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ΤΜΗΜΑ Α 
 

 ΓΕΝΙΚΑ 
1. Οι εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή ενός τυπικού εξωτερικού γηπέδου αντισφαίρισης είναι οι εξής: 

 Χάραξη του γηπέδου, σύμφωνα με το γενικό σχέδιο χάραξης. 

 Διαμόρφωση της σκάφης σε οριζόντιο επίπεδο όπως προβλέπει η γενική μελέτη π.χ. με εκσκαφή ή εξυγίανση ή επίχωση ή με συνδυασμό τους 
με πλήρη συμπύκνωσή της. 

 Κατασκευή βάσης της τελικής επιφάνειας του γηπέδου. 

 Κατασκευή τελικής στρώσης με ελαστικό τάπητα 
 Θα τοποθετηθούν δύο ορθοστάτες και ένα δίχτυ (φιλέ). Οι ορθοστάτες θα πρέπει να είναι απόλυτα σταθεροί και να διαθέτουν απλό και ασφαλή 

μηχανισμό για την τάνυση του φιλέ. 
Η εξωτερική περίφραξη θα κατασκευαστεί από πλέγμα γαλβανισμένο στερεωμένο πάνω σε γαλβανισμένους  σιδεροσωλήνες οι οποίοι εγκιβωτίζονται σε 
βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ολόκληρο το γήπεδο εγκιβωτίζεται με μία δοκό από οπλισμένο σκυρόδεμα με διαστάσεις 0,25*0,40 που διευρύνεται σε 
πέδιλο στα σημεία του εγκιβωτισμού  των κατακόρυφων σωλήνων (ορθοστατών) 
Ο φωτισμός θα είναι τυποποιημένος για υπαίθριο γήπεδο αντισφαίρισης  που θα είναι κατάλληλος για την επιμήκυνση των ωρών προπόνησης ή την 
διεξαγωγή αγώνων ερασιτεχνικής κατηγορίας σύμφωνα με τους διεθνής κανονισμούς και τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 



2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:  Αύλειος χώρος Δημοτικής Κοινότητας Πύλου του Δήμου Πύλου - Νέστορος. 
 

3. Στοιχεία του κυρίου του έργου:  
Δήμος Πύλου - Νέστορος 
Πλ. Νέστορος  
Πύλος 24001, Τηλ.: 27230 22221 

4. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ:  
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 
Πληροφορίες: Σταυροπούλου Μαρία 

5. Το σύνολο των νέων εργασιών που αποτελούν το αντικείμενο της εργολαβίας, υποδιαιρείται κυρίως για λόγους συστηματοποίησης της περιγραφής σε 

Φάσεις εργασίας ως εξής: 

 
Φάση 1η : Θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφής σε έδαφος γαιώδες για την διαμόρφωση – εξομάλυνση της επιφάνειας κάτω από την υπόβαση. Θα 
ακολουθήσουν όλες οι απαραίτητες εργασίες τοποθέτησης δικτύων ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων όπως περιγράφονται στη μελέτη. 
Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν εργασίες διάστρωσης με 3Α σε όλη τη διαμορφούμενη περιοχή. 
  
Φάση 2η : Θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μετά την απαραίτητη προεπάλειψη, που θα χρησιμοποιηθεί σαν υπόστρωμα για το 
αντιολισθηρό δάπεδο και διάστρωση του αντιολισθηρού δαπέδου από μίγμα ακρυλικών ρητινών με ορυκτά αδρανή πάχους 3-4mm. 
 
Φάση 3

η
 : Θα κατασκευαστεί η εξωτερική περίφραξη συνολικού ύψους 4μ. από πλέγμα γαλβανισμένο στερεωμένο σε γαλβανισμένους σωλήνες, η 

τοποθέτηση των ορθοστατών και του φιλέ και τέλος τα απαραίτητα για τον φωτισμό του γηπέδου (ιστοί, Pillar ιστών, προβολείς – λαμπτήρες)   .   
 
 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Β 
 

  



ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 

 

 

Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες "πηγές κινδύνων", κατακόρυφα δε από μη 
προκαθορισμένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας". Ο συντάκτης του ΣΑΥ : 

1. Αντιστοιχίζει τις φάσεις/υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του μελετώμενου έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο Α.6 του ΣΑΥ, σε 
θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων 
φάσεων/υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου). 
 

