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ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ)
(Π.Γ. 305/96,άξζξν 3,παξάγξαθνη 3,4,5,6,8,9,10)
ΣΜΖΜΑ Α
ΓΔΝΗΚΑ
Σν παξόλ ρέδην Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζπληάρζεθε από ηελ Φσηεηλή Μπίθνπ, Πνιηηηθόο Μεραληθόο,
ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο θαη ειήθζεζαλ ππόςε νη παξαθάησ Νόκνη, Γηαηάγκαηα, Καλνληζκνί,
Απνθάζεηο θιπ.
Α

-Σν Π.Γ. 22/12/33(ΦΔΚ 406 ) «Πεξί αζθαιείαο εξγαηώλ θαη Τπαιιήισλ εξγαδνκέλσλ
επί θνξεηώλ θιηκάθσλ».
Α

-Σν Π.Γ.14/3/34(ΦΔΚ 112 ) «Πεξί Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ησλ εξγαηώλ θαη ππαιιήισλ
ησλ πάζεο θύζεσο βηνκεραληθώλ θαη βηνηερληθώλ εξγνζηαζίσλ, εξγαζηεξίσλ θ.ι.π.».
Α

-Ο Α.Ν. 1204/38 (ΦΔΚ 177 ) «Πεξί απαγνξεύζεσο ηεο ρξήζεσο κνιπβδνύρσλ
ρξσκάησλ».
Α

-Σν Β.Γ.16-3-50(ΦΔΚ 82 ) «Δπίβιεςε κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ».
Α

-Σν Π.Γ.435/73(ΦΔΚ 327 ) «Πεξί επηβιέςεσο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληεξήζεσο
αληιηνζηαζίσλ».
-Ζ Τ.Γ.Γ1/9900/74 (ΦΔΚ 1266Β) «Πεξί ππνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηεξίσλ».
Α

-Ο Ν. 447/75 (ΦΔΚ 142 ) «Πεξί αζθαιείαο ησλ ελ ηαηο νηθνδνκηθαίοεξγαζίαηο
αζρνινπκέλσλ κηζζσηώλ».
Α

-Ο Ν. 495/76(ΦΔΚ 337 ) «Πεξί όπισλ θαη εθξεθηηθώλ πιώλ».
Α

-Σν Π.Γ. 212/76(ΦΔΚ 78 ) «Πεξί κέηξσλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ εηο
κεηαθνξηθάο ηαηλίαο θαη πξνσζεηάο ελ γέλεη».
Α

-Σν Π.Γ. 413/77(ΦΔΚ 128 ) «Πεξί αγνξάο, κεηαθνξάο θαη θαηαλάισζεο εθξεθηηθώλ
πιώλ».
Α

-Σν Π.Γ. 17/78(ΦΔΚ 3 ) «Πεξί ζπκπιεξώζεσο ηνπ από 22/12/33 Π.Γ. πεξί αζθάιεηαο
εξγαηώλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηώλ θιηκάθσλ».
-Σν Π.Γ. 95/78(ΦΔΚ 20Α) «Πεξί κέηξσλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο
εξγαζίαο ζπγθνιιήζεσλ».
-Σελ Τ. Α. 12-2-79 (ΦΔΚ 132/79) «Πεξί αληηθαηαζηάζεσο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Καλνληζκνύ
Αζζελείαο ηνπ Η.Κ.Α.».
Α

-Σν Ν. 778/80(ΦΔΚ 193 ) «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθώλ
εξγαζηώλ».
-Σν Π.Γ. 1073/81ΦΔΚ 260Α) «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζε
εξγνηάμηα νηθνδνκώλ θαη πάζεο θύζεσο έξγσλ αξκνδηόηεηαο Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ».
Α

-Ο Ν. 1396/83(ΦΔΚ 126 ) «Τπνρξεώζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο
νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα».
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Α

-Σν Π.Γ. 329/83(ΦΔΚ 118 & 140Α)
Α

-Ο Ν. 1430/84(ΦΔΚ 49 ) «Κύξσζε ηεο ππ. αξηζκ. 62 Γηεζλνύο ύκβαζεο εξγαζίαο πνπ
αθνξά ζηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ πνπ
έρνπλ ζρέζε κε απηή».
-Ζ Τ.Α. 130646/84(ΦΔΚ 154Β) «Ζκεξνιόγην κέηξσλ Αζθαιείαο».
Α

-Ο Ν. 1568/85(ΦΔΚ 177 ) «Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ».
-Σν Π.Γ. 307/86(ΦΔΚ135Α) «Πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε
νξηζκέλνπο ρεκηθνύο παξάγνληεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο (80/1107/ΔΟΚ)».
-Σν Π.Γ. 94/87(ΦΔΚ54Α) «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζηνλ κεη.
κόιπβδν θαη ηηο ελώζεηο ησλ ηόλησλ ηνπ θαηά ηελ εξγαζία(82/605/ΔΟΚ)».
Α

-Σν Π.Γ. 315(ΦΔΚ 149 /87) «ύζηαζε επηηξνπήο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο
(ΔΤΑΔ) ζε εξγνηάμηα νηθνδνκώλ θαη ελ γέλεη ηερληθώλ έξγσλ».
-Ζ Τ.Α. 131325(ΦΔΚ 467Β/87) «ύζηαζε κεηθηώλ επηηξνπώλ ειέγρνπ ζε νηθνδνκέο θαη
εξγνηαμηαθά έξγα»
Α

-Σν Π.Γ. 70α/88(ΦΔΚ 31 & 150Α) «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε
ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία».
Α

-Σν Π.Γ. 71/88(ΦΔΚ 32 ) «Καλνληζκόο Ππξνπξνζηαζίαο θηηξίσλ».
Α

-Σν Π.Γ. 294/88(ΦΔΚ 138 ) «Διάρηζηνο ρξόλνο απαζρόιεζεο Σερληθνύ Αζθάιεηαο θαη –
Γηαηξνύ εξγαζίαο, επίπεδν γλώζεσλ θαη εηδηθόηεηα Σερλ. Αζθαιείαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο,
εθκεηαιιεύζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Ν. 1568/85».
Α

-Ο Ν. 1767/88(ΦΔΚ 63 ) «πκβνύιηα εξγαδνκέλσλ θαη άιιεο εξγαηηθέο δηαηάμεηο-θύξσζε
ηεο 135 Γηεζλνύο ύκβαζεο εξγαζίαο».
-Ζ ΚΤΑ 7755/160/88(ΦΔΚ 241Β) «Λήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ζηηο βηνκεραληθέοβηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη απνζήθεο απηώλ θαζώο θαη απνζήθεο εύθιεθησλ θαη
εθξεθηηθώλ πιώλ».
Α

-Σν Π.Γ. 225/89(ΦΔΚ 106 ) «Πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ππόγεηα
έξγα».
-Ζ ΚΤΑ 3329/89(ΦΔΚ 132Β) «Καλνληζκόο γηα ηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε
ζε θαηαλάισζε εθξεθηηθώλ πιώλ».
-Ζ Τ.Α. 3046/304/30.1.89(ΦΔΚ 59Γ) «Κηηξηνδνκηθόο Καλνληζκόο».
Α

Α

-Ο Ν. 1837/89(ΦΔΚ 79 & ΦΔΚ 85 ) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ θαηά ηελ
απαζρόιεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο».
-Ζ Τ.Α. 130627/90(ΦΔΚ 620Β) «Καζνξηζκόο επηθίλδπλσλ, βαξεηώλ ή αλζπγηεηλώλ
εξγαζηώλ γηα ηελ απαζρόιεζε αλειίθσλ».
Α

-Σν Π.Γ. 31/90(ΦΔΚ 11 ) «Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκόο θαη ζπληήξεζε
κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ (Σξνπνπ. Π.Γ. 49/991(ΦΔΚ 180Α)».
Α

-Σν Π.Γ. 85/91(ΦΔΚ 38 ) «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ
δηαηξέρνπλ ιόγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζην ζόξπβν θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκόξθσζε πξνο
ηελ Οδεγία 86/188 ΔΟΚ».
-Ζ Τ.Α.Β. 15233/3.7.91(ΦΔΚ 487Β) «ρεηηθά κε ζπζθεπέο αεξίνπ».
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-Σν Π.Γ. 49/91(ΦΔΚ 180Α) «Σξνπνπ. Π.Γ. 31/90 Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκόο θαη ζπληήξεζε
κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ»
-Ζ Τ.Α. 4373/1205/23-3-93(ΦΔΚ 187Β) «πκκόξθσζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ
εο

89/686/ΔΟΚ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21 Γεθεκβξίνπ 1989 γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ
λνκνζεζηώλ ησλ θξαηώλ-κειώλ ζρεηηθά κε ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο».
-Ζ Τ.Α. 31245/93 ΤΠΔΥΧΓΔ «πζηάζεηο γηα θαηεδαθίζεηο θηηξίσλ».
Α

-Σν Π.Γ. 77/93(ΦΔΚ 34 ) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από θπζηθνύο, ρεκηθνύο
θαη βηνινγηθνύο παξάγνληεο θαη ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Π.Γ. 307/86(ΦΔΚ
Α

135 ) ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 88/642/ΔΟΚ».
-Σν Π.Γ. 377/93(ΦΔΚ 160Α) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο Οδεγίεο
89/392 ΔΟΚ θαη 91/368 ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο».
-Ζ Κ.Τ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93(ΦΔΚ 756Β) «Καλνληζκόο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ
αγνξά ζπλαξκνινγνύκελσλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε
κεηαιιηθώλ ζθαισζηώλ».
-Σν Π.Γ. 395/94(ΦΔΚ 220Α) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο γηα ηελ
ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο εξγαδνκέλνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο, ζε
ζπκκόξθσζε κε ηελ Οδεγία 89/655/ΔΟΚ».
-Σν Π.Γ. 396/94(ΦΔΚ 220Α) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ηελ
ρξήζε απ ηνπο εξγαδόκελνπο εμνπιηζκώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία, ζε
91/383/ΔΟΚ».
-Σν ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/656/ ΔΟΚ».
Α

-Σν Π.Γ. 397/94(ΦΔΚ 221 ) «Διάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ηνλ
ρεηξσλαθηηθό ρεηξηζκό θνξηίσλ, όπνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο θίλδπλνο βιάβεο ηεο ξάρεο θαη
νζθπτθήο ρώξαο, ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 90/269/ΔΟΚ».
Α

-Σν Π.Γ. 399/94(ΦΔΚ 221 ) «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγόλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία, ζε
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 90/340/ΔΟΚ».
Α

-Ο Ν. 2224/94(ΦΔΚ 112 ) «Ρύζκηζε ζεκάησλ εξγαζίαο, ζπλδηθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νξγάλσζεο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη ησλ
επνπηεπνκέλσλ απ απηό λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
-Ζ Τ.Α. 378/94(ΦΔΚ 705Β) «Δπηθίλδπλεο νπζίεο, ηαμηλόκεζε, ζπζθεπαζία θαη
επηζήκαλζε απηώλ ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθώλ
θνηλνηήησλ 67/548/ΔΟΚ, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη».
Α

-Σν Π.Γ.105/95(ΦΔΚ 67 ) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθαιείαο ή θαη
πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 95/58/ΔΟΚ».
-Ζ Κ.Τ.Α. 5905/Φ15/839/95(ΦΔΚ 611Β)
-Ζ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 38935/95
Α

-Σν Π.Γ. 6/95(ΦΔΚ 6 ) «Γηνξζώζεηο ζθαικάησλ ζηα Π.Γ. 395/94(ΦΔΚ 220Α),
Α

Α

Α

396/94(ΦΔΚ 220Α), 397/94(ΦΔΚ 221 ), 398/94(ΦΔΚ 221 ), 399/94(ΦΔΚ 221 )».
-Σν Π.Γ. 16/96(ΦΔΚ 10Α) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο
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ρώξνπο εξγαζίαο, ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/564/ΔΟΚ».
Α

-Σν Π.Γ. 17/96(ΦΔΚ 11 ) «Δθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/391/ΔΟΚ θαη
Α

Π.Γ. 17/96(ΦΔΚ 11 ) «Δθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/391/ΔΟΚ θαη
91/383/ΔΟΚ».
Α

-Σν Π.Γ. 305/96(ΦΔΚ 212 ) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα
πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα έξγσλ ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ».
-Σν Π.Γ. 18/96
-Ζ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 52206/97
-Ζ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 130159/97
-Σν Π.Γ. 175/ 97(ΦΔΚ 150Α)
-Σν Π.Γ. 62/98(ΦΔΚ 67Α) «Μέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ θαηά ηελ εξγαζία, ζε
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 94/33/ΔΟΚ».
-Σν Π.Γ. 159/99(ΦΔΚ 157Α) «Αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ-ηξνπνπνίεζε ηνπ
Π.Γ. 17/96».
-Σν Π.Γ. 219/00(ΦΔΚ 190Α) «Μέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
απνζπώληαη γηα ηελ εθηέιεζε πξνζσξηλήο εξγαζίαο ζην έδαθνο ηεο Διιάδαο, ζην
πιαίζην δηεζληθήο παξνρήο ππεξεζηώλ».
-Ζ Απόθ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/177 ηεο 2/14.3.2001(ΦΔΚ 266Β) «Πξόιεςε εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ
θαηά ηελ κειέηε έξγνπ»
-Ζ Απόθ. ΓΔΔΠ/ΟΗΚ/85 ηεο 14.5/1.6.2001(ΦΔΚ 686Β) «Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
(ΑΤ) θαη ηνπ Φαθέινπ αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΨ), σο απαξαηηήησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο
ζην ζηάδην ηεο νξηζηηθήο ή θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε θάζε Γεκόζην Έξγν».
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΝΣΑΚΣΖ
πληάθηεο ηνπ ΑΤ είλαη ε Φσηεηλή Μπίθνπ, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο
ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Κύξηνο ηνπ έξγνπ είλαη ν Γήκνο Βόιβεο Ν. Θεζ/λίθεο κε έδξα ηελ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε:
Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηαπξνύ ΣΚ 57014.
Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα αλαδεηρζεί κεηά από δεκνπξαζία
ΔΗΓΟ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΑΤΣΟΤ
Σν έξγν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ νδνπνηίαο θαη νηθνδνκηθώλ θαη αθνξά ζηελ
Αλάπιαζε ππαίζξησλ ρώξσλ ηνπ νηθηζκνύ ηνπ ηαπξνύ.
ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Ζ παξνύζα πεξηγξαθή αθνξά ζηελ νξηζηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΤΠΑΗΘΡΗΧΝ
ΥΧΡΧΝ ΣΑΤΡΟΤ».
Βαζηθόο άμνλαο είλαη ε πεδνδξόκεζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ Αι. Παλαγνύιε ζύκθσλα κε ηελ
πνιενδνκηθή κειέηε θαη ζε ηκήκα ηεο Π. Λεβαληή θάησ από ηελ Παπαλδξένπ κε δηεπζέηεζε ησλ
νκβξίσλ θαη ε θαηαζθεπή πνδειαηνδξόκνπ πιάηνπο 2.5 κ. ακθίδξνκεο θίλεζεο πνπ ηξέρεη
παξάιιεια κε ηνλ πεδόδξνκν ζην κεγαιύηεξν κήθνο ηνπ.
Δπίζεο πξνηείλεηαη ε απνμήισζε ησλ πιαθνζηξώζεσλ ησλ πεδνδξνκίσλ, ε αληηθαηάζηαζε ηνπο
θαη ε δεκηνπξγία όδεπζεο ηπθιώλ θαη ξακπώλ εμππεξέηεζεο ΑΜΔΑ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο
Μειέηεο. Δπίζεο ζα θαζαηξεζνύλ νη πθηζηάκελνη εζσηεξηθνί δηάδξνκνη νξηζκέλσλ Ο.Σ. θαη ζα
δεκηνπξγεζνύλ λένη. Δπηπξόζζεηα ζα απνμεισζνύλ ηα θξάζπεδα ησλ πεδνδξνκίσλ θαζώο θαη ηα
θξάζπεδα πνπ πεξηθιείνπλ ηνπο ρώξνπο πξαζίλνπ θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ λέα ζύκθσλα κε ηε
Μειέηε.
ηε ζπλέρεηα ζα γίλνπλ ζε νξηζκέλα ζεκεία επεθηάζεηο πεδνδξνκίσλ γηα ηε δεκηνπξγία εζνρώλ
πνπ ζα απνηεινύλ ρώξν ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ θαη ζα αζθαιηνζηξσζνύλ θάπνηα ηκήκαηα ηνπ
νδνζηξώκαηνο.

ΑΚΡΗΒΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
α

Σν έξγν εληνπίδεηαη ζηα Ο.Σ. 244, 242, 243 (344), 62, 244 (345), θαη ην 245 (63). ηνπ νηθηζκνύ
ηαπξνύ Π.Δ. Θεζζαινλίθεο.
ΣΟΥΟΗ – ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ & ΑΦΑΛΔΗΑ
Ο αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο είλαη λα νινθιεξώζεη ην έξγν ρσξίο αηπρήκαηα ή
επηπηώζεηο ζηελ πγεία θαλελόο θαη λα απνηξέςεη νπνηνδήπνηε ζπκβάλ ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα
πξνθαιέζεη άκεζε ή έκκεζε δεκηά ζε νπνηαδήπνηε ππνδνκή ή αθίλεην, θαζπζηέξεζε ή
απξόβιεπηε δηαθνπή ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία, ππεξεζία ή ιεηηνπξγία πνπ ζα κπνξνύζαλ λα
βιάςνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ή ην θαιό όλνκά ηεο. Δπίζεο ζα δηαζθαιίζεη όηη ζα γίλνπλ
πξνβιέςεηο γηα λα επηζεκαλζνύλ νη πηζαλνί θίλδπλνη, νη νπνίνη κπνξεί λα εκθαληζηνύλ θαηά ηε
5
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δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ θαη ζπγρξόλσο ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απαινηθή ή ηελ ειαρηζηνπνίεζε
απηώλ ζε αλεθηό επίπεδν.
Θα θαζηεξώζεη καζήκαηα εθπαίδεπζεο γηα όιν ην πξνζσπηθό ηεο σο πξνο ηηο απαηηνύκελεο
ξπζκίζεηο αζθάιεηαο θαη ηηο κεζόδνπο απνθπγήο αηπρεκάησλ.
Σν πξνζσπηθό πνπ ζα πξνζιακβάλεηαη ζην κέιινλ ζα εθπαηδεπηεί πξηλ αλαιάβεη ηα θαζήθνληά
ηνπ, ώζηε λα απνθεπρζνύλ νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο πνπ ίζσο ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνπο ίδηνπο ή
ηξίηνπο. Κάζε εξγαδόκελνο πξηλ γίλεη ζε δεθηόο ζην εξγνηάμην, ζα παξαθνινπζήζεη ην εθπαηδεπηηθό
πξόγξακκα πνπ ζα δνζεί από ηνλ Τπεύζπλν Αζθαιείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ζα ηνπ
γλσζηνπνηνύληαη νη βαζηθέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο. πγρξόλσο, ππάξρεη δηαζέζηκν ην παξόλ
έγγξαθν κε ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη ζην εξγνηάμην.
Σέινο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα θαζνξίδνληαη ζπζθέςεηο αζθάιεηαο ζύκθσλα κε ην Π.Γ.
17/96 άξζξν 12, ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ όινη νη εξγαδόκελνη θαηά ηνκείο θαη ελππόγξαθα ζα
θάλνπλ όπνηεο παξαηεξήζεηο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο έρνπλ.
ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ
Τα καθήκοντα και οι ευθύνες αυτού είναι:


ε πξόγλσζε θαη ιύζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ ζην έξγν όπσο θπθινθνξηαθό,
αλαζθαιείο ζπλζήθεο ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ, ηνπηθέο δπζθνιίεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ
έξγνπ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ.



ν έιεγρνο εθηέιεζεο εξγαζηώλ, επίζθεςε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη αλαθνξά ησλ
όπνησλ απνθιίζεσλ επηζεκαίλνληαη ε επίβιεςε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, ζύκθσλα κε ηηο
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί Τ & Α ησλ εξγαδνκέλσλ.



ε έξεπλα ησλ αηπρεκάησλ θαη δηαηήξεζε εκεξνινγίνπ θαηαγξαθήο ηνπο γηα ηελ εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ πξνο απνθπγή άιισλ παξόκνησλ.



ε άκεζε επηθνηλσλία όπσο κε ηνπο αξκόδηνπο θνξείο όπσο Σξνραία, Αζηπλνκία, πξώηεο
βνήζεηεο ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θνηλσληθνύο θνξείο πνπ επεξεάδνληαη από ηηο εξγαζίεο.



ε θξνληίδα έηζη ώζηε ην πξνζσπηθό ηνπ εξγνηαμίνπ λα είλαη ελήκεξν ζρεηηθά κε ηηο πξώηεο
βνήζεηεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη.



ε νξγάλσζε ειέγρσλ αζθάιεηαο ζην εξγνηάμην ώζηε λα επηβεβαηώλεηαη ε δηαηήξεζε θαη
επηβνιή κέηξσλ αζθάιεηαο.



ε επηβεβαίσζε ύπαξμεο ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνύ εμνπιηζκνύ αζθάιεηαο γηα θάζε
εξγαδόκελν.

ΔΤΘΤΝΔ ΚΑΗ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ
Όινη νη εξγαδόκελνη ζα ζπκκνξθώλνληαη κε ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ ηζρύνπλ ζην εξγνηάμην, ώζηε
λα πξνζηαηεύνληαη νη ίδηνη θαη ηα ηξίηα κέξε.
Σα κέηξα αζθάιεηαο είλαη ηα αθόινπζα:


ρξήζε εμνπιηζκνύ αζθάιεηαο θαη άιισλ πξνζηαηεπηηθώλ κέζσλ πνπ παξέρνληαη (γίλεηαη
εθηελέζηεξε αλάιπζε ζην ηκήκα Γ)
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άκεζε αλαθνξά ζηνλ Σερληθό Αζθάιεηαο γηα έιιεηςε εμνπιηζκνύ αζθάιεηαο θαη επηθίλδπλεο
ζπλζήθεο εξγαζίαο.



δελ επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνύ αζθάιεηαο θαη ησλ
πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ ρσξίο ηε ζρεηηθή έγθξηζε.



δελ επηηξέπεηαη θακία ελέξγεηα κε πξσηνβνπιία ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ δελ ζπκβηβάδεηαη σο
πξνο ηα κέηξα αζθάιεηαο, δηόηη ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε δηθή ηνπο αζθάιεηα θαη ε αζθάιεηα ησλ
άιισλ.

νη εξγαδόκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα θέξνπλ ηα πξνζηαηεπηηθά κέζα πνπ ηνπο παξέρνληαη.
ΣΖΡΖΖ ΔΝΣΤΠΧΝ ΔΠΗ ΣΟΠΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
ύκθσλα κε ηνλ Ν. 1396/83 άξζξν 8 θαη Π.Γ. 305/96 άξζξν 6 ζα ηεξνύληαη:
1) επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ην εκεξνιόγην κΫηξσλ αζθαιεέαο ην νπνίν είλαη ζεσξεκέλν από ηελ
Σνπηθή Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο θαζώο θαη
2) βηβιέν γξαπηώλ ππνδεέμεσλ ζην νπνίν αλαγξάθνληαη από ην Μεραληθό Αζθαιείαο
πεξηζηαηηθά παξάβαζεο ησλ θαλόλσλ αζθαιείαοαπό ηνπο εξγαδνκέλνπο θαζώο θαη ππνδείμεηο
γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη από ηνλ εξγνηαμηάξρε.

3) βηβιέν αηπρεκΪησλ όπνπ ζεκεηώλνληαη όια ηα αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ από ηα πην
ζνβαξά έσο ηα ιηγόηεξα ζνβαξά.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΑΔΧΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Σν έξγν θαηαζθεπάδεηαη ζηηο εμήο θάζεηο:
Φ1
Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπΠξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο
Φ2
Καζαηξέζεηο - Χωκαηνπξγηθέο εξγαζίεο
Φ3
Σωιελώζεηο - Επηρώζεηο ηάθξωλ
Φ4
Σθπξνδέκαηα - νπιηζκνί
Φ5
Επηζηξώζεηο - Οδνπνηία
Φ6
Λνηπά - Τειεηώκαηα

1.1 Πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο -πξνεηνηκαζία
εξγνηαμίνπ
2.1 Καζαηξέζεηο -απνμειώζεηο
2.2 Γεληθέο εθζθαθέο
2.3 Εθζθαθέο ηάθξωλ
2.4 Φνξηνεθθόξηωζε θαη κεηαθνξά πξνϊόληωλ εθζθαθώλ
3.1 Τνπνζέηεζε & ζύλδεζε ζωιελώζεωλ
3.2 Επίρωζε ηάθξωλ κε άκκν & ακκνράιηθν
4.1 Καηαζθεπή μπινηύπωλ
4.2 Τνπνζέηεζε ζηδεξνύ νπιηζκνύ
4.3 Σθπξνδεηήζεηο - Κξαζπεδώζεηο
5.1 Ακκνράιηθα νδνζηξωζίαο (ππόβαζε- βάζε)
5.2 Αζθαιηόζηξωζε
5.3 Επηζηξώζεηο
5.4 Σήκαλζε - Δηαγξάκκηζε
6.1 Τνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ
6.2 Απνκάθξπλζε πιενλαδόληωλ πιηθώλ, εξγαιείωλ,
κεραλεκάηωλ
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ΣΜΖΜΑ Β
ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΠΑΡΟΤΗΑΘΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλνη νη βαζηθόηεξνη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζζνύλ θαηά
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
ε

ΦΪζε 1

Πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο – πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ
Καηά ηε θάζε απηή νη θπξηόηεξνη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ είλαη από ηελ θίλεζε
νρεκάησλ:


Ο θίλδπλνο εκπινθήο κεραλεκάησλ κεηαμύ ηνπο.



Ο θίλδπλνο από ζπγθξνύζεηο νρήκαηνο – πξνζώπσλ θαη νρήκαηνο κε ζηαζεξό εκπόδην.



Ο θίλδπλνο ιόγσ ρεηξσλαθηηθήο κεηαθνξάο βαξέσλ θνξηίσλ.

ε

ΦΪζε 2

Καζαηξέζεηο – Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο
Καηά ηελ θάζε απηή νη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζζνύλ είλαη απηνί πνπ αλαθέξνληαη
ζηνλ θίλδπλν ηξαπκαηηζκνύ από ηηο θαζαηξέζεηο θαη θαηά ηηο εθζθαθέο (γεληθέο & ηάθξσλ) θαη θαηά
ηελ θνξηνεθθόξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιενλαδόλησλ πξντόλησλ εθζθαθώλ πξνο ηνπο ρώξνπο
δηάζεζεο:


Ο θίλδπλνο πηώζεο πιηθώλ από ύςνο.



Ο θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ ζηνηρείσλ ππνζηήξημεο



Ο θίλδπλνο πηώζεο εμαηηίαο κε πξνζπειάζηκνπ ρώξνπ.



Ο θίλδπλνο πηώζεο ζην θελό.



Ο θίλδπλνο εκπινθήο κεραλεκάησλ κεηαμύ ηνπο.



Ο θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνύ θαηά ηηο εξγαζίεο κηθξνθαζαηξέζεσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ
(θνκπξεζέξ).



Ο θίλδπλνο απώιεηαο αθνήο.



Ο θίλδπλνο ιόγσ ρεηξσλαθηηθήο κεηαθνξάο βαξέσλ θνξηίσλ.



Ο θίλδπλνο αλαηξνπήο νρήκαηνο ιόγσ ππεξθόξησζεο κε πξντόληα εθζθαθήο.

ε

ΦΪζε 3

σιελώζεηο - Δπηρώζεηο ηάθξσλ
Καηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ ππόγεησλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο νη θπξηόηεξνη θίλδπλνη πνπ
ελδερνκέλσο λα παξνπζηαζζνύλ είλαη νη εμήο:


Ο θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο από ππάξρνληα ελαέξηα ή ππόγεηα δίθηπα



Ο θίλδπλνο πηώζεο εμαηηίαο κε πξνζπειάζηκνπ ρώξνπ.



Ο θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνύ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιελώζεσλ
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Ο θίλδπλνο εκπινθήο κε θηλνύκελν κέξνο κεραλήκαηνο θαηά ηε κεηαθνξά ησλ πιηθώλ
επίρσζεο άκκνπ θαη ακκνραιίθσλ

ε

ΦΪζε 4

θπξνδέκαηα – νπιηζκνί
Καηά ηελ θάζε απηή νη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζζνύλ είλαη απηνί πνπ αλαθέξνληαη
ζηνλ θίλδπλν ηξαπκαηηζκνύ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ μπινηύπσλ, ηνπ νπιηζκνύ θαη ησλ
ζθπξνδεηήζεσλ:


Ο θίλδπλνο πηώζεο πιηθώλ από ύςνο.



Ο θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ ζηνηρείσλ ππνζηήξημεο



Ο θίλδπλνο πηώζεο εμαηηίαο κε πξνζπειάζηκνπ ρώξνπ.



Ο θίλδπλνο πηώζεο ζην θελό.



Ο θίλδπλνο εκπινθήο κεραλεκάησλ κεηαμύ ηνπο θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ πιηθώλ.



Ο θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνύ από αθύιαθηεο αλακνλέο ηνπ νπιηζκνύ θαηά ηε ζθπξνδέηεζε.



Ο θίλδπλνο ιόγσ ρεηξσλαθηηθήο κεηαθνξάο βαξέσλ θνξηίσλ.
ε

ΦΪζε 5

Δξγαζίεο νδνπνηίαο θαη επηζηξώζεσλ
Καηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ νδνπνηίαο θαη ησλ επηζηξώζεσλ νη θπξηόηεξνη θίλδπλνη
πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζζνύλ είλαη:


Ο θίλδπλνο εκπινθήο κε θηλνύκελν κέξνο κεραλήκαηνο



Ο θίλδπλνο εκπινθήο κεραλεκάησλ κεηαμύ ηνπο.



Ο θίλδπλνο αλαηξνπήο κεραλήκαηνο.



Ο θίλδπλνο απώιεηαο αθνήο.



Ο θίλδπλνο εηζπλνήο ζθόλεο θαη επηθηλδύλσλ αεξίσλ.



Ο θίλδπλνο αλαζπκηάζεσλ ιόγσ εηζπλνήο αεξίσλ από ηε δεζηή άζθαιην.



Ο θίλδπλνο ζεξκνπιεμίαο θαη εγθαπκάησλ από ηελ άζθαιην.



Ο θίλδπλνο ιόγσ ρεηξσλαθηηθήο κεηαθνξάο βαξέσλ θνξηίσλ θαηά ηελ πιαθόζηξσζε.
ε

ΦΪζε 6

Λνηπά - Σειεηώκαηα
Καηά ηελ θάζε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηεο απνκάθξπλζεο πιενλαδόλησλ πιηθώλ,
εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζζνύλ:


Ο θίλδπλνο εκπινθήο κεραλεκάησλ κεηαμύ ηνπο θαηά ηε κεηαθνξά ησλ πιηθώλ θαη ηνπ
θεπεπηηθνύ ρώκαηνο.



Ο θίλδπλνο από ζπγθξνύζεηο νρήκαηνο – πξνζώπσλ θαη νρήκαηνο θαηά ηε δηάλνημε ησλ
ιάθθσλ θύηεπζεο



Ο θίλδπλνο εηζπλνήο ζθόλεο θαηά ηε κόξθσζε ηεο επηθάλεηαο θαη ηε δηάζηξσζε ηνπ
ρώκαηνο.
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Ο θίλδπλνο αλαηξνπήο κεραλήκαηνο.



Ο θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνύ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε – ζηεξέσζε ησλ κεηαιιηθώλ θαζηζηηθώλ

ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ
ΟΓΖΓΗΔ ΤΝΣΑΞΖ
πκπιεξώλνληαη

νη

επηζπλαπηόκελνη

πίλαθεο,

πνπ

ζπληίζεληαη

νη

κελ

νξηδόληηνη

από

πξνθαηαγεγξακκέλεο «πεγέο θηλδύλσλ», νη δε θαηαθόξπθνη από κε πξνθαζνξηζκέλεο «θάζεηο θαη
ππνθάζεηο εξγαζίαο».
Ο ζπληάμαο ηνπ ΑΤ:
1. Αληηζηνηρίδεη ηηο θάζεηο / ππνθάζεηο ηνπ έξγνπ ζε ζέζεηο ηνπ πίλαθα πνπ γηα ιόγνπο επθνιίαο
είλαη ελζσκαησκέλν ζε όινπο ηνπο πίλαθεο
2. Γηα θάζε επηκέξνπο θάζε / ππόθαζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, επηζεκαίλεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ θαηά
ηελ θξίζε ηνπ, ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ ε επηζήκαλζε γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ησλ αξηζκώλ
1,2,3 ζηνπο θόκβνπο ηνπ πίλαθα, όπνπ αληίζηνηρα εληνπίδεηαη πηζαλή πεγή θηλδύλνπ. Ζ ρξήζε ησλ
αξηζκώλ είλαη ππνθεηκεληθή θαη απνδίδεη ηελ αληίιεςε ηνπ ζπληάθηε γηα ηελ έληαζε ησλ θηλδύλσλ.
Ο αξηζκόο 3 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ δηαπηζηώλεηαη όηη:


Ζ πεγή θηλδύλνπ είλαη ζπλερώο παξνύζα θαηά ηελ εμεηαδόκελε θάζε/ ππόθαζε εξγαζίαο (π.ρ.
θίλδπλνο θαηάξξεπζεο θαηά ηελ εθζθαθή).



Οη

ηδηαίηεξεο

ζπλζήθεο

ηνπ

έξγνπ

δεκηνπξγνύλ

απμεκέλε

πηζαλόηεηα

επηθίλδπλσλ

θαηαζηάζεσλ.


Ο θίλδπλνο είλαη πνιύ ζνβαξόο έζησ θαη αλ ε πηζαλόηεηα λα ζπκβεί είλαη πεξηνξηζκέλε (π.ρ.
θίλδπλνο έθξεμεο ιόγσ απξόζεθηεο ρξήζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ή γπκλήο θιόγαο ζε ρώξν
δεμακελήο θαπζίκσλ).

Ο αξηζκόο 1 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ:


Ζ πεγή θηλδύλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ηξόπν (π.ρ. θίλδπλνη
ηξαπκαηηζκώλ από αλαηξνπέο πιηθώλ θιπ).



Γελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αύμεζεο ησλ θηλδύλσλ (π.ρ. θίλδπλνη από ηελ θίλεζε νρεκάησλ
ζε έλα επξύηεξν ππαίζξην εξγνηάμην).



Ο θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξόο, έζησ θαη αλ ε πηζαλόηεηα λα επηζπκβεί είλαη κεγάιε (π.ρ.
θίλδπλνη από ηελ εθηέιεζε ππαίζξησλ εξγαζηώλ ζε ζπλζήθεο θαύζσλα).

Ο αξηζκόο 2 ραξαθηεξίδεη ηηο ζεσξνύκελεο σο «ελδηάκεζεο» ησλ 1 θαη 3 πεξηπηώζεηο.
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ
ΣΑΤΡΟΤ

Κίλδπλ
νη
01000.
Αζηνρίεο
εδάθνπο
01100.
Φπζηθά
πξαλή

01200.
Σερλεηά
πξαλή &
Δθζθαθέο

Πεγέο θηλδύλσλ

110
1

Καηνιίζζεζε.
Απνπζία/αλεπάξθεηα
ππνζηήξημεο

110
2

Απνθνιιήζεηο.
Απνπζία/αλεπάξθεηα
πξνζηαζίαο
Σηαηηθή επηθόξηηζε.
Δγθαηαζηάζεηο/εμνπιηζκόο
Γπλακηθή επηθόξηηζε. Φπζηθή
αηηία
Γπλακηθή επηθόξηηζε.
Αλαηηλάμεηο
Γπλακηθή επηθόξηηζε. Κηλεηόο
εμνπιηζκόο
Καηάξξεπζε.
Απνπζία/αλεπάξθεηα
ππνζηήξημεο

110
3
110
4
110
5
110
6
120
1

120
2

01300.
Τπόγεηεο
εθζθαθέο

120
3
120
4
120
5
120
6
120
7
130
1
130
2
130
3

01400.
Καζηδήζεηο

130
4
140
1
140
2
140
3
140
4
140
5
140
6
140
7

Απνθνιιήζεηο.
Απνπζία/αλεπάξθεηα
πξνζηαζίαο
Σηαηηθή επηθόξηηζε.
Υπεξύςσζε
Σηαηηθή επηθόξηηζε.
Δγθαηαζηάζεηο/εμνπιηζκόο
Γπλακηθή επηθόξηηζε. Φπζηθή
αηηία
Γπλακηθή επηθόξηηζε.
Αλαηηλάμεηο
Γπλακηθή επηθόξηηζε. Κηλεηόο
εμνπιηζκόο
Καηαπηώζεηο
νξνθήο/παξεηώλ.
Αλππνζηήισηα ηκήκαηα

Φά
ζε
1ε

Φάζε
3ε

Φάζε 2ε

Φάζε 4ε

Φάζε
6ε

Φάζε 5ε

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

1.1

2.
1

2.
2

2.
3

2.
4

3.
1

3.
2

4.
1

4.
2

4.
3

5.
1

5.
2

5.
3

5.
4

6.
1

6.
2

1

1

1

1

1

1

Καηαπηώζεηο
νξνθήο/παξεηώλ. Αλεπαξθήο
ππνζηύισζε
Καηαπηώζεηο
νξνθήο/παξεηώλ.
Καζπζηεξεκέλε ππνζηύισζε
Καηάξξεπζε κεηώπνπ
πξνζβνιήο
Αλππνζηήξηθηεο παξαθείκελεο
εθζθαθέο
Πξνϋπάξρνπζα ππόγεηα
θαηαζθεπή
Γηάλνημε ππνγείνπ έξγνπ
Δξππζκόο
Γεσινγηθέο/γεσρεκηθέο
κεηαβνιέο
Μεηαβνιέο πδξνθόξνπ
νξίδνληα
Υπνζθαθή/απόπιπζε
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01500. Άιιε
πεγή

140
8
140
9
141
0
150
1

Σηαηηθή επηθόξηηζε
Γπλακηθή θαηαπόλεζεθπζηθή αηηία
Γπλακηθή θαηαπόλεζεαλζξσπνγελήο αηηία

150
2
150
3

02000.
Κίλδπλνη
από
εξγνηαμηαθό
εμνπιηζκό
02100.
Κίλεζε
νρεκάησλ
θαη
κεραλεκάησ
λ

02200.
Αλαηξνπή
νρεκάησλ
θαη
κεραλεκάησ
λ

02300.
Μεραλήκαη
α κε θηλεηά
κέξε

210
1

210
2
210
3
210
4
210
5
210
6
210
7
210
8
210
9
220
1

Σπγθξνύζεηο νρήκαηνονρήκαηνο

Σπγθξνύζεηο νρήκαηνοπξνζώπσλ
Σπγθξνύζεηο νρήκαηνοζηαζεξνύ εκπνδίνπ
Σπλζιίςεηο κεηαμύ νρήκαηνονρήκαηνο
Σπλζιίςεηο κεηαμύ νρήκαηνοζηαζεξνύ εκπνδίνπ
Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Βιάβεο
ζπζηεκάησλ
Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Διιηπήο
αθηλεηνπνίεζε
Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο.
Αλεπαξθήο πξνζηαζία
Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο.Δθηξνρηαζκόο
Αζηαζήο έδξαζε

220
2
220
3
220
4
220
5
220
6
230
1

Υπνρώξεζε
εδάθνπο/δαπέδνπ
Έθθεληξε θόξησζε

230
2
230
3

Βιάβε ζπζηεκάησλ θίλεζεο

230
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Δξγαζία ζε πξαλέο
Υπεξθόξησζε

1

1

1

Μεγάιεο ηαρύηεηεο
Σηελόηεηα ρώξνπ

Αλεπαξθήο θάιπςε
θηλνπκέλσλ ηκεκάησλπηώζεηο
Αλεπαξθήο θάιπςε θηλ.
ηκεκάησλ-παγηδεύζεηο κειώλ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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02400.
Δξγαιεία
ρεηξόο

02500. Άιιε
πεγή

230
5
240
1

Τειερεηξηδόκελα κεραλήκαηα
& ηκήκαηά ηνπο

1

240
2
240
3
250
1
250
2
250
3

03000.
Πηώζεηο από
ύςνο
03100.
Οηθνδνκέοθηίζκαηα

03200.
Γάπεδα
εξγαζίαο πξνζπειάζε
ηο

03300.
Ιθξηώκαηα

03400.
Σάθξνη/θξέ
αηα

310
1

Καηεδαθίζεηο

310
2
310
3
310
4
320
1

Κελά ηνίρσλ

320
2
320
3
320
4
320
5
320
6
320
7
320
8
320
9
321
0
321
1
330
1

Πέξαηα δαπέδσλ

330
2
330
3
330
4
330
5
340
1

Αλαηξνπή. Αζηνρία
ζπλαξκνιόγεζεο
Αλαηξνπή. Αζηνρία έδξαζεο

Κιηκαθνζηάζηα
Δξγαζία ζε ζηέγεο
Κελά δαπέδσλ

Δπηθιηλή δάπεδα
Οιηζζεξά δάπεδα
Αλώκαια δάπεδα
Αζηνρία πιηθνύ δαπέδνπ
Υπεξπςσκέλεο δίνδνη θαη
πεδνγέθπξεο
Κηλεηέο ζθάιεο θαη
αλεκόζθαιεο
Αλαξηεκέλα δάπεδα. Αζηνρία
αλάξηεζεο
Κηλεηά δάπεδα. Αζηνρία
κεραληζκνύ
Κηλεηά δάπεδα. Πξόζθξνπζε
Κελά ηθξησκάησλ

Καηάξξεπζε. Αζηνρία πιηθνύ
ηθξηώκαηνο
Καηάξξεπζε. Αλεκνπίεζε
Πηώζε ζε ηάθξν ή θξέαξ
1

1

1

1

1

1

340
2
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03500. Άιιε
πεγή

350
1
350
2
350
3

04000.
Δθξήμεηο .
Δθηνμεπόκε
λα πιηθάζξαύζκαηα
04100.
Δθξεθηηθά Αλαηηλάμεηο

04200.
Γνρεία θαη
δίθηπα ππό
πίεζε

04300.
Αζηνρία
πιηθώλ ππό
έληαζε

04400.
Δθηνμεπόκε
λα πιηθά

04500. Άιιε
πεγή

410
1

Αλαηηλάμεηο βξάρσλ

410
2
410
3
410
4
410
5
410
6
420
1

Αλαηηλάμεηο θαηαζθεπώλ

420
2
420
3
420
4
420
5
420
7
420
8
430
1

Υγξαέξην

430
2
430
3
430
4
430
5
430
6
440
1

Πξνεληάζεηο
νπιηζκνύ/αγθπξίσλ
Καηεδάθηζε πξνεληεηακέλσλ
ζηνηρείσλ
Σπξκαηόζρνηλα

440
2
440
3
450
1

Ακκνβνιέο

Αηειήο αλαηίλαμε ππνλόκσλ
Απνζήθεο εθξεθηηθώλ
Φώξνη απνζήθεπζεο
ππξνκαρηθώλ
Γηαθπγή-έθιπζε εθξεθηηθώλ
αεξίσλ & κηγκάησλ
Φηάιεο αζεηηιίλεο/νμπγόλνπ

Υγξό άδσην
Αέξην πόιεο
Πεπηεζκέλνο αέξαο
Γίθηπα ύδξεπζεο

1

1

Διαηνδνρεία/πδξαπιηθά
ζπζηήκαηα
Βξαρώδε πιηθά ζε ζιίςε

Δμνιθεύζεηο
Λαμεύζεηο/ηεκαρηζκόο ιίζσλ
Δθηνμεπόκελν ζθπξόδεκα

Τξνρίζεηο/ιεηάλζεηο

450
2
450
3
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05000.
Πηώζεηοκεηαηνπίζεη
ο πιηθώλ &
αληηθεηκέλσ
λ
05100.
Κηίζκαηα θέξσλ
νξγαληζκόο

05200.
Οηθνδνκηθά
ζηνηρεία

05300.
Μεηαθεξόκ
ελα πιηθά Δθθνξηώζεη
ο

05400.
ηνηβαζκέλ
α πιηθά

510
1

Αζηνρία. Γήξαλζε

510
2
510
3
510
4
510
5
510
6
520
1

Αζηνρία. Σηαηηθή επηθόξηηζε

520
2
520
3
520
4
520
5
520
6
520
7
520
8
530
1

Γηαζηνιή-ζπζηνιή πιηθώλ

530
2
530
3
530
4
530
5
530
6
530
7
530
8
530
9
531
0
531
1
540
1

Αζηνρία. Φπζηθή δπλακηθή
θαηαπόλεζε
Αζηνρία. Αλζξσπνγελήο
δπλακηθή θαηαπόλεζε
Καηεδάθηζε
Καηεδάθηζε παξαθεηκέλσλ
Γήξαλζε πιεξσηηθώλ
ζηνηρείσλ

Απνμήισζε δνκηθώλ
ζηνηρείσλ
Αλαξηεκέλα ζηνηρεία &
εμαξηήκαηα
Φπζηθή δπλακηθή θαηαπόλεζε
Αλζξσπνγελήο δπλακηθή
θαηαπόλεζε
Καηεδάθηζε

1

1

Αξκνιόγεζε/απαξκνιόγεζεπ
ξνθαηαζθ. ζηνηρείσλ
Μεηαθνξηθό κεράλεκα.
Αθαηαιιειόηεηα/αλεπάξθεηα

Μεηαθνξηθό κεράλεκα.
Βιάβε
Μεηαθνξηθό κεράλεκα.
Υπεξθόξησζε
Απόθιηζε κεραλήκαηνο.
Αλεπαξθήο έδξαζε
Αηειήο/έθθεληξε θόξησζε

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Αζηνρία ζπζθεπαζίαο
θνξηίνπ
Πξόζθξνπζε θνξηίνπ
Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ
κεγάινπ κήθνπο
Φεηξσλαθηηθή κεηαθνξά
βαξέσλ θνξηίσλ
Απόιπζε ρύδελ πιηθώλ.
Υπεξθόξησζε
Δξγαζία θάησ από ζηιό

1

1

1

1

Υπεξζηνίβαζε
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05500. Άιιε
πεγή

540
2
540
3
550
1

Αλεπάξθεηα πιεπξηθνύ
πεξηνξηζκνύ ζσξνύ
Αλνξζνινγηθή απόιεςε

550
2
550
3

06000.
Ππξθατέο
06100.
Δύθιεθηα
πιηθά

06200.
πηλζήξεο &
βξαρπθπθιώ
καηα

06300.
Τςειέο
ζεξκνθξαζί
εο

06400. Άιιε
πεγή

610
1

Έθιπζε/δηαθπγή εύθιεθησλ
αεξίσλ

610
2
610
3
610
4
610
5
610
6
610
7
620
1

Γεμακελέο/αληιίεο θαπζίκσλ

620
2
620
3
620
4
630
1

Υπόγεηνη αγσγνί ππό ηάζε

630
2
630
3
630
4
630
5
640
1

Φξήζε θιόγαοθαζζηηεξνθνιιήζεηο
Φξήζε θιόγαο-ρπηεύζεηο

Μνλσηηθά, δηαιύηεο, PVC θιπ.
εύθιεθηα
Αζθαιηνζηξώζεηο/ρξήζε
πίζζαο
Απηαλάθιεμε-εδαθηθά πιηθά

1

Απηαλάθιεμε-απνξξίκκαηα
Δπέθηαζε εμσγελνύο εζηίαο.
Αλεπαξθήο πξνζηαζία
Δλαέξηνη αγσγνί ππό ηάζε

Δληνηρηζκέλνη αγσγνί ππό
ηάζε
Δξγαιεία πνπ παξάγνπλ
εμσηεξηθό ζπηλζήξα
Φξήζε θιόγαονμπγνλνθνιιήζεηο

Ηιεθηξνζπγθνιιήζεηο
Ππξαθηώζεηο πιηθώλ

640
2
640
3

07000.
Ηιεθηξνπιε
μία
07100.
Γίθηπαεγθαηαζηάζ
εηο

710
1

Πξνϋπάξρνληα ελαέξηα
δίθηπα

710
2
710
3

Πξνϋπάξρνληα ππόγεηα
δίθηπα
Πξνϋπάξρνληα εληνηρηζκέλα
δίθηπα

1

1

1

1
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07200.
Δξγαιείακεραλήκαηα
07300. Άιιε
πεγή

710
4
710
5
710
6
720
1

Πξνϋπάξρνληαεπίηνηρα
δίθηπα
Γίθηπν ειεθηξνδόηεζεο
έξγνπ
Αλεπαξθήο αληηθεξαπληθή
πξνζηαζία
Ηιεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα

720
2
730
1

Ηιεθηξνθίλεηα εξγαιεία

1

1

1

730
2
730
3

08000.
Πληγκόο/Αζ
θπμία
08100. Νεξό

08200.
Αζθπθηηθό
πεξηβάιινλ

08300. Άιιε
πεγή

810
1
810
2
810
3
810
4
810
5
810
6
810
7
810
8
820
1
820
2
820
3
820
4
830
1

Υπνβξύρηεο εξγαζίεο
Δξγαζίεο ελ πισ-πηώζε
Βύζηζε/αλαηξνπή πισηνύ
κέζνπ
Παξόρζηεο/παξάιηεο εξγαζίεο.
Πηώζε
Παξόρζηεο/παξάιηεο εξγαζίεο.
Αλαηξνπή κεραλήκαηνο
Υπαίζξηεο ιεθάλεο
/Γεμακελέο. Πηώζε
Υπαίζξηεο ιεθάλεο
/Γεμακελέο. Αλαηξνπή
κεραλήκαηνο
Πιεκκύξα/Καηάθιπζε έξγνπ
Βάιηνη, ηιείο, θηλνύκελεο
άκκνη
Υπόλνκνη, βόζξνη, βηνινγηθνί
θαζαξηζκνί
Βύζηζε ζε ζθπξόδεκα,
αζβέζηε ,θιπ
Δξγαζία ζε θιεηζηό ρώξναλεπάξθεηα νμπγόλνπ

830
2
830
3

09000.
Δγθαύκαηα
09100.
Τςειέο
ζεξκνθξαζί
εο

910
1

Σπγθνιιήζεηο/ζπληήμεηο

910
2
910
3
910
4
910
5
910

Υπέξζεξκα ξεπζηά
Ππξαθησκέλα ζηεξεά
Τήγκαηα κεηάιισλ
Άζθαιηνο/πίζζα
2
Καπζηήξεο
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09200.
Καπζηηθά
πιηθά

09300. Άιιε
πεγή

10100.
Φπζηθνί
παξάγνληεο

10200.
Υεκηθνί
παξάγνληεο

10300.
Βηνινγηθνί
παξάγνληεο

6
910
7
920
1
920
2
920
3
930
1
930
2
930
3
101
01

Υπεξζεξκαηλόκελα ηκήκαηα
κεραλώλ
Αζβέζηεο

Ομέα

Αθηηλνβνιίεο

101
02
101
03
101
04
101
05
101
06
101
07
101
08
101
09
101
10
101
11
102
01

Θόξπβνο/δνλήζεηο

102
02
102
03
102
04
102
05

Φξήζε ηνμηθώλ πιηθώλ

102
06
102
07
102
08
102
09
102
10
102
11
102
12
103
01

Καπλαέξηα αλαηηλάμεσλ

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Σθόλε
Υπαίζξηα εξγαζία. Παγεηόο
Υπαίζξηα εξγαζία. Καύζσλαο

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Φακειή ζεξκνθξαζία ρώξνπ
εξγαζίαο
Υςειή ζεξκνθξαζία ρώξνπ
εξγαζίαο
Υγξαζία ρώξνπ εξγαζίαο
Υπεξπίεζε/ππνπίεζε

Γειεηεξηώδε αέξηα

Ακίαληνο
Αηκνί ηεγκάησλ
Αλαζπκηάζεηο
πγξώλ/βεξλίθηα,θόιιεο,κνλση
ηθά,δηαιύηεο

Καπζαέξηα κεραλώλ εζση.
θαύζεο
Σπγθνιιήζεηο
Καξθηλνγόλνη παξάγνληεο

Μνιπζκέλα εδάθε

18

ΣΔΤΥΟ .Α.Τ. - Φ.Α.Τ. ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:«ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΤΠΑΗΘΡΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΑΤΡΟΤ»

103
02
103
03
103
04
103
05
103
06
103
07

Μνιπζκέλα θηίξηα
Δξγαζία ζε ππνλόκνπο,
βόζξνπο, βηνινγηθνύο
θαζαξηζκνύο
Φώξνη πγηεηλήο

Γ.ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ
1. ΓΔΝΗΚΑ
Κάζε εξγαδόκελνο έρεη ππνρξέσζε λα γλσξίδεη πνπ επξίζθνληαη θαη πσο ρξεζηκνπνηνύληαη νη
ζπζθεπέο ππξόζβεζεο ηνπ ηνκέα ηνπ.
1.1 Καλόλεο αζθΪιεηαο γεληθνέ
Παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθόηεξα γεληθά κέηξα αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ηεο εξγαζίαο.
Απαγνξεύεηαη ε θπθινθνξία ζηα κέησπα εξγαζίαο ρσξίο θξάλνο, άξβπια (παπνύηζηα αζθαιείαο)
θαη θόξκα
Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα ζηα κέησπα εξγαζίαο θαη ηηο απνζήθεο ηνπ εξγνηαμίνπ.
Απαγνξεύεηαη ε θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ ζην εξγνηάμην ή ε είζνδνο ζ απηό
πξνζώπσλ ζε θαηάζηαζε κέζεο.
Απαγνξεύεηαη ζην πξνζσπηθό λα αγγίμεη νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ή κεράλεκα, εάλ δελ ηνπ έρεη
αλαηεζεί νπνηαδήπνηε αξκνδηόηεηα από ηνλ πξντζηάκελό ηνπ.
Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε εξγαιείσλ, ηα νπνία επξίζθνληαη ζε θαθή θαηάζηαζε.
Απαγνξεύεηαη ε εθθίλεζε νπνηαζδήπνηε ζπζθεπήο ή κεραλήκαηνο εάλ δελ έρεη ηνπνζεηεζεί όινο ν
πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο (αζθαιείαο) θαη εάλ δελ έρεη απνκαθξπλζεί όιν ην αλαξκόδην
πξνζσπηθό.
Απαγνξεύεηαη ζε νπνηνδήπνηε άηνκν λα ζέζεη ζε θίλεζε κία κεραλή πξηλ βεβαησζεί όηη θαλέλα
άιιν άηνκν δελ θάλεη επηζθεπή, θαζαξηζκό ή ιίπαλζε, ξύζκηζε ζηε κεραλή ή εξγάδεηαη θνληά ζ
απηή ή ζε επηθίλδπλε απόζηαζε.
Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα θαηαβάιιεηαη γηα ηελ απνθπγή ειεθηξνπιεμηώλ από επαθή ή γεηηνλία κε
ειεθηξνθόξα θαιώδηα, νπιηζκνύο, ζηνηρεία μπινηύπσλ, ζσιήλσλ, αλαβαησξίσλ, κεραλεκάησλ,
απηνθηλήησλ, πξέζαο ζθπξνδέκαηνο θ.ι.π.
Απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πεπηεζκέλνπ αέξα ρσξίο αθξνθύζην γηα θαζαξηζκνύο εδάθνπο
θ.ι.π.
Απαγνξεύεηαη ε ελαπόζεζε πιηθώλ, εξγαιείσλ θ.ι.π. ζε δξόκνπο δηαθπγήο γηαηί πξέπεη λα
ηεξνύληαη θαζαξνί θαη ειεύζεξνη γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ.
Απαγνξεύεηαη ε παξακνλή πξνζσπηθνύ θάησ από αησξνύκελα ή κεηαθηλνύκελα θνξηία (γεξαλνύο,
κπνύκα αληιίαο θ.ι.π.)
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Απαγνξεύεηαη ε επίζθεςε αηόκσλ ζηα κέησπα εξγαζίαο εάλ δελ πξνεγεζεί ζπλελλόεζε κε ηνλ
αξκόδην πξντζηάκελν ή εξγνδεγό.
Απαγνξεύεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηώλ θαηά ηελ λύρηα ή κε αλεπαξθή θσηηζκό.
Απαγνξεύεηαη

ε

εθηέιεζε

εξγαζηώλ

κε

δπζκελείο

θαηξηθέο

ζπλζήθεο.

Οη

εξγαζίεο

επαλαιακβάλνληαη κόλν κεηά ηελ απνθαηάζηαζε αζθαιώλ ζπλζεθώλ θαη θαηόπηλ εγθξίζεσο ηνπ
επηβιέπνληνο κεραληθνύ επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ γηα νηθνδνκηθέο εξγαζίεο

αλαγξαθόκελεο ζην

Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο.
Καηά ηελ αλέγεξζε θαηαζθεπώλ, ζα παξέρνληαη αζθαιείο ρώξνη θαζ’ ύςνο, νη νπνίνη κπνξεί λα
είλαη δάπεδα ( ηα νπνία ζα πξνζηαηεύνληαη κε θηγθιηδώκαηα), θαηαζηξώκαηα ή μπιόηππνη.
Όια ηα εμσηεξηθά ζπλεξγεία θαη νη ππεξγνιάβνη νθείινπλ λα ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο. Καηά
ηελ δηάξθεηα επηθίλδπλσλ εξγαζηώλ ην πξνζσπηθό απηό ζα πξνεηδνπνηείηαη γηα θάζε ελδερόκελν
θίλδπλν θαη ζα ηνπ δίλνληαη όιεο νη απαηηνύκελεο ζπζηάζεηο θαη νδεγίεο αζθάιεηαο από ηνλ
επηβιέπνληα κεραληθό ηνπ έξγνπ. Δάλ νπνηνδήπνηε εμσηεξηθό ζπλεξγείν ή ππεξγνιάβνο θαηά ηελ
δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ηνπ κέζα ζηνλ εξγνηαμηαθό ρώξν παξαβαίλεη ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο
ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο, ζα γίλεηαη παξέκβαζε ακέζσο
από ηνλ επηβιέπνληα κεραληθό θαη ηνλ Αλάδνρν κε ζθνπό ηελ ζπκκόξθσζε ηνπ ζπλεξγείνπ ή ηνπ
ππεξγνιάβνπ κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο αζθαιείαο.
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1.1.1

ΑζθΪιεηα εξγαδνκΫλσλ ζε εξγαζέεο θαηεδΪθηζεο

Παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθόηεξα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε εξγαζίεο θαηεδάθηζεο.
Οη εξγαζίεο θαηεδαθίζεσλ απνηεινύλ ζπλήζσο θαη ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ.
Καηά ηελ θάζε απηή ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ γίλεηαη ε αλαγλώξηζε ηνπ ρώξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ,
επί ηόπνπ κε ηελ βνήζεηα ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο, θαη ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ ηκήκαηνο Γ
ηνπ παξόληνο ΑΤ, πνπ έρεη απνηππσκέλα ηα θηίζκαηα πνπ ζα θαηεδαθηζηνύλ, κε δηαρσξηζκό ησλ
ρξήζεσλ θαη ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο, όζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ησλ θηηζκάησλ, πνπ πξόθεηηαη λα
θαηεδαθηζηνύλ. Δπίζεο γίλεηαη από ηνλ επηβιέπνληα κεραληθό θαη ηνλ Αλάδνρν εθηίκεζε ηεο
θαηάζηαζεο θαη ηεο ρξήζεο ησλ γεηηνληθώλ θηηζκάησλ ώζηε λα απνθεπρζνύλ βιάβεο.
Ο ππεξγνιάβνο θαηεδαθίζεσλ θαη νη κεκνλσκέλνη εξγάηεο δελ πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ θαηά ηελ
θαηεδάθηζε πξσηνβνπιία ζρεηηθά κε ηνπο επηιεγόκελνπο ηξόπνπο πξόζβαζεο θαη ηηο επηιεγόκελεο
κεζόδνπο εξγαζίαο ρσξίο πιήξε πιεξνθόξεζε γηα όινπο ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνβιέπνληαη από
ην παξόλ ΑΤ, θαζόζνλ έρεη απνδεηρζεί ζηαηηζηηθά όηη έλα αηύρεκα ζηηο θαηεδαθίζεηο είλαη πνιύ
πην πηζαλό λα είλαη ζαλαηεθόξν από όηη ζηηο άιιεο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο.
Πξηλ αξρίζεη νπνηαδήπνηε εξγαζία πξέπεη νη αξκόδηνη Οξγαληζκνί θνηλήο Χθειείαο λα δηαθόςνπλ
ηηο παξνρέο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, λεξνύ, θσηαεξίνπ θ.ι.π. όπσο εκθαλίδνληαη απηά ηα δίθηπα ζην
ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θαη ζην ηκήκα Γ ηνπ παξόληνο ΑΤ ή όπσο επξεζνύλ επί ηόπνπ, θαη λα
δώζνπλ πξνζσξηλή παξνρή λεξνύ ζε κία βξύζε γηα ηα θαηαβξέγκαηα.
Οη εξγαδόκελνη ζε θαηεδαθίζεηο πξέπεη λα έρνπλ θαηάιιειεο γλώζεηο θαη εκπεηξία.
Ο επηβιέπσλ κεραληθόο θαη ν Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηηκήζεη κε πξνζεθηηθή απηνςία ηελ αληνρή θαη
ηελ επζηάζεηα θάζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ θαη ησλ γεηηνληθώλ θαηαζθεπώλ θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα
ησλ εξγαζηώλ θαηεδάθηζεο, θαη λα νξγαλώζεη ηηο θαηάιιειεο ππνζηπιώζεηο θαη αληηζηεξίμεηο πνπ
πηζαλώο ζα απαηηεζνύλ θαη λα πξνγξακκαηίζεη ηελ πνξεία ησλ εξγαζηώλ.
Πξηλ από ηηο θύξηεο εξγαζίεο θαηεδάθηζεο, πξέπεη λα αθαηξεζνύλ ηα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα
πέζνπλ, λα ζπάζνπλ, λα εθηηλαρζνύλ θ.ι.π. όπσο ηδάκηα, ζηδεξηέο, θηγθιηδώκαηα θ.ι.π. Όπνπ
απαηηείηαη πξέπεη λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο ππνζηπιώζεηο θαη αληηζηεξίμεηο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ
επηβιέπνληνο κεραληθνύ . (Π.Γ. 1073/81 άξζξν. 18 & 20)
Σα ηθξηώκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά θαη ζε ππθλόηεηα πνπ λα
αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ζθνπό ηεο ρξήζεο ηνπο θαηά ηελ θξίζε κεηά από έιεγρν ηνπ επηβιέπνληνο
κεραληθνύ .
Σα ζπλεξγεία θαηεδάθηζεο πξέπεη λα έρνπλ αλά 10 άηνκα έλαλ πξντζηάκελν. Όηαλ ππάξρνπλ
πνιιά άηνκα πξέπεη νη πξντζηάκελνη λα ζπλεξγάδνληαη κε έλαλ επηθεθαιήο ζπληνληζηή. (Π.Γ.
α

1073/81 άξζξν25 )
Ζ θαηεδάθηζε πξέπεη λα γίλεηαη πάληα από πάλσ πξνο ηα θάησ. (Π.Γ. 1073/81 άξζξν. 22)
Σα δεκηνπξγνύκελα αλνίγκαηα πξέπεη λα θξάζζνληαη πξνζσξηλά, αιιά κε αλζεθηηθό ηξόπν.(Π.Γ.
1073/81 άξζξν 25β)
Σα αλνίγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνκάθξπλζε πιηθώλ θαηεδάθηζεο πξέπεη λα
απνθαιύπηνληαη κόλνλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο απνκάθξπλζεο. Ζ πξνζπέιαζε ζε
νξόθνπο ή ζέζεηο κε αλνίγκαηα απξνζηάηεπηα πξέπεη λα εκπνδίδεηαη θαηάιιεια.
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Οη ρώξνη πνπ πέθηνπλ ηα πιηθά θαηεδάθηζεο πξέπεη λα πεξηθξάζζνληαη θαηάιιεια θαη λα
επηζεκαίλνληαη κε θξάγκαηα, ζρνηληά θ.ι.π. ώζηε λα απαγνξεύεηαη ε δηέιεπζε άιισλ αηόκσλ, θαηά
ηηο νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνύ .(Π.Γ. 1073/81 άξζξν. 25ζη)
Ηδηαίηεξα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο πξέπεη λα ιεθζνύλ κε κέξηκλα ηνπ επηβιέπνληνο
κεραληθνύ θαη ηνπ Αλαδόρνπ όηαλ γίλεηαη απνμήισζε ηκεκάησλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην. Ζ εηζπλνή
ηεο ζθόλεο είλαη επηθίλδπλε, γη απηό ηα ηκήκαηα απηά πξέπεη λα δηαβξέρνληαη θαιά, θαη λα
απνκαθξύλνληαη πξνζεθηηθά θαη εάλ δελ γίλεηαη εκπνηηζκόο πξέπεη νη εξγαδόκελνη λα θνξνύλ
θαηάιιειε κάζθα. Δπίζεο ηα κπάδα πξέπεη πξηλ ζηεγλώζνπλ λα κπαίλνπλ ζε ζηεγαλνύο ζάθνπο
θαη λα ζάβνληαη. (Π.Γ. 1073/81 άξζξν. 30).
Κίλδπλν γηα ηελ πγεία απνηεινύλ θαη δηάθνξεο νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ κόιπβδν.
Δάλ εθηηκάηαη όηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πνζόηεηεο κνιύβδνπ ζην εξγνηάμην ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ
εηδηθά κέηξα από ηνλ επηβιέπνληα κεραληθό θαη ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ
θαη άιισλ παξεπξηζθνκέλσλ όπσο
Όπνπ θαηεδαθίδνληαη πιηθά πνπ πεξηέρνπλ κόιπβδν, ηδηαίηεξα ζε θιεηζηνύο ρώξνπο, ζα πξέπεη λα
ππάξρνπλ απνξξνθεηήξεο

γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αηκώλ θαη ηεο ζθόλεο κνιύβδνπ, νη

εξγαδόκελνη ζα πξέπεη λα θνξάλε εηδηθά πξνζηαηεπηηθά ξνύρα θαη ζσζηό αλαπλεπζηηθό εμνπιηζκό,
ζα πξέπεη λα πιέλνληαη θαη λα αιιάδνπλ ηα ξνύρα ηεο δνπιεηάο κε ηα πξνζσπηθά, πνπ πξέπεη λα
είλαη απνζεθεπκέλα μερσξηζηά ώζηε λα κελ κνιύλεη ην έλα ην άιιν θαη ηέινο ζα πξέπεη λα
απνθεύγνπλ ην θαγεηά θαη ην θάπληζκα.
Οη ηερλίηεο δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά θαζ ύςνο επίπεδα ( ν έλαο πάλσ από ηνλ
άιινλ ) παξά κόλνλ εθ όζνλ ιεθζνύλ κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα θαηώηεξα
επίπεδα κε θαηαζθεπή θηγθιηδσκάησλ κε ζαλίδεο κεζνδηαζηήκαηνο θαη ζσξαθίνπ (ζνβαηεπί) ή κε
δίρηπα.
Απαγνξεύεηαη ε θαζαίξεζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ ησλ πθηζηάκελσλ ηερληθώλ όηαλ εξγάδεηαη
εξγαδόκελνο πάλσ ζ απηά.
Σα ζηνηρεία πνπ θαζαηξνύληαη πξέπεη λα κεηαθέξνληαη κε κεραληθά κέζα ή λα πξαγκαηνπνηείηαη,
εάλ είλαη δπλαηόλ, επί ηόπνπ θαηαηεκαρηζκόο ηνπο.
Δάλ ε θαηεδάθηζε επηρεηξείηαη κε έιμε ζπξκαηόζρνηλσλ ή ζρνηληώλ, λα πξνζδηνξίδεηαη θαη λα
απνθιείεηαη ε πεξηνρή ζηελ νπνία ηα ζηνηρεία απηά ζα πέζνπλ.
Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα πξνζέρνπλ ηδηαηηέξσο λα κελ πιεζηάδνπλ κε καθξηά κεηαιιηθά
αληηθείκελα αγσγνύο ηεο Γ.Δ.Ζ.
Δηδηθά έξγα (π.ρ. από πξνεληεηακέλν ζθπξόδεκα, αςηδσηά θ.ι.π. πξέπεη λα θαηεδαθίδνληαη ππό
ηελ δηεύζπλζε πξνζώπσλ πνπ έρνπλ πείξα ζηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή. (Π.Γ. 1073/81 άξζξν 26)
αθνύ έρνπλ επηζεκαλζεί ζην Γ ηκήκα ηνπ παξόληνο ΑΤ.
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1.1.2

ΑζθΪιεηα εξγαδνκΫλσλ ζε εξγαζέεο εθζθαθώλ

Παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθόηεξα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε εξγαζίεο εθζθαθώλ.
Οη εθζθαθέο γίλνληαη κε εθζθαθείο (ηζάπεο) θαη θνξηεγά κεηαθνξάο πνπ είλαη εθνδηαζκέλα κε
θακπίλα ηύπνπ ROBS θαη κε ερεηηθό θαη θσηεηλό ζήκα θαηά ηελ νπηζζνδξόκεζε θαζώο θαη κε
ππξνζβεζηήξα θαη ε νδήγεζή ηνπο ζα γίλεηαη κόλνλ από εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα.
Πξηλ αθόκε αξρίζνπλ νη εξγαζίεο εθζθαθήο πξέπεη λα εληνπηζζνύλ θαη απνκνλσζνύλ, κε κέξηκλα
ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνύ θαη ηνπ Αλαδόρνπ , ηπρόλ ππάξρνληα δίθηπα ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο,
ύδαηνο, θσηαεξίνπ, ηειεθώλνπ. (Π.Γ. 1073/81 άξζξν. 2)
Πξέπεη λα πξνβιεθζεί από ηνλ επηβιέπνληα κεραληθό θαη ηνλ Αλάδνρν ζύζηεκα γηα ηελ
απνκάθξπλζε ησλ λεξώλ κέζα από ηελ εθζθαθή (Π.Γ. 1073/81 άξζξ.6)
Πξέπεη κε νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνύ

θαη ηνπ Αλαδόρνπ λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο

αληηζηεξίμεηο ησλ πξαλώλ εθζθαθήο (ζε βάζνο κεγαιύηεξν από 2,00 κ. ε αληηζηήξημε είλαη
ππνρξεσηηθή) θαη λα πξνζηαηεπζνύλ νη εθζθαθέο πεξηκεηξηθά κε αζθαιή ηξόπν. Ο επηβιέπσλ
κεραληθόο θαη ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο ηελ θύζε ηνπ εδάθνπο, ηηο δηαζηάζεηο
ηνπ ζθάκκαηνο, ηηο δνλήζεηο από ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ, ηελ ζηάζκε ηνπ ππόγεηνπ νξίδνληα,
ηηο πηζαλέο αληιήζεηο, ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ ρξήζε ησλ γεηηνληθώλ θηηζκάησλ θαη ηελ πηζαλόηεηα
βιάβεο ηνπο από ππνρσξήζεηο πξαλώλ ή θξαδαζκνύο θ.ι.π. (Π.Γ. 1073/81 άξζξν. 2,6,9,10).
Ο επηβιέπσλ κεραληθόο θαη ν Αλάδνρνο πξέπεη λα θξνληίζεη λα αληηζηεξηρηνύλ θαηάιιεια ζηύινη,
δέλδξα, καληξόηνηρνη, παξαθείκελεο νηθνδνκέο θαη νηηδήπνηε άιιν θηλδπλεύεη λα θινληζζεί θαηά ηηο
εξγαζίεο εθζθαθήο.(Π.Γ. 1073/81 άξζξν. 5).
Ο επηβιέπσλ κεραληθόο πξέπεη λα επηζεσξεί ζπρλά ηα πξαλή ησλ εθζθαθώλ θαη ηηο αληηζηεξίμεηο
ηνπο. Οη παξαηεξήζεηο θαη νη νδεγίεο ηνπ πξέπεη λα θαηαρσξνύληαη ζην Ζκεξνιόγην Μέηξσλ
Αζθαιείαο (Π.Γ. 1073/81 άξζξν 13,113, Ν. 1396/83 άξζξ.7,8).
Ο επηβιέπσλ κεραληθόο θαη ν Αλάδνρνο δελ πξέπεη λα επηηξέπεη θνληά ζηα ρείιε ηεο εθζθαθήο
ζπγθέληξσζε θνξηίσλ, κπαδώλ, κεραλεκάησλ θ.ι.π. ρσξίο λα πάξεη ηα θαηάιιεια κέηξα.
Οη εξγαδόκελνη ζε επηθίλδπλεο ζέζεηο (θξέαηα, ειώδε εδάθε, γέθπξεο θ.ι.π.) πξέπεη λα
πξνζδέλνληαη από ζηαζεξό ζεκείν, ώζηε ζε πεξίπησζε θηλδύλνπ λα αλαζύξνληαη ακέζσο. (Π.Γ.
1073/81 άξζξ.14)
Ο επηβιέπσλ κεραληθόο

πξέπεη λα θξνληίζεη ζε εξγαζίεο ζε θξέαηα λα ππάξρνπλ κέηξα γηα

επαξθή αεξηζκό θαη πξνζηαζία από αλαζπκηάζεηο θαζώο θαη γηα θσηηζκό. (Π.Γ. 1073/81 άξζξν
17).

1.1.3

ΑζθΪιεηα εξγαδνκΫλσλ ζε δηαθέλεζε πιηθνύ.

Παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθόηεξα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε δηαθίλεζε πιηθνύ.
Ζ θόξησζε,

εθθόξησζε, ζηνίβαζε θαη κεηαθνξά πιηθνύ πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ώζηε λα κελ

θηλδπλεύνπλ άηνκα από αλαηξνπή, θαηάξξεπζε ή ζπάζηκν αληηθεηκέλσλ.(Π.Γ. 1073/81 άξζξν 85
παξ. 1)
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Πξηλ ηε θόξησζε θαη εθθόξησζε νρεκάησλ νη νδεγνί ηνπο πξέπεη λα ηα έρνπλ αζθαιίζεη, ώζηε λα
κελ θηλεζνύλ ηπραία. (Π.Γ. 1073/81 άξζξν 85 παξ. 4).
Καηά ηελ νξηδόληηα ζηνίβαζε ξάβδσλ (π.ρ. ζσιήλεο, μπιεία θ.ι.π.) πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα
ώζηε λα κελ θπιήζνπλ (Π.Γ. 1073/81 άξζξν 87 παξ. 2)
Όηαλ καθξηέο ξάβδνη ζηνηβάδνληαη θαηαθόξπθα, πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα ώζηε λα κελ
γιηζηξήζνπλ θαη πέζνπλ. (Π.Γ. 1073/81 άξζξν 87 παξ. 3).
Πνηέ δελ πξέπεη λα αθαηξνύληαη πιηθά (ζσιήλεο, μπιεία θ.ι.π.) από ηα πιάγηα ηεο ληάλαο. (Π.Γ.
1073/81 άξζξν 89 παξ. 2).
Όηαλ πνιιά άηνκα κεηαθέξνπλ βαξηά αληηθείκελα, πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειν άηνκν πνπ θάλεη
θνπκάλην. Ζ δηάηαμε ησλ κεηαθνξέσλ πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ην αλάζηεκά ηνπο θαη ηελ
θιίζε ηνπ εδάθνπο. (Π.Γ. 1073/81 άξζξν 90).
Απαγνξεύεηαη ε ξίςε πιηθώλ από ςειά, εθηόο αλ ππάξρεη επηηεξεηήο πνπ ζα θξνληίδεη λα
θξάζζεηαη ν επηθίλδπλνο ρώξνο, λα πξνζέρεη κελ πιεζηάζεη θαλείο θαη λα θαλνλίδεη πόηε ζα
αξρίζεη ε ξίςε. (Π.Γ. 1073/81 άξζξν 90).

1.1.4

ΑζθΪιεηα εξγαδνκΫλσλ ζε εξγνηαμηαθΪ - αλπςσηηθΪ κεραλάκαηα.

Παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθόηεξα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε εξγνηαμηαθάαλπςσηηθά κεραλήκαηα.
Σα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη εθζθαθείο, θνξησηέο, πξνσζεηήξεο γαηώλ,
νδνζηξσηήξεο, ηζνπεδσηέο, αλαηξεπόκελα θνξηεγά απηνθίλεηα, κπεηνληέξεο, αληιίεο εθηόμεπζεο
πγξνύ ζθπξνδέκαηνο, γεξαλνί, ειεθηξνζπγθνιιήζεηο θ.α.
Πξηλ από ηελ έλαξμε εξγαζηώλ
Ο ηερληθόο αζθάιεηαο ηνπ έξγνπ κε ηνλ επηβιέπνληα κεραληθό πξέπεη λα θξνληίδνπλ ώζηε νη
ελδείμεηο ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο όισλ ησλ κεραλεκάησλ, ζπζθεπώλ, εξγαιείσλ θ.ι.π. λα είλαη
ζηα Διιεληθά. ηα Διιεληθά επίζεο θξνληίδνπλ λα ππάξρνπλ νδεγίεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη
αζθάιεηαο.(Π.Γ. 1073/81 άξζξν 45).
Ο ηερληθόο αζθάιεηαο ηνπ έξγνπ κε ηνλ επηβιέπνληα Πνιηηηθό κεραληθό πξέπεη λα θξνληίδνπλ ώζηε
λα ππάξρνπλ πηλαθίδεο θνληά ζην ρεηξηζηήξην ησλ αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ πνπ λα γξάθνπλ ηα
δηάθνξα όξηα αζθάιεηαο ηνπ κεραλήκαηνο, όπσο κέγηζην θνξηίν, θιίζε ηεο θεξαίαο, αληίβαξν,
κέγηζηε ξνπή θ.ι.π. (Π.Γ. 1073/81 άξζξν 53).
Δπίζεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο από ηα ελαέξηα ειεθηξηθά δίθηπα πνπ ηπρόλ
ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή πνπ δνπιεύνπλ αλπςσηηθά κεραλήκαηα (π.ρ. καθξηλή ζέζε κεραλήκαηνο,
θαηέβαζκα κπνύκαο, πξνζηαηεπηηθά ζαληδώκαηα, δηαθνπή ξεύκαηνο θ.ι.π.) Πξέπεη λα θιεζεί ε
ΓΔΖ, πξηλ αθόκε αξρίζνπλ ηα έξγα, γηα λα εμεηάζεη καδί κε ηνλ Αλάδνρν θαη ηνλ επηβιέπνληα
Μεραληθό, ηη ελέξγεηεο πξέπεη λα γίλνπλ.(Π.Γ. 1073/81 άξζξα 56, 78, 79).
Ο ηερληθόο αζθάιεηαο ηνπ έξγνπ κε ηνλ επηβιέπνληα Πνιηηηθό κεραληθό πξέπεη λα ειέγμνπλ όηη
εμαζθαιίδεηαη ε επζηάζεηα ησλ αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ είηε είλαη ζε ιεηηνπξγία είηε όρη. Δπίζεο
πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ όηη ηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα ζηεξίδνληαη ζε αλζεθηηθή επηθάλεηα. (Π.Γ.
1073/81 άξζξν 54).
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Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο ν ηερληθόο αζθάιεηαο ηνπ έξγνπ κε ηνλ επηβιέπνληα Πνιηηηθό
κεραληθό πξέπεη λα ειέγμνπλ ηα άγθηζηξα, ζπξκαηόζρνηλα, αιπζίδεο θ.ι.π. Δπίζεο πξέπεη λα
ειέγμνπλ αλ ν δείθηεο επηηξεπνκέλνπ θνξηίνπ , ηα θξέλα, νη απηόκαηνη δηαθόπηεο θ.ι.π.
ιεηηνπξγνύλ ζσζηά.
Δθηόο ησλ αλσηέξσ γεληθώλ απαηηήζεσλ νη εθζθαθείο, θνξησηέο, νη πξνσζεηήξεο γαηώλ, νη
ηζνπεδσηέο, ηα θνξηεγά απηνθίλεηα, νη απηνθηλνύκελεο κπεηνληέξεο, νη «βαξέιεο», νη θνξησηέο, νη
γεξαλνί θαη νη αληιίεο ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα θέξνπλ άδεηα θπθινθνξίαο θαη λα είλαη
αