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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
(Φ.Α.Υ.) 

 
1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ν.1568/1985 
Κ.Υ.Α. 88555/3293/88 
Π.Δ. 294/88 
Π.Δ. 17/18-1-1996 
Π.Δ. 305/1996 
Και οι διατάξεις που αναγράφονται στο παράρτημα της παρούσης 
2. ΓΕΝΙΚΑ 
 
2.1 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ και ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 
Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες  διαμόρφωσης οδών στις οδούς της Βόρειας Χίου  
2.2 ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν στις Δ.Ε. Αμανής και Καρδαμύλων της Βόρειας Χίου. 
 
 

 
2.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΚΥΡΙΟΣ του έργου είναι ο Δήμος Χίου που εκπροσωπείται από το Δημοτικό του 
Συμβούλιο. 
Επιβλέπουσα υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου  Χίου. 
 
2.4 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο ανάδοχος θα αναδειχθεί με  δημοπρασία με το σύστημα επί μέρους ποσοστού 
έκπτωσης όπως αναλυτικά περιγράφεται στα τεύχη δημοπράτησης.  
 
2.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η συμβατική προθεσμία 
κατασκευής του έργου, ορίζεται σε 12 ημερολογιακούς  μήνες από την ημέρα υπογραφής 
της σχετικής σύμβασης. 
 
2.6 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
Σύμφωνα και με τα στοιχεία της Τεχνικής Μελέτης του έργου, οι εργασίες που προβλέπεται 
να εκτελεστούν είναι εργασίες οικοδομικές. Ο αριθμός των εργαζόμενων που θα 
εργάζονται συγχρόνως στο συγκεκριμένο έργο δεν προβλέπεται να υπερβεί τους οκτώ (8) 
για κάθε κατηγορία εργασιών και τους εικοσιπέντε (25) συνολικώς. 
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2.7 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ο ανάδοχος οφείλει να απασχολεί συνεχώς στο 
εργοτάξιο τουλάχιστον ένα Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ και έναν Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ. 
 
2.8 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ Φ.Α.Υ. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε ορισμό Συντονιστή σε θέματα ασφαλείας και υγείας κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου και ο οποίος θα παρακολουθεί την ορθή τήρηση των 
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, όπως αυτοί αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία και στο 
παρόν τεύχος. Παράλληλα θα ασχολείται με τη συμπλήρωση του Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. αν 
προκύπτουν αλλαγές ή περαιτέρω παρατηρήσεις κατά την εκτέλεση του έργου. 
Ο συντονιστής ασφαλείας θα είναι ειδικότητας πολιτικού μηχανικού και θα απασχολείται 
σύμφωνα με το Π.Δ. 294/88. 
Παράλληλα ο ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών, υποχρεούται να προβεί σε, εκ των 
προτέρων, γνωστοποίηση προς την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας σύμφωνα με το 
προεδρικό διάταγμα 305/96, παρ. 12-13, άρθρο 3. 
Επίσης θα συμπληρώνεται ανελλιπώς το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας καθώς και ειδικό 
Βιβλίο ατυχημάτων. 
 
3. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
3.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό της μελέτης προβλέπεται να 
γίνουν εργασίες βελτίωσης οδών στις Δ.Ε. Αμανής και Καρδαμύλων της Βόρειας Χίου. 
 
  
3.2 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Αναλυτικά οι παραδοχές, οι εκτελούμενες εργασίες και οι προδιαγραφές των 
χρησιμοποιούμενων υλικών αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της αρμοδίως 
θεωρημένης μελέτης. 
    
4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
 

- Δεν ανατίθεται δουλειά σε κανένα άτομο αν δεν είναι σωματικά και πνευματικά 
κατάλληλο γι' αυτή. 

- Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο κράνος ασφαλείας. 
Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής, ανάπαυσης και οι καμπίνες φορτηγών 
φορτωτών και οχημάτων.  

- Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα. Η ελάχιστη 
απαίτηση για τα υποδήματα εργασίας είναι να έχουν προστατευτική μεταλλική 
επένδυση για τα δάχτυλα και την σόλα. 

- Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις εργασίες 
και χώρους . 

- Όλοι οι οδηγοί και χειριστές εξοπλισμού πρέπει να συμμορφώνονται με την οδική 
σήμανση του εργοταξίου. 

- Όλα τα άτομα πρέπει να συμμορφώνονται  με την σήμανση ασφαλείας του 
εργοταξίου. 

- Φωτιές με σκοπό την θέρμανση δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο. 
- Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου. 
- Κανένα άτομο δεν θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυμένο. 
     Οι εργάτες δεν επιτρέπεται να φορούν ελαφριά ρούχα, σορτς, και να είναι γυμνοί        
      Από την μέση και πάνω. 
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- Η είσοδος για εργασία σε περιορισμένο χώρο δεν επιτρέπεται εάν δεν εκδοθεί και 
επικυρωθεί γραπτή άδεια. 

- Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, απομακρύνει, τροποποιήσει, 
χαλάσει, καταστρέψει καθ' οιονδήποτε τρόπο, σήμανση ή εξοπλισμό ασφαλείας. 

- Όλο το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να αναφέρει οποιαδήποτε ανασφαλή 
κατάσταση λειτουργίας και να απευθυνθεί για βοήθεια αν δεν μπορεί να την ελέγξει 
μόνο του. 

- Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό. Όλα τα σκουπίδια πρέπει να 
εναποτίθενται στους παρεχόμενους κάδους απορριμμάτων. 

- Καμιά εργασία να μην ξεκινά εάν δεν υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός. 
- Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα να χειρίζονται τον εξοπλισμό του εργοταξίου. 
- Τα υλικά και γενικότερα οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε κατά τις μετακινήσεις 

να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των εργαζόμενων, θα 
σταθεροποιείται με κατάλληλο και ασφαλή τρόπο. 

- Θα υπάρχει εμφανής και ευκρινής σήμανση και περίφραξη του εργοταξιακού χώρου 
και γενικότερα του χώρου όπου εκτελούνται εργασίες. 

- Όλα τα οχήματα, τα χωματουργικά μηχανήματα αλλά και τα μηχανήματα διακίνησης 
των υλικών που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση του έργου: 

 θα χρησιμοποιούνται σωστά και από πρόσωπα εφοδιασμένα με τις απαιτούμενες 
άδειες (οι οδηγοί και οι χειριστές θα έχουν λάβει την σχετική εκπαίδευση) σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Θα λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η πτώση τους σε 
χώρους εκσκαφής και νερό. 

 Θα έχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, άδειες κ.τ.λ. που αφορούν τα μηχανήματα ή 
τον οδηγό και θα είναι στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

 Οι εγκαταστάσεις και γενικά ο μηχανολογικός εξοπλισμός διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση λειτουργίας. 
 
5. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 Σταθερότητα, αντοχή και στερεότητα 
Τα υλικά και γενικότερα οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε κατά τις μετακινήσεις 
να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων πρέπει να 
σταθεροποιείται με κατάλληλο και ασφαλή τρόπο. 
Η πρόσβαση στις στέγες ή σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια κατασκευασμένη από υλικά 
μη επαρκούς αντοχής επιτρέπεται μόνο εφόσον παρέχεται ο αναγκαίος εξοπλισμός ή 
τα κατάλληλα μέσα προκειμένου η εργασία να διεξαχθεί κατά τρόπο ασφαλή. 
Οι κινητές ή σταθερές θέσεις εργασίας που βρίσκονται ή σε ύψος ή σε βάθος πρέπει να 
είναι στέρεες και σταθερές ανάλογα με : 

Α. Τον αριθμό των εργαζομένων που βρίσκονται σε αυτές.  
Β. Τα ανώτατα φορτία που ενδέχεται να φέρουν και την κατανομής τους. 
Γ. Τις εξωτερικές επιδράσεις που είναι δυνατόν να υποστούν. 
    Αν τα υποστηρίγματα και τα υπόλοιπα στοιχεία των θέσεων αυτών δεν διαθέτουν       
εγγενή ευστάθεια, πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθειά τους με κατάλληλα και ασφαλή 
μέσα στερέωσης, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε άκαιρη ή ακούσια μετακίνηση του 
συνόλου ή τμημάτων των εν λόγω θέσεων εργασίας. 
Η σταθερότητα και η στερεότητα των θέσεων εργασίας πρέπει να ελέγχονται κατάλληλα 
ιδίως μετά από ενδεχόμενη αλλαγή του ύψους ή του βάθους των θέσεων αυτών. 
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   Αποθήκευση υλικών 
Οι αποθηκευτικοί χώροι διατηρούνται καθαροί και τακτοποιημένοι. 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το κάπνισμα στους χώρους αποθήκευσης.  
Αποφεύγεται όσο το δυνατόν η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων. 
Υπάρχουν επαρκή πυροσβεστικά μέσα και κατάλληλα συντηρημένα. 
Υπάρχει σήμανση για την θέση των πυροσβεστήρων και των διόδων διαφυγής. 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η πρόσβαση στους μη έχοντες εργασία. 
Οι εργαζόμενοι κάνουν χρήση των ατομικών μέσων προστασίας. 
Η αποθήκευση των υλικών γίνεται με το προκαθορισμένο σχέδιο αποθήκευσης.  
Υπάρχει σήμανση για την θέση των υλικών σε συγκεκριμένο χώρο. 
Τα υλικά είναι ασφαλισμένα από τυχόν πτώση ή κύλισή τους. 
 

   Πτώσεις αντικειμένων 
Οι εργαζόμενοι πρέπει να προφυλάσσονται, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, από τις πτώσεις 
αντικειμένων με μέσα συλλογικής προστασίας. 
Τα υλικά και ο εξοπλισμός πρέπει να φυλάσσονται ή να στοιβάζονται κατά τρόπο ώστε να 
αποφεύγεται η κατάρρευση ή η ανατροπή τους. 
Εφόσον είναι αναγκαίο, πρέπει να προβλέπονται στεγαζόμενοι διάδρομοι στο εργοτάξιο ή 
να καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση στις επικίνδυνες ζώνες. 
 

   Εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας 
Οι εγκαταστάσεις πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να χρησιμοποιούνται 
ούτως ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης και να παρέχουν στους 
εργαζόμενους την απαραίτητη προστασία κατά των κινδύνων ηλεκτροπληξίας από άμεση 
ή έμμεση επαφή. 
Κατά τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την επιλογή του υλικού  και των διατάξεων 
προστασίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη το είδος και η ισχύς της διανεμόμενης 
ενέργειας, η επίδραση εξωτερικών παραγόντων και η τεχνική ικανότητα των ατόμων που 
έχουν πρόσβαση σε τμήματα εγκατάστασης. 
Οι εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας του εργοταξίου, ιδίως οι εγκαταστάσεις που 
υπόκεινται σε εξωτερικές επιδράσεις, πρέπει να ελέγχονται να συντηρούνται τακτικά. 
Οι προϋπάρχουσες της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου εγκαταστάσεις, πρέπει να 
εντοπίζονται, να ελέγχονται και να επισημαίνονται ευκρινώς. 
Εφόσον υπάρχουν εναέριοι ηλεκτροφόροι αγωγοί, πρέπει να εκτρέπονται έξω από το 
εργοτάξιο είτε να τίθενται εκτός τάσης. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει να 
τοποθετούνται φράγματα ή προειδοποιητικά σήματα προκειμένου τα οχήματα και οι 
εγκαταστάσεις να παραμένουν σε απόσταση. Σε περίπτωση που οχήματα του εργοταξίου 
οφείλουν να περάσουν κάτω από τους αγωγούς αυτούς, πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες 
προειδοποιήσεις και να λαμβάνεται η κατάλληλη εναέρια προστασία. 
 

    Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 
Οι όροι διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να παραμένουν ελεύθερες και να οδηγούν 
με τον συντομότερο τρόπο σε ασφαλή περιοχή. 
Σε περίπτωση κινδύνου, όλες οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να μπορούν να εκκενώνονται 
γρήγορα και υπό συνθήκες μέγιστης ασφάλειας για τους εργαζομένους. Ο αριθμός, η 
κατανομή και οι διαστάσεις των οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου εξαρτώνται από την 
χρήση, τον εξοπλισμό και τις διαστάσεις του εργοταξίου και των χώρων εργασίας καθώς 
και από τον μέγιστο αριθμό των ατόμων που μπορεί να βρίσκονται εκεί.  
Οι ειδικοί όροι διαφυγής και έξοδοι κινδύνου πρέπει να επισημαίνονται σύμφωνα με το 
Π.Δ.105/95 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή και υγείας στην 
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εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ " (65/Α). Η σήμανση αυτή πρέπει να 
έχει την απαραίτητη αντοχή και να τοποθετείται σε κατάλληλα σημεία. 
Οι οδοί διαφυγής, οι έξοδοι κινδύνου όπως και οι διάδρομοι κυκλοφορίας και οι θύρες 
πρόσβασης σ' αυτούς δεν πρέπει να φράσσονται από αντικείμενα, ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ανεμπόδιστα ανά πάσα στιγμή. 
Σε περίπτωση βλάβης του φωτισμού οι οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου που 
χρειάζονται φωτισμό πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό φωτισμό επαρκούς έντασης. 
 

    Πυρανίχνευση και πυρόσβεση 
Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εργοταξίου και τις διαστάσεις και την χρήση των 
χώρων, τον υπάρχοντα εξοπλισμό, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των 
χρησιμοποιούμενων υλικών και ουσιών καθώς και τον μέγιστο αριθμό των ατόμων που 
μπορούν να βρίσκονται εκεί, πρέπει να προβλέπεται επαρκής αριθμός κατάλληλων 
πυροσβεστικών μέσων και, εφόσον χρειάζεται, ανιχνευτές πυρκαγιάς και συστήματα 
συναγερμού. 
Τα εν λόγω πυροσβεστικά μέσα, οι ανιχνευτές πυρκαγιάς και τα συστήματα συναγερμού 
πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά. Πρέπει να πραγματοποιούνται δοκιμές 
και ασκήσεις κατά τακτά χρονικά διαστήματα.  
Τα μη αυτόματα (χειρωνακτικά) πυροσβεστικά μέσα πρέπει να είναι εύκολα προσιτά, 
εύχρηστα και να επισημαίνονται σύμφωνα με το Π.Δ. 105/95 "Ελάχιστες προδιαγραφές για 
την σήμανση ασφάλειας ή και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 
92/58/ΕΟΚ " (67/Α). Η σήμανση αυτή πρέπει να έχει την απαραίτητη αντοχή και να 
τοποθετείται σε κατάλληλα σημεία. 
 

    Αερισμός 
Λαμβανομένων υπ' όψη των μεθόδων εργασίας και της σωματικής προσπάθειας την 
οποία καταβάλλουν οι εργαζόμενοι, πρέπει να προβλέπεται η παροχή καθαρού αέρα σε 
επαρκείς ποσότητες. 
Εάν χρησιμοποιείται εγκατάσταση αερισμού, πρέπει να τηρείται σε κατάσταση καλής 
λειτουργίας και να μην εκθέτει τους εργαζόμενους σε ρεύματα αέρα που βλάπτουν την 
υγεία. 
Πρέπει να προβλέπεται σύστημα ελέγχου για την αναγγελία των βλαβών, εφόσον αυτό 
είναι απαραίτητο για την υγεία των εργαζομένων. 
Αποθέσεις και ρύποι που ενδέχεται να έχουν άμεσο κίνδυνο για την υγεία των 
εργαζομένων, λόγω μόλυνσης του εισπνεομένου αέρα, πρέπει να καθαρίζονται ταχέως. 
 