2. Για κάθε επί μέρους φάση/υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η 
επισήμανση είναι γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η 
χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων. 
 

  
Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 

                                                                                                                                                                                                                                       είτε (i) 

η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση/υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα 
σε παλαιά οικοδομή), 

είτε (ii) 
οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το 
έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί, κλπ.), 
 

είτε (iii) 
ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού 
ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων). 

Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 

είτε (i) 
η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο), 
 

είτε (ii) 
δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο), 
 

είτε (iii) 
ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες 
καύσωνα). 
 



Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως "ενδιάμεσες" των 1 και 3 περιπτώσεις. 

 

 

 

Φ 
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Σ 
Ε 
Ι 
Σ 

  

 

Ε 
Ρ 
Γ 
Α 
Σ 
Ι 
Α 
Σ 

(1) 
1,1 Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες, διαμόρφωση - εξομάλυνση της επιφάνειας τοποθέτηση δικτύων 

Ηλεκτρομηχανολογικών, διάστρωση υπόβασης 3Α 

1,2  

1,3  

(2) 
2,1 Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας- διάστρωση αντιολισθηρού δαπέδου 

2,2   

2,3   

2,4  

  

(3)  
3,1 Κατασκευή εξωτερικής περίφραξης - τοποθέτηση των ορθοστατών και του φιλέ και τέλος τα απαραίτητα 

για τον φωτισμό του γηπέδου (ιστοί, Pillar ιστών, προβολείς – λαμπτήρες)    

3,2  

3,3  

   

(4)  
4,1  

4,2  

4,3   



4,4   

      
Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

 

Κίνδυνοι   Πηγές κινδύνων 
Φ 

1.1 
   Φ 

2.1 
    Φ 

3.1 
        

 

01000. Αστοχίες 
εδάφους 

  
                     

01100. Φυσικά πρανή 
01101 

Κατολίσθηση. Απουσία /ανεπάρκεια 
υποστήριξης 

                   

01102 
Αποκολλήσεις. Απουσία /ανεπάρκεια 
προστασίας 

                   

01103 
Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις 
/εξοπλισμός 

                   

01104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία                     

01105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις                    

01106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός                   
 

01200. Τεχνητά πρανή 
& Εκσκαφές 

01201 
Κατάρρευση. Απουσία /ανεπάρκεια 
υποστήριξης 

                   

01202 
Αποκολλήσεις. Απουσία /ανεπάρκεια 
προστασίας 

                   

01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση                    

01204 
Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις 
/εξοπλισμός 

                   

01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία                     

01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις                    

01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός                   
 

01300. Υπόγειες 
εκσκαφές 

01301 
Καταπτώσεις οροφής /παρειών. 
Ανυποστήλωτα τμήματα 

                   

01302 
Καταπτώσεις οροφής /παρειών. Ανεπαρκής 
υποστύλωση 

                   

01303 
Καταπτώσεις οροφής / παρειών. 
Καθυστερημένη υποστύλωση 

                   

01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής                   
 



01400. Καθιζήσεις 
01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές 2                   

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή 2                   

01403 Διάνοιξη υπογείου έργου 2         2          

01404 Ερπυσμός 2                   

01405 Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές 2                   

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα 2                   

01407 Υποσκαφή / απόπλυση 2                   

01408 Στατική επιφόρτιση 2    2               

01409 Δυναμική καταπόνηση-φυσική αιτία 2                   

01410 Δυναμική καταπόνηση-ανθρωπογενής αιτία 2    2              
 

01500. Άλλη πηγή 
01501                      

01502                      

01503                     
 

02000. Κίνδυνοι από 
εργοταξιακό εξοπλισμό 

  
                    

 

02100. Κίνηση 
οχημάτων και 
μηχανημάτων 

02101 Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος 3    2     2          

02102 Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων 3    2     2          

02103 Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου 3    2     2          

02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος 3    2     2          

02105 
Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού 
εμποδίου 

3    2     2          

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων 3    2     2          

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση 3    2     2          

02108 
Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής 
προστασία 

                   



