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ΣΜΗΜΑ Α΄ 

Γεληθά 

Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ: 

ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

ΚΑΒΑΛΑ  

ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: 

Σν θηίξην ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Σελέδνπ 58, εθηόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ 
Καβάιαο, ζην δξόκν πξνο Καιακίηζα. ήκεξα ζε απηό ζηεγάδεηαη ην Γξαθείν Διέγρνπ 
Τιηθώλ θαη Πνηόηεηαο Γεκνζίσλ Έξγσλ Καβάιαο ηνπ Σκήκαηνο Διέγρνπ Τιηθώλ θαη 
Πνηόηεηαο Γεκνζίσλ Έξγσλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθνύ 
Διέγρνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο (ΑΓΜΘ) ζην νπνίν θαηόπηλ 
εξγαζηώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζήο ηνπ ζα ζηεγαζηνύλ επίζεο ην Σκήκα Σερληθήο 
Τπνζηήξημεο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο ηεο ίδηαο 
Γηεύζπλζεο θαζώο θαη ε Γηεύζπλζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, επίζεο 
ηεο ΑΓΜΘ. 
Σν γήπεδν ηνπ ελ ιόγσ θηηξίνπ, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 8099,57 η.κ. απνηειείηαη από δύν 
δεκόζηα αθίλεηα: 

 το ΒΚ 2241 (τμήμα ςτο οποίο ζχει ανεγερθεί το κτίριο) εκτάςεωσ 2435,40 τ.μ.  

 το ΒΚ 3399 εκτάςεωσ 5664,17 τ.μ.  

Σν πθηζηάκελν θηίξην, αλεγέξζεθε θαηόπηλ κειέηεο πνπ ζπληάρζεθε θαη εγθξίζεθε από ηελ 
Δπηζεώξεζε Γεκνζίσλ Έξγσλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ηνλ Ινύλην ηνπ 1972, 
ελώ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1987 εθδόζεθε από ην ηόηε ΤΠΔΥΩΓΔ απόθαζε εμαίξεζεο από 
ηελ θαηεδάθηζε κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 1512/85 (αξ. πξση. 
74294/13327/26-1-1987). 
Με ηελ παξνύζα κειέηε πξόθεηηαη λα πινπνηεζνύλ εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 
ηνπ θηηξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: 
α. Δζσηεξηθέο δηαξξπζκίζεηο ζηνλ όξνθν ηνπ θηηξίνπ (θαηαζθεπή ηξηώλ εζσηεξηθώλ 
δηαρσξηζηηθώλ ηνίρσλ εθ γπςνζαλίδαο θαη δηάλνημε ηξηώλ ζπξώλ ζε πθηζηάκελεο 
ηνηρνπνηίεο) ρσξίο επέκβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ ηνπ θηηξίνπ. 
β. ην επίπεδν ηνπ νξόθνπ:  

 Τοποθζτηςη τριϊν νζων εςωτερικϊν θυρϊν. 

 Αντικατάςταςη εξωτερικϊν κουφωμάτων και υαλοπινάκων (ςτο ίδιο άνοιγμα) και 
τοποθζτηςη πτυςςόμενων προςτατευτικϊν κιγκλιδωμάτων ςτα κουφϊματα τησ βόρειασ 
όψησ του κτιρίου. 

ην ηζόγεην:  

 Τοποθζτηςη 2 ρολϊν αςφαλείασ ςτισ θφρεσ ειςόδου του κτιρίου (νότιασ και ανατολικήσ 
πλευράσ). 

γ. Σνπηθή επηζθεπή εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ επηρξηζκάησλ θαη ρξσκαηηζκνί ρσξίο 
ρξήζε ηθξησκάησλ. ζηνλ όξνθν ηνπ θηηξίνπ. 
δ. Δπηζθεπή δαπέδσλ, ηνπηθά, όπνπ απαηηεζεί ιόγσ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ εξγαζηώλ. 
ε. Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο:  

 Συντήρηςη, επιςκευή ή διαςκευή ή τμηματική αντικατάςταςη εγκαταςτάςεων και 
αγωγϊν του κτιρίου. 

 Εγκατάςταςη προβολζων ςτον εξωτερικό χϊρο του κτιρίου για τη βελτιςτοποίηςη του 
φωτιςμοφ του. 
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 Αναβάθμιςη δικτφου ιςχυρϊν και αςθενϊν ρευμάτων για τισ ανάγκεσ νζων θζςεων 
εργαςίασ. 