 

    Έκθεση σε ειδικούς κινδύνους      
Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εκτίθενται σε ηχοστάθμες βλαβερές για την υγεία τους ούτε 
σε εξωτερικές βλαβερές επιδράσεις (π.χ. αέρια, ατμοί, σκόνες). 
Εάν οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εισέρχονται σε ζώνες όπου ο αέρας ενδέχεται 
να περιέχει τοξικές ή βλαβερές ουσίες, να έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ή τέλος 
να είναι εύφλεκτος, ο αέρας εντός των ζωνών αυτών πρέπει να ελέγχεται και πρέπει να 
λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη κάθε κινδύνου. 
Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκτίθενται σε επικίνδυνη ατμόσφαιρα 
κλειστού χώρου και πρέπει τουλάχιστον να παρακολουθούνται συνεχώς απ’ έξω και να 
λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να μπορεί να τους 
παρασχεθεί αποτελεσματική και άμεση βοήθεια. 
 

    Θερμοκρασία  
Η θερμοκρασία στους χώρους εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 
ανθρώπινου οργανισμού κατά τον χρόνο εργασίας, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις 
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εφαρμοζόμενες μεθόδους εργασίας, την σωματική προσπάθεια που καταβάλλουν οι 
εργαζόμενοι και τις κλιματολογικές συνθήκες των εποχών του έτους. 
 

    Φυσικός και τεχνητός φωτισμός των θέσεων εργασίας, των χώρων και των 
οδών κυκλοφορίας στο εργοτάξιο 
Οι θέσεις εργασίας, οι χώροι και οι οδοί κυκλοφορίας πρέπει όσο το δυνατό να διαθέτουν 
επαρκή φωτισμό και να φωτίζονται κατάλληλα και επαρκώς με τεχνητό φωτισμό κατά την 
διάρκεια της νύχτας και όταν το φως της ημέρας δεν επαρκεί εφόσον είναι απαραίτητο, 
πρέπει να χρησιμοποιούνται φορητές πηγές φωτισμού με προστασία κατά των 
κραδασμών. Το χρώμα του τεχνητού φωτός δεν πρέπει να αλλοιώνει ή να επηρεάζει την 
οπτική αντίληψη των σημάτων ή των πινακίδων σήμανσης. 
Οι εγκαταστάσεις φωτισμού των χώρων, των θέσεων εργασίας και των οδών κυκλοφορίας 
πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε το είδος του προβλεπόμενου φωτισμού να μην 
δημιουργεί κίνδυνο εργατικού ατυχήματος. Οι χώροι, οι θέσεις εργασίας και οι οδοί 
κυκλοφορίας στους οποίους οι εργαζόμενοι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι  σε κινδύνους λόγω 
βλάβης του τεχνητού φωτισμού πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με φωτισμό ασφαλείας 
επαρκούς έντασης. 
 

    Οδοί κυκλοφορίας- Ζώνες κινδύνου 
Οι οδοί κυκλοφορίας, στις οποίες περιλαμβάνονται τα κλιμακοστάσια , οι σταθερές 
κλίμακες, οι αποβάθρες και οι ράμπες φόρτωσης, πρέπει να υπολογίζονται , να 
τοποθετούνται να διευθετούνται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιούνται εύκολα, με πλήρη ασφάλεια και σύμφωνα με τον προορισμό τους, 
χωρίς οι εργαζόμενοι που απασχολούνται κοντά σε αυτές τις οδούς κυκλοφορίας να 
διατρέχουν οποιονδήποτε κίνδυνο. 
Ο υπολογισμός των διαστάσεων των οδών κυκλοφορίας προσώπων ή και εμπορευμάτων, 
περιλαμβανομένων και εκείνων όπου πραγματοποιούνται φορτώσεις και εκφορτώσεις, 
πρέπει να γίνεται με βάση τον αναμενόμενο αριθμό χρηστών και το είδος της 
δραστηριότητας. Εφόσον διά των εν λόγω οδών κυκλοφορίας διέρχονται μεταφορικά μέσα, 
πρέπει να προβλέπεται επαρκής απόσταση ασφαλείας ή αποτελεσματικά μέσα 
προστασίας για τους άλλους χρήστες. Οι οδοί αυτοί πρέπει να επισημαίνονται ευκρινώς, 
να ελέγχονται τακτικά και να συντηρούνται. 
Οι οδοί κυκλοφορίας οχημάτων πρέπει να βρίσκονται σε επαρκή απόσταση από θύρες, 
πύλες, διαβάσεις πεζών διαδρόμους και κλιμακοστάσια. 
Εφόσον στο εργοτάξιο υπάρχουν ζώνες περιορισμένης πρόσβασης, οι ζώνες αυτές θα 
πρέπει να είναι εφοδιασμένες με συστήματα που εμποδίζουν την είσοδο με 
εξουσιοδοτημένων εργαζομένων. 
Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στους 
οποίους επιτρέπεται η είσοδος στις επικίνδυνες ζώνες. Οι επικίνδυνες ζώνες πρέπει να 
επισημαίνονται ευκρινώς. 
 