02109 Μέσα σταθερής τροχιάς-Εκτροχιασμός                   
 

02200. Ανατροπή 
οχημάτων και 
μηχανημάτων 

02201 Ασταθής έδραση 3    2     2          

02202 Υποχώρηση εδάφους /δαπέδου 3    2     2          

02203 Έκκεντρη φόρτωση 3    2     2          

02204 Εργασία σε πρανές 3    2     2          

02205 Υπερφόρτωση 3    2     2          

02206 Μεγάλες ταχύτητες                   
 

 
02300. Μηχανήματα με 
κινητά μέρη 

02301 Στενότητα χώρου 2    2     2          

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης 2    2     2          

02303 
Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-
πτώσεις 

2    2     2          

02304 
Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων-
παγιδεύσεις μελών 

2    2     2          

02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους                   
 

02400. Εργαλεία 
χειρός 

02401  Μεταφορά  μηχανών ασφαλτοκοπής 2                   

02402  Ανεπαρκής κάλυψη          2          

02403                     
 

02500. Άλλη πηγή 
02501                      

02502                      

02503                     
 

03000. Πτώσεις από 

ύψος 

 
                    

 

03100. Οικοδομές-
κτίσματα 

03101 Κατεδαφίσεις 2                   

03102 Κενά τοίχων 2                   

03103 Κλιμακοστάσια                    



03104 Εργασία σε στέγες                   
 

03200. Δάπεδα 
εργασίας - 
προσπελάσεις 

03201 Κενά δαπέδων 2    2     2          

03202 Πέρατα δαπέδων 2    2     2          

03203 Επικλινή δάπεδα  2    2     2          

03204 Ολισθηρά δάπεδα  2    2     2          

03205 Ανώμαλα δάπεδα  2    2     2          

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου 2    2     2          

03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες 2    2     2          

03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες          2          

03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης                    

03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού                    

03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση                   
 

03300. Ικριώματα 
03301 Κενά ικριωμάτων                    

03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης          2          

03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης          2          

03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος                    

03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση          2         
 

03400. Τάφροι/φρέατα 
03401 Κατάρρευση. 2    2     2          

03402                     
 

03500. Άλλη πηγή 
03501                      

03502                      

03503                     
 

04000. Εκρήξεις .                        



Εκτοξευόμενα υλικά-

θραύσματα 

04100. Εκρηκτικά - 
Ανατινάξεις 

04101 Ανατινάξεις βράχων                    

04102 Ανατινάξεις κατασκευών                    

04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων                    

04104 Αποθήκες εκρηκτικών                    

04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών                    

04106 
Διαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων & 
μιγμάτων 

                  
 

04200. Δοχεία και 
δίκτυα υπό πίεση 

04201 Φιάλες ασετιλίνης/οξυγόνου 2    2               

04202 Υγραέριο 2                   

04203 Υγρό άζωτο 2                   

04204 Αέριο πόλης 2                   

04205 Πεπιεσμένος αέρας 2    2               

04207 Δίκτυα ύδρευσης 2                   

04208 Ελαιοδοχεία/υδραυλικά συστήματα 2    2              
 

04300. Αστοχία υλικών 
υπό ένταση 

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη 2                   

04302 Προεντάσεις οπλισμού/αγκυρίων                    

04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων                    

04304 Συρματόσχοινα  2    2               

04305 Εξολκεύσεις                    

04306 Λαξεύσεις/τεμαχισμός λίθων 2                  
 

04400. Εκτοξευόμενα 
υλικά 

04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα                    

04402 Αμμοβολές                    



04403 Τροχίσεις/λειάνσεις                   
 

04500. Άλλη πηγή 
04501                      

04502                      

04503                     
 

05000. Πτώσεις-

μετατοπίσεις υλικών & 

αντικειμένων 

  

                    

 

