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ΣΜΗΜΑ Α’ 
 
Α-1) ΓΕΝΙΚΑ 

 
Α-1.1) Είδοσ του ζργου και χριςθ αυτοφ. 
 

Σο ζργο αφορά  εργαςίεσ που απαιτοφνται για  τθν   ςυντιρθςθ  των νεκροταφείων  Διμου Αβδιρων.. 
 

Α-1.2) Περιγραφι 

Σ ο  ζ ρ γ ο  α φ ο ρ ά   ε ρ γ α ς ί ε σ  π ο υ  α π α ι τ ο φ ν τ α ι  γ ι α   τ θ ν    
ς υ ν τ ι ρ θ ς θ   τ ω ν  ν ε κ ρ ο τ α φ ε ί ω ν   Δ ι μ ο υ  Α β δ ι ρ ω ν .  

 
 υ γ κ ε κ ρ ι μ ζ ν α  κ α  γ ί ν ο υ ν   ε ρ γ α ς ί ε σ  ς τ ο φ σ  ο ι κ ι ς μ ο φ σ   .   

  Ο ι κ ι ς μ ό σ  Π ό ρ τ ο  Λ ά γ ο υ σ    

  Ο ι κ ι ς μ ό σ   Μ υ ρ ω δ ά τ ο υ   

  Ο ι κ ι ς μ ό σ   ζ λ ι ν ο υ   

  Ο ι κ ι ς μ ό σ  Δ ι ο μ ι δ ε ι α σ   

     
Α-1.3) Διεφκυνςθ του ζργου 

 κα ε γίνουν  εργαςίεσ ςτοφσ οικιςμοφσ  .  
  Ο ι κ ι ς μ ό σ  Π ό ρ τ ο  Λ ά γ ο υ σ    

  Ο ι κ ι ς μ ό σ   Μ υ ρ ω δ ά τ ο υ   

  Ο ι κ ι ς μ ό σ   ζ λ ι ν ο υ   

  Ο ι κ ι ς μ ό σ  Δ ι ο μ ι δ ε ι α σ   

 
Α-1.4) Κφριοσ του ζργου 

Διμοσ Αβδιρων 
Γενιςζα 
67064 
 
 
Α-1.5) Τπόχρεοσ εκπόνθςθσ του .Α.Τ. 
…………………. 

 
 
Α-1.4) Κφριοσ του ζργου 

Διμοσ Αβδιρων 
Γενιςζα 
67064 
 
 
 
Α-1.6) Περιγραφι των φάςεων εκτζλεςθσ του ζργου και των εφαρμοηόμενων μεκόδων εργαςίασ. 
 

 Πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν γίνεται κακαριςμόσ του χϊρου του εργοταξίου και 
καταςκευάηονται όλεσ οι απαραίτθτεσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ (γραφεία, αποκικθ, ςυνεργείο, 
εργαςτιριο κλπ) 

 



 

 

 

    

ΣΜΗΜΑ Β’ 
 

Β-1 ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΠΟΤ ΕΝΔΕΧΕΣΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  
 
Παρατίκενται πίνακεσ που ςυντίκενται οριηόντια μεν από προκαταγεγραμμζνεσ «πθγζσ κινδφνων», 

κατακόρυφα δε από φάςεισ και υποφάςεισ εργαςιϊν του ζργου. 
Οι αρικμοί 1, 2, 3 κακορίηουν τθν ζνταςθ του κινδφνου. 
 
(1) 
-H πθγι κινδφνου εμφανίηεται περιοδικά ι με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι 

τραυματιςμϊν από ανατροπζσ υλικϊν κ.λ.π.) 
-Δεν ςυντρζχουν ειδικζσ αιτίεσ αφξθςθσ των κινδφνων (π.χ. κίνδυνοι από κίνθςθ οχθμάτων ςε 

ευρφχωρο εργοτάξιο) 
-Ο κίνδυνοσ δεν είναι ςοβαρόσ, ζςτω και αν θ πικανότθτα να επιςυμβεί είναι μεγάλθ (π.χ. κίνδυνοι 

από τθν εκτζλεςθ υπαίκριων εργαςιϊν ςε ςυνκικεσ καφςωνα) 
 
(2) 
-Ενδιάμεςθ περίπτωςθ  
 
(3) 
-Η πθγι κινδφνου είναι ςυνεχϊσ παροφςα κατά τθν εξεταηόμενθ φάςθ εργαςίασ (π.χ. κίνδυνοσ 

κατάρρευςθσ κατά τθν εκςκαφι  κεμελίων δίπλα ςε παλαιά οικοδομι) 
-Οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του ζργου δθμιουργοφν αυξθμζνθ πικανότθτα επικίνδυνων καταςτάςεων 

(π.χ. κίνδυνοσ αςτοχίασ των πρανϊν εκςκαφισ, όταν το ζδαφοσ είναι μικρισ ςυνεκτικότθτασ, ι 
υδροφορεί κ.λ.π.) 

-Ο κίνδυνοσ είναι πολφ ςοβαρόσ, ζςτω και αν θ πικανότθτα να επιςυμβεί είναι περιοριςμζνθ (π.χ. 
κίνδυνοσ ζκρθξθσ λόγω απρόςεκτθσ χριςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ι γυμνισ φλόγασ ςε χϊρο 
αποκικευςθσ εκρθκτικϊν ι ςε δεξαμενι καυςίμων) 
 

 
 

Φ
Α

ΕΙ ΕΡ
ΓΑ

ΙΑ


 

(1) 1.1 Προετοιμαςία εργοταξίου  

(2) 

2.1 Κακαιρζςεισ, μονϊςεισ, ψευδοροφζσ 
χρωματιςμοί. ςκυροδεματα 

2.2 Αποξθλϊςεισ, κουφϊματα 

 3.1  εργαςίεσ  κζρμανςθσ 

(3) 
3.1  εργαςίεσ υδρευςθσ 

3.2  εργαςίεσ  μεταλλικζσ εργαςίεσ  

 
 

ΣΜΗΜΑ Γ’ 
 

Γ-1ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ  
 

Γ-1.1 Δίοδοι προςπζλαςθσ και πρόςβαςθσ ςτισ κζςεισ εργαςίασ 

Η προςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο κα κακοριςτεί μετά τθν επιλογι τθσ κζςθσ του εργοταξίου. 