    Αποβάθρες και ράμπες φόρτωσης 
Οι αποβάθρες και οι ράμπες φόρτωσης - εκφόρτωσης πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
διαστάσεις του μεταφερόμενου φορτίου. 
Οι αποβάθρες φόρτωσης - εκφόρτωσης πρέπει να διαθέτουν μία τουλάχιστον έξοδο. 
Οι ράμπες φόρτωσης - εκφόρτωσης πρέπει να προσφέρουν ασφάλεια στους 
εργαζόμενους κατά της πτώσης. 
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    Χώρος για την ελευθερία κινήσεων στη θέση εργασίας 
Η επιφάνεια της θέσης εργασίας πρέπει να υπολογίζεται κατά τρόπο ώστε το προσωπικό 
να διαθέτει επαρκή ελευθερία για τις δραστηριότητες του, λαμβάνοντας υπόψη κάθε 
παρόντα απαραίτητο εξοπλισμό ή υλικό. 
 

    Πρώτες βοήθειες 
Ο εργοδότης οφείλει να εξασφαλίσει την καθ’ οιανδήποτε στιγμή παροχή πρώτων 
βοηθειών περιλαμβανομένου και του ειδικά εκπαιδευόμενου προσωπικού. 
Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την μεταφορά των εργαζομένων που υφίστανται 
ατύχημα ή παρουσιάζουν αιφνίδια αδιαθεσία προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική 
βοήθεια.  
Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο λόγω του μεγέθους του εργοταξίου ή του είδους των 
δραστηριοτήτων, πρέπει να προβλέπονται ένας ή περισσότεροι χώροι πρώτων βοηθειών. 
Οι χώροι πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες 
εγκαταστάσεις και υλικά πρώτων βοηθειών, να είναι εύκολα προσπελάσιμοι με φορεία και 
να φέρουν σήμανση σύμφωνα με το Π.Δ. 105/95 ‘’ Ελάχιστες προδιαγραφές για την 
σήμανση ασφαλείας ή και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 
92/58/ΕΟΚ’’(67/Α). 
Υλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να υπάρχει σε όλα τα μέρη που είναι απαραίτητο λόγω 
των συνθηκών εργασίας. Το υλικό αυτό πρέπει να φέρει κατάλληλη σήμανση και να είναι 
ευπρόσιτο. 
Η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου της τοπικής υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών  
πρέπει να επισημαίνεται ευκρινώς. 
 
 

    Χώροι υγιεινής και υγειονομικός εξοπλισμός 
Αποδυτήρια και ιματιοφυλάκια 
Στην διάθεση των εργαζομένων πρέπει να διατίθενται κατάλληλα αποδυτήρια, εφόσον 
είναι υποχρεωμένοι να φορούν ειδικά ρούχα εργασίας και δεν μπορεί για λόγους υγείας ή 
ευπρέπειας να τους ζητηθεί να αλλάζουν σε άλλο χώρο. Τα αποδυτήρια αυτά πρέπει να 
είναι ευπρόσιτα, να έχουν επαρκή χωρητικότητα και να είναι εξοπλισμένα με καθίσματα. 
Τα αποδυτήρια πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις και να διαθέτουν εξοπλισμό ο οποίος 
να επιτρέπει σε κάθε εργαζόμενο να στεγνώνει, εφόσον είναι απαραίτητο, τα ρούχα 
εργασίας του και τα προσωπικά του ρούχα και αντικείμενα, και να τα κλειδώνει. Εάν οι 
συνθήκες εργασίας το απαιτούν (π.χ. επικίνδυνες ουσίες, υγρασία, ρύποι) τα ρούχα 
εργασίας πρέπει να μπορούν να φυλάσσονται ξεχωριστά από τα προσωπικά ρούχα και 
αντικείμενα. 
Στην διάθεση των εργαζομένων πρέπει να τίθενται ξεχωριστά αποδυτήρια για άνδρες και 
γυναίκες. 
Εφόσον δεν απαιτούνται αποδυτήρια, κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει στην διάθεση του 
ένα χώρο που να μπορεί να κλειδώνει τα ρούχα του και τα προσωπικά του αντικείμενα. 
 

 Διάφορες διατάξεις 
Ο περιβάλλον χώρος και η περίμετρος του εργοταξίου  πρέπει να έχουν ευκρινή και 
εμφανή σήμανση και περίφραξη, ώστε να είναι ευκρινώς ορατοί και αναγνωρίσιμοι.  Στη 
διάθεση των εργαζομένων στο εργοτάξιο πρέπει να τίθεται πόσιμο νερό και ενδεχομένως 
ένα άλλο κατάλληλο μη αλκοολούχο ποτό σε επαρκή ποσότητα, τόσο στους χώρους 
εργασίας, όσο και κοντά στις θέσεις εργασίας τους.  
Στους εργαζομένους πρέπει να παρέχονται ευκολίες για να λαμβάνουν τα γεύματα τους 
κάτω από ικανοποιητικές συνθήκες και ενδεχομένως ευκολίες για να παρασκευάζουν τα 
γεύματα τους κάτω από ικανοποιητικές συνθήκες. 
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6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Η κατασκευή ικριωμάτων θα προσεχθεί ιδιαιτέρως 

 Θέσεις κεντρικών παροχών δικτύων και κεντρικών διακοπτών, θα σημανθούν ώστε 
να μην προκληθούν βλάβες αλλά και επικίνδυνες καταστάσεις για την υγεία των 
εργαζομένων κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Ιδιαιτέρως θα προσεχθούν οι 
εγκαταστάσεις  του παλαιού κτιρίου, κατά τις εργασίες καθαιρέσεων. 

