ Β', ΡΚΖΚΑ ΗΗ, άξζξν 9, παξ. 2 
ΘΑ νηθ.16289/330/19-5-99 , άξζξα. 3,9,15 

Όιεο νη θηάιεο πνπ πεξηέρνπλ αέξηα ζηνηρεία ππό πίεζε, λα 
θπιάζζνληαη καθξηά από εζηίεο ππξόο θαη λα κελ επηηξέπεηαη 
ε έθζεζή ηνπο ζε ειηαθή αθηηλνβνιία θαηά ηνπο ζεξηλνύο 
κήλεο. 

04205 Φ2 - Φ3,1- Φ3,2 - Φ3,3 – Φ3,4 

Απόθ. 14165/1993 Φ.Δ.Θ 673 Β'/2-9-93 
Απόθ. 15177/1993 Φ.Δ.Θ 665 Β'/1-9-93 
Ξ.Γ. 305/96 ΚΔΟΝΠ Β', ΡΚΖΚΑ ΗΗ, άξζξν 9, παξ. 2 
ΘΑ νηθ.16289/330/19-5-99 , άξζξα. 3,9,15 

Νη θηάιεο απηόλνκεο θαηάδπζεο λα θπιάζζνληαη καθξηά από 
εζηίεο ππξόο αιιά θαη λα κελ επηηξέπεηαη ε έθζεζή ηνπο ζε 
ειηαθή αθηηλνβνιία θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο 
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ΔΠΗΖΚΑΚΔΛΟΗ ΘΟΚΒΟΗ ΣΟΛ 
ΠΊΛΑΘΑ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ Β 

 
ΚΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ΙΖΦΘΟΤΛ 

(1) 
ΠΖΓΔ 

ΘΗΛΓΤΛΧΛ 

(2) 
ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΛ 

(3) 
ΠΡΟΒΙΔΠΟΚΔΛΑ ΑΠΌ ΣΖΛ ΛΟΚΟΘΔΗΑ(*) 

(4) 
ΤΚΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ  ΚΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΛ ΔΗΓΗΘΟΤ ΘΗΛΓΤΛΟΤ (**) 

04304 Φ2 - Φ3,1- Φ3,2 - Φ3,3 – Φ3,4 
Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ ΗV, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Γ', άξζξα 58-63 
Ξ.Γ. 396/1994, άξζξα 3 έσο 10, ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΗΗ & ΗΗΗ 

Θαηά ηελ κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 
ζηνηρείσλ (κεηαιιηθή θαηαζθεπή έδξαζεο ηνπ μύιηλνπ 
δαπέδνπ) κε γεξαλό ζα απνκαθξύλνληαη όινη νη εξγαδόκελνη 
ζε αθηίλα ίζε πξνο ην ηξηπιάζην ηνπ κήθνπο ηνπ 
ζπξκαηόζρνηλνπ. 

04305 Φ2 - Φ3,1- Φ3,2 - Φ3,3 – Φ3,4 
Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ VΗΗΗ, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α', άξζξα 97-98. 
Ξ.Γ. 395/1994, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β άξζξν 4, άξζξν 5 θαη άξζξν 7 

Ξ.Γ. 396/1994, άξζξα 3 έσο 10, ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΗΗ & ΗΗΗ 

 

 
 

04306 
 

Φ3,1- Φ3,2 - Φ3,4 
Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ VΗΗΗ, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α', άξζξα 97-98. 
Ξ.Γ. 395/1994, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β άξζξν 4, αξζξν 5 θαη άξζξν 7 
Ξ.Γ. 396/1994, άξζξα 3 έσο 10, ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΗΗ & ΗΗΗ 

 

 
 

04402 
 
 

Φ2 

ΔΙΑΣΗΠΡΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΓΗΔΗΛΖΠ & ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΞΟΝΠΥΟΗΛΥΛ 
& ΘΗΛΖΡΥΛ ΔΟΓΝΡΑΜΗΥΛ (ΝΓΖΓΗΑ 92/57/ΔΔ) 
Ξ.Γ. 17/96 Θέκαηα πγηεηλήο & αζθάιεηαο 
Ξ.Γ. 159/99 
πνρξεσηηθή ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΚΑΞ) θαηά 
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, κε ειάρηζηεο απαηηήζεηο: 
Ξξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία : ΔΛ 863:1995 
Ξξνζηαζία ρεξηώλ & βξαρηόλσλ : ΔΛ 388:2003 
Ξξνζηαζία θεθαιηνύ : EN397:1995 
Ξξνζηαζία πνδηώλ : ΔΛ 345-2:1996 
Ξξνζηαζία νθζαικώλ : ΔΙΝΡ ΔΛ 165-95 
Ξξνζηαζία αλαπλνήο : ΔΛ 149:2001 

 

 
04403 

 
 

Φ2 

ΔΙΑΣΗΠΡΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΓΗΔΗΛΖΠ & ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΞΟΝΠΥΟΗΛΥΛ 
& ΘΗΛΖΡΥΛ ΔΟΓΝΡΑΜΗΥΛ (ΝΓΖΓΗΑ 92/57/ΔΔ) 
Ξ.Γ. 17/96 Θέκαηα πγηεηλήο & αζθάιεηαο 
Ξ.Γ. 159/99 
πνρξεσηηθή ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΚΑΞ) θαηά 
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, κε ειάρηζηεο απαηηήζεηο: 
Ξξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία : ΔΛ 863:1995 
Ξξνζηαζία ρεξηώλ & βξαρηόλσλ : ΔΛ 388:2003 
Ξξνζηαζία θεθαιηνύ : EN397:1995 
Ξξνζηαζία πνδηώλ : ΔΛ 345-2:1996 
Ξξνζηαζία νθζαικώλ : ΔΙΝΡ ΔΛ 165-95 
Ξξνζηαζία αλαπλνήο : ΔΛ 149:2001 
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ΔΠΗΖΚΑΚΔΛΟΗ ΘΟΚΒΟΗ ΣΟΛ 
ΠΊΛΑΘΑ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ Β 

 
ΚΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ΙΖΦΘΟΤΛ 

(1) 
ΠΖΓΔ 

ΘΗΛΓΤΛΧΛ 

(2) 
ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΛ 

(3) 
ΠΡΟΒΙΔΠΟΚΔΛΑ ΑΠΌ ΣΖΛ ΛΟΚΟΘΔΗΑ(*) 

(4) 
ΤΚΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ  ΚΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΛ ΔΗΓΗΘΟΤ ΘΗΛΓΤΛΟΤ (**) 