 

 

 

    

 
 

Γ-1.2 Δίοδοι κυκλοφορίασ πεηών και οχθμάτων εντόσ του εργοταξίου 

Η διζλευςθ και παραμονι ατόμων ςτισ κζςεισ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ απαγορεφεται εκτόσ από το 
εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό για τθν καταςκευι του ζργου. 

 
Γ-1.3 Χώροι εγκατάςταςθσ του βαςικοφ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ 

ε ςχζδιο που κα υποβάλει ο ανάδοχοσ κα φαίνονται οι κζςεισ γραφείων του αναδόχου, του 
ςυγκροτιματοσ παραγωγισ ςκυροδζματοσ και αςφαλτικοφ, θ κζςθ του ςυνεργείου μθχανθμάτων, τθσ 
αποκικθσ υλικϊν και των εργαςτθρίων ποιοτικοφ ελζγχου του αναδόχου κλπ. 

 
Γ-1.4 Χώροι αποκικευςθσ. 
Θα επιλεγοφν από τον ανάδοχο. 
 

Γ-1.5 Χώροι ςυλλογισ αχριςτων και επικινδφνων υλικών. 
Σα άχρθςτα αντικείμενα, υπολείμματα υλικϊν, φκαρμζνα υλικά κ.λ.π. κα ςυλλζγονται, και κατά 

διαςτιματα κα μεταφζρονται ςτο χϊρο απόκεςθσ απορριμμάτων του Διμου Δοξάτου. Δεν 
προβλζπεται παραγωγι επικίνδυνων υλικϊν.  

 
Γ-1.6 Χώροι υγιεινισ, εςτίαςθσ και πρώτων βοθκειών. 
Σο πρόχειρο φαγθτό κα γίνεται ςτθ κζςθ των εργαςιϊν. Σα απορρίμματα και υπολείμματα τροφϊν κα 

απορρίπτονται ςτον προβλεπόμενο κάδο απορριμμάτων, κα μεταφζρονται ςε πλαςτικζσ ςακοφλεσ ςε 
δθμοτικό κάδο ςυλλογισ. 

Δεν απαιτοφνται αποδυτιρια. 
 το εργοτάξιο ςε εμφανζσ ςθμείο κα υπάρχει φαρμακείο με τα απαραίτθτα είδθ πρϊτων βοθκειϊν. 

  
Γ-1.7 Επικοινωνίεσ 
Η πικανι ανάγκθ για επικοινωνία κα ικανοποιείται από το κινθτό τθλζφωνο του καταςκευαςτι του 

ζργου. 
 
 
 
ΣΜΗΜΑ Δ’ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΨΗ ΜΕΣΡΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ  
 
τουσ παρακάτω πίνακεσ φαίνονται τα προβλεπόμενα από τθ νομοκεςία μζτρα προςταςίασ (γίνεται 

αναφορά ςε νομοκετικζσ διατάξεισ), ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ και τθ φφςθ του κινδφνου, 
κακϊσ και τα πρόςκετα μζτρα που κα λθφκοφν. 
ΣΜΗΜΑ Ε’ 
 
Ε-1 ΚΑΝΟΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ 
 

Ε-1.1 ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
Η διοίκθςθ του εργοταξίου ορίηει τεχνικό υγείασ και αςφάλειασ όλου του ζργου ςχετικά με τα μζτρα 

και τθν αςφάλεια και υγιεινι των εργαηομζνων κατά τθν εκτζλεςθ των ζργων προσ αποφυγι 
οποιουδιποτε ατυχιματοσ. Είναι δυνατό από το υπόλοιπο προςωπικό του ζργου, να οριςτοφν και 
βοθκοί του τεχνικοφ υγείασ και αςφάλειασ. 

 



 

 

 

    

Καθήκοντα και ευθφνες υπεφθυνου ασφάλειας και υγείας 

 Ο υπεφκυνοσ αςφάλειασ κα υγιεινισ του ζργου ευκφνεται για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ 
των εργαςιϊν, ςφμφωνα προσ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί αςφάλειασ και υγείασ των 
εργαηομζνων. 

 Ζχει άμεςθ επικοινωνία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ, όπωσ τροχαία-αςτυνομία, πρϊτεσ 
βοικειεσ, τοπικι αυτοδιοίκθςθ, κοινωνικοφσ φορείσ, φορείσ μαηικισ ενθμζρωςθσ και τουσ 
βιομθχανικοφσ χϊρουσ που επθρεάηονται από τισ εργαςίεσ 

 Πρόγνωςθ και λφςθ προβλθμάτων που προκφπτουν ςτο ζργο, όπωσ κυκλοφοριακό, 
αναςφαλείσ ςυνκικεσ ςτο εργαςιακό περιβάλλον, τοπικζσ δυςκολίεσ για τθν αςφάλεια του 
ζργου και των εργαηομζνων. 

 υςκζπτεται με τουσ μθχανικοφσ του εργοταξίου πλθροφορϊντασ τουσ για το βακμό των 
μζτρων αςφαλείασ που εφαρμόηονται. 

 Οργανϊνει ελζγχουσ αςφάλειασ ςτο εργοτάξιο, ϊςτε να επιβεβαιϊνεται θ διατιρθςθ και 
επιβολι των μζτρων αςφαλείασ 

 Επιβεβαιϊνει τθν φπαρξθ του κατάλλθλου προςωπικοφ εξοπλιςμοφ αςφαλείασ για κάκε 
εργαηόμενο. 