 Θέσεις εξόδων κινδύνου και πυροσβεστικές φωλέες θα επισημανθούν 

 Θα γίνει συνεννόηση με την ΔΕΗ για το σημείο από όπου θα ηλεκτροδοτηθεί το νέο 
κτίριο ώστε να γίνει υπόγεια εγκατάσταση των καλωδίων παροχής έως αυτό το 
σημείο. 

 Ομοίως θα γίνουν συνεννοήσεις για τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης 

 Οι εργασίες επισκευής καθώς και οι εργασίες της προσθήκης, θα γίνουν  αφού 
ολοκληρωθεί η ανέγερση της νέας πτέρυγας ώστε να στεγασθούν οι μαθητές στο 
νέο κτίριο. 

 
7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Όλες οι εργασίες των οικοδομικών θα γίνουν από έμπειρο προσωπικό.  
Μεγάλη προσοχή θα δοθεί στις σκυροδετήσεις, στον οπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί. 
Οι στεγανοποιήσεις στέγης και υπογείου θα γίνουν από ιδιαίτερα έμπειρο προσωπικό και 
με πολύ καλής ποιότητας υλικά. 
Οι εργασίες που αφορούν την εγκατάσταση θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης, θα 
γίνουν από αδειούχο θερμοϋδραυλικό. 
Ομοίως για τις  λοιπές  Η/Υ εργασίες, θα χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένο προσωπικό. 
Μετά το πέρας του έργου ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ασφαλή σύνδεση 
του κτιρίου με τα δίκτυα ηλεκτρισμού και ύδρευσης-αποχέτευσης. Οι συνδέσεις θα γίνουν 
από τους παροχείς σε συνεργασία με τον εργοδότη και εξειδικευμένο προσωπικό που 
αυτός θα παρέχει. Τα σημεία σύνδεσης θα βρίσκονται στα όρια του οικοπέδου. Μέχρι τα 
σημεία αυτά θα έχουν γίνει οι κατάλληλες εργασίες από τον ανάδοχο. 
Μετά την αποπεράτωση ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στον έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων 
για τυχόν κακοτεχνίες που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στη λειτουργία των 
κτιρίων. 
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας θα πρέπει μία φορά το χρόνο να γίνεται συντήρηση της 
εγκατάστασης θέρμανσης από αδειούχο συντηρητή. Μέριμνα πρέπει να ληφθεί και για την 
συντήρηση του ηλεκτρικού δικτύου από αδειούχο ηλεκτρολόγο. 
Συντήρηση θα γίνεται και στο δίκτυο αποχέτευσης για να αποφευχθεί το βούλωμα των 
σωληνώσεων. 
Απαραιτήτως συντήρηση και έλεγχος θα γίνεται στο δίκτυο πυρόσβεσης (αναγομώσεις 
πυροσβεστών, έλεγχος λειτουργίας συστήματος συναγερμού κ.τ.λ.) αλλά και στο 
αλεξικέραυνο (έλεγχος γείωσης κυρίως). 
Τέλος θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την απαραίτητη συντήρηση των λοιπών 
μερών του έργου (οικοδομές) και κυρίως όσον αφορά τις στεγανώσεις. 
 
8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
8.1 Πίνακας νομοθετημάτων για την ασφάλεια 
 

ΕΤΟΣ ΦΕΚ ΝΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1933 406/A Π.Δ. 22/12/33 Περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων 
εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων. 

1950 82/A Β.Δ. 16/17.3.50 Επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
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ΕΤΟΣ ΦΕΚ ΝΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1969 1Β/69 ΥΑ στ/116464/69 Περί όρων ασφαλείας κατά την μεταφορά 
προσώπων δια φορτηγών ιδιωτικής χρήσεως. 

1974 1266/B Υ.Α .Γ1γ/9900/74 Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων 
[ΤΡ με τις Γ1/2400/75 (371/Β/75) και Αιβ/2055/80 
(338/Β/80)]. 

1975 371Β ΥΑ Γ1/2400/75 Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων 
[ΤΡ με την Αιβ/2055/80 (338/Β/80)]. 

1975 189/A N. 158/75 Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
ευρισκομένων υπό τάση. 
 

 
1978 

 
3/A 

 
Π.Δ. 17/78 

Περί συμπληρώσεως του από 22/29.12.33 Π. 
δ/τος περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων 
εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων. 
 

1978 20/Α Π.Δ.95/78 Περί μέτρων Υγιεινής και Ασφαλείας των 
απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων. 
 

1980 338/Β ΥΑ Αιβ/2055 Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων. 

1980 193/A Π.Δ. 778/80 Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση 
οικοδομικών εργασιών. 
 

1981 195/A Ν. 1181/81 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύη το 
έτος 1960 υπ' αρ.115 συμβάσεως "περί 
προστασίας των εργαζομένων από τας 
ιοντίζουσας ακτινοβολίας" (78/610/ΕΟΚ). 
 

1981 260/A Π.Δ. 1073/81 Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτελέσιν 
εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης 
φύσεως έργων αρμοδιότητος πολιτικού 
μηχανικού/ διορθώσεις σφαλμάτων. 
 

1983 121/B ΑΠ.ΒΜ5/30058/8
2 

Εγκριση πρότυπης προδιαγραφής σημάνσεως 
εκτελουμένων έργων σε οδούς εντός 
κατοικημένων περιοχών. 
 