05100. Κτίσματα - 
φέρων οργανισμός 

05101 Αστοχία. Γήρανση 2    2               

05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση 2    2     2          

05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση 2    2               

05104 
Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική 
καταπόνηση 

3    3     2          

05105 Κατεδάφιση  3    3               

05106 Κατεδάφιση παρακειμένων 2    2     2         
 

05200. Οικοδομικά 
στοιχεία 

05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων                    

05202 Διαστολή-συστολή υλικών 2         2          

05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων 3                   

05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα 3         2          

05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση 2         2          

05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση 2         2          

05207 Κατεδάφιση  3                   

05208 
Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. 
στοιχείων 

3                  
 

05300. Μεταφερόμενα 
υλικά - Εκφορτώσεις 

05301 
Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα 
/ανεπάρκεια 

2    2     2          

05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 2    2     2          



05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση 2    2     2          

05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση 2    2     2          

05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση 2    2     2          

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου 2    2     2          

05307 Πρόσκρουση φορτίου 2                   

05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους 2                   

05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 2    2     2          

05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση 2    2     2          

05311 Εργασία κάτω από σιλό                   
 

05400. Στοιβασμένα 
υλικά 

05401 Υπερστοίβαση 2    2     2          

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού 2    2     2          

05403 Ανορθολογική απόληψη 2    2     2         
 

05500. Άλλη πηγή 
05501                      

05502                      

05503                     
 

06000. Πυρκαϊές                        

06100. Εύφλεκτα υλικά 
06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων 2    2     2          

06102 Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων 2    2     2          

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα 2    2     2          

06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας     2               

06105 Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά 2    2     2          

06106 Αυτανάφλεξη-απορρίμματα 2    2     2          

06107 
Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής 
προστασία 

3    3     3         
 



06200. Σπινθήρες & 
βραχυκυκλώματα 

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση 3    3     2          

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση 3         2          

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση                    

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα 3    3     2         
 

06300. Υψηλές 
θερμοκρασίες 

06301 Χρήση φλόγας-οξυγονοκολλήσεις          2          

06302 Χρήση φλόγας-κασσιτεροκολλήσεις          2          

06303 Χρήση φλόγας-χυτεύσεις          2          

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις          2          

06305 Πυρακτώσεις υλικών 3    3     2         
 

06400. Άλλη πηγή 
06401                      

06402                      

06403                     
 

07000. Ηλεκτροπληξία                        

07100. Δίκτυα-
εγκαταστάσεις 

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 3    2     2          

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 3    2     2          

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα                    

07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα 3    3     3          

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 2    2     2          

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 2                  
 

07200. Εργαλεία-
μηχανήματα 

07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα 2                   

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 3    2     2         
 

07300. Άλλη πηγή 
07301                      

07302                      



07303                     
 

08000. 

Πνιγμός/Ασφυξία 

  
                    

 

08100. Νερό 
08101 Υποβρύχιες εργασίες                    

08102 Εργασίες εν πλω-πτώση                    

08103 Βύθιση /ανατροπή πλωτού μέσου                    

08104 Παρόχθιες /παράλιες εργασίες. Πτώση                    

08105 
Παρόχθιες /παράλιες εργασίες. Ανατροπή 
μηχανήματος 

                   

08106 Υπαίθριες λεκάνες /Δεξαμενές. Πτώση                    

08107 
Υπαίθριες λεκάνες /Δεξαμενές. Ανατροπή 
μηχανήματος 

                   

08108 Πλημμύρα /Κατάκλυση έργου 2    2     2         
 

08200. Ασφυκτικό 
περιβάλλον 

08201 Βάλτοι, ιλύς, κινούμενες άμμοι                    

08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί 2                   

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη ,κλπ     2     2          

08204 
Εργασία σε κλειστό χώρο-ανεπάρκεια 
οξυγόνου 

                  
 

08300. Άλλη πηγή 
08301                      

08302                      

08303                     
 

09000. Εγκαύματα                        

09100. Υψηλές 
θερμοκρασίες 

09101 Συγκολλήσεις/συντήξεις          2          

09102 Υπέρθερμα ρευστά      2               

09103 Πυρακτωμένα στερεά 2    2     2          

09104 Τήγματα μετάλλων          2          



09105 Άσφαλτος/πίσσα     2               

09106 Καυστήρες                    

09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών 2    2     2         
 

09200. Καυστικά υλικά 
09201 Ασβέστης     2     2          

09202 Οξέα                    

09203                     
 

09300. Άλλη πηγή 
09301                      

09302                      

09303                     
 

10000. Έκθεση σε 

βλαπτικούς 

παράγοντες 

  

                    

 