 Συντήρηςη λεβητοςταςίου και δικτφου θζρμανςησ με μερική αντικατάςταςη 
θερμαντικϊν ςωμάτων. 

Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ: 

ΣΔΝΔΓΟΤ 58 ΔΚΣΟ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ  

ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ: 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ  

ηνηρεία ηνπ ππόρξενπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ .Α.Τ.: 

 Άλλπ Πνγαξίδνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθνύ Διέγρνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο 

 Ναπζηθά ηαπξίδνπ, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθνύ Διέγρνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο 

 Παλαγηώηεο Πνιπκελίδεο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο 

Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθνύ Διέγρνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο 

Πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ εθαξκνδόκελσλ θαηά 

θάζε κεζόδσλ εξγαζίαο: 

Φάζη 1: Προπαραζκεσαζηικές εργαζίες 

1.1: Πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο - πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ- ηπρόλ    

           αδεηνδνηήζεηο  

Φάζη 2: Καθαιρέζεις 

2.1:    Καζαίξεζε θνπθσκάησλ θαη δηαλνίμεηο θσιεώλ ζηελ ηνηρνπνηία.   

Φάζη 3: Οικοδομικές εργαζίες 

         3.1:    Δζσηεξηθέο δηαξξπζκίζεηο – Αληηθαηάζηαζε Κνπθσκάησλ - Υξσκαηηζκνί 

Φάζη 4: Η/Μ Εργαζίες 

4.1: Δξγαζίεο Η/Μ όπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ 

 

Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο: 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ κεραλήκαηα. 

 Αεξόζθπξα – ζθύξα 

 Φνξηεγά 
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 Φνξηεγά κεηαθνξάο ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο) 

 Φνξησηήο 

 Γηαβνιάθη 

 θάζε κεράλεκα ή εξγαιείν πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ έξγσλ θαη 

εξγαζηώλ γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή απνπεξάησζή ηνπο. 

εκεηώλεηαη όηη ν αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη όια ηα παξαπάλσ κεραλήκαηα θαη όια ηα 

απαηηνύκελα εξγαιεία, λα ηα ζπληεξεί θαη λα ηα δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε κε δαπάλεο 

ηνπ. 

Δπίζεο, ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ζηνλ θύξην ηνπ έξγνπ όια ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ 

δνθηκώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ Δ..Τ. ηεο κειέηεο. 
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ΣΜΗΜΑ Β΄  (ΒΛΔΠΔ ΠΙΝΑΚΑ Β, ζει. Β1 – Β10) 

Κίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα εκθαληζηνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

Σπκπιεξώλνληαη νη επηζπλαπηόκελνη πίλαθεο, πνπ ζπληίζεληαη νξηδόληηα κελ από 

πξνθαηαγεγξακέλεο «πεγέο θηλδύλσλ», θαηαθόξπθα δε από κε πξνθαζνξηζκέλεο «θάζεηο θαη 

ππνθάζεηο εξγαζίαο». 

1) Αληηζηνηρίδνληαη νη θάζεηο-ππνθάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ κειεηώκελνπ έξγνπ, όπσο 

απηέο απαξηζκνύληαη ζην παξαπάλσ ζεκείν (Πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη 

ησλ εθαξκνδόκελσλ θαηά θάζε κεζόδσλ εξγαζίαο) ηνπ Σ.Α.Υ., ζε ζέζεηο ηνπ πηλαθηδίνπ πνπ, 

γηα ιόγνπο επθνιίαο, είλαη ελζσκαησκέλν ζε όινπο ηνπο πίλαθεο. 

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

ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ. Η επηζήκαλζε γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ησλ αξηζκώλ 1, 2, ή 3 

ζηνπο θόκβνπο ηνπ πίλαθα, όπνπ αληίζηνηρα εληνπίδεηαη πηζαλή πεγή θηλδύλνπ. Η ρξήζε ησλ 

αξηζκώλ είλαη ππνθεηκεληθή, απνδίδεη δε ηελ αληίιεςε ηνπ ππνγξάθνληνο γηα ηελ έληαζε ησλ 

θηλδύλσλ. 