1984 154/B ΑΠ. 130646/84 Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας 
 
 

1985 280/B ΥΑ 2στ/1539/85 Βασικοί κανόνες προστασίας της υγείας του 
πληθυσμού & των εργαζόμενων από τους 
κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες. 
 

1986 570/Β ΥΑ αρ. Οικ. 
56206/1613 

Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των 
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε 
συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 
81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 
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ΕΤΟΣ ΦΕΚ ΝΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1981 και 11ης Ιουλίου 1985. 
 

1987 149/A Π.Δ. 315/87 Σύσταση επιτροπής Υ+Α της εργασίας (ΕΥΑΕ) σε 
εργοτάξια οικοδόμων και εν γενεί τεχνικών 
έργων. 
 

1987 291/Β ΥΑ 281/Β/87 Συσκευές πίεσης και μέθοδοι ελέγχου αυτών. 
 

1987 467/B ΑΠ. 131325/87 Σύσταση μικτών Επιτροπών Ελέγχου σε 
οικοδομές και εργοταξιακά έργα. 
 

1987 624/Β ΥΑ 
Β/19338/1944/87 

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση. 
 

1987 624/Β ΥΑ 
Β/19339/1945/87 

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση, 
κατασκευασμένες από κεκραμμένο ή μη 
αλουμίνιο. 
 

1987 625/Β ΥΑ 
Β/1934/1946/87 

Συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεκραμμένο 
χάλυβα. 
 

1988 138/A Π.Δ. 294/88 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού 
ασφαλείας (ΤΑ) και Γιατρού Εργασίας, Επίπεδο 
γνώσεων και ειδικότητα ΤΑ για τις επιχειρήσεις, 
εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 
του Ν 1568/85 "Υγιεινή και Ασφάλεια των 
Εργαζόμενων"  
 

1989 567/B ΚΥΑ 1197/89 Ταξινόμηση συσκευασία και επισήμανση 
επικίνδυνων παρασκευασμάτων. 
 

1989 85/A Ν. 1837/89 Για την προστασία των ανήλικων κατά την 
απασχόληση και άλλες διατάξεις. 
 

1989 930/B ΑΠ. 131099/89 Προστασία  των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που διατρέχει η υγεία τους με την 
απαγόρευση ορισμένων ειδικών παραγόντων και 
/ή ορισμένων δραστηριοτήτων (88/364/ΕΟΚ). 
 

1990 620/B ΑΠ. 130627/90 Καθορισμός επικίνδυνων, βαριών, ή ανθυγιεινών 
εργασιών για την απασχόληση των ανήλικων. 
 

1991 180/A Π.Δ.49/91 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.31/90 
 

1991 38/A Π.Δ. 85/91 Προστασία των εργαζομένων από τους 
κίνδυνους που διατρέχουν λόγο της έκθεσης τους 
στο θόρυβο  κατά την εργασία, σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία 86/188 ΕΟΚ. 

1991 431/Β ΥΑ 
12479/Φ17/414/9

Απλά δοχεία πίεσης 



  11 

ΕΤΟΣ ΦΕΚ ΝΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1 

1991 487/Β ΥΑ 
Β./15233/3.7.91 

Σχετικά με συσκευές αερίου. 

1992 182/Α Ν. 2094 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
 

1992 370/B ΑΠ. 1872/92 Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την τήρηση βιβλίου 
απασχολουμένου προσωπικού στα οικοδομικά 
και τεχνικά έργα. 
 

1992 74/A Π.Δ. 157/92 Επέκταση των διατάξεων των προεδρικών 
διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που 
εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του Ν 1568/85 
Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας στο δημόσιο 
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. 
 

1993 34/A Π.Δ. 77/93 Για την προστασία των εργαζομένων από 
φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες 
και τροποποίηση και συμπλήρωση προς την 
οδηγία του συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ.  
 

1993 160/A Π.Δ. 377/93 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις 
οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ σχετικά με 
τις μηχανές (συμπλ. Π.Δ. 18/1996) 
 

1993 187/B ΑΠ. 
Β4373/1205/93 

Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών, σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας.  
 

1993 665/B ΑΠ. 
15177/Φ17.4/404
/93 

Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης Εργασιών 
ελέγχου δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου. 
 

1993 756/Β ΑΠ. 
16440/Φ10.4/445
/93 

Κανονισμός  παραγωγής  και  διάθεσης  στην  
αγορά  συναρμολογούμενων  μεταλλικών  
στοιχείων  για  την  ασφαλή  κατασκευή  και  
χρήση  μεταλλικών  σκαλωσιών. 
 

1993 673/B ΑΠ. 
14165/Φ17.4/373
/93 

Κανονισμός για την ασφαλή κατασκευή και 
κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και των 
συσκευών αερίου. 
 

1994 220/A Π.Δ. 396/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
για τη χρήση από τους εργαζόμενους 
εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την 
εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 
89/656/ΕΟΚ 
 

1994 221/A Π.Δ. 397/94 Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για 
το χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων όπου υπάρχει 
ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και 
οσφυϊκής χώρας σε συμμόρφωση με την οδηγία 
90/269/ΕΟΚ. 
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1994 221/A Π.Δ. 398/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
κατά την εργασία για τη χρήση  σε εξοπλισμό με 
οθόνη οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με 
την οδηγία 90/70/ΕΟΚ 
 

1994 221/A Π.Δ. 399/94 Προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους παράγοντες  κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 90/394 ΕΟΚ. 
 

