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ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

1 Η συντήρηση του εξοπλισµού πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή 
του. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

2 Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από ειδικευµένο προσωπικό. (Π∆ 395/1994, Π∆ 
89/1999) 

3 Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης, ο εξοπλισµός πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας. Σε 
περίπτωση που προβλέπεται συντήρηση µε λειτουργία ταυτόχρονα πρέπει να τηρούνται αυστηρά 
οι οδηγίες του κατασκευαστή. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

4 Τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια των ηλεκτρολογικών εργασιών 
προβλέπονται από τους σχετικούς Ελληνικούς Κανονισµούς, όπως το Πρότυπο EΛΟΤ HD 384. (Φ 
7.5/1816/88/2004) 

5 Ελαττωµένη τάση. Η πρόβλεψη αυτή αφορά τάση µέχρι 60 volts (42watt), η οποία θεωρείται 
ακίνδυνη για τον άνθρωπο (παραδοχή αντίστασης του σώµατος περίπου 1000Ohm) εφόσον 
διατηρείται για χρόνο µέχρι 55 sec. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

6 ∆ιαχωρισµός (προστασία µε αποµόνωση. Η εσωτερική εγκατάσταση ή τµήµα της που χρειάζεται 
ιδιαίτερη προστασία λόγω συνθηκών περιβάλλοντος ή µεθόδου εργασίας, δια µέσω 
µετασχηµατιστή 1/1. Το τµήµα αυτό της εγκατάστασης δεν επιτρέπεται να γειώνεται ή να συνδέεται 
µε γειωµένο ουδέτερο. Σε περίπτωση σφάλµατος µονώσεως, αποφεύγεται η κυκλοφορία ρεύµατος 
µέσω γης. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

7 Μονωτική θέση. Κατ’ αυτή, τα στοιχεία τα οποία είναι δυνατόν να βρεθούν υπό τάση λόγω κάποιου 
σφάλµατος µόνωσης, καλύπτονται µε µονωτικό. Αν αυτό δε µπορεί να εφαρµοστεί τοποθετείται 
µόνωση στις θέσεις που είναι δυνατή η επαφή του ανθρώπου προς τα στοιχεία αυτά. (Φ 
7.5/1816/88/2004) 

8 ∆ιπλή µόνωση. Η µέθοδος αυτή περιλαµβάνει διπλή µόνωση των στοιχείων που έχουν ηλεκτρική 
τάση από τα στοιχεία, τα οποία κανονικά δεν βρίσκονται υπό τάση. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

9 Γείωση άµεση. Συνίσταται στην αγώγιµη σύνδεση µε τη γη, µέσω ηλεκτροδίου γείωσης, των 
µεταλλικών στοιχείων που κανονικά δεν έχουν ηλεκτρική τάση. Η αντίσταση γείωσης πρέπει να 
έχει τιµή τέτοια ώστε, εφ’ όσον παρουσιαστεί τάση πάνω από 50 volt, το ρεύµα διαρροής να τήκει 
την ασφάλεια σε πολύ λίγο χρόνο (8 sec) ή αντίστοιχα να ανοίγει τον αυτόµατο διακόπτη. (Φ 
7.5/1816/88/2004) 

10 Ουδετέρωση. Η µέθοδος αυτή που λέγεται «γείωση δια του ουδετέρου», συνίσταται στην σύνδεση 
των προστατευοµένων µεταλλικών µερών ή εγκαταστάσεων µε τον γειωµένο ουδέτερο. Στην 
περίπτωση αυτή, σώµα µόνωσης ισοδυναµεί µε βραχυκύκλωµα µεταξύ φάσης και ουδέτερου. Ο 
ουδέτερος αγωγός γειώνεται τόσο στον Υποσταθµό όσο και στην είσοδο της εγκατάστασης µε ίσες 
αντιστάσεις. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

11 Πέρα από τους παραπάνω τρόπους, προστασία µπορεί να εξασφαλιστεί µε χρήση ∆ιακόπτη 
∆ιαφυγής (πηνίου τάσης) σε περιπτώσεις που η αντίσταση γείωσης είναι µικρή (σε χρόνο 
απόζευξης 0,1 sec) ή ∆ιαφορικού ∆ιακόπτη Γενικής Προστασίας. Αυτός κάνει απόζευξη όταν το 
αλγεβρικό άθροισµα των ρευµάτων δια των αγωγών τροφοδοσίας είναι διάφορο από µηδέν 
(διαφορά που δεν είναι δυνατό να προέρθει παρά µόνον από διαφυγή προς τη γη). Συνήθης τιµή 
απόζευξης 28-30 mΑ, σε χρόνο πολύ µικρό. Το µειονέκτηµα που παρουσιάζει είναι η µεγάλη 
ευαισθησία του ∆ιακόπτη. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

12 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να διακόπτει το ρεύµα σε όλες τις φάσεις και από όλα τα στοιχεία 
εκατέρωθεν της θέσης εργασίας του. Η διακοπή αυτή πρέπει να είναι ορατή. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

13 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν θα αποκατασταθεί η παροχή ρεύµατος. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε αφαίρεση φυσιγγίων και ασφάλιση (ή/και σήµανση) της εγκατάστασης σε όλα τα 
σηµεία (λουκέτα, προειδοποιητικές πινακίδες). (Φ 7.5/1816/88/2004) 

14 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να εξακριβώνει την έλλειψη τάσης. Η εξακρίβωση γίνεται µε κατάλληλο 
δοκιµαστικό, αφού γίνει εκφόρτιση στοιχείων, όπου απαιτείται (έλεγχοι δοκιµαστικοί). (Φ 
7.5/1816/88/2004) 

15 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να κάνει γείωση - βραχυκύκλωση γραµµών εγκαταστάσεων. Στο σηµείο 
διακοπής και  κοντά στη θέση εργασίας πρέπει τοποθετεί γειώσεις -βραχυκυκλώµατα. Σε κάθε 
σηµείο πρέπει πρώτα να τοποθετεί το ηλεκτρόδιο γείωσης ή να κάνει σύνδεση µε υπάρχουσα 
γείωση. Η σύνδεση των φάσεων ακολουθεί. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

16 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να διαχωρίζει και επισηµαίνει τα στοιχεία, τα οποία εξακολουθούν να 
έχουν ηλεκτρική τάση. Αυτά πρέπει να το καλύπτει µε ειδικούς προφυλακτήρες ή σκεπάσµατα. (Φ 
7.5/1816/88/2004) 

Μέτρα 

17 Φυσικά µετά το τέλος της εργασίας, ο ηλεκτροτεχνίτης αποµακρύνει τα εργαλεία και τον εξοπλισµό 
του από την εγκατάσταση και αποκαθιστά, εφαρµόζοντας τα παραπάνω κατά την αντίθετη σειρά 
εργασίας. (Φ 7.5/1816/88/2004) 
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Μελέτη ΦΑΥ 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (συνέχεια ...) 