10100. Φυσικοί 
παράγοντες 

10101 Ακτινοβολίες 3    3     3          

10102 Θόρυβος/δονήσεις 3    3     3          

10103 Σκόνη 3    3     3          

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1    1     1          

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 3    3     3          

10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1    1     1          

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1    1     1          

10108 Υγρασία χώρου εργασίας 1    1     1          

10109 Υπερπίεση/υποπίεση                    

10110                      

10111                     
 

10200. Χημικοί 
10201 Δηλητηριώδη αέρια 1    1               



παράγοντες 
10202 Χρήση τοξικών υλικών                    

10203 Αμίαντος                    

10204 Ατμοί τηγμάτων     2     2          

10205 
Αναθυμιάσεις 
υγρών/βερνίκια,κόλλες,μονωτικά,διαλύτες 

    2               

10206 Καπναέρια ανατινάξεων                    

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. καύσης 2    2     2          

10208 Συγκολλήσεις          2          

10209 Καρκινογόνοι παράγοντες                    

10210                      

10211                      

10212                     
 

10300. Βιολογικοί 
παράγοντες 

10301 Μολυσμένα εδάφη                    

10302 Μολυσμένα κτίρια                    

10303 
Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς 
καθαρισμούς 

                   

10304 Χώροι υγιεινής 2    2     2          

10305                      

10306                      

10307                      

                      

 ΤΜΗΜΑ Γ  

 
  

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 



 Για κάθε “πηγή κινδύνων” που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις/υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα 
εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), και 
συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή 
απαιτήσεις του έργου (στήλη 4). 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

01000 

02000 

03000 

04000 

05000 

06000 

07000 

08000 

09000 

10000 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1.1, 2.1, 3.1 

1.1, 2.1, 3.1 

1.1, 2.1, 3.1 

1.1, 2.1 

1.1, 2.1, 3.1 

1.1, 2.1, 3.1 

1.1, 2.1, 3.1 

1.1, 2.1, 3.1 

1.1, 2.1, 3.1 

1.1, 2.1, 3.1 

 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

 

ΠΔ1073/81(αρθ.217,114,3783,84), 

ΠΔ305/96,ΠΔ225/89,ΠΔ14.3.34, 

Ν1568/85(32Β,Δ24-29),ΠΔ17/96(13), 

ΠΔ377/93,ΠΔ395/94,ΠΔ186/92, 

ΥΑ56206/1613/86,ΥΑ69001/1921/88 

Ν2696/99,ΠΔ90/99,ΠΔ307/86ΠΔ89/94 

Ν1568/85,ΠΔ77/93,ΠΔ329/83,ΑΠ131099/89, 

ΠΔ70/90(11-18),ΠΔ15/99 

 

 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

 

(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα (π.χ. άρθρο 38 παρ.3 του π.δ.1073/81) 



(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής 
για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του 
Π.Δ. 305/96) 

 

ΤΜΗΜΑ Δ 

 
  

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 Σχεδιάζεται στον προβλεπόμενο χώρο αυτού του εντύπου ή επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα της θέσης του έργου, στο οποίο θα φαίνονται με 

χαρακτηριστικό και εύκολα αντιληπτό τρόπο (π.χ. διαφορετικό χρώμα, διαφορετικό είδος ή πάχος γραμμών κλπ) ή και περιγραφικά τα παρακάτω 
στοιχεία: 

1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας 
2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 
3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού 
4. Χώροι αποθήκευσης 
5. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής τους) 
6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 
7. Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. 

 Στο τμήμα αυτό ενσωματώνεται επίσης η μελέτη για την κατασκευή ικριωμάτων, εφόσον αντιμετωπίζεται περίπτωση κατά την οποία αυτά πρέπει να είναι 
ειδικής μορφής για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών, άλλης από αυτή που περιγράφεται στις ισχύουσες διατάξεις περί ικριωμάτων (π.δ. 778/80 και 
π.δ. 1073/81). 

 

ΤΜΗΜΑ Ε 
 

  
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  
(Καταχωρίζονται εδώ φωτοαντίγραφα των νομοθετικών διατάξεων των οποίων έχει γίνει αναφορά στον πίνακα του Τμήματος Γ του ΣΑΥ). 

 

 

 

 

  
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΔΟΜΗΣΗΣ 

& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Σ.Α.Υ. 

(Π.Δ. 305/96, ΆΡΘ.3, ΠΑΡ.3,4,5,6,8,9,10) 

 

 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ» 

ΠΥΛΟΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2015 

 

 



 

 

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

1. Κανόνες εργοταξίου  
Ο  Ανάδοχος αναμένεται να ορίσει σαφείς κανόνες και διαδικασίες για όλους τους εργαζόμενους και επισκέπτες στο εργοτάξιο. Είναι υποχρεωμένος στην 
ενημέρωση των εργαζομένων για τους κινδύνους και στην εκπαίδευση τους για την πρόληψη, την τήρηση των διαδικασιών, τη διαφυγή εάν απαιτηθεί 
κτλ. 
 
2. Ειδικά μέτρα για εργασίες   
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο Ανάδοχος κατασκευής πρέπει να περιλάβει στο ΣΑΥ τις μελέτες των ειδικών ικριωμάτων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή 
του έργου και που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις. 
 
3. Ασφαλής πρόσβαση και σημεία εξόδου   
Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο το οποίο θεωρείται επαρκές για την πρόσβαση στο χώρο του έργου. Δεν απαιτείται κατ’ αρχάς διάνοιξη νέων οδών για τη 
πρόσβαση στο έργο. 
 
4. Οδεύσεις οχημάτων και πεζών εντός του εργοταξίου   
Να γίνει η κατάλληλη σήμανση στο χώρο του εργοταξίου ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής κίνηση πεζών και οχημάτων. 
 
5. Μεθοδολογία έργου για κάθε στάδιο   
Ο γενικός σχεδιασμός των έργων, δίδονται αναλυτικά στην οριστική  μελέτη . 
.  
6. Γενική διάταξη εργοταξίου – χώροι εκφόρτωσης – χώροι αποθήκευσης υλικών – χώροι απόθεσης άχρηστων υλικών    
Η διάταξη του εργοταξίου, οι αποθηκευτικοί και λοιποί χώροι θα προταθούν από τον Ανάδοχο και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 
 
7. Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών    

Όλοι οι ανάδοχοι (υπεργολάβοι) θα ενημερώνουν μέσω του Κύριου Αναδόχου, που θα ενημερώνει άμεσα  τις Αρχές, για τυχόν επικίνδυνες ουσίες που 
χρειάζονται ασφαλή αποκομιδή.  

Ο Κύριος Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την λήψη όλων των λογικών προφυλάξεων για την ασφαλή αποκομιδή επικίνδυνων ουσιών, καθώς και την τήρηση 
αρχείου μεταφοράς σε καταχωρημένη εταιρία. Επισημαίνεται η υποχρέωση του Αναδόχου να ζητά από τους προμηθευτές του τα δελτία ασφαλείας των 
υλικών που προμηθεύεται ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο οφείλει να τα διαχειρίζεται. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 



παραδίδουν στον καταναλωτή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Material Safety Data Sheet – M.S.D.S.). Τα M.S.D.S. πρέπει να 
απαιτούνται, με φροντίδα του τμήματος προμηθειών του έργου, στα ελληνικά και σε γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πχ αγγλικά) όταν πρόκειται για 
εισαγόμενα προϊόντα, φθάνοντας μέχρι τη διακοπή της συνεργασίας σε περίπτωση μη τήρηση της υποχρέωσης. Τα M.S.D.S. παραδίδονται στον 
υπεύθυνο των δραστηριοτήτων, στους Μηχανικούς Ασφαλείας και τον Ιατρό Ασφαλείας οι οποίοι μετά από μελέτη συνιστούν τυχόν πρόσθετα μέτρα 
ασφαλείας και υγείας για το συγκεκριμένο προϊόν.  

Ένα Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (M.S.D.S.) ενδεικτικά – και όχι περιοριστικά – πρέπει να περιέχει: 

- Ταυτότητα προϊόντος, κατασκευαστή ή αντιπροσώπου 

- Χημική σύσταση, πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τα συστατικά 

- Ταυτότητα κινδύνων 

- Μέτρα Πρώτων Βοηθειών 

- Μέτρα Πυρόσβεσης  

- Μέτρα για περιπτώσεις διαρροής  

- Χειρισμός 

- Αποθήκευση 

- Έλεγχοι έκθεσης  

- Μέσα ατομικής προστασίας  

- Φυσικοχημικές ιδιότητες 

- Σταθερότητα και ικανότητα για αντίδραση 

- Πληροφόρηση σχετική με τοξικολογικά δεδομένα 

- Πληροφόρηση σχετική με οικολογικά δεδομένα 

- Καταστροφή άχρηστου-μολυσμένου υλικού 



Τα παρακάτω επικίνδυνα υλικά μπορεί να βρεθούν κατά την διάρκεια των εργασιών στο εργοτάξιο: 

- Λάδια  

- Διαλύτες 

- Τσιμέντο 

- Εποξειδικά υλικά 

- Βαφές και κόλλες 

-  Επιταχυντές στερεοποίησης εκτοξευόμενου σκυροδέματος 

- Εύφλεκτα υλικά 

- Ύπαρξη υδρογονανθράκων και βαρέων μετάλλων σε κάποια φρεάτια 

Οι χρήστες των επικίνδυνων υλικών θα είναι γνώστες των απαιτήσεων ασφαλούς αποθήκευσης, σήμανσης ασφαλείας και χρήσης  που είναι 

απαραίτητες για την εργασία επιτόπου του έργου.  

Υπενθυμίζουμε στον Ανάδοχο κατασκευής του έργου τις απαιτήσεις Προστασίας Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οποίες κάθε είδους σκουπίδια, 

άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κτλ. αποτελούν ελεγχόμενα απορρίμματα και θα πρέπει να 

απομακρύνονται από το εργοτάξιο, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων 

και καυσίμων των μηχανημάτων του εργοταξίου θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40Β/19-1-96). 

Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε απορροές της κατασκευής. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται να ληφθούν μέτρα 

ώστε οι απορροές να είναι απαλλαγμένες από φερτές ύλες (π.χ. λάσπες) και μη βιοδιασπόμενες ουσίες (π.χ. λιπαντικά, υγρά καύσιμα). 

Εάν εκτελούνται εργασίες πλύσης μηχανημάτων και οχημάτων πρέπει να κατασκευαστεί φρεάτιο συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης, να 

γίνεται τακτικός καθαρισμός του φρεατίου από την ιλύ η οποία θα μεταφέρεται σε Χώρο Διάθεσης Απορριμμάτων.   

Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν επιπλέον οι εκάστοτε Νομαρχιακές Αποφάσεις. 

 



8. Διευθετήσεις χώρων υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών    

Οι περιοχές και οι εγκαταστάσεις που παρέχει ο Ανάδοχος κατασκευής θα συντηρούνται για να εξασφαλίζεται το ότι παραμένουν τακτοποιημένα, καθαρά 

από υγειονομικής απόψεως και ασφαλή ειδικά όσον αφορά την προφύλαξη από τρωκτικά. 

Κτήρια καντίνας:        Τα παρέχει ο εκάστοτε ανάδοχος και βρίσκονται στον χώρο των            καταλυμάτων του αναδόχου. 

Λουτρά και χώροι  

εξυπηρέτησης:    Τα παρέχει ο εκάστοτε ανάδοχος και βρίσκονται στον χώρο των                                                    καταλυμάτων του αναδόχου. 

Πρώτες Βοήθειες: Τις παρέχει ο εκάστοτε ανάδοχος 

 

9. Πρόσβαση Οχημάτων Εκτάκτου Ανάγκης.   

Η πρόσβαση στο χώρο του έργου από οχήματα Εκτάκτου Ανάγκης (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κτλ.) είναι πολύ εύκολη διότι υπάρχει υφιστάμενος. Θα 

πρέπει να προβλεφθεί από τον Ανάδοχο η τοποθέτηση κατάλληλης πληροφοριακής σήμανσης προς το χώρο του εργοταξίου.  

 

10. Πληροφορίες Εργοταξίου.   

Οι ελάχιστες πληροφορίες που θα παρουσιάζονται επιτόπου του έργου, είναι οι  εξής: 

 

 Ασφάλειας της Εργασίας 

 Θέση Πολιτική κουτιών πρώτων βοηθειών 

 Σχέδιο εκκένωσης εργοταξίου σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού , διάσωση σε σήραγγα  

 Εκκένωση και σημεία συνάθροισης σε περίπτωση πυρκαγιάς  

 Ταυτότητα και θέση αρχηγών και αναπληρωτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

 Ταυτότητα και θέση ατόμων που παρέχουν πρώτες βοήθειες και αναπληρωτών. 