 Ελζγχει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, επιςκζπτεται τισ κζςεισ εργαςίασ του εργοταξίου και 
αναφζρει τισ όποιεσ αποκλίςεισ επιςθμαίνονται 

 Ερευνά τα ατυχιματα και διατθρεί θμερολόγιο καταγραφισ τουσ για τθν εξαγωγι 
ςυμπεραςμάτων προσ αποφυγι άλλων παρόμοιων. 

 Αναφζρει ςτο διευκυντι του εργοταξίου κάκε παράβαςθ και τισ προτεινόμενεσ διορκωτικζσ 
ενζργειεσ. 

 Επιβεβαιϊνει ότι το προςωπικό του εργοταξίου είναι ενιμερο ςχετικά με τισ πρϊτεσ βοικειεσ 
που πρζπει να παρζχονται. 

  
Ε-1.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΚΕΨΕΙ 

Όταν πρόκειται να εκτελεςτεί μία εργαςία, ο εργοταξιάρχθσ ςυγκαλεί ςφςκεψθ ςτθν οποία 
ςυμμετζχει όλο το κφριο προςωπικό, ϊςτε να ενθμερωκεί ςχετικά με τα προβλιματα περί αςφάλειασ. 
 Αντικείμενο τθσ ςφςκεψθσ κα είναι ο ςυντονιςμόσ του κυρίωσ προςωπικοφ από τον υπεφκυνο 
αςφάλειασ και υγείασ, κακϊσ και θ ςφνταξθ τθσ ςχετικισ αναφοράσ, θ οποία πρζπει να υπογράφεται 
από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. 
 Ο υπεφκυνοσ αςφαλείασ ςε ςυνεργαςία με τουσ άλλουσ ειδικοφσ, κα εκτελεί ελζγχουσ ϊςτε να 
εξαςφαλίηει τθ ςυμμόρφωςθ για τα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ. Αν ο υπεφκυνοσ αςφάλειασ 
παρατθριςει οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ κα ςυγκλθκεί με τθν παρουςία όλων των μελϊν που 
εμπλζκονται. Αντικείμενο τθσ ςφςκεψθσ κα είναι θ εξζταςθ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ και θ απόφαςθ για 
τθ διορκωτικι ενζργεια που πρζπει να πραγματοποιθκεί. Ακολοφκωσ, αν ο υπεφκυνοσ αςφάλειασ 
βρίςκει ότι ςτθ διάρκεια τθσ επικεϊρθςθσ οι διορκωτικζσ ενζργειεσ δεν ζχουν πραγματοποιθκεί, 
πρζπει να το αναφζρει άμεςα ςτον εργοταξιάρχθ.   
 

Ε-1.3 ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 
Όταν διαπιςτϊνεται κάποια μθ ςυμμόρφωςθ ωσ προσ τθν αςφάλεια, ο υπεφκυνοσ αςφάλειασ 

(επιβλζπων μθχανικόσ) δίνει τισ απαιτοφμενεσ εντολζσ ςχετικζσ με τισ διορκωτικζσ ενζργειεσ που 
πρζπει να εκτελεςκοφν.  

Ο παραλιπτθσ των ςχετικϊν εντολϊν πρζπει να υλοποιιςει αμζςωσ τισ υποδεικνυόμενεσ διορκωτικζσ 
ενζργειεσ. Ακολοφκωσ ο υπεφκυνοσ αςφάλειασ (επιβλζπων μθχανικόσ) επικεωρεί και επιβεβαιϊνει ότι 
ζχει γίνει θ διορκωτικι ενζργεια.  



 

 

 

    

Συχόν μθ ςυμμόρφωςθ του υπεφκυνου ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν άμεςθ διακοπι των εργαςιϊν και 
ενθμζρωςθ τθσ επικεϊρθςθσ εργαςίασ. 

Αν ςυμβοφν ατυχιματα, πρζπει να αναφερκοφν αμζςωσ ςτον υπεφκυνο αςφάλειασ. Η κοινοποίθςθ 
πρζπει να γίνει τθν ίδια μζρα που ςυνζβθ το ατφχθμα, ϊςτε να γίνουν οι απαραίτθτεσ ζρευνεσ. 

Όλα τα ζγγραφα ςχετικά με τα κζματα αςφάλειασ πρζπει να αρχειοκετοφνται, όλα τα ατυχιματα 
πρζπει να εξετάηονται και να αναλφονται. 

 
Ε-1.4 ΕΤΘΤΝΕ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Όλοι οι εργαηόμενοι πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τα μζτρα αςφάλειασ που κακιερϊνονται ςτο 

εργοτάξιο, ϊςτε να προςτατεφονται οι ίδιοι και τρίτα μζρθ. 
Σα μζτρα αςφάλειασ είναι τα ακόλουκα: 
 Χριςθ του εξοπλιςμοφ αςφάλειασ και άλλων προςτατευτικϊν μζςων που παρζχονται. 
 Άμεςθ αναφορά ςτον υπεφκυνο αςφάλειασ για ζλλειψθ εξοπλιςμοφ αςφάλειασ και επικίνδυνεσ 

ςυνκικεσ εργαςίασ. 
 Δεν επιτρζπεται θ μετακίνθςθ ι τροποποίθςθ του εξοπλιςμοφ αςφάλειασ και των προςτατευτικϊν 

μζτρων χωρίσ τθ ςχετικι ζγκριςθ. 
 Δεν επιτρζπεται καμία ενζργεια με πρωτοβουλία των εργαηόμενων, που δεν ςυμβιβάηεται ωσ προσ 

τα μζτρα αςφάλειασ, διότι τίκεται ςε κίνδυνο θ δικι τουσ αςφάλεια και θ αςφάλεια των άλλων. 
 Οι εργαηόμενοι είναι υποχρεωμζνοι να φζρουν τα προςτατευτικά μζςα που παρζχονται. 



 

 

 

    

ΣΜΗΜΑ Σ’ 
ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 
 

Σ-1 ΠΡΩΣΕ ΒΟΗΘΕΙΕ 
Ο καταςκευαςτισ του ζργου φροντίηει ϊςτε να παρζχονται πρϊτεσ βοικειεσ ςε κάκε τραυματιςμζνο 

άτομο και να υπάρχουν διακζςιμεσ οι πρϊτεσ βοικειεσ ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ. 
Θα υπάρχει ζνα φαρμακείο με επαρκι εφόδια πρϊτων βοθκειϊν, για τθν περίπτωςθ 

μικροατυχθμάτων. 
Αν ζνασ εργαηόμενοσ τραυματιςτεί ι προκφψει άλλο ςοβαρό πρόβλθμα υγείασ, πρζπει να κλθκεί 

κατάλλθλθ βοικεια με τθλζφωνο, ι άλλο τρόπο. 
Αν διαπιςτωκεί ότι θ αιτία του ατυχιματοσ είναι θλεκτροπλθξία ι φωτιά, ο ςχετικόσ κίνδυνοσ κα 

απομακρυνκεί πριν τθν παροχι βοικειασ ςτο κφμα. 
Διαπιςτϊνεται θ κατάςταςθ του κφματοσ ωσ προσ τισ αιςκιςεισ του και επιβάλλεται να αποφεφγεται 

όςο το δυνατόν θ μετακίνθςι του εκτόσ αν πρζπει να απομακρυνκεί από κάποιο κίνδυνο. 
Ο πακϊν διατθρείται ηεςτόσ και ςτεγνόσ και ελζγχεται ο ςφυγμόσ του. 
Αν διαπιςτωκεί ότι το κφμα αναπνζει με δυςκολία, πρζπει αμζςωσ να αρχίςει τεχνθτι αναπνοι. 
Αν το κφμα υποφζρει από αιμορραγία, πρζπει να εφαρμοςτεί πίεςθ ςτθν πλθγι. 
Αν θ αιμορραγία είναι από πόδι ι χζρι, πρζπει το άκρο να βρίςκεται ςε φψοσ για να μειωκεί θ 

αιμορραγία. 
 

Σ-2 ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΚΑΙ ΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 
Σα κατάλλθλα προειδοποιθτικά ςιματα και αφίςεσ τοποκετοφνται ςτισ κζςεισ εργαςίασ. 
Οι εργαηόμενοι κα ενθμερϊνονται μζςω αυτϊν των ςθμάτων και αφιςϊν, για τουσ κίνδυνουσ που 

αφοροφν τθν εργαςία τουσ 
Οι αφίςεσ αςφάλειασ κα είναι ςε μορφι ςκίτςων, ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ αςφάλειασ. 
 

Σ-3 ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 
Ο προςωπικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ κάκε εργαηόμενου πρζπει να είναι τζτοιου τφπου και ςε 

κατάςταςθ τζτοια, ϊςτε να μθν τον εκκζτει ςε κινδφνουσ. 
Όταν υπάρχει κίνδυνοσ επαφισ με κινοφμενα μζρθ μθχανθμάτων ι με ενεργοποιθμζνο εξοπλιςμό, ι 

όπου θ διαδικαςία εργαςίασ είναι τζτοια που υπάρχει παρόμοιοσ κίνδυνοσ : 
 Σα ροφχα των εργαηόμενων κα εφαρμόηουν ςτο ςϊμα 
 Κολιζ, βραχιόλια, ρολόγια χειρόσ, δακτυλίδια ι παρόμοια αντικείμενα δεν κα φοριοφνται 
 Μαλλιά κεφαλισ και προςϊπου κα περιορίηονται ι κα ζχουν τζτοιο μικοσ ϊςτε να αποφεφγεται θ 

περίπτωςθ να πιαςτοφν ςτθ διάρκεια τθσ εργαςίασ. 
Οι εργαηόμενοι που χειρίηονται μθχανιματα κάτω από ςυνκικεσ όπου υπάρχει κίνδυνοσ 

τραυματιςμοφ των ποδιϊν, κα φοροφν προςτατευτικά υποδιματα. 
Οι εργαηόμενοι που εκτίκενται ςε κίνδυνο κινοφμενων οχθμάτων κα φζρουν ευδιάκριτθ ζνδυςθ 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
Όλοι οι εργαηόμενοι κα φζρουν υποδιματα κατάλλθλα για τθν προςταςία τουσ. Η ςόλα και τα 

τακοφνια των παπουτςιϊν κα είναι από κατάλλθλο υλικό, ϊςτε να αποφεφγεται ο κίνδυνοσ ολίςκθςθσ. 
Τποδιματα που ζχουν φτάςει ςε ςθμείο φκοράσ τζτοιο που δεν παρζχουν τθν απαιτοφμενθ 
προςταςία, δεν κα χρθςιμοποιοφνται. 

Όλοι εργαηόμενοι κα φζρουν προςτατευτικά κράνθ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ όπου είναι ενδεχόμενοσ ο 
κίνδυνοσ πτϊςθσ ι εκτόξευςθσ αντικειμζνων, ι κίνδυνοσ από άλλεσ επικίνδυνεσ επαφζσ. 

Όταν οι εργαηόμενοι είναι εκτεκειμζνοι ςε κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ, κα φζρουν μθ αγϊγιμο 
προςτατευτικό εξοπλιςμό για το κεφάλι, που κα ζχει τθν κατάλλθλθ αντίςταςθ για τθν υπάρχουςα 
τάςθ. 



 

 

 

    

Όπου οι εργαηόμενοι εκτίκενται ςε δυνατοφσ ανζμουσ ι άλλεσ ςυνκικεσ που ίςωσ επιφζρουν τθν 
απϊλεια του εξοπλιςμοφ αυτοφ, κα δζνεται με τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςτακερότθτά του. 

Όλα τα άτομα που χειρίηονται υλικά που ενδεχομζνωσ τραυματίςουν ι ερεκίςουν τα χζρια, κα 
φζρουν προςωπικό προςτατευτικό εξοπλιςμό, κατάλλθλο για τθν αποφυγι τζτοιων τραυματιςμϊν. 

Χοντρά γυαλιά, προςτατευτικά καλφμματα προςϊπου ι άλλου τζτοιου είδουσ προςταςία για τα 
μάτια, κατάλλθλά για τθν εργαςία που εκτελείται, είναι υποχρεωτικά για κάκε εργαηόμενο που : 
 Χειρίηεται ι εκτίκεται ςε υλικό το οποίο ενδεχομζνωσ προκαλζςει τραυματιςμό ι ερεκιςμό των 

ματιϊν 
 Αςχολείται με εργαςία όπου υπάρχει κίνδυνοσ τραυματιςμοφ των ματιϊν. 
Ο προςωπικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ κα διατθρείται ςε καλι κατάςταςθ από άποψθ υγιεινισ 

και λειτουργίασ. 
 
 

Σ-4  ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ 
Εξοπλιςμόσ πυρόςβεςθσ πρζπει να είναι τοποκετθμζνοσ ςε κάκε κζςθ όπου υπάρχει κίνδυνοσ 

πρόκλθςθσ πυρκαγιάσ. Οι ςωλθνϊςεισ πυρόςβεςθσ πρζπει να είναι ξεχωριςτζσ από τισ ςυνικεισ. Οι 
κφριεσ βάνεσ πρζπει να είναι πάντα ανοιχτζσ και ςε κζςθ εφκολα προςιτι. 

Ο εξοπλιςμόσ πυρόςβεςθσ κα ςυντθρείται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι ι τθσ αρμόδιασ 
αρχισ. 

 
Σ-5 ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 
Σα μθχανιματα και ο εξοπλιςμόσ κα φζρουν τθν κατάλλθλθ προςταςία ϊςτε να αποφεφγεται θ 

επαφι των εργαηόμενων με κινοφμενα τμιματα αυτϊν και να παρεμποδίηεται θ πρόςβαςθ των 
εργαηόμενων ςε χϊρουσ λειτουργίασ που κεωροφνται επικίνδυνοι. 

Σα προςτατευτικά μζτρα κα είναι ςχεδιαςμζνα, καταςκευαςμζνα, εγκατεςτθμζνα και ςυντθρθμζνα 
ϊςτε να είναι ικανά να εκτελοφν αποδοτικά τισ λειτουργίεσ για τισ οποίεσ προορίηονται. 

Περιςτρεφόμενοι άξονεσ, ςφνδεςμοι και δακτφλιοι, βίδεσ και κοχλίεσ, κα προςτατεφονται όπου είναι 
ενδεχόμενθ θ επαφι με εργαηόμενουσ. 

Όλοι οι τροχοί λείανςθσ κα φζρουν προςτατευτικό κάλυμμα επαρκοφσ αντοχισ. 
ε εργαςίεσ τροχίςματοσ-μονταρίςματοσ ςωλινων επιβάλλεται θ χριςθ ειδικϊν γαντιϊν και μάςκασ. 
Η ςυντιρθςθ μθχανιςμοφ ι εξοπλιςμοφ ςε κίνθςθ απαγορεφεται όπου θ επαφι με τα κινοφμενα μζρθ 

μπορεί να τραυματίςει τουσ εργαηόμενουσ. 
Οι μεταφερόμενεσ κλίμακεσ κα επικεωροφνται πριν τθ χριςθ και δεν κα χρθςιμοποιοφνται κλίμακεσ 

με χαλαρά ι ςπαςμζνα ςκαλοπάτια ι άλλεσ επικίνδυνεσ ατζλειεσ. 
 

Σ-6 ΙΚΡΙΩΜΑΣΑ 
       Εξωτερικά προβλζπεται θ τοποκζτθςθ των ςιδθρϊν ςωλθνωτϊν ικριωμάτων 

 
Σ-7 ΚΙΝΗΣΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 
Ο κινθτόσ εξοπλιςμόσ κα διατθρείται ςε κατάςταςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ. Η λειτουργία, 

επικεϊρθςθ, επιςκευι, ςυντιρθςθ και τροποποίθςθ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
καταςκευαςτι. 

υντιρθςθ και επιςκευι κινθτοφ εξοπλιςμοφ κα γίνεται μόνον όταν ο εξοπλιςμόσ δεν είναι ςε 
λειτουργία, εκτόσ όπου θ ςυνεχισ λειτουργία του εξοπλιςμοφ είναι απαραίτθτθ για τθ διαδικαςία 
ςυντιρθςθσ και αφοφ παρζχονται αςφαλι μζςα για αυτό. 

Ο κινθτόσ εξοπλιςμόσ κα είναι εφοδιαςμζνοσ με: 
 Ευδιάκριτο προειδοποιθτικό ςιμα. 



 

 

 

    

 Σρόπο φωτιςμοφ τθσ διαδρομισ που διανφει, μπροςτά και πίςω, όταν λειτουργεί κατά περιόδουσ 
ανεπαρκοφσ φωτιςμοφ και δυςμενϊν ατμοςφαιρικϊν ςυνκθκϊν. 

 Πρόςκετα φϊτα όπου είναι απαραίτθτα για τον επαρκι φωτιςμό του χϊρου εργαςίασ γφρω από 
τον ειδικό εξοπλιςμό. 

 Ζναν κακρζπτθ ι κακρζπτεσ, παρζχοντασ ςτον χειριςτι μθ παραποιθμζνθ κζα πίςω από το όχθμα 
ι ςφμπλεγμα οχθμάτων. 

Σο δάπεδο του κινθτοφ εξοπλιςμοφ κα διατθρείται ελεφκερο από υλικά, εργαλεία ι αντικείμενα τα 
οποία : 

(α) αποτελοφν κίνδυνο για πτϊςθ 
(β) παρεμποδίηουν τον ζλεγχο του οχιματοσ 
(γ) αποτελοφν κίνδυνο για το χειριςτι ι άλλουσ επιβάτεσ ςτθν περίπτωςθ ατυχιματοσ. 
Κανζνασ εργαηόμενοσ δεν κα επιβιβάηεται, οφτε κα εγκαταλείπει όχθμα, ενόςω αυτό βρίςκεται ςε 

κίνθςθ, εκτόσ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
Κανζνασ εργαηόμενοσ δεν κα χειρίηεται κινθτό εξοπλιςμό, εκτόσ αν ο χειριςτισ : 
(α) είναι κάτοχοσ άδειασ οδιγθςθσ κατάλλθλθσ κατθγορίασ όπου αυτό απαιτείται από νομοκετικζσ 

διατάξεισ, 
(β) γνωρίηει τισ οδθγίεσ λειτουργίασ που αφοροφν το όχθμα, και 
(γ) ζχει ειδικευτεί να χειρίηεται τον εξοπλιςμό. 
Όταν ο χειριςτισ ζχει εφλογο λόγο να πιςτεφει ότι ο εξοπλιςμόσ ι το φορτίο είναι επικίνδυνο, πρζπει 

να λάβει τα κατάλλθλα μζτρα. 
 

Σ-8 ΓΕΡΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΑΝΤΨΩΗ 
Οι γερανοί, φορτωτιρεσ και παρόμοιοσ εξοπλιςμόσ ανφψωςθσ κα ςχεδιάηεται, καταςκευάηεται, 

ανεγείρεται, κα ςυντθρείται και κα λειτουργεί ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ του ζργου και τισ 
ςχετικζσ νομοκετικζσ διατάξεισ. 

Δεν κα υπερβαίνουν το αςφαλζσ φορτίο λειτουργίασ, το οποίο κακορίηεται από : 
 Σο καταςκευαςτι του εξοπλιςμοφ, ι 
 Διπλωματοφχο μθχανικό 
Κάκε γερανόσ ο οποίοσ ζχει βραχίονα που κινείται ςε κάκετο άξονα, κα είναι εφοδιαςμζνοσ με μζςα ι 

όργανα τα οποία κα δείχνουν το αςφαλζσ φορτίο λειτουργίασ ςε ποικίλεσ γωνίεσ κλίςθσ του βραχίονα, 
ποικίλα μικθ του βραχίονα και ποικίλεσ ακτίνεσ ανφψωςθσ. 

Οι γερανοί, φορτωτιρεσ και ανυψωτιρεσ κα επικεωροφνται ςυχνά και κα διατθροφνται ςε 
κατάςταςθ τζτοια ϊςτε κάκε τμιμα να είναι ικανό να εκτελζςει τθν αρχικά προοριηόμενθ λειτουργία με 
επαρκι περικϊρια αςφαλείασ. Αν θ επικεϊρθςθ αποκαλφψει οποιαδιποτε κατάςταςθ θ οποία κζτει 
ςε κίνδυνο τουσ εργαηόμενουσ, ο εξοπλιςμόσ δεν κα χρθςιμοποιθκεί ζωσ ότου διορκωκεί θ επικίνδυνθ 
αυτι κατάςταςθ. 

Αποτελεςματικό προειδοποιθτικό ςιμα κα εγκακίςταται ςε κάκε εξοπλιςμό ανφψωςθσ όπου κατά 
λάκοσ επαφι με το φορτίο ι ακοφςια απελευκζρωςθ του φορτίου μπορεί να τραυματίςει τουσ 
εργαηόμενουσ. 

Οι χειριςτζσ εξοπλιςμοφ κα φροντίηουν ϊςτε να δίνονται προειδοποιθτικά ςιματα όταν απαιτείται. 
Όπου οι θλεκτρικοί γερανοί λειτουργοφν από καμπίνα, κα παρζχεται τρόποσ ϊςτε ο χειριςτισ να 

μπορεί να διακόψει με αςφάλεια το κφριο κφκλωμα υπό ςυνκικεσ μζγιςτου φορτίου. 
Κανζνασ εργαηόμενοσ δεν κα χειρίηεται εξοπλιςμό ανφψωςθσ, μζχρισ ότου επιδείξει ότι είναι ικανόσ 

χειριςτισ, ότι γνωρίηει τισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ και ζχει οδθγίεσ και εξουςιοδότθςθ να χειριςτεί 
τον εξοπλιςμό. 

Οι χειριςτζσ του εξοπλιςμοφ ανφψωςθσ δεν κα περνοφν φορτία πάνω από εργαηόμενουσ, εκτόσ αν 
δεν υπάρχουν εφικτζσ εναλλακτικζσ λφςεισ και τότε πάλι μόνο αν οι εργαηόμενοι ζχουν προειδοποιθκεί 
για τον κίνδυνο με τθ χριςθ ευδιάκριτου ςυναγερμοφ. 



 

 

 

    

Σα φορεία κα τοποκετοφνται και κα ςτθρίηονται αςφαλϊσ πριν αποςυνδεκοφν από τον γάντηο. 
 

Σ-9 ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 
Απαγορεφεται οι εργαηόμενοι : 
 Να επιτρζπουν λάδι θ πετρζλαιο να ζρκει ςε επαφι με φιάλεσ οξυγόνου, βάνεσ, ρυκμιςτζσ ι άλλα 

εξαρτιματα, ι 
 Να χειρίηονται φιάλεσ ι εξαρτιματα οξυγόνου με λαδωμζνα χζρια ι γάντια. 
 Οξυγόνο δεν κα χρθςιμοποιείται : 
 ε αεροκίνθτα εργαλεία 
 Για τθν ζναρξθ λειτουργίασ κινθτιρων εςωτερικισ καφςθσ 
 Για τον κακαριςμό ρουχιςμοφ ι εξοπλιςμοφ 
 Για τθ δθμιουργία πίεςθσ 
 Για τον εξαεριςμό των χϊρων εργαςίασ 

 
Σ –10 ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΤΛΙΚΩΝ 
Όπου μεταφζρονται υλικά και εξοπλιςμόσ, κα φορτϊνονται και αςφαλίηονται κατά τρόπο ϊςτε να 

αποφεφγεται θ οποιαδιποτε κίνθςθ του φορτίου, δθμιουργϊντασ κίνδυνο για τουσ εργαηόμενουσ. 
Σα μζςα πρόςδεςθσ του φορτίου κα είναι ικανά να αποτρζπουν τθ μετατόπιςθ του φορτίου ςε ςχζςθ 

με τον μεταφορζα υπό ςυνκικεσ φρεναρίςματοσ ι ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
Όπου ζνα φορτίο μεταφζρεται με τθ βοικεια ανυψωτικοφ οχιματοσ, το φορτίο δεν κα εξζχει 

απόςταςθ μεγαλφτερθ από το μιςό φψοσ του από τθ βάςθ του οχιματοσ και τθν πίςω ζδραςι του. 
Κάκε φορτίο το οποίο υπόκειται ςε μετατόπιςθ κατά τθ μεταφορά κα προςδζνεται αν θ οποιαδιποτε 

μετατόπιςι του κα ςυντελοφςε ςτθν αςτάκειά του. 
 

Σ-11 ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 
Κατά τθν ανζγερςθ κτιρίων ι καταςκευϊν κα παρζχονται αςφαλείσ χϊροι εργαςίασ κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ ανζγερςθσ. Αυτοί οι χϊροι μπορεί να είναι δάπεδα, καταςτρϊματα ι ξυλότυποι. 
Προςωρινά δάπεδα, καταςτρϊματα ι ξυλότυποι κα τοποκετοφνται ςτο επίπεδο όπου εκτελείται θ 

εργαςία. Αν δεν είναι εφικτό, ζνα προςωρινό δάπεδο κα τοποκετθκεί ςε επίπεδο όςο το δυνατόν 
πλθςιζςτερο ςτο επίπεδο εργαςίασ. 

Κατά τθν ανζγερςθ κτιρίων ι καταςκευϊν, οι εργαηόμενοι κα προςτατεφονται από τραυματιςμό λόγω 
πτϊςθσ από μθ προφυλαγμζνα ανοίγματα των καταςκευϊν ςε κάκε επίπεδο 3 m ι περιςςότερο πάνω 
από το ζδαφοσ. Η προςταςία αυτι παρζχεται με κιγκλιδϊματα, ηϊνεσ αςφαλείασ ι άλλα μζςα. 

Κάκε άνοιγμα δαπζδου ι οροφισ που αποτελεί κίνδυνο για τουσ εργαηόμενουσ κα καλφπτεται ι κα 
ζχει προςτατευτικά κιγκλιδϊματα. 

Όπου υπάρχει κίνδυνοσ πτϊςθσ υλικϊν ςε χϊρουσ εργαςίασ, κα παρεμποδίηεται θ είςοδοσ ςε αυτοφσ 
τουσ χϊρουσ και κα υπάρχουν προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ. Οι εργαηόμενοι που ειςζρχονται ςε χϊρουσ 
όπου γίνονται εργαςίεσ καταςκευισ, επιςκευισ, κατεδάφιςθσ ι εκςκαφζσ, κα φζρουν προςτατευτικά 
κράνθ και δεν κα τα βγάηουν ενόςω βρίςκονται ςε χϊρουσ όπου υπάρχει κίνδυνοσ από πτϊςθ 
αντικειμζνων. 

 
Σ-12 ΕΚΚΑΦΕ 
Δεν κα πραγματοποιθκοφν ςχετιηόμενεσ εργαςίεσ. 

Σ-13 ΟΠΛΙΜΕΝΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ 
Δεν κα πραγματοποιθκοφν ςχετιηόμενεσ εργαςίεσ. 
 
Σ-14 ΕΡΓΑΙΕ ΔΟΜΙΚΟΤ ΧΑΛΤΒΑ 
Δεν κα πραγματοποιθκοφν ςχετιηόμενεσ εργαςίεσ. 



 

 

 

    

 
Σ-15 ΕΠΙΧΡΙΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΤΨΕΙ 
Όπου υλικά ςυγκόλλθςθσ, επικάλυψθσ, επιχρίςματα, διαλυτικά και παρόμοιεσ ουςίεσ περιζχουν 

εφφλεκτα ςυςτατικά ι ςυςτατικά τα οποία πικανϊσ να αποτελοφν κίνδυνο για τθν υγεία των 
εργαηομζνων, κα εξαςφαλίηεται αςφαλισ τρόποσ χειριςμοφ και χριςθσ των υλικϊν αυτϊν, κακϊσ και 
πλθροφόρθςθ προσ όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ςχετικά με τθ βλαβερι φφςθ των υλικϊν. 

Οι εργαηόμενοι κα φζρουν κατάλλθλο προςτατευτικό εξοπλιςμό για μάτια και δζρμα. 
Βλαβερά ι εφφλεκτα προωκθτικά δεν κα χρθςιμοποιοφνται για επικάλυψθ με ψεκαςμό. 
 

Σ-16 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 
φμφωνα με τα ςχζδια κα το τιμολόγιο τθσ παροφςασ μελζτθσ 
 

Σ-17 ΕΚΡΗΚΣΙΚΑ 
Δεν κα χρθςιμοποιθκοφν. 

 
Σ-18 ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

Θα υπάρχει ζλεγχοσ τθσ κυκλοφορίασ όπου θ ακανόνιςτθ κίνθςθ οχθμάτων αποτελεί κίνδυνο για τουσ 
εργαηόμενουσ. Αυτό ςυμπεριλαμβάνει οχιματα τροχαίασ, ςθματοδότεσ , πινακίδεσ , κϊνουσ, 
φράγματα, παρακάμψεισ, ρυκμίςεισ κυκλοφορίασ ι άλλεσ τεχνικζσ ι όργανα ςφμφωνα με τισ 
περιςτάςεισ. 

Φράγματα κϊνοι ι άλλα εξαρτιματα κα τοποκετοφνται ςε κανονικά καταςτιματα ςτθν άμεςθ 
περιοχι των εργαςιϊν και ςε κζςθ τζτοια ϊςτε να δίνουν επαρκι προειδοποίθςθ ςτουσ οδθγοφσ για να 
αποφεφγεται θ ανάγκθ απότομου φρεναρίςματοσ. Εργαςίεσ ι εξοπλιςμόσ που βρίςκονται ςτο δρόμο 
κα προςτατεφονται με κατάλλθλεσ πινακίδεσ, φϊτα, φράγματα, ρυκμίςεισ κυκλοφορίασ ι άλλουσ 
τρόπουσ. Σα  όργανα ελζγχου κα τίκεται ςε λειτουργία πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν και κα 
απομακρφνονται όταν δεν υπάρχει ανάγκθ προςταςίασ . 

Οι εργαηόμενοι ωσ ρυκμιςτζσ κυκλοφορίασ κα απαςχολοφνται ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 Όταν απαιτείται να περάςουν αυτοκίνθτα ςε περιοχζσ όπου υπάρχουν οχιματα εργαςίασ ι 
εξοπλιςμόσ που ίςωσ φράηουν μερικϊσ ι όλο το δρόμο. 

 Όταν υπάρχει ανάγκθ μονοδρόμθςθσ ςτθν περιοχι καταςκευισ, όπου οι όγκοι κυκλοφορίασ 
είναι μεγάλοι, οι ταχφτθτεσ προςζγγιςθσ είναι μεγάλεσ και δεν χρθςιμοποιείται ςφςτθμα 
ςθματοδότθςθσ. 

 Όταν δεν μπορεί να γίνει ςυντονιςμόσ τθσ κυκλοφορίασ με το υπάρχον ςφςτθμα 
ςθματοδότθςθσ για τθ ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ ι όταν υλικά που απαιτοφνται για τθν 
καταςκευι του ζργου ι καταςκευζσ προεξζχουν ςε μια διαςταφρωςθ και ζτςι 
παρεμποδίηουν τθν κυκλοφορία. 

  Όταν εργαηόμενοι ι εξοπλιςμόσ απαςχολοφνται ςτο ρεφμα κυκλοφορίασ ςε οποιαδιποτε 
κζςθ όπου επερχόμενα οχιματα δεν ζχουν επαρκι προειδοποίθςθ. 

 ε περιοχζσ μεγάλων ταχυτιτων και όγκου κυκλοφορίασ, όπου απαιτείται προςωρινι 
προςταςία ενόςω όργανα ρφκμιςθσ κυκλοφορίασ ανεγείρονται ι αφαιροφνται. 

 Για προςταςία ζκτακτθσ ανάγκθσ , όπου άλλα όργανα ρφκμιςθσ κυκλοφορίασ δεν είναι 
άμεςα διακζςιμα. 

 ε κάκε περίπτωςθ όπου δεν παρζχεται επαρκισ προςταςία ςε εργαηόμενουσ, εξοπλιςμό και 
κυκλοφορία μζςω άλλων τρόπων ρφκμιςθσ κυκλοφορίασ. 

Κάκε ρυκμιςτισ κυκλοφορίασ κα είναι εφοδιαςμζνοσ και κα χρθςιμοποιεί.: 
-Κατάλλθλθ ζνδυςθ με φωςφορίηουςα ταινία 
-Κράνοσ με φωςφορίηουςα ταινία 



 

 

 

    

-Σρόπο επικοινωνίασ με τουσ άλλουσ ρυκμιςτζσ κυκλοφορίασ τθσ ομάδασ όπου δεν είναι ορατοί 
μεταξφ τουσ  
-Φακό κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ 

  
Σ-19 ΦΤΛΑΞΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ 
Ο υπεφκυνοσ εργοδθγόσ κα περιφράςςει τον χϊρο εργαςιϊν μετά το τζλοσ τθσ εργαςίασ με 

ανακλαςτικό κόκκινο πλζγμα και κα τοποκετοφνται οι κατάλλθλεσ ςθμάνςεισ για τθν κυκλοφορία ςτθν 
περιοχι, αν απαιτείται. Θα εξαςφαλίηεται ο περιοριςμόσ των μθχανθμάτων και του εξοπλιςμοφ και 
γενικότερα των υλικϊν του ζργου ςε αςφαλείσ χϊρουσ εντόσ του κόκκινου πλζγματοσ. 

Θα γίνεται επικεϊρθςθ των διαβάςεων των πεηϊν και των αυτοκινιτων ωσ προσ τθν 
αποτελεςματικότθτά τουσ. Θα υπάρχουν αναρτθμζνεσ πινακίδεσ με τα ςτοιχεία του ζργου ςε 
κατάλλθλα ςθμεία. 

Εάν απαιτθκεί από τισ ςυνκικεσ κα υπάρχει φφλακασ κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ.  
 
 

Άβδθρα       31  /  05  / 2022 

 
 

ΤΝΣΑΞΑ 

 
 
 

Φώτιοσ Μουργόπουλοσ  
 Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

Άβδθρα    31   /  05 / 2022 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο αναπλθρωτθσ Προϊςτάμενοσ 

Σεχνικισ Τπθρεςίασ Διμου Αβδιρων 

 
 
 

τυλιανοσ Χωλίδθσ  
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