18 Σε περίπτωση που η διακοπή ηλεκτρικής τάσης στην συγκεκριµένη εργασία είναι αδύνατη 
(συνήθως για λόγους παραγωγής ή άλλης µείζονος ανάγκης), είναι δυνατό να επιτραπεί η εργασία 
υπό χαµηλή τάση, σε εξειδικευµένους Αδειούχους Ηλεκτροτεχνίτες µετά ειδική άδεια του αρµόδιου 
προϊσταµένου (εργοδηγού, εργοδότη). (Φ 7.5/1816/88/2004) 

Μέτρα 

19 Τα ειδικά µέτρα ασφαλείας που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, περιλαµβάνουν χρήση εργαλείων 
µονωµένων, ελαστικά µονωτικά γάντια και εφαρµογή µεθόδων ασφαλούς εργασίας. (Φ 
7.5/1816/88/2004) 

1 Γυαλιά ΕΝ 166(Β) 

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

3 Γάντια ΕΝ 388 

Μ.Α.Π.  

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1 Οι εργοεξέδρες πρέπει να ελεγχθούν κατά την παράδοση τους. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

2 Οι εργοεξέδρες πρέπει να φέρουν όλα τα προβλεπόµενα συστήµατα ασφαλείας (χειριστήριο, 
µπουτόν emergency, µπουτόν για καταβίβαση εξέδρας από κάτω, προφυλακτήρες, ηχητικό σήµα 
όπισθεν (reverse alarm), σήµατα ασφαλείας, οδηγίες χρήσης, πιστοποιητικό καλής λειτουργίας). 
(Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

3 Οι εργοεξέδρες που φέρουν πινακίδα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε άδεια κυκλοφορίας και 
ασφαλιστήριο. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 31/1990) 

4 Ο χώρος στον οποίο πρόκειται να κινηθούν οι εργοεξέδρες πρέπει να είναι καθαρός και επίπεδος 
(οριζόντιος). (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

5 Οι χειριστές των εργοεξέδρων που φέρουν πινακίδα ΜΕ πρέπει να είναι αδειούχοι. (Π∆ 31/1990, 
Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

6 Ο χειρισµός των εργοεξέδρων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του 
κατασκευαστή τους. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

7 Απαγορεύεται η µεταφορά φορτίων µεγαλυτέρων από τα προβλεπόµενα της εργοεξέδρας. (Π∆ 
395/1994, Π∆ 89/1999) 

8 Απαγορεύεται η εργασία σε ύψος εκτός του καλαθιού της εξέδρας. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

9 Απαγορεύεται η χρήση των κουπαστών της εργοεξέδρας ως σκάλες. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

10 ∆εν πρέπει να τοποθετούνται σκάλες ή σκαλωσιές στην εξέδρα. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

11 Προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την κίνηση των εργοεξέδρων στους εργαζόµενους και γενικά κάθε 
είδους εµπόδιο. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

12 Απαγορεύεται η κάθοδος από το καλάθι όταν βρίσκεται σε ύψος. Σε περίπτωση ανάγκης πρέπει 
να ζητείται το κατέβασµα του από κάτω. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

13 Κάθε εργοεξέδρα πρέπει να κατέρχεται µετά το τέλος της χρήσης. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

14 Συνιστάται η χρήση ζωνών ασφαλείας δεµένων στο καλάθι της εξέδρας (εφόσον προβλέπεται από 
τον κατασκευαστή τους ή τη γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου του τεχνικού ασφαλείας 
της επιχείρησης). (Π∆ 396/1994, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985) 

15 Συνιστάται η αποφυγή εργασιών µε εργοεξέδρες, εφόσον επικρατούν δυσµενείς καιρικές 
συνθήκες. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

16 Οι εργαζόµενοι να µην παραµένουν κάτω από εξέδρες. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

17 Οι εργαζόµενοι να µην χειρίζονται εξέδρες από κάτω, αν δεν τους ζητηθεί ή δεν γνωρίζουν. (Π∆ 
395/1994, Π∆ 89/1999) 

18 Οι εργαζόµενοι να µην παραµένουν σε τροχιές κίνησης εξέδρων. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

19 Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν εξέδρες που αναπτύσσονται ή κατέρχονται. (Π∆ 395/1994, Π∆ 
89/1999) 

20 Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν µηχανικά µέρη και τροχούς των εξέδρων. (Π∆ 395/1994, Π∆ 
89/1999) 

21 Οι σκάλες πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για σύντοµες και «ελαφριές» εργασίες. (Π∆ 17/1978) 

22 Οι σκάλες πρέπει να ελέγχονται τακτικά.  (Π∆ 17/1978) 

23 Το έδαφος στήριξης πρέπει να είναι σταθερό και συµπαγές.  (Π∆ 17/1978) 

Μέτρα 

24 Οι σκάλες δεν πρέπει να δηµιουργούν κινδύνους στους χώρους όπου χρησιµοποιούνται (πχ 
τοποθέτηση κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς ή σε χώρους κυκλοφορίας εργαζοµένων και 
διακίνησης εξοπλισµού).  (Π∆ 17/1978) 
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ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (συνέχεια ...) 