 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση 

 Χρονοδιάγραμμα συσκέψεων για θέματα ασφαλείας εργοταξίου  

 Θέση πλησιέστερου Νοσοκομείου για κάθε εργοτάξιο. 

 

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Κατά το στάδιο της δημοπράτησης ο κάθε υποψήφιος Ανάδοχος θα λάβει, την απαιτούμενη τεκμηρίωση Ασφαλείας  

 Διαδικασίες Εργασίας  

 Διαδικασίες για αναφορά πυρκαγιάς, τραυματισμού και επικίνδυνων συμβάντων.   

Ο  Ανάδοχος πρέπει να εφαρμόσει Σύστημα Α&Υ που θα περιλαμβάνει διαδικασίες σύμφωνες με την ελληνική νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές 

Α&Υ στην Εργασία. 

Ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία, για την Α&Υ και θα παρακολουθεί τις μεθόδους εργασίας, ούτως ώστε να εξασφαλίζει την προστασία 

του προσωπικού και του περιβάλλοντος εργασίας από ατυχήματα ή ζημίες. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας που είναι υπό την ευθύνη του. Επίσης επιβάλλει 

τυχόν διορθωτικές ενέργειες που θεωρεί απαραίτητες, πάντα στα πλαίσια των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί και της ελληνικής νομοθεσίας για την 

Α&Υ στην Εργασία. 

Ο κύριος στόχος είναι η επίτευξη ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος σε όλα τα εργοτάξια. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εν μέρει με ελέγχους του 

Συντονιστή Ασφαλείας του Αναδόχου (ΣΑΑ) ή των Μηχανικών Ασφαλείας  (ΜΑ) ή του Γιατρού Εργασίας (ΓΕ), για την αναγνώριση συνθηκών και 

διαδικασιών που ενέχουν κινδύνους, και την διόρθωση αυτών, ώστε να εξαλείφονται ή να μειώνονται πιθανά ατυχήματα. 



Για την επίτευξη των παραπάνω, ο Ανάδοχος Κατασκευής εφαρμόζει πρόγραμμα επιθεώρησης για το σύνολο του έργου. Οι επιθεωρήσεις αυτές 

παρέχουν στοιχεία σε σταθερή βάση στην Διοίκηση του Αναδόχου Κατασκευής όσον αφορά το κατά πόσο καλύπτονται οι απαιτήσεις της κείμενης 

νομοθεσίας για την Ασφάλεια  και Υγιεινή των Εργαζομένων στον χώρο εργασιών. Αυτό επιτρέπει επίσης τον ορισμό και την εφαρμογή των διορθωτικών 

ενεργειών. 

Ο  Ανάδοχος  πρέπει να διαθέτει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την ασφάλεια και απαιτούνται κατά την έναρξη της εγκατάστασης του νέου 

εργοταξίου, καθώς και όλες τις δημόσιες εγκρίσεις, όταν απαιτούνται: 

 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας για την έναρξη εργασιών  

 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας  

 Σχέδιο Α&Υ (για το στάδιο κατασκευής). Σε περίπτωση που γίνουν σημαντικές τροποποιήσεις των μελετών τότε είναι απαραίτητο να αναθεωρηθεί το 

παρών ΣΑΥ.  

 ΦΑΥ (πρώτη έκδοση) 

 Μελέτη Μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας  

 Βιβλίο Υποδείξεων ΜΑ/ΓΕ  

 Ημερολόγιο Ατυχημάτων  

 Συμβάσεις με τις οποίες ορίζονται ΣΑΑ και ΓΕ.  

 Ανάρτηση πινάκων στους χώρους εργασίας με το πρόγραμμα των ΜΑ, ΣΑΑ και ΓΑ ούτως ώστε να ενημερώνονται οι υπάλληλοι για την παρουσία 

τους.   

 Έκδοση αδειών από τοπικούς δημόσιους / ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται στην κατασκευή   



 Ύπαρξη σχεδίων και διαδικασιών για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης  

 Ύπαρξη προγράμματος προληπτικών εξετάσεων που εκτελεί ο ΓΕ  

 Προγράμματα εκπαίδευσης και πρόβλεψη για περιοδικές ασκήσεις που εκτελεί το προσωπικό του   αναδόχου σε θέματα Υ&Α. 
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