05104 Φ2 - Φ3,1- Φ3,2 - Φ3,3 – Φ3,4 

ΞΓ1073/81(αξζ.217,114,3783,84), 
ΞΓ305/96,ΞΓ225/89,ΞΓ14.3.34,  
Λ1568/85(32Β,Γ24-29),ΞΓ17/96(13), 
ΞΓ377/93,ΞΓ395/94,ΞΓ186/92, 
Α56206/1613/86,Α69001/1921/88 
Λ2696/99,ΞΓ90/99,ΞΓ307/86ΞΓ89/94 

Λ1568/85,ΞΓ77/93,ΞΓ329/83,ΑΞ131099/89,  
ΞΓ70/90(11-18),ΞΓ15/99 
ΞΓ 225/1989, (άξζξα 12, 15) 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ εθζθαθήο ηνπ θπζηθνύ 
ππζκέλα ζηα ζεκεία πνπ ζα απαληεζνύλ πιάθεο (ζθιεξό 
ππέδαθνο - βξαρώδεηο ζρεκαηηζκνί) ζα πξέπεη λα εθηειεζηνύλ 
κε ηδηαίηεξε πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα κελ ππνλνκεπζεί ε 
επζηάζεηα ησλ παξαθείκελσλ θαηαζθεπώλ. Νη εξγαζίεο απηέο 
δε ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εθηειεζηνύλ κε εθξεθηηθά 
θαη νη ηπρόλ παξαγόκελεο δνλήζεηο ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηνύλ 

εληόο απνδεθηώλ νξίσλ πξνο απνθπγή όριεζεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο ρώξνπ θαη πξόθιεζεο αζηνρηώλ ζηηο 
παξαθείκελεο θαηαζθεπέο. 
Γελ επηηξέπεηαη ε αγθπξνβνιία ηνπ πισηνύ κέζνπ ζηα 
πθηζηάκελα κέζα πξόζδεζεο ηνπ πξνζήλεκνπ κώινπ. 

05203 Φ2 

Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ IV, ΘΔΦΑΙΑΗΑ Α-Β-Γ-Γ & Δ άξζξα 45-
69 θαη 
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 4 
Ξ.Γ. 395/1994, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β άξζξν 4, άξζξν 5 θαη 7 

Λα δηαζθαιίδεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ εξγαηνηερληθνύ 
πξνζσπηθνύ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ δηάηξεζεο 
παιαηνύ ζθπξνδέκαηνο. 

05204 Φ1 - Φ2 – Φ3,4 – Φ4 

Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ IV, ΘΔΦΑΙΑΗΑ Α-Β-Γ-Γ & Δ άξζξα 45-
69 θαη 

Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 4 
Ξ.Γ. 395/1994, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β άξζξν 4, άξζξν 5 θαη άξζξν 7 

Λα δηαζθαιίδεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ εξγαηνηερληθνύ 
πξνζσπηθνύ θάησ από ηελ αθηίλα πεξηζηξνθήο ηεο κπνύκαο 
ηνπ γεξαλνύ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ειηγκώλ θνξην-
εθθόξησζεο ησλ πιηθώλ (θπζηθνί νγθόιηζνη, ρσκαηνπξγηθά 
πιηθά θιπ) 

05207 Φ1 - Φ2 – Φ3,1 – Φ4 

ΞΓ1073/81(αξζ.217,114,3783,84), 
ΞΓ305/96,ΞΓ225/89,ΞΓ14.3.34,  
Λ1568/85(32Β,Γ24-29),ΞΓ17/96(13), 
ΞΓ377/93,ΞΓ395/94,ΞΓ186/92, 
Α56206/1613/86,Α69001/1921/88 
Λ2696/99,ΞΓ90/99,ΞΓ307/86ΞΓ89/94 
Λ1568/85,ΞΓ77/93,ΞΓ329/83,ΑΞ131099/89,  
ΞΓ70/90(11-18),ΞΓ15/99 
ΞΓ 225/1989, (άξζξα 12, 15) 

 

 
05208 

Φ3,2 

Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 5, 12,  
Ξ.Γ. 396/1994, άξζξα 4 έσο 9, άξζξν 10, ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ παξ. 
9,  θαη 
Ξ.Γ. 395/1994, άξζξν 4 θαη άξζξν 9 – ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 
πνπ αλαθέξνληαη ζην αξζξ. 4 παξ. 1 
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ΔΠΗΖΚΑΚΔΛΟΗ ΘΟΚΒΟΗ ΣΟΛ 
ΠΊΛΑΘΑ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ Β 

 
ΚΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ΙΖΦΘΟΤΛ 

(1) 
ΠΖΓΔ 

ΘΗΛΓΤΛΧΛ 

(2) 
ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΛ 

(3) 
ΠΡΟΒΙΔΠΟΚΔΛΑ ΑΠΌ ΣΖΛ ΛΟΚΟΘΔΗΑ(*) 

(4) 
ΤΚΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ  ΚΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΛ ΔΗΓΗΘΟΤ ΘΗΛΓΤΛΟΤ (**) 

05301 
Φ1 - Φ2 – Φ3,1 – Φ3,2 – Φ3,3 

– Φ3,4 – Φ4 

Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ ΗΗ – κεραλήκαηα νηθνδνκώλ θαη 
εξγνηαμίσλ, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α’, άξζξα 45-51, 
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 8 

Ξ.Γ. 396/1994, άξζξα 3 έσο 10, ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΗΗ & ΗΗΗ 
Λ.3542/2007 (άξζξν 30) 
Λ.3850/2010 (αξ.34, 35) 

Όπνπ απαηηείηαη δηαθίλεζε θνξηίσλ κε κεραληθά κέζα (γεξαλνί) 
ηεξνύληαη αλειιηπώο ηα εμήο: 1) ειέγρεηαη πξηλ από θάζε ρξήζε 
αλ νη αξηάλεο "ζακπάληα" πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 
(ζπξκαηόζρνηλα, αιπζίδεο, θαζθηέο ή ζρνηληά) είλαη ζε θαιή 
θαηάζηαζε θαη όηη ν γάληδνο δηαζέηεη αζθάιεηα 2) απνθεύγεηαη 
ε ρξήζε αξηάλαο από ηλώδεο ζρνηλί γηαηί ε αληνρή ηνπ πνηθίιεη 
ζεκαληηθά, αλάινγα κε ην εθάζηνηε πιηθό πνπ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν 3) απνθεύγνληαη νη απηνζρεδηαζκνί θαηά ηελ 
πξόζδεζε ηνπ θνξηίνπ (π.ρ. θόκπνη γηα λα θνληύλνπλ νη 
αξηάλεο) 4) Ρα θνξηία αλπςώλνληαη πάληα θαηαθόξπθα. 
Απαγνξεύεηαη ε αλύςσζε ή απόζεζε θνξηίσλ πέξα ηεο 
πξνβνιήο ηνπ βξαρίνλα ηνπ κεραλήκαηνο (ινμό ηξάβεγκα) 
εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ νιίζζεζεο ηερλεηώλ νγθνιίζσλ γηα ηηο 
νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα εηδηθέο πξνϋπνζέζεηο 5) 
απνθεύγεηαη νπνηαδήπνηε άκεζε επαθή ηνπ πξνζσπηθνύ κε 
αλπςνύκελν θνξηίν πξηλ απηό εδξαζζεί θαη αθηλεηνπνηεζεί κε 
αζθάιεηα ζην ρώξν απόζεζήο ηνπ 6) Γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 
θνξηίνπ θαηά ηελ αλύςσζε θαη ηελ κεηαθίλεζή ηνπ λα 
ρξεζηκνπνηνύληαη "αέξεδεο" (ζρνηληά) ηνπιάρηζηνλ δύν ζε 

αξηζκό.  
Πε πεξίπησζε πνπ ν ρεηξηζηήο δελ έρεη θαιή νξαηόηεηα ζε 
θάπνην ηκήκα ηεο δηαδξνκήο ηνπ θνξηίνπ ζα πξνβιέπεηαη 
απαξέγθιηηα ε θαζνδήγεζε από έκπεηξν θνπκαληαδόξν. 
Απαγνξεύεηαη ε εξγαζία ή ε θίλεζε αηόκσλ κέζα ζηελ αθηίλα 
δξάζεο ηνπ γεξαλνύ. Θα γίλεηαη δηαθνπή θάζε εξγαζίαο ηνπ 
ρεηξηζκνύ αλύςσζεο θνξηίνπ όηαλ επηθξαηνύλ αληίμνεο 
ζπλζήθεο (δπλαηόο άλεκνο, βξνρή, θ.ι.π.). Απαγνξεύεηαη 
απζηεξά ζην πξνζσπηθό λα κεηαθηλείηαη αλεβαζκέλν ζε 
αξηάλεο, πεξόλεο θάδνπο ή κπνύκεο. Ζ επζηάζεηα ησλ 
αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ λα είλαη εμαζθαιηζκέλε αθόκε θαη 

όηαλ απηά βξίζθνληαη εθηόο ιεηηνπξγίαο. Ν εμνπιηζκόο ησλ 
αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ λα αλαγξάθεη ην θνξηίν αλύςσζεο. 
Απαγνξεύεηαη ε αλάξηεζε θνξηίσλ ππό γσλία (κε άληζα ζθέιε 
αξηαλώλ). Θηλεηήξεο, νδνλησηνί ηξνρνί, ζηνηρεία πνπ 
κεηαδίδνπλ θίλεζε, ειεθηξηθνί αγσγνί θαη άιια επηθίλδπλα 
ηκήκαηα ησλ αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ λα είλαη εθνδηαζκέλα 
κε απνηειεζκαηηθά πξνζηαηεπηηθά κέζα γηα ην πξνζσπηθό 
εδάθνπο θαη ηνλ ρεηξηζηή. 



ΒΔΛΣΙΩΖ ΚΑΙ ΔΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ ΑΛΙΔΤΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΥΤΓΙΟΤ ΜΤΣΙΚΑ Δ. ΠΡΔΒΔΕΑ 

ΦΔΔΙΟ ΑΥΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ - ΣΜΖΜΑ  Γ - ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΖΧΖ                                

                   51 

ΔΠΗΖΚΑΚΔΛΟΗ ΘΟΚΒΟΗ ΣΟΛ 
ΠΊΛΑΘΑ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ Β 

 
ΚΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ΙΖΦΘΟΤΛ 

(1) 
ΠΖΓΔ 

ΘΗΛΓΤΛΧΛ 

(2) 
ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΛ 

(3) 
ΠΡΟΒΙΔΠΟΚΔΛΑ ΑΠΌ ΣΖΛ ΛΟΚΟΘΔΗΑ(*) 

(4) 
ΤΚΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ  ΚΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΛ ΔΗΓΗΘΟΤ ΘΗΛΓΤΛΟΤ (**) 

05303 
Φ1 - Φ2 – Φ3,1 – Φ3,2 – Φ3,3 

– Φ3,4 – Φ4 

Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ ΗΗ – κεραλήκαηα νηθνδνκώλ θαη 
εξγνηαμίσλ, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α’, άξζξα 45-51 
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 8 
Ξ.Γ. 396/1994, άξζξα 3 έσο 10, ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΗΗ & ΗΗΗ 
Λ.3542/2007 (άξζξν 30) 
Λ.3850/2010 (άξζξα 34, 35) 

Ν αλπςσηηθόο γεξαλόο ζα έρεη πηζηνπνηεζεί γηα ην κέγεζνο 
ησλ θνξηίσλ πνπ ζα κεηαθέξεη.  
Γελ επηηξέπεηαη ην ζηνίβαγκα θαη/ή ην δέζηκν πνιιώλ 
ζπζθεπαζκέλσλ πιηθώλ γηα λα κεηαθεξζνύλ κε κία θίλεζε. 
Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά πξνζώπσλ καδί κε ηα αλαξηεκέλα 
πιηθά, επάλσ ζηνπο ηερλ. νγθνιίζνπο γηα λα θαζνδεγνύλ ηνπ 
ρεηξηζηέο θιπ. 

05304 
Φ1 - Φ2 – Φ3,1 – Φ3,2 – Φ3,3 

– Φ3,4 – Φ4 

Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ ΗΗ – κεραλήκαηα νηθνδνκώλ θαη 
εξγνηαμίσλ, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α’, άξζξα 45-51 
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 8 
Ξ.Γ. 396/1994, άξζξα 3 έσο 10, ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΗΗ & ΗΗΗ 
Λ.3542/2007 (άξζξν 30) 
Λ.3850/2010 (άξζξα 34, 35) 

Ν αλπςσηηθόο γεξαλόο ζα έρεη πηζηνπνηεζεί γηα ην κέγεζνο 
ησλ θνξηίσλ πνπ ζα κεηαθέξεη.  
Γελ επηηξέπεηαη ην ζηνίβαγκα θαη/ή ην δέζηκν πνιιώλ 
ζπζθεπαζκέλσλ πιηθώλ γηα λα κεηαθεξζνύλ κε κία θίλεζε. 
Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά πξνζώπσλ καδί κε κεηαθεξόκελα 
πιηθά. 

05305 
Φ1 - Φ2 – Φ3,1 – Φ3,2 – Φ3,3 

– Φ3,4 – Φ4 

Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ ΗΗ – κεραλήκαηα νηθνδνκώλ θαη 
εξγνηαμίσλ, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α’, άξζξα 45-51 
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 8 
Ξ.Γ. 396/1994, άξζξα 3 έσο 10, ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΗΗ & ΗΗΗ 

Λ.3542/2007 (άξζξν 30) 
Λ.3850/2010 (άξζξα 34, 35) 

Θαηά ην "ζακπαληάξηζκα" ησλ πάζεο θύζεσο 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, νη αξηάλεο ζπλαληώληαη 
πάλσ από ην θέληξν βάξνπο ηνπ ζηνηρείνπ θαη ζπλδένληαη ζε 
θνηλό άγθηζηξν. Αλ θαηά ηελ αλύςσζε ην ζηνηρείν εκθαλίζεη 

εθθεληξόηεηα, πξνζεδαθίδεηαη θαη δηεπζεηνύληαη εθ λένπ νη 
αξηάλεο.  

05306 
Φ1 - Φ2 – Φ3,1 – Φ3,2 – Φ3,4 

– Φ4 

Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ ΗΗ – κεραλήκαηα νηθνδνκώλ θαη 
εξγνηαμίσλ, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α’, άξζξα 45-51 
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 8 
Ξ.Γ. 396/1994, άξζξα 3 έσο 10, ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΗΗ & ΗΗΗ 
Λ.3542/2007 (άξζξν 30) 
Λ.3850/2010 (άξζξα 34, 35) 

Θαηά ηελ κεηαθνξά ζπζθεπαζκέλσλ πιηθώλ, ειέγρεηαη ε 
αξηηόηεηα θαη αθεξαηόηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο. Ππζθεπαζίεο 
πνπ έρνπλ ππνζηεί θζνξέο από πνιιαπιέο θνξην-εθθνξηώζεηο 
ΓΔΛ κεηαθέξνληαη κε αλπςσηηθό κέζν ρσξίο λα 
αλαζπζθεπαζζνύλ. ΓΔΛ επηρεηξείηαη αλύςσζε Ρερλ 
Νγθνιίζσλ, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ δνθώλ, πιαθώλ θιπ, πξηλ 
ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ 28 εκεξώλ από ηελ εκ/λία 
παξαγσγήο ηνπο. 

05307 Φ1 - Φ2 – Φ3,1 – Φ3,3 – Φ4 

Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ ΗΗ – κεραλήκαηα νηθνδνκώλ θαη 
εξγνηαμίσλ, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α’, άξζξα 45-51 
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 8 
Ξ.Γ. 396/1994, άξζξα 3 έσο 10, ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΗΗ & ΗΗΗ 
Λ.3542/2007 (άξζξν 30) 
Λ.3850/2010 (άξζξα 34, 35) 

Γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θνξηίνπ θαηά ηελ αλύςσζε θαη ηελ 
κεηαθίλεζή ηνπ λα ρξεζηκνπνηνύληαη "αέξεδεο" (ζρνηληά) 
ηνπιάρηζηνλ δύν ζε αξηζκό. 
Πε πεξίπησζε πνπ ν ρεηξηζηήο δελ έρεη θαιή νξαηόηεηα ζε 
θάπνην ηκήκα ηεο δηαδξνκήο ηνπ θνξηίνπ ζα πξνβιέπεηαη 
απαξέγθιηηα ε θαζνδήγεζε από έκπεηξν θνπκαληαδόξν. 
Απαγνξεύεηαη ε αλάξηεζε θνξηίσλ ππό γσλία (κε άληζα ζθέιε 
αξηαλώλ). 
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ΔΠΗΖΚΑΚΔΛΟΗ ΘΟΚΒΟΗ ΣΟΛ 
ΠΊΛΑΘΑ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ Β 

 
ΚΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ΙΖΦΘΟΤΛ 

(1) 
ΠΖΓΔ 

ΘΗΛΓΤΛΧΛ 

(2) 
ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΛ 

(3) 
ΠΡΟΒΙΔΠΟΚΔΛΑ ΑΠΌ ΣΖΛ ΛΟΚΟΘΔΗΑ(*) 

(4) 
ΤΚΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ  ΚΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΛ ΔΗΓΗΘΟΤ ΘΗΛΓΤΛΟΤ (**) 

05308 
Φ2 – Φ3,1 – Φ3,2 – Φ3,3 – 

Φ3,4 

Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ ΗΗ – κεραλήκαηα νηθνδνκώλ θαη 
εξγνηαμίσλ, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α’, άξζξα 45-51 
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 8 
Ξ.Γ. 397/94 ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 90/269/ΔΝΘ 
Λ.3542/2007 (άξζξα 30) 
Λ.3850/2010 (άξζξα 34, 35) 

 

05309 
Φ1 - Φ2 – Φ3,1 – Φ3,2 – Φ3,3 

– Φ3,4 – Φ4 

Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ ΗΗ – κεραλήκαηα νηθνδνκώλ θαη 

εξγνηαμίσλ, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α’, άξζξα 45-51 
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 8 
Ξ.Γ. 397/94 ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 90/269/ΔΝΘ 
Λ.3542/2007 (άξζξν 30) 
Λ.3850/2010 (άξζξα 34, 35) 

 

05310 
Φ1 - Φ2 – Φ3,1 – Φ3,2 – Φ3,3 

– Φ3,4 – Φ4 

Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ ΗΗ – κεραλήκαηα νηθνδνκώλ θαη 
εξγνηαμίσλ, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α’, άξζξα 45-51 
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 8 
Ξ.Γ. 305/96 ΚΔΟΝΠ Α, άξζξν 1.1 
Λ.3542/2007 (άξζξα 30) 
Λ.3850/2010 (άξζξα 34, 35) 
Λ.3542/2007 (άξζξν 30) 
Λ.3850/2010 (άξζξα 34, 35) 

Ζ θόξησζε ησλ θνξηεγίδσλ θαη ησλ νπνηνδήπνηε πισηώλ 
κέζσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλεο κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, 
ηα πηζηνπνηεηηθά λαπζηπινΐαο  θαη ηνπο εηδηθνύο θαλνληζκνύο 
πνπ δηέπνπλ ηελ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πισηώλ κέζσλ. 
Δηδηθά κέηξα αζθαιείαο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζηηο 
πεξηπηώζεηο θόξησζεο ρύδελ πιηθώλ ζε πισηά κέζα πνπ δελ 
είλαη εηδηθώο δηαζθεπαζκέλα γηα ηελ κεηαθνξά ηέηνησλ πιηθώλ, 
π.ρ. ζηελ «θνπβέξηα» ησλ πισηώλ γεξαλώλ όηαλ 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ζηξώζεσλ ζηνλ ππζκέλα, 
πξαλώλ ζσξαθίζεσο, θ.ι.π. 

06102 Φ2 – Φ3,1 – Φ3,2 Φ3,3 – Φ3,4 
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Α, άξζξν 4 
Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ VΗΗ, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’, άξζξν 96 
Ξ.Γ. 17/96, άξζξν 9 

Ζ ηξνθνδνζία ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ κε θαύζηκα γίλεηαη 
όηαλ ηα κεραλήκαηα βξίζθνληαη εθηόο ιεηηνπξγίαο. 
Ιακβάλνληαη κέηξα ώζηε ε εθδήισζε ππξθαγηάο λα 
αληηκεησπίδεηαη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά. 
Ν ππξνζβεζηηθόο εμνπιηζκόο λα είλαη εύθνια πξνζπειάζηκνο, 
απιόο ζηε ρξήζε ηνπ θαη λα πξνζηαηεύεηαη από δεκηέο, θινπή, 
βαλδαιηζκό.  
Δπηζεκαίλνληαη νη νδνί δηαθπγήο θαη παξακέλνπλ πάληα 
θαζαξνί θαη ειεύζεξνη εκπνδίσλ.  
Ζ απνζήθεπζε εύθιεθησλ πιηθώλ (αεξίσλ ή πγξώλ) γίλεηαη ζε 
εηδηθνύο ρώξνπο.  
Όια ηα κεραλήκαηα θαη νρήκαηα θέξνπλ ηνλ δηθό ηνπο 
θαηάιιειν θνξεηό ππξνζβεζηήξα.  
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ΔΠΗΖΚΑΚΔΛΟΗ ΘΟΚΒΟΗ ΣΟΛ 
ΠΊΛΑΘΑ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ Β 

 
ΚΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ΙΖΦΘΟΤΛ 

(1) 
ΠΖΓΔ 

ΘΗΛΓΤΛΧΛ 

(2) 
ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΛ 

(3) 
ΠΡΟΒΙΔΠΟΚΔΛΑ ΑΠΌ ΣΖΛ ΛΟΚΟΘΔΗΑ(*) 

(4) 
ΤΚΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ  ΚΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΛ ΔΗΓΗΘΟΤ ΘΗΛΓΤΛΟΤ (**) 

 
 

06204 
 
 

Φ1 – Φ2 – Φ4 
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Α, άξζξν 4 
Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ VΗΗ, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’, άξζξν 96 
Λ. 158/1975 

Ξξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ γίλεηαη απνςίισζε ηνπ ρώξνπ 
από μεξά ρόξηα θαη άιια εύθιεθηα πιηθά. Βαξέιηα, κπηηόληα 
εύθιεθησλ πιώλ απνζεθεύνληαη ζε εηδηθνύο ρώξνπο καθξηά 
από ηνλ ππόινηπν εμνπιηζκό. 
Απαγνξεύεηαη ε εξγαζία θνληά ζε απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο 
θαπζίκσλ κε κεραλήκαηα ή εξγαιεία πνπ παξάγνπλ ζπηλζήξεο 

06301 Φ1 – Φ2 – Φ4 

Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ VΗΗ, ΘΔΦΑΙΑΗΝ A’, άξζξα 92-95 
Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ VΗΗΗ, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’, αξ 102-108 
Ξ.Γ. 95/1978, άξζξν 5 
Ξ.Γ. 396/1994, άξζξα 3 έσο 10, ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΗΗ & ΗΗΗ 

Απαγνξεύεηαη ε εξγαζία θνληά ζε απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο 

θαπζίκσλ κε κεραλήκαηα ή εξγαιεία πνπ πξνθαινύλ 
ζπηλζήξεο. 
Νη ρώξνη εξγαζίαο είλαη εθνδηαζκέλνη κε θαηάιιειν 
ππξνζβεζηηθό εμνπιηζκό γηα θάζε ηύπν ππξθαγηάο. Ξξηλ ηελ 
έλαξμε ησλ εξγαζηώλ γίλεηαη απνςίισζε ηνπ ρώξνπ από μεξά 
ρόξηα θαη άιια εύθιεθηα πιηθά. Βαξέιηα, κπηηόληα εύθιεθησλ 
πιώλ απνζεθεύνληαη ζε εηδηθνύο ρώξνπο καθξηά από ηνλ 
ππόινηπν εμνπιηζκό. 

06304 Φ1 - Φ2 

Ξ.Γ. 395/1994, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β άξζξν 4-7 

Ξ.Γ. 396/1994, άξζξα 3 έσο 10, ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΗΗ & ΗΗΗ 
Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ VΗΗ, ΘΔΦΑΙΑΗΝ A’, άξζξα 92-95 
Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ VΗΗΗ, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’, αξ 102-108 

Απαγνξεύεηαη ε εξγαζία θνληά ζε απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο 
θαπζίκσλ κε κεραλήκαηα ή εξγαιεία πνπ πξνθαινύλ 
ζπηλζήξεο. 
Νη ρώξνη εξγαζίαο είλαη εθνδηαζκέλνη κε θαηάιιειν 
ππξνζβεζηηθό εμνπιηζκό γηα θάζε ηύπν ππξθαγηάο. Ξξηλ ηελ 
έλαξμε ησλ εξγαζηώλ γίλεηαη απνςίισζε ηνπ ρώξνπ από μεξά 
ρόξηα θαη άιια εύθιεθηα πιηθά. Βαξέιηα, κπηηόληα εύθιεθησλ 
πιώλ απνζεθεύνληαη ζε εηδηθνύο ρώξνπο καθξηά από ηνλ 
ππόινηπν εμνπιηζκό. 

07101 Φ1 – Φ4 
Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ V, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α αξζξα 78-79 
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, ΡΚΖΚΑ ΗΗ, άξζξν 2 
Λ. 3850/2010 άξζξν 35 

Ρν ύςνο ησλ ππέξγεησλ, ελαέξησλ δηθηύσλ λα ππεξβαίλεη ην 
αλώηαην ύςνο απάλησλ ησλ κεραλεκάησλ ηνπ έξγνπ θαη ησλ 
εμαξηεκάησλ απηώλ θηλεηώλ ή αθηλήησλ (θεξαίεο, αλαηξεπό-
κελεο θαξόηζεο, εηζαγσγέο αέξα, εμαηκίζεηο, αληεξίδεο, ηζηνί, 
γαύξηεο γεσηξππάλσλ θιπ). (βι. ζπλεκκέλν Πρέδην ) 

07102 Φ1 - Φ3,4 - Φ4 
Ξ.Γ. 1073/1981, ΡΚΖΚΑ V, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α αξζξα 75-79 
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, ΡΚΖΚΑ ΗΗ, άξζξν 2 

 

07202 
Φ1 – Φ2 – Φ3,1 – Φ3,2 – Φ3,3 

– Φ3,4 – Φ4 

Νδεγία 92/57/ΔΝΘ/24-6-92, Κέξνο Α άξζξν 2 
Νδεγία 92/57/ΔΝΘ/24-6-92, Κέξνο Β, Ρκήκα ΗΗ, άξζξν 9 
Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Β, ΡΚΖΚΑ ΗΗ, άξζξν 9 
Λ. 158/1975 
Λ. 3850/2010 άξζξν 35 

Όια ηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα ρεηξόο ειέγρνληαη ζρνιαζηηθά 
γηα εγθνπέο ζηα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο ηνπο, θίο, κπαιαληέδεο 
θιπ. Γελ γίλεηαη ρξήζε ειεθηξηθώλ, ρεηξνθίλεησλ 
κεραλεκάησλ κέζα από βάξθεο, ζρεδίεο πνπ επηπιένπλ ζηελ 
ζάιαζζα. Γίλεηαη ζρνιαζηηθή ρξήζε κνλσηηθώλ γαληηώλ από 
ηνπο ρεηξηζηέο. 
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ΔΠΗΖΚΑΚΔΛΟΗ ΘΟΚΒΟΗ ΣΟΛ 
ΠΊΛΑΘΑ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ Β 

 
ΚΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ΙΖΦΘΟΤΛ 

(1) 
ΠΖΓΔ 

ΘΗΛΓΤΛΧΛ 

(2) 
ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΛ 

(3) 
ΠΡΟΒΙΔΠΟΚΔΛΑ ΑΠΌ ΣΖΛ ΛΟΚΟΘΔΗΑ(*) 

(4) 
ΤΚΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ  ΚΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΛ ΔΗΓΗΘΟΤ ΘΗΛΓΤΛΟΤ (**) 

08101 Φ1 - Φ2 – Φ3,1 – Φ3,2 – Φ3,3 

Γ.Θ.Ι. άξζξα: 5 (ΦΔΘ 858β/94), 8 (ΦΔΘ 95β/95), 10 (ΦΔΘ 
978β/95), 13 (ΦΔΘ 5β/97), 19 (ΦΔΘ 386β/99) 
U.K. HSE Department of Energy-Diving Operations at Work 
Regulations 1981 
US COAST GUARD, Subchapter V- Marine Occupational Safety 
and Health Standards, Part 197 General Provisions, Subpart B-
Commercial Diving Operations 

Λα ππάξρεη ζπλερήο ελδνεπηθνηλσλία ηνπ ρεηξηζηή απηνδύηε κε 
ηελ επηθάλεηα θαη ηνπο ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ. 
Όινη νη δύηεο θέξνπλ εθεδξηθή αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή 
(κπνπθάια), πνπ ζα ηνπο παξέρεη αξθεηό αέξα γηα ηελ άλνδό 
ηνπο ζηελ επηθάλεηα ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ αεξνζπκπηεζηή 
ή εμαληιήζεσο ηεο θπξίαο απηόλνκεο ζπζθεπήο αέξα. 

08102 Φ1 - Φ2 – Φ3,1 – Φ3,2 – Φ3,3 
Ξ.Γ. 1073/1981/ ΡΚΖΚΑ VIII-γεληθέο δηαηάμεηο, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α’, 
άξζξν 100, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Β’, άξζξν 102,  θαη 
Ξ.Γ. 396/1994, άξζξα 3 έσο 9 

Θα γίλεηαη ζρνιαζηηθή ρξήζε αηνκηθώλ ζσζηβίσλ από όινπο 
ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ εθηεινύλ εξγαζίεο πιεζίνλ 
θξεπηδσκάησλ θαη αθηώλ ζε βάζε ζαιάζζεο κεγαιύηεξα ησλ 
2.0 κέηξσλ θαζώο θαη κέζα ή επάλσ ζε πισηά. 

08103 Φ1 - Φ2 – Φ3,1 – Φ3,2 – Φ3,3 

 
Ξ.Γ. 1073/1981/ ΡΚΖΚΑ VIII-γεληθέο δηαηάμεηο, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α’, 
άξζξν 100, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Β’, άξζξν 102,  θαη 
Ξ.Γ. 396/1994, άξζξα 3 έσο 9 

Θα γίλεηαη ζρνιαζηηθή ρξήζε αηνκηθώλ ζσζηβίσλ από όινπο 
ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ εθηεινύλ εξγαζίεο πιεζίνλ 
θξεπηδσκάησλ θαη αθηώλ ζε βάζε ζαιάζζεο κεγαιύηεξα ησλ 
2.0 κέηξσλ θαζώο θαη κέζα ή επάλσ ζε πισηά. 

09101 Φ2 

Ξ.Γ. 95/1978, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Β’ –ζπζθεπέο θαη κέζα 
ζπγθνιιήζεσλ, άξζξα 3 έσο 6, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Γ’ – εξγαζηαθό 
πεξηβάιινλ, άξζξα 7 θαη 8, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Γ’ –εθηέιεζηο εξγαζηώλ 
ζπγθνιιήζεσλ, άξζξα 9 θαη 10, 
Ξ.Γ. 395/1994, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’ – ππνρξεώζεηο ησλ εξγνδνηώλ, 
άξζξν 4 (ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκό εξγαζίαο), θαη άξζξν 9 
(ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ‘αξζξ.4, παξ.1) 
θαη Ξ.Γ. 396/1994 

 

09107 
Φ1 - Φ2 – Φ3,1 – Φ3,2 – Φ3,3 

– Φ3,4 – Φ4 

Ξ.Γ. 95/1978, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Β’ –ζπζθεπέο θαη κέζα 
ζπγθνιιήζεσλ, άξζξα 3 έσο 6, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Γ’ – εξγαζηαθό 
πεξηβάιινλ, άξζξα 7 θαη 8, ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Γ’ –εθηέιεζηο εξγαζηώλ 
ζπγθνιιήζεσλ, άξζξα 9 θαη 10,  θαη 
Ξ.Γ. 395/1994, ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’ – ππνρξεώζεηο ησλ εξγνδνηώλ, 
άξζξν 4 (ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκό εξγαζίαο), θαη άξζξν 9 
(ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ‘αξζξ.4, παξ.1) 
Ξ.Γ. 396/1994 

 

10102 
Φ1 - Φ2 – Φ3,1 – Φ3,2 – Φ3,3 

– Φ3,4 – Φ4 

Ξ.Γ. 85/1991, άξζξα 4 έσο 12 θαη ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ 
Ξ.Γ. 305/96 ΚΔΟΝΠ Α, άξζξν 6.1 
Ξ.Γ. 396/94, άξζξα 3-10 
N.3850/2010 ΚΔΟΝΠ ΠΡ’ 
Ξ.Γ. 82/2012 

Ξεξηνξηζκόο ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο έληαζεο ηεο έθζεζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε δνλήζεηο από εξγαιεία θαη κεραλήκαηα. 
Θαηάιιειε νξγάλσζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο πξνβιέπνληαο 
επαξθείο πεξηόδνπο αλάπαπζεο. 
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ΔΠΗΖΚΑΚΔΛΟΗ ΘΟΚΒΟΗ ΣΟΛ 
ΠΊΛΑΘΑ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ Β 

 
ΚΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ΙΖΦΘΟΤΛ 

(1) 
ΠΖΓΔ 

ΘΗΛΓΤΛΧΛ 

(2) 
ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΛ 

(3) 
ΠΡΟΒΙΔΠΟΚΔΛΑ ΑΠΌ ΣΖΛ ΛΟΚΟΘΔΗΑ(*) 

(4) 
ΤΚΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ  ΚΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΛ ΔΗΓΗΘΟΤ ΘΗΛΓΤΛΟΤ (**) 

10103 Φ1 - Φ2 – Φ3,3 – Φ3,4 – Φ4 

Ξ.Γ. 305/96 ΚΔΟΝΠ Α, άξζξν 6.1 
Ξ.Γ. 396/1994, άξζξα 3 έσο 9 θαη άξζξν 10 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ, 
παξ.3.3.1 θαη 4.4.1  
N.3850/2010 ΚΔΟΝΠ ΠΡ’ 
Ξ.Γ. 82/2012 

 

10105 
Φ1 - Φ2 – Φ3,1 – Φ3,2 – Φ3,3 

– Φ3,4 – Φ4 

Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Α, άξζξν 7 
ΚΔΟΝΠ Β, ΡΚΖΚΑ ΗΗ, άξζξν 3 
Ξ.Γ. 396/1994, άξζξα 3-5 επίζεο ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ, ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ 
[άξζξν 5 παξ.1, άξζξν 9 παξ.4], εδάθην 1.2, 1.3, θαη 7.1. 
N.3850/2010 ΚΔΟΝΠ ΠΡ’ 
Ξ.Γ. 82/2012 

Δξγαδόκελνη ππό βξνρή ή θάησ από αλάινγεο ζπλζήθεο 
πγξαζίαο ζα εθνδηάδνληαη κε αδηάβξνρα ελδύκαηα θαη θάιπκκα 

θεθαιήο. Ν ρώξνο εξγαζίαο θαιύπηεηαη θάησ από πξνζσξηλά 
πξνζηαηεπηηθά (κνπζακάδεο) όπνπ απηό είλαη δπλαηό. 
Λα γίλεηαη ρξήζε κπνηώλ, γαινηδώλ θαη παπνπηζηώλ κε 
αληηνιηζζεηηθή ζόια. 
Πε πεξίπησζε θαηαηγίδσλ κε θεξαπλνύο, δηαθόπηεηαη 
πξνζσξηλά θάζε εξγαζία θαη απνκαθξύλνληαη όινη νη 
εξγαδόκελνη από ηνπο γεξαλνύο, ηα ηθξηώκαηα θαη άιια 
κεηαιιηθά ζηνηρεία ηνπ εξγνηαμίνπ. 

10107 
Φ1 - Φ2 – Φ3,1 – Φ3,2 – Φ3,3 

– Φ3,4 – Φ4 

Ξ.Γ. 305/1996, ΚΔΟΝΠ Α, άξζξν 7 ΚΔΟΝΠ Β, ΡΚΖΚΑ ΗΗ, άξζξν 
3 
Ξ.Γ. 396/1994, άξζξα 3-5 επίζεο ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ, ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ 
[άξζξν 5 παξ.1, άξζξν 9 παξ.4], εδάθην 1.2, 1.3, θαη 7.1. 
140120/24-7-89 εγθύθιηνο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο 
130427/26-6-90 εγθύθιηνο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο 

Πε ζεξκέο πεξηόδνπο όηαλ επηθξαηνύλ ζπλζήθεο θαύζσλα 
ζπληζηάηαη ε κείσζε ηεο απαζρόιεζεο ζε ππαίζξηεο εξγαζίεο 
από ηελ 12:00 έσο ηελ 15:00 κε πξνγξακκαηηζκό 
δηαιεηκκάησλ θαηάιιειεο δηάξθεηαο, γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο 
ζεξκηθήο θαηαπόλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 
Γηάζεζε ζηνπο εξγαδόκελνπο πόζηκνπ δξνζεξνύ λεξνύ. 
Έλδπζε κε ειαθξά θαη άλεηα ξνύρα. 
Ρν ζώκα θαη ην θεθάιη δελ πξέπεη λα κέλεη αθάιππην. 
Κείσζε ησλ ηδηαίηεξα βαξέσλ εξγαζηώλ θαη απαγόξεπζε 
θαηαλάισζεο νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ. 

10109 Φ1 - Φ2 – Φ3,1 – Φ3,2 – Φ3,3 

Γ.Θ.Ι. άξζξα: 5 (ΦΔΘ 858β/94), 8 (ΦΔΘ 95β/95), 10 (ΦΔΘ 
978β/95), 13 (ΦΔΘ 5β/97), 19 (ΦΔΘ 386β/99) 
U.K. HSE Department of Energy-Diving Operations at Work 
Regulations 1981 
US COAST GUARD, Subchapter V- Marine Occupational Safety 
and Health Standards, Part 197 General Provisions, Subpart B-
Commercial Diving Operations 
N.3850/2010 ΚΔΟΝΠ ΠΡ’ 
Ξ.Γ. 82/2012 

Απζηεξή ηήξεζε ησλ ρξνληθώλ νξίσλ παξακνλήο ζηα βάζε 
εξγαζίαο. Πε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνληαη νη 
ρξόλνη "κεδέλ" ησλ δπηώλ. Πε θακία πεξίπησζε δελ ζα 
ρξεηάδνληαη ζηάζεηο απνζπκπίεζεο γηα ηελ έμνδν ησλ δπηώλ 
από ηελ ζάιαζζα κεηά ηελ ιήμε ησλ εξγαζηώλ. 
Λα ππάξρεη ζρέδην θαη κέζα γηα επείγνπζα δηαθνκηδή ησλ 
δπηώλ ζηνλ πιεζηέζηεξν ηαηξηθό ζηαζκό όπνπ κπνξνύλ λα 
παξαζρεζνύλ πξώηεο βνήζεηεο ππεξβαξηθήο ηαηξηθήο ζε 
πεξίπησζε αηπρήκαηνο απνζπκπίεζεο. 

10207 
Φ1 - Φ2 – Φ3,1 – Φ3,2 – Φ3,3 

– Φ3,4 – Φ4 

Ξ.Γ. 1073/1981 – ΡΚΖΚΑ VII – ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α' 
Ξ.Γ. 307/1986 
Ξ.Γ.   77/1993 
N.3850/2010 ΚΔΟΝΠ ΠΡ’ 
Ξ.Γ. 82/2012 
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ΔΠΗΖΚΑΚΔΛΟΗ ΘΟΚΒΟΗ ΣΟΛ 
ΠΊΛΑΘΑ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ Β 

 
ΚΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ΙΖΦΘΟΤΛ 

(1) 
ΠΖΓΔ 

ΘΗΛΓΤΛΧΛ 

(2) 
ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΛ 

(3) 
ΠΡΟΒΙΔΠΟΚΔΛΑ ΑΠΌ ΣΖΛ ΛΟΚΟΘΔΗΑ(*) 

(4) 
ΤΚΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ  ΚΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΛ ΔΗΓΗΘΟΤ ΘΗΛΓΤΛΟΤ (**) 

10208 Φ2 – Φ3,2 
Ξ.Γ. 1073/1981 – ΡΚΖΚΑ VII – ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α' 
Ξ.Γ. 307/1986 
Ξ.Γ.   77/1993 

 

 
(*) Αλαθέξνληαη  νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο  πνπ πεξηέρνπλ ηα απαηηνύκελα  θαηά πεξίπησζε κέηξα  
(**) Ξεξηγξάθνληαη ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε απαηηνύληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά δελ πξνβιέπνληαη  ξεηά από ηε λνκνζεζία  ή ε πξόβιεςε δελ 

θξίλεηαη  επαξθήο  γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.  Δπίζεο  εδώ πεξηγξάθνληαη θαη ηα κέηξα  πνπ πξέπεη  λα ιεθζνύλ  γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνύο  θηλδύλνπο. 
Ξαξαηεξήζεηο - Ππκπιεξώζεηο 
1. ΓΔΛΗΘΑ ΗΠΣΝΛ ΓΗΑ ΝΙΔΠ ΡΗΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΑ ΞΑΟΑΘΑΡΥ: 

 ΣΟΉΠΖ ΚΔΡΟΥΛ ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ : Ξ.Γ. 369/1994 (άξζξν 9, παξαγξ.4, παξ.ΗΗΗ), Ξ.Γ. 1073/84 (αξ 102, 103, 106, 108), Λ1430/1984 (άξζξα 16,18) 
 ΠΣΛΝΡΖΡΑ ΔΞΗΒΙΔΤΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ : Ξ.Γ. 1073/1981 (άξζξν 111) 
 ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΘΑΗ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ ΚΔΡΟΥΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ – ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΔΟΓΝΓΝΡΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ: Ξ.Γ. 305/1996 (άξζξα 7,8) θαη 

Ξ.Γ. 17/1996 (άξζξα  7,8,10,11,12,13,14) 
 Α’ ΒΝΖΘΔΗΔΠ, ΞΟΑΠΦΑΙΔΗΑ, ΔΘΘΔΛΥΠΖ ΣΥΟΥΛ ΑΞΝ ηνπο ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΠ, ΞΟΝΙΖΤΖ – ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΞΟΘΑΓΗΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΘΗΛΓΛΥΛ ΔΘΟΖΜΔΥΛ Ή ΑΛΑΘΚΗΑΔΥΛ : Ξ.Γ. 17/1996 (άξζξα 9) 

θαη Ξ.Γ. 1073/1981 (άξζξα  92,94,96) 
 ΓΔΛΗΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΡΥΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ ΠΡΝΠ ΣΥΟΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ : Ξ.Γ. 305/1996 (άξζξν 12, παξ IV, κέξνο Α, παξαγξ. 5,6,7,8,12,15,16,17, κέξνο Β ηκήκα Η παξαγξ. 

1-7,11 θαη ηκήκα ΗΗ παξγξ. 1,3), Λ1568/1985 (άξζξα  21,32) 
 ΚΔΡΟΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΛΔΥΛ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΔΟΓΑΠΗΑ : Ξ.Γ. 88/1999, Ξ.Γ. 62/1998 
 ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑ, ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝΠ : Λ1568/1981 (άξζξα 80-84) 
 ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΠΖΚΑΛΠΖΠ ΔΘΡΔΙΝΚΔΛΥΛ ΔΟΓΥΛ ΔΛΡΝΠ ΘΑΗ ΔΘΡΝΠ ΘΑΡΝΗΘΖΚΔΛΥΛ ΞΔΟΗΝΣΥΛ: Α αξ.πξση. ΓΗΞΑΓ/νηθ/502/1-7-2003 *(Έγθξηζε Ρερληθήο Ξξνδηαγξαθήο Πήκαλζεο 

Δθηεινύκελσλ Νδηθώλ Έξγσλ εληόο θαη εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ σο ειάρηζηα όξηα) 
 ΑΞΙΝΞΝΗΖΠΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΥΛ ΡΖΟΖΠΖΠ ΑΟΣΔΗΥΛ ΓΗΑ ΘΔΚΑΡΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ ΠΡΖΛ ΔΟΓΑΠΗΑ ΠΡΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ: .Α. 14867/825/2014 (ΦΔΘ 1241/Β’/15.05.2014)  
 ΘΟΥΠΖ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ ΛΝΚΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΓΔΗΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΥΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ : Λ. 3850/2010  

2. ΝΡΑΛ ΚΛΖΚΝΛΔΝΛΡΑΗ ΔΗΓΗΘΑ ΑΟΘΟΑ ΡΥΛ ΛΝΚΥΛ ΞΔΟΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ (όπσο ηα Ξ.Γ. 305/1996, 1073/1981, 395/1994, 396/1994, θ.ι.π) ΓΗΛΔΡΑΗ ΘΑΗ ΚΝΛΝΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΓΗΔΘΝΙΛΠΖ 
ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΘΑΗ ΡΥΛ ΞΔΘΛΥΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ, ΣΥΟΗΠ ΔΘ ΡΝΡΝ ΛΑ ΞΝΒΑΘΚΗΕΔΡΑΗ Ζ ΗΠΣΠ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΙΝΗΞΥΛ ΑΟΘΟΥΛ ΡΖΠ ΘΔΗΚΔΛΖΠ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑΠ. 

3. ΡΝ ΠΣΔΓΗΝ ΘΑΗ Ν ΦΑΘΔΙΝΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ ΑΛΑΞΟΝΠΑΟΚΝΕΝΛΡΑΗ ΠΔ ΠΛΑΟΡΖΠΖ ΚΔ ΡΖΛ ΔΜΔΙΗΜΖ ΡΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΘΑΗ ΡΗΠ ΔΛΓΔΣΝΚΔΛΔΠ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΞΝ ΔΣΝΛ ΔΞΔΙΘΔΗ. 
ΗΓΗΑΗΡΔΟΖ ΞΟΝΠΝΣΖ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΓΗΛΔΡΑΗ ΞΟΗΛ ΡΖΛ ΔΛΑΟΜΖ ΡΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΠΡΖΛ ΑΛΑΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΡΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ ΑΞΝ ΡΝΛ ΑΛΑΓΝΣΝ. 

 
 

Πρέβεζα, 25-2-2021 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ Σ..Ε. 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΟΓΟΘΕΣΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑΔ.Σ.Ε. 

 
 
 

ΦΙΛΙΑ ΡΕΠΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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