α) Ο αξηζκόο 3 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ δηαπηζηώλεηαη όηη: 

είηε (i) ε πεγή θηλδύλνπ είλαη ζπλερώο παξνύζα θαηά ηελ εμεηαδόκελε θάζε-ππόθαζε 

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

νηθνδνκή), 

είηε (ii) νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνύλ απμεκέλε πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ 

θαηαζηάζεσλ (π.ρ. θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ πξαλώλ εθζθαθήο, όηαλ ην έδαθνο είλαη 

κηθξήο ζπλεθηηθόηεηαο ή πδξνθνξεί, θ.ιπ.), 

είηε (iii) ν θίλδπλνο είλαη πνιύ ζνβαξόο, έζησ θαη αλ ε πηζαλόηεηα λα επηζπκβεί είλαη 

πεξηνξηζκέλε (π.ρ. θίλδπλνο έθξεμεο ιόγσ απξόζεθηεο ρξήζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ή 

γπκλήο θιόγαο ζε ρώξν απνζήθεπζεο εθξεθηηθώλ ή ζε δεμακελή θαπζίκσλ). 

β) Ο αξηζκόο 1 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ: 

είηε (i) ε πεγή θηλδύλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ηξόπν (π.ρ. 

θίλδπλνη ηξαπκαηηζκώλ από αλαηξνπέο πιηθώλ, ζε νηθνδνκηθό εξγνηάμην), 

είηε (ii) δελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αύμεζεο ησλ θηλδύλσλ (π.ρ. θίλδπλνη από ηελ θίλεζε 

νρεκάησλ ζε έλα επξύρσξν ππαίζξην εξγνηάμην), 

είηε (iii) ν θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξόο, έζησ θαη αλ ε πηζαλόηεηα λα επηζπκβεί είλαη κεγάιε 

(π.ρ. θίλδπλνη από ηελ εθηέιεζε ππαίζξησλ εξγαζηώλ ζε ζπλζήθεο θαύζσλα). 

γ) Ο αξηζκόο 2 ραξαθηεξίδεη ηηο ζεσξνύκελεο σο «ελδηάκεζεο» ησλ 1 θαη 3 πεξηπηώζεηο. 
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ΣΜΗΜΑ Γ΄ (ΒΛΔΠΔ ΠΙΝΑΚΑ Γ, ζει. Γ1 – Γ9) 

Μέηξα γηα ηελ πξόιεςε θαη απνηξνπή ησλ θηλδύλσλ θαη γεληθά 

γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

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

θνξά κέηξα. 

 

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

πξνζηαζία ησλ εξγαδόκελσλ, αιιά δελ πξνβιέπνληαη από ηελ λνκνζεζία ή ε πξόβιεςε 

δελ είλαη επαξθήο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δπίζεο, εδώ πξέπεη λα πεξηγξαθνύλ 

θαη ηα εηδηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνύο 

θηλδύλνπο. 
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ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

Πξόζζεηα ζηνηρεία 

Γίνδνη πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμην θαη πξόζβαζεο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα πέξαλ ησλ ζπλεζηζκέλσλ. 

Γίνδνη θπθινθνξίαο πεδώλ θαη νρεκάησλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

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

απαγνξεπηνύλ νη άζθνπεο κεηαθηλήζεηο επί ηνπ δξόκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηώλ, ηδηαίηεξα ζηε θάζε ησλ ρσκαηνπξγηθώλ, αιιά λα εμαζθαιίδεηαη ε 

πξόζβαζε ησλ ηδησηηθώλ νρεκάησλ γηα νπνηεζδήπνηε εξγαζίεο. 

Υώξνη εγθαηάζηαζεο ηνπ βαζηθνύ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ. 

Απνζήθεπζε ζηνλ αθάιππην εξγνηαμηαθό ρώξν. 

Υώξνη απνζήθεπζεο πιηθώλ θαη ηξόπνο απνθνκηδήο αρξήζησλ. 

Απνζήθεπζε ζηνλ αθάιππην εξγνηαμηαθό ρώξν θαη απνθνκηδή αρξήζησλ κε κεραληθά 

κέζα ή κε ηα ρέξηα. 

Υώξνη ζπιινγήο αρξήζησλ θαη επηθίλδπλσλ πιηθώλ. 

Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ επηθίλδπλα πιηθά. 

Υώξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώησλ βνεζεηώλ. 

Θα δεκηνπξγεζεί πξόρεηξν θαξκαθείν ζηνλ εξγνηαμηαθό ρώξν. 

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

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Γελ απαηηνύληαη άιια ζεκεία, ρώξνη ή δώλεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή εξγαζηώλ  

Δπεηδή ην θηίξην είλαη ζε ιεηηνπξγία θαη δελ κπνξεί λα δηαθνπεί ε ρξήζε ηνπ θαηά ηελ 

θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αζθαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ θαζώο θαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ  
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ΣΜΗΜΑ Δ΄ 

Ννκνζεηηθά θείκελα γηα ηελ ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο 

Σα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, Απνθάζεηο θαη Δγθύθιηνη ηα νπνία αθνξνύλ ηε ζρεηηθή 

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

(1) ΠΓ 778/80 

Πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ 

(2) ΠΓ-1073/81 

Πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηώλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκώλ θαη 

πάζεο θύζεσο έξγσλ αξκνδηόηεηνο πνιηηηθνύ κεραληθνύ 

(3) Ν 1430/84 

Κύξσζε ηεο αξηζ.62 δηεζλνύο ζύκβαζεο εξγαζίαο "πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο 

αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία" θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε 

κε απηή 

(4) ΠΓ-396/94 

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηελ ρξήζε από ηνπο 

εξγαδόκελνπο εμνπιηζκώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε 

κε ηελ νδεγία 89/656/ΔΟΚ 

(5) ΠΓ-305/96 

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα 

πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ 

(6) Απνθ-ΓΔΔΠΠ/85/01 

Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο (.Α.Τ.) θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθαιείαο 

θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) σο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο ζην ζηάδην 

ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ή/θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε θάζε Γεκόζην Έξγν 

(7) ΠΓ-225/89 

Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηα ππόγεηα ηερληθά έξγα 

(8) Δγθ-130159/97 

Δγθύθιηνο εθαξκνγήο ηνπ ΠΓ-305/96 ‘Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη 

πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε 

ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ΔΟΚ-57/92 

(9) Δγθ-52206/36/97 

(10) Δγθ-ΓΙΠΑΓ/307/11/01 

Κνηλνπνίεζε απόθαζεο γηα ηελ πξόιεςε εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηε κειέηε 

Γεκνζίσλ Έξγσλ 



 

  ΑΤ - ει.9/9 

(11) ΠΓ 17/1996 

Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηα θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ 

εξγαζία 

(12) ΠΓ 18/1996 

Σξνπνπνίεζε πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο 377/1993 ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο ζε 

ζπκκόξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ 93/44/ΔΟΚ θαη 93/68/ΔΟΚ 

(13) ΠΓ 377/93-(160/A/1993) 

Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο νδεγίεο 89/392/ΔΟΚ θαη 91/368/ΔΟΚ 

ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο 

(14) ΠΓ 395/94-(220/A/1994) 

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ 

εξγαζίαο από ηνπο εξγαδόκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ 

νδεγία 89/655/ΔΟΚ (ηξνπνπνίεζε ΠΓ 89/99 - ΦΔΚ 94/Α/1999) 

(15) ΠΓ 85/91 - (38/Α/1991) 

Πξνζηαζία ησλ εξγαδόκελσλ από ηνπο θίλδπλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιόγσ ηεο έθζεζήο 

ηνπο ζην ζόξπβν θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία 86/188/ΔΟΚ 

(16) ΤΑ Α5/2375/78 

Πεξί ηεο ρξήζεσο θαηαζηγαζκέλσλ αεξνζθπξώλ 

(17) ΠΓ 16/96 

Πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο νδεγία ηεο ΔΟΚ 654/89 

ΦΔΚ 10/Α/96 

(18) Απνθ –Β-4373/1205/93 

Οδεγία ΔΟΚ 686/89 ζρεηηθά κε ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ΦΔΚ 187/Β/93 

(19) ΠΓ 14.3.34 Τγηεηλή θαη αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ θαη ππαιιήισλ – Πεξηερόκελα 

ΦΔΚ-112/Α/22-3-34 

Θεσσαλονίκη, 08 Απριλίου 2015 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 
 
 

Πνπγαξίδνπ Άλλα 
Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 

κε Γ' Βαζκό 
 
 

ηαπξίδνπ Ναπζηθά 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

κε Σ' Βαζκό 
 
 

Πνιπκελίδεο Παλαγηώηεο 
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο 

κε Σ' Βαζκό 

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Για τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 

Ο Αλ. Πξντζηάκελνο ηνπ  
Σκήκαηνο Σερληθήο Τπνζηήξημεο Κ.Μ. 

 
 

Αληώλεο ακαξάο  
ΠΔ Μεραληθώλ κε Γ́  Βαζκό

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Με ηελ κε αξηζκ. πξση. νηθ.27348/08.04.2015 Απόθαζε ηεο ∆/λζεο Σερληθνύ Διέγρνπ ηεο Α∆ΜΘ 

 