1994 450/B ΑΠ. 8881/94 Τροποποίηση της 4373/1205/11.3.1993 (187/Β) 
κοινής απόφασης τω υπουργών Εθν. 
Οικονομίας, Εργασίας και Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας για τα μέσα ατομικής 
προστασίας σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του 
συμβουλίου 93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.  
 

1994 705/B ΑΠ. 378/94 Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία κι 
επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία του συμβουλίου των ευρωπαϊκών 
κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει 
 

1995 6/A  Διορθώσεις σφαλμάτων στα Π.Δ. 395/94 (220/Α), 
396/94 (220/Α), 397/94 (221/Α), 398/94 (221/Α), 
399/94 (221/Α) 
 

1995 67/A Π.Δ. 105/95 Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση 
ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ. 
 

1995 97/A Π.Δ. 186/95 Προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που διατρέχουν λόγο έκθεσης τους σε 
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με τις κοινοτικές οδηγίες 
90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ. 
 

1996 10/A Π.Δ. 16/96 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 89/654/ΕΟΚ. 
 

1996 11/A Π.Δ. 17/96 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας 
των εργαζομένων κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 
91/383/ΕΟΚ.  
 

1996 12/A Π.Δ. 18/96 Τροποποίηση του Π.Δ/ΤΟΣ 337/1993 σχετικά με 
τις μηχανές σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 
του συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. 
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1996 212/A Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία 
που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή 
κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 
92/57/ΕΟΚ.  
 

1997 150/Α Π.Δ  174/97 Τροποποίηση  του  Π.Δ 186/95 

1997 150/Α Π.Δ  175/97 Τροποποίηση  του  Π.Δ 70α/ 88 

1997 150/Α Π.Δ 176/97 Μέτρα  για  την  βελτίωση  της  ασφάλειας  και  
υγείας  κατά  την  εργασία  των  εγκύων, 
λεχώνων  και  γαλουχουσών  εργαζομένων , σε  
συμμόρφωση  με  την  οδηγία  92/85/ΕΟΚ 
 

1998 67/Α Π.Δ 62/98 Μέτρα  για  την  προστασία  των  νέων  κατά  την  
εργασία  , σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  
94/33/ΕΚ 
 

1999 9/Α Π.Δ 15/99 Τροποποίηση  του  π.δ  ΄΄Προστασία  των  
εργαζομένων  από  κινδύνους  που  διατρέχουν  
λόγω  της  έκθεσης  τους  σε  βιολογικούς  
παράγοντες  κατά  την  εργασία  σε  
συμμόρφωση  με  τις  οδηγίες  90/679/ΕΟΚ  και  
93/88/ΕΟΚ’’  (97/Α) όπως  τροποποιήθηκε  με  το  
π.δ  174/97 (150/Α) σε  συμμόρφωση  με  τις  
οδηγίες  97/59/ΕΚ  και  97/65/ΕΚ  της  
Επιτροπής. 
 

1999 94/Α Π.Δ 88/99 Ελάχιστες  προδιαγραφές  για την  οργάνωση  
του  χρόνου  εργασίας  σε  συμμόρφωση  με  την  
οδηγία  93/104/ΕΚ 
 

1999 94/Α Π.Δ 89/99 Τροποποίηση  του  π.δ  395/94  ΄΄Ελάχιστες  
προδιαγραφές  ασφάλειας  και  υγείας  για  τη  
χρησιμοποίηση  εξοπλισμού  εργασίας  από  
τους  εργαζόμενους  κατά  την  εργασία  τους  σε  
συμμόρφωση  με  την  οδηγία  89/655/ΕΟΚ΄΄  
(220/Α) σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  
95.63/ΕΚ  του  Συμβουλίου 
 
 

1999 102/Α Π.Δ 95/99 Οροι ίδρυσης  και  λειτουργίας  Υπηρεσιών  
Προστασίας  και  Πρόληψης 

1999 134/Α Π.Δ 136/99 Οργάνωση  Υπηρεσιών  Σώματος  Επιθεώρησης  
Εργασίας. 

2000 111/Α Π.Δ 127/00 Τροποποίηση  και  συμπλήρωση  του  π.δ  399/ 
94  "Προστασία  των  εργαζομένων  από  τους  
κινδύνους  που  συνδέονται  με  την  έκθεση  σε  
καρκινογόνους  παράγοντες  κατά  την  εργασία  
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σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  του  Συμβου-
λίου  90/394/ΕΚ" ( 221/Α) σε  συμμόρφωση  με  
την  οδηγία  97/42-ΕΚ  του  Συμβουλίου. 
 

2000 241/Α Π.Δ 304/00 Τροποποίηση  του  π.δ  395/94 "Ελάχιστες  
προδιαγραφές  ασφάλειας  και   υγείας  για  την  
χρησιμοποίηση  εξοπλισμού  εργασίας  από  
τους  εργαζόμενους  κατά  την  εργασία  τους  σε  
συμμόρφωση  με  την  οδηγία  89/655/ΕΟΚ" 
(ΦΕΚ 220/Α/19-12-94) όπως  αυτό  
τροποποιήθηκε  με  το  π.δ 89/99 "Τροποποίηση  
του  π.δ 395/94 σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  
95/63/ΕΚ  του  Συμβουλίου" (ΦΕΚ 94/Α/13-5-
1999)      
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