25 Οι ξύλινες σκάλες πρέπει να έχουν χωνευτά σκαλοπάτια.  (Π∆ 17/1978) 

26 Οι σκάλες συνιστάται να εξασφαλίζονται και στα δυο άκρα τους.  

27 Οι σκάλες συνιστάται να προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να 
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές.  

28 Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται µελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής 
από τον αρµόδιο µηχανικό, εκτός αν κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 
κατασκευαστή της.  (ΚΥΑ 16440/1994) 

29 Μόνο έµπειροι και εξειδικευµένοι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούνται για την συναρµολόγηση και 
αποσυναρµολόγηση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ 16440/1994) 

30 Οι εργαζόµενοι πάνω στις σκαλωσιές πρέπει να φορούν υποχρεωτικά κράνος, προστατευτικά 
παπούτσια και ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων εφόσον δεν υπάρχουν διατάξεις προστασίας έναντι 
πτώση από ύψος. (Π∆ 396/1994) 

31 Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την 
ασφαλή και σταθερή ανέγερση της. (ΚΥΑ 16440/1994) 

32 Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά πριν τη χρησιµοποίηση τους. (ΚΥΑ 
16440/1994) 

33 Ο χώρος κάτω από τη σκαλωσιά πρέπει να περιφράσσεται και απαγορεύεται η είσοδος σε αυτόν. 
(ΚΥΑ 16440/1994) 

34 Οι σκαλωσιές σε κάθε επίπεδο εργασίας πρέπει να έχουν δάπεδα πλάτους 60 cm και διατάξεις 
πλευρικής προστασίας (κουπαστή και σανίδα µεσοδιαστήµατος) και προστατευτικά έναντι πτώσης 
αντικειµένων (σοβατεπί) σε όλο το µήκος τους. (ΚΥΑ 16440/1994, Π∆ 16/1996) 

35 Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και έξοδος από τη σκαλωσιά. (ΚΥΑ 16440/1994, 
Π∆ 16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

36 Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ 
16440/1994, Π∆ 16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

37 Πρέπει να εξασφαλίζονται από πτώση οι εργαζόµενοι κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ 
16440/1994, Π∆ 16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

38 Η σκαλωσιά πρέπει να εξασφαλιστεί από ανατροπή ή διαφορικές καθιζήσεις.  (Π∆ 395/1994, Π∆ 
89/1999, Π∆ 16/1996) 

39 Πριν ολοκληρωθεί µια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιµοποιείται. (ΚΥΑ 16440/1994, Π∆ 16/1996, 
Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

40 Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση εξέτασης 
τύπου, δήλωση πιστότητας, τεύχος µελέτης αντοχής, οδηγίες συναρµολόγησης και 
προβλεπόµενες χρήσεις. (ΚΥΑ 16440/1994) 

41 Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς, η 
οποία συµφωνεί µε τα πιστοποιητικά της. (ΚΥΑ 16440/1994) 

42 Οι εργαζόµενοι σε σκαλωσιές δεν πρέπει να εργάζονται σε δυο ή περισσότερα επίπεδα 
ταυτόχρονα (κίνδυνος πτώσης αντικειµένων σε χαµηλότερο επίπεδο που εργάζεται άλλος 
εργαζόµενος). (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 16/1996) 

43 Τα κινητά ικριώµατα πρέπει να διασφαλίζονται έναντι ανατροπής. Συνιστάται η χρήση ποδαρικών 
που προεξέχουν από το ικρίωµα. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 16/1996) 

44 Τα κινητά ικριώµατα πρέπει να ακινητοποιούνται µε τις ειδικές διατάξεις που φέρουν οι τροχοί τους 
(φρένα). Σηµειώνεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκαλών σε κινητά ικριώµατα. (Π∆ 
16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

Μέτρα 

45 Τα δάπεδα πάνω στα οποία κινούνται ικριώµατα πρέπει να είναι επίπεδα και καθαρά. Ανωµαλίες, 
έντονες κλίσεις και ολισθηρές ουσίες δηµιουργούν προβλήµατα στην κίνηση των ικριωµάτων. (Π∆ 
16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

2 Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361 

Μ.Α.Π.  

3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ  

1 Ο χειρισµός των αναρτώµενων καλαθιών πρέπει να γίνεται από συγκεκριµένους εργαζόµενους, οι 
οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση των καλαθιών. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

2 Οι χειριστές των καλαθιών πρέπει να έχουν µελετήσει το φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή 
τους. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

Μέτρα 

3 Πριν από κάθε χρήση πρέπει να γίνεται έλεγχος του καλαθιού από τον χρήστη του καθώς και 
δοκιµαστικές κινήσεις. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

 

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Σελίδα 9 από 20 



Μελέτη ΦΑΥ 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ (συνέχεια ...) 

4 Κατά τη χρήση του καλαθιού πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες του κατασκευαστή του. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την κίνηση στις γωνίες των όψεων. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

5 Σε περίπτωση βλάβης του καλαθιού κατά τη χρήση του, υπάρχει κουµπί έκτακτης ανάγκης. Αφού 
πατηθεί το συγκεκριµένο κουµπί, η κίνηση του καλαθιού διακόπτεται και ενεργοποιείται η πορεία 
καθόδου µε χαµηλή ταχύτητα. Ο χειριστής µπορεί να διακόψει τη την κάθοδο του καλαθιού 
χειρωνακτικά. Η επανεκίνηση του καλαθιού πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή του. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

6 Κατά την κίνηση του καλαθιού πρέπει να δίνεται προσοχή στις επιφάνειες του κτιρίου (πχ 
αρχιτεκτονικές προεξοχές), ώστε να αποφευχθεί εµπλοκή στην κίνηση του καλαθιού και του 
συρµατόσχοινου. 

7 Πλέον των προβλέψεων του κατασκευαστή του καλαθιού, ο χειριστής πρέπει να χρησιµοποιεί 
ζώνη ασφαλείας, την οποία θα προσδένει από το καλάθι (όχι από το κτίριο). (Π∆ 396/1994, Π∆ 
395/1994, Π∆ 89/1999) 

8 Ο χειριστής του καλαθιού δεν πρέπει να εξέρχεται από το καλάθι για κανένα λόγο. Εφόσον πρέπει 
να αποχωρήσει από το καλάθι, πρέπει πριν εξέλθει, να προσδέσει ζώνη ασφαλείας σε σταθερό 
σηµείο του κτιρίου. 

9 Ο χειριστής του καλαθιού πρέπει να προσδένει τα εργαλεία του (πχ σκούπες) µε σχοινί από το 
καλάθι, για την αποφυγή κινδύνου πτώσης τους, σε περίπτωση που γλιστρήσουν από τα χέρια 
του. Επίσης απαραίτητη κρίνεται η χρήση προστατευτικού κράνους. 

10 Ο χειριστής δεν πρέπει να αφαιρεί τις διατάξεις ασφάλειας και τους προφυλακτήρες των τροχαλιών 
του καλαθιού. Επίσης δεν πρέπει να προσεγγίζει κινούµενα συρµατόσχοινα φορώντας γάντια ή 
φαρδιά ρούχα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν σε αυτά. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

11 ∆εν πρέπει να γίνεται χρήση του καλαθιού, ως υπέρβαρο. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

12 Η χρήση των καλαθιών πρέπει να απαγορεύεται, όταν πνέουν πολύ ισχυροί ή θυελλώδεις άνεµοι. 

13 Τα καλάθια πρέπει να συντηρούνται, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή τους. (Π∆ 
395/1994, Π∆ 89/1999) 

14 Τα καλάθια πρέπει να επιθεωρούνται (και να πιστοποιούνται) τακτικά, σε χρονικά διαστήµατα που 
προβλέπει ο κατασκευαστής τους. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

15 Οι σκάλες πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για σύντοµες και «ελαφριές» εργασίες. (Π∆ 17/1978) 

16 Οι σκάλες πρέπει να ελέγχονται τακτικά.  (Π∆ 17/1978) 

17 Το έδαφος στήριξης πρέπει να είναι σταθερό και συµπαγές.  (Π∆ 17/1978) 

18 Οι σκάλες δεν πρέπει να δηµιουργούν κινδύνους στους χώρους όπου χρησιµοποιούνται (πχ 
τοποθέτηση κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς ή σε χώρους κυκλοφορίας εργαζοµένων και 
διακίνησης εξοπλισµού).  (Π∆ 17/1978) 

19 Οι ξύλινες σκάλες πρέπει να έχουν χωνευτά σκαλοπάτια.  (Π∆ 17/1978) 

20 Οι σκάλες συνιστάται να εξασφαλίζονται και στα δυο άκρα τους.  

21 Οι σκάλες συνιστάται να προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να 
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές.  

22 Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται µελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής 
από τον αρµόδιο µηχανικό, εκτός αν κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 
κατασκευαστή της.  (ΚΥΑ 16440/1994) 

23 Μόνο έµπειροι και εξειδικευµένοι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούνται για την συναρµολόγηση και 
αποσυναρµολόγηση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ 16440/1994) 

24 Οι εργαζόµενοι πάνω στις σκαλωσιές πρέπει να φορούν υποχρεωτικά κράνος, προστατευτικά 
παπούτσια και ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων εφόσον δεν υπάρχουν διατάξεις προστασίας έναντι 
πτώση από ύψος. (Π∆ 396/1994) 

25 Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την 
ασφαλή και σταθερή ανέγερση της. (ΚΥΑ 16440/1994) 

26 Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά πριν τη χρησιµοποίηση τους. (ΚΥΑ 
16440/1994) 

27 Ο χώρος κάτω από τη σκαλωσιά πρέπει να περιφράσσεται και απαγορεύεται η είσοδος σε αυτόν. 
(ΚΥΑ 16440/1994) 

Μέτρα 

28 Οι σκαλωσιές σε κάθε επίπεδο εργασίας πρέπει να έχουν δάπεδα πλάτους 60 cm και διατάξεις 
πλευρικής προστασίας (κουπαστή και σανίδα µεσοδιαστήµατος) και προστατευτικά έναντι πτώσης 
αντικειµένων (σοβατεπί) σε όλο το µήκος τους. (ΚΥΑ 16440/1994, Π∆ 16/1996) 

 

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Σελίδα 10 από 20 



Μελέτη ΦΑΥ 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ (συνέχεια ...) 

29 Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και έξοδος από τη σκαλωσιά. (ΚΥΑ 16440/1994, 
Π∆ 16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

30 Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ 
16440/1994, Π∆ 16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

31 Πρέπει να εξασφαλίζονται από πτώση οι εργαζόµενοι κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ 
16440/1994, Π∆ 16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

32 Η σκαλωσιά πρέπει να εξασφαλιστεί από ανατροπή ή διαφορικές καθιζήσεις.  (Π∆ 395/1994, Π∆ 
89/1999, Π∆ 16/1996) 

33 Πριν ολοκληρωθεί µια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιµοποιείται. (ΚΥΑ 16440/1994, Π∆ 16/1996, 
Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

34 Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση εξέτασης 
τύπου, δήλωση πιστότητας, τεύχος µελέτης αντοχής, οδηγίες συναρµολόγησης και 
προβλεπόµενες χρήσεις. (ΚΥΑ 16440/1994) 

35 Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς, η 
οποία συµφωνεί µε τα πιστοποιητικά της. (ΚΥΑ 16440/1994) 

36 Οι εργαζόµενοι σε σκαλωσιές δεν πρέπει να εργάζονται σε δυο ή περισσότερα επίπεδα 
ταυτόχρονα (κίνδυνος πτώσης αντικειµένων σε χαµηλότερο επίπεδο που εργάζεται άλλος 
εργαζόµενος). (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 16/1996) 

37 Τα κινητά ικριώµατα πρέπει να διασφαλίζονται έναντι ανατροπής. Συνιστάται η χρήση ποδαρικών 
που προεξέχουν από το ικρίωµα. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 16/1996) 

38 Τα κινητά ικριώµατα πρέπει να ακινητοποιούνται µε τις ειδικές διατάξεις που φέρουν οι τροχοί τους 
(φρένα). Σηµειώνεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκαλών σε κινητά ικριώµατα. (Π∆ 
16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

Μέτρα 

39 Τα δάπεδα πάνω στα οποία κινούνται ικριώµατα πρέπει να είναι επίπεδα και καθαρά. Ανωµαλίες, 
έντονες κλίσεις και ολισθηρές ουσίες δηµιουργούν προβλήµατα στην κίνηση των ικριωµάτων. (Π∆ 
16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

2 Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361 

Μ.Α.Π.  

3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ  

1 Η πρόσβαση στη στέγη πρέπει να είναι ασφαλής. (Π∆ 778/1980, Π∆ 16/1996) 

2 Η κυκλοφορία πάνω στη στέγη πρέπει να γίνεται πάνω σε ειδικά διαµορφωµένους διαδρόµους.  Οι 
διάδροµοι συνιστάται να κατασκευάζονται από µαδέρια πάχους 0,05 µ και να έχουν ως ελάχιστες 
διαστάσεις 2,00Χ0,60 µ. Επάνω στα δάπεδα των διαδρόµων συνιστάται να τοποθετούνται 
εγκάρσιοι πήχεις (σανίδια), σε όλο το πλάτος τους. Εναλλακτικά προτείνεται η χρησιµοποίηση 
άλλων υλικών αντίστοιχης αντοχής και ιδιοτήτων. Για την κυκλοφορία των εργαζοµένων πρέπει να 
χρησιµοποιούνται τουλάχιστον δυο διάδροµοι, ώστε όταν µετατοπίζεται χειρωνακτικά ο ένας, οι 
εργαζόµενοι να βρίσκονται στον άλλο. (Π∆ 778/1980, Π∆ 16/1996) 

3 Η στέγη πρέπει να περιφράσσεται περιµετρικά µε κουπαστή σε ύψος 1,00 µ από το χείλος της, 
ενδιάµεση ράβδο σε ύψος 0,50 µ και σοβατεπί ύψους 15 cm. Οι κουπαστές και το σοβατεπί 
πρέπει να στηρίζονται σε ορθοστάτες ανεξάρτητους µε τη στέγη. (Π∆ 778/1980, Π∆ 16/1996) 

4 Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί προστατευτικό δίχτυ σε βάθος όχι µεγαλύτερο των 6,00 µ. 
Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί σύστηµα ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης (ζώνη 
ασφαλείας). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει το σύστηµα να αγκυρώνεται σε σταθερό σηµείο. Το 
µήκος της επιτρεπόµενης πτώσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,20 µ. (Π∆ 778/1980, Π∆ 
1073/1981, Π∆ 16/1996) 

5 Συνιστάται να µην αποθηκεύονται υλικά στη στέγη, εκτός από τα απολύτως αναγκαία. Εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο τα υλικά να εξασφαλίζονται από τυχόν πτώση. (Π∆ 16/1996) 

6 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε ηλεκτροφόρους αγωγούς που βρίσκονται κοντά στη στέγη. 
Επίσης προσοχή πρέπει να δίνεται στην αντικεραυνική προστασία του κτιρίου. (Π∆ 16/1996) 

7 Συνιστάται όταν επικρατούν δυσµενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, παγετός, 
πολύ ισχυροί – θυελλώδεις άνεµοι) να αποφεύγονται εργασίες σε στέγες. (Π∆ 16/1996) 

8 Οι σκάλες πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για σύντοµες και «ελαφριές» εργασίες. (Π∆ 17/1978) 

9 Οι σκάλες πρέπει να ελέγχονται τακτικά.  (Π∆ 17/1978) 

Μέτρα 

10 Το έδαφος στήριξης πρέπει να είναι σταθερό και συµπαγές.  (Π∆ 17/1978) 
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Μελέτη ΦΑΥ 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ (συνέχεια ...) 

11 Οι σκάλες δεν πρέπει να δηµιουργούν κινδύνους στους χώρους όπου χρησιµοποιούνται (πχ 
τοποθέτηση κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς ή σε χώρους κυκλοφορίας εργαζοµένων και 
διακίνησης εξοπλισµού).  (Π∆ 17/1978) 

12 Οι ξύλινες σκάλες πρέπει να έχουν χωνευτά σκαλοπάτια.  (Π∆ 17/1978) 

13 Οι σκάλες συνιστάται να εξασφαλίζονται και στα δυο άκρα τους.  

14 Οι σκάλες συνιστάται να προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να 
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές.  

15 Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται µελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής 
από τον αρµόδιο µηχανικό, εκτός αν κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 
κατασκευαστή της.  (ΚΥΑ 16440/1994) 

16 Μόνο έµπειροι και εξειδικευµένοι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούνται για την συναρµολόγηση και 
αποσυναρµολόγηση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ 16440/1994) 

17 Οι εργαζόµενοι πάνω στις σκαλωσιές πρέπει να φορούν υποχρεωτικά κράνος, προστατευτικά 
παπούτσια και ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων εφόσον δεν υπάρχουν διατάξεις προστασίας έναντι 
πτώση από ύψος. (Π∆ 396/1994) 

18 Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την 
ασφαλή και σταθερή ανέγερση της. (ΚΥΑ 16440/1994) 

19 Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά πριν τη χρησιµοποίηση τους. (ΚΥΑ 
16440/1994) 

20 Ο χώρος κάτω από τη σκαλωσιά πρέπει να περιφράσσεται και απαγορεύεται η είσοδος σε αυτόν. 
(ΚΥΑ 16440/1994) 

21 Οι σκαλωσιές σε κάθε επίπεδο εργασίας πρέπει να έχουν δάπεδα πλάτους 60 cm και διατάξεις 
πλευρικής προστασίας (κουπαστή και σανίδα µεσοδιαστήµατος) και προστατευτικά έναντι πτώσης 
αντικειµένων (σοβατεπί) σε όλο το µήκος τους. (ΚΥΑ 16440/1994, Π∆ 16/1996) 

22 Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και έξοδος από τη σκαλωσιά. (ΚΥΑ 16440/1994, 
Π∆ 16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

23 Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ 
16440/1994, Π∆ 16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

24 Πρέπει να εξασφαλίζονται από πτώση οι εργαζόµενοι κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ 
16440/1994, Π∆ 16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

25 Η σκαλωσιά πρέπει να εξασφαλιστεί από ανατροπή ή διαφορικές καθιζήσεις.  (Π∆ 395/1994, Π∆ 
89/1999, Π∆ 16/1996) 

26 Πριν ολοκληρωθεί µια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιµοποιείται. (ΚΥΑ 16440/1994, Π∆ 16/1996, 
Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

27 Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση εξέτασης 
τύπου, δήλωση πιστότητας, τεύχος µελέτης αντοχής, οδηγίες συναρµολόγησης και 
προβλεπόµενες χρήσεις. (ΚΥΑ 16440/1994) 

28 Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς, η 
οποία συµφωνεί µε τα πιστοποιητικά της. (ΚΥΑ 16440/1994) 

29 Οι εργαζόµενοι σε σκαλωσιές δεν πρέπει να εργάζονται σε δυο ή περισσότερα επίπεδα 
ταυτόχρονα (κίνδυνος πτώσης αντικειµένων σε χαµηλότερο επίπεδο που εργάζεται άλλος 
εργαζόµενος). (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 16/1996) 

30 Τα κινητά ικριώµατα πρέπει να διασφαλίζονται έναντι ανατροπής. Συνιστάται η χρήση ποδαρικών 
που προεξέχουν από το ικρίωµα. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 16/1996) 

31 Τα κινητά ικριώµατα πρέπει να ακινητοποιούνται µε τις ειδικές διατάξεις που φέρουν οι τροχοί τους 
(φρένα). Σηµειώνεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκαλών σε κινητά ικριώµατα. (Π∆ 
16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

Μέτρα 

32 Τα δάπεδα πάνω στα οποία κινούνται ικριώµατα πρέπει να είναι επίπεδα και καθαρά. Ανωµαλίες, 
έντονες κλίσεις και ολισθηρές ουσίες δηµιουργούν προβλήµατα στην κίνηση των ικριωµάτων. (Π∆ 
16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

2 Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361 

3 Γάντια ΕΝ 388 

Μ.Α.Π.  

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

 

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Σελίδα 12 από 20 



Μελέτη ΦΑΥ 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  

1 Προκειµένου να διεκπεραιωθεί οποιαδήποτε εργασία συντήρησης είναι σηµαντικό να µελετηθεί, 
κατανοηθεί και ακολουθηθούν όλες οι υποδείξεις και οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια 
εγκατάστασης και συντήρησης του µηχανήµατος, συµπεριλαµβανοµένων όλων των πινακίδων και 
ετικετών που υπάρχουν πάνω στον εξοπλισµό, σε επί µέρους εξαρτήµατα και σε όσα τµήµατα 
παραδίδονται ξεχωριστά. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

2 Πριν εκτελεσθεί οποιαδήποτε συντήρηση ή επιθεώρηση πρέπει να διακόπτεται ηλεκτρική 
τροφοδότηση και να σφραγίζεται στη θέση «εκτός». (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Φ 
7.5/1816/88/2004) 

3 Το µηχάνηµα δεν πρέπει να λειτουργεί όταν όλα τα πλέγµατα των ανεµιστήρων, τα πανό 
προσπέλασης και όλες οι θυρίδες επίσκεψης δεν είναι στη θέση τους. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

Μέτρα 

4 Για την προστασία του εξουσιοδοτηµένου για τη λειτουργία και τη συντήρηση προσωπικού κάθε 
κινητήρας ανεµιστήρα και αντλίας που σχετίζεται µε το µηχάνηµα θα πρέπει να τροφοδοτούνται 
µέσω αποζευκτικού διακόπτη που κλειδώνει και φαίνεται ευκρινώς από τον ψυκτικό πύργο, τον 
εξατµιστικό συµπυκνωτή ή τον ψύκτη κλειστού κυκλώµατος. Καµιά εργασία δε θα πρέπει να 
πραγµατοποιείται στους ανεµιστήρες, τους κινητήρες και τα συστήµατα µετάδοσης κίνησης, κοντά 
σε αυτά ή µέσα στο µηχάνηµα πριν επιβεβαιωθεί ότι οι κινητήρες των ανεµιστήρων και των 
αντλιών έχουν αποσυνδεθεί και ασφαλιστεί. Το σύστηµα ανακυκλοφορίας νερού ίσως να περιέχει 
χηµικά ή βιολογικά µολυσµένα απόβλητα και µικρόβια. Κατά συνέπεια, προσωπικό που θα εκτεθεί 
άµεσα σε ρεύµατα αέρα απαγωγής και τη σχετική ροή, σε σταγονίδια που εµφανίζονται κατά τη 
λειτουργία των συστηµάτων διανοµής νερού και/ή των ανεµιστήρων, ή σταγονίδια που παράγονται 
από εκτοξεύσεις νερού υψηλής πίεσης ή πεπιεσµένου αέρα και χρησιµοποιούνται για καθαρισµό 
τµηµάτων ή στοιχείων του νερού ανακυκλοφορίας, θα πρέπει να φορά αναπνευστική συσκευή 
προστασίας ηµίσειας όψης µε φυσίγγια φίλτρου. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

1 Μάσκα ηµίσεως προσώπου ΕΝ 149 (FFP2) 

2 Γυαλιά ΕΝ 166(Β) 

3 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

4 Γάντια ΕΝ 388 

Μ.Α.Π.  

5 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  

1 Η συντήρηση των ανεκλυστήρων γίνεται από συνεργείο αδειοδοτηµένο από τη ∆ιεύθυνση 
Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. (ΑΠ 1957/2005) 

2 Η συντήρηση των ανελκυστήρων πρέπει να γίνεται, λαµβάνοντας υπόψη τα κατασκευαστικά 
σχέδια και το βιβλιάριο συντήρησης. Σε περίπτωση µετατροπών (πχ ηλεκτρικά κυκλώµατα) πρέπει 
να ενηµερώνονται τα αντίστοιχα σχέδια και το βιβλιάριο συντήρησης. (ΑΠ 1957/2005) 

3 Οι πόρτες των µηχανοστασίων και τροχαλιοστασίων θα πρέπει να παραµείνουν κλειστές και 
κλειδωµένες όταν δεν εργάζεται κανείς µέσα σ’ αυτά. Τα κλειδιά πρέπει να βρίσκονται σε θέση 
µέσα στο κτίριο εύκολα, προσιτή στους τεχνίτες απ΄ευθείας ή µέσω εξουσιοδοτηµένου προσώπου, 
που είναι πάντοτε παρόν στο κτίριο. (ΑΠ 1957/2005) 

4 Ο φωτισµός της πρόσβασης στο χώρο εργασίας πρέπει να είναι επαρκής. Επίσης πρέπει να 
λειτουργεί ο φωτισµός των µηχανοστασίων. (ΑΠ 1957/2005) 

5 Πρέπει να αναρτάται προειδοποιητική πινακίδα στις πόρτες των µηχανοστασίων και 
τροχαλιοστασίων, που να απαγορεύει την είσοδο στους µη έχοντες εργασία. (ΑΠ 1957/2005) 

6 Τα δάπεδα εργασίας πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην 
αποθήκευση εύφλεκτων υλικών (πχ στουπιά). Οι διαστάσεις των οπών των δαπέδων δεν πρέπει 
να επιτρέπουν την πτώση εργαζοµένων από αυτά. (ΑΠ 1957/2005) 

7 Οι προστατευτικές διατάξεις των κινούµενων µερών (πχ τροχαλίες) δεν πρέπει να αφαιρούνται. 
(ΑΠ 1957/2005) 

8 Η πρόσβαση στην οροφή του θαλάµου πρέπει να είναι ασφαλής. Επίσης επαρκής πρέπει να είναι 
ο χώρος εργασίας. Προσοχή πρέπει να δίνεται όταν ο ανεκλυστήρας βρίσκεται στην ανώτατη θέση 
του. (ΑΠ 1957/2005) 

9 Ο φωτισµός του χώρου εργασίας στην οροφή του θαλάµου πρέπει να είναι επαρκής. (ΑΠ 
1957/2005) 

10 ∆ύο τουλάχιστον ανεξάρτητα συστήµατα ακινητοποίησης του θαλάµου πρέπει να είναι σε 
λειτουργεία (διακόπτης stop, διακόπτης επιθεώρησης, διακόπτης αρπάγης, γενικός διακόπτης, 
Πόρτα ασφαλισµένη στην ανοικτή θέση, κλπ.). (ΑΠ 1957/2005) 

11 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα προεξέχοντα στοιχεία του φρεατίου. (ΑΠ 
1957/2005) 

Μέτρα 

12 Προσοχή πρέπει να δίνεται στη θέση των αντίβαρων. (ΑΠ 1957/2005) 
 

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Σελίδα 13 από 20 



Μελέτη ΦΑΥ 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (συνέχεια ...) 

13 Σε περίπτωση που υπάρχει και άλλος ανελκυστήρας στο ίδιο φρεάτιο, ο οποίος δεν διαχωρίζεται 
µε προστατευτικό πλέγµα, πρέπει να ακινητοποιείται. (ΑΠ 1957/2005) 

14 Η πρόσβαση στον πυθµένα πρέπει να είναι ασφαλής. Επίσης επαρκής πρέπει να είναι ο χώρος 
εργασίας. Προσοχή πρέπει να δίνεται όταν ο ανεκλυστήρας βρίσκεται στην κατώτατη θέση του. 
(ΑΠ 1957/2005) 

15 Ο φωτισµός του χώρου εργασίας στον πυθµένα πρέπει να είναι επαρκής. (ΑΠ 1957/2005) 

16 Ο θάλαµος πρέπει να ακινητοποιείται. (ΑΠ 1957/2005) 

17 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα προεξέχοντα στοιχεία του φρεατίου. (ΑΠ 
1957/2005) 

18 Προσοχή πρέπει να δίνεται στη θέση των αντίβαρων. (ΑΠ 1957/2005) 

19 Κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης συνιστάται να τοποθετείται πινακίδα ενηµέρωσης 
«ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ - ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ» στο controller. (ΑΠ 1957/2005) 

20 Οι εργασίες συντήρησης του ανελκυστήρα πρέπει να καταγράφονται στο βιβλίο - ηµερολόγιο 
καταχώρησης των συντηρήσεων. (ΑΠ 1957/2005) 

Μέτρα 

21 Οι ανελκυστήρες πρέπει να ελέγχονται και να πιστοποιούνται περιοδικά από ανεξάρτητο φορέα 
πιστοποίησης. (ΑΠ 1957/2005) 

1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

2 Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361 

3 Γάντια ΕΝ 388 

Μ.Α.Π.  

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΤΛΙΩΝ  

1 Πριν επιχειρηθεί η διάγνωση από οποιαδήποτε βλάβη, η συντήρηση του Συγκροτήµατος εν γένει 
και ειδικά των αντλιών πρέπει να αφαιρεθούν οι ασφάλειες ή ο κεντρικός διακόπτης να είναι 
κλειστός. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

2 Πρέπει επίσης να υπάρχει η βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει κατά λάθος η 
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. Όλα τα περιστρεφόµενα µέρη πρέπει να έχουν σταµατήσει να 
κινούνται. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

3 Οι εργασίες αντλιών σε φρεάτια, πρέπει να επιβλέπονται από άτοµο που θα βρίσκεται εκτός του 
φρεατίου της αντλίας. 

4 Τα φρεάτια για υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων περιέχουν ακάθαρτα ύδατα µε τοξικές 
ουσίες ή/και ουσίες που προκαλούν διάφορες ασθένειες. Κατά συνέπεια όλοι οι εργαζόµενοι 
πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισµό και ρουχισµό και όλες οι 
εργασίες στην αντλία αλλά και γύρω από αυτήν πρέπει να διεξάγονται τηρώντας αυστηρά τους 
ισχύοντες κανόνες υγιεινής. (Π∆ 396/1994) 

5 Πριν την χειροκίνητη εκκίνηση η εναλλαγή σε αυτόµατο έλεγχο, πρέπει να ελεγχθεί ότι κανένας δεν 
εργάζεται στην αντλία ή κοντά σε αυτή. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

6 Πριν ξεκινήσουν οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης, οι αντλίες πρέπει να καθαριστούν επιµελώς 
µε καθαρό νερό και να ξεπλυθούν όλα τα εξαρτήµατα της αντλίας µε νερό µετά την 
αποσυναρµολόγηση, ώστε να αποµακρυνθούν όλα τα ξένα σώµατα όπως συντηρητικά, υγρά 
δοκιµής ή γράσο. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

7 Στις εργασίες ελέγχου και αλλαγής λαδιών και πριν ξεβιδωθεί η βίδα επιθεώρησης του θαλάµου 
λαδιών πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι µπορεί να υπάρχει πίεση στο εσωτερικό του θαλάµου. Γι’ 
αυτό να µην αφαιρεθεί εντελώς η βίδα πριν εκτονωθεί πλήρως η πίεση. (Π∆ 395/1994, Π∆ 
89/1999) 

8 Σε εγκαταστάσεις ζεστού νερού, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον κίνδυνο 
τραυµατισµού ατόµων από το καυτό νερό. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

Μέτρα 

9 Η περιοχή γύρω από το συγκρότηµα πρέπει να διατηρείται καθαρή. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

2 Γάντια ΕΝ 388 

Μ.Α.Π.  

3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΑΣΗ  

1 Μόνο εξειδικευµένο προσωπικό πρέπει να αναλαµβάνει την εκτέλεση των εργασιών υπό τάση, 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. (Ν 158/1975, Φ 7.5/1816/88/2004) 

Μέτρα 

2 Πρέπει να είναι εκ των προτέρων γνωστό το είδος και τα χαρακτηριστικά του εξοπλισµού που 
βρίσκεται υπό τάση (οπωσδήποτε πρέπει να είναι γνωστή η µέγιστη τάση και οι ελάχιστες 
αποστάσεις προσέγγισης) καθώς και τα απαραίτητα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 
προστασία του προσωπικού. (Ν 158/1975, Φ 7.5/1816/88/2004) 

 

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Σελίδα 14 από 20 



Μελέτη ΦΑΥ 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΑΣΗ (συνέχεια ...) 

3 Πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα απενεργοποίησης του εξοπλισµού πριν την έναρξη των 
εργασιών. (Ν 158/1975, Φ 7.5/1816/88/2004) 

4 Πρέπει να χρησιµοποιούνται µπάρες ή χωρίσµατα για την εξασφάλιση απόστασης ασφαλείας από 
τον εξοπλισµό. Η σήµανση των χωρισµάτων είναι ιδιαίτερα χρήσιµη. (Ν 158/1975, Φ 
7.5/1816/88/2004) 

5 Πρέπει να ληφθούν µέτρα για ακούσιο χειρισµό από το προσωπικό. (Ν 158/1975, Φ 
7.5/1816/88/2004) 

6 Η πρόσβαση στο χώρο εργασίας πρέπει να αποκλείεται σε µη έχοντες εργασία. Οι πόρτες πρέπει 
να παραµένουν κλειστές κατά τις µη εργάσιµες ώρες. Σε περίπτωση που αφαιρούνται µόνιµα 
προστατευτικά χωρίσµατα για λόγους εργασίας, πρέπει να αντικαθίστανται µε προσωρινά 
µεταθετά. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

Μέτρα 

7 Οι εργασίες υπό τάση πρέπει να εκτελούνται υπό συνεχή επίβλεψη. (Ν 158/1975, Φ 
7.5/1816/88/2004) 

1 Ενδυµασία προστασίας για εγκαταστάσεις υψηλής τάσης ΕΝ 50286 

2 Παπούτσια ηλεκτρικά µονωµένα για εγκαταστάσεις χαµηλής τάσης ΕΝ 50321 

Μ.Α.Π.  

3 Γάντια από µονωτικό υλικό ΕΝ 60903 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ  

1 Για την αντιµετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις εργασίες σε λέβητες και δοχεία πίεσης 
προτείνεται πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία να εκδοθεί σχετική διαδικασία, ανάλογα µε την 
εργασία που πρόκειται να γίνει. (Π∆ 95/1978) 

2 Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα προσόντα του επικεφαλής της οµάδας συντήρησης – επισκευής.  

3 Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα προσόντα των λοιπών στελεχών της οµάδας συντήρησης – 
επισκευής. 

4 Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το Σχέδιο αποσύνδεσης – αποµόνωσης. 

5 Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το Σχέδιο σήµανσης – εξασφάλισης. 

6 Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το Σχέδιο εκτόνωσης-αερισµού. 

7 Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το Σχέδιο διαφυγής. 

8 Πρέπει να γίνεται έλεγχος πριν τη θέση σε λειτουργία. 

9 Η υλοποίηση συστήµατος Άδειας Εργασίας αποτελεί µέτρο που συµβάλλει ουσιαστικά στην 
πρόληψη των ατυχηµάτων και συνεπώς πρέπει να ληφθεί υπόψη. 

10 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποιος εκδίδει την άδεια. 

11 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποιον εκδίδεται η άδεια. 

12 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποια εργασία εκδίδεται η άδεια. 

13 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει την ηµεροµηνία έκδοσης και ισχύος της άδειας. 

14 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια η διάρκεια της άδειας (όχι µεγαλύτερη της 
µιας βάρδιας). 

Μέτρα 

15 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια είναι τα απαραίτητα µέτρα που πρέπει να 
ληφθούν κατά την είσοδο και εργασία σε κλειστό χώρο. 

1 Μάσκα πλήρους προσώπου µε φίλτρα ΕΝ 136 class 2 

2 Φόρµα προστασίας από χηµικά ΕΝ 1513 

3 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

4 Γάντια ΕΝ 388 

Μ.Α.Π.  

5 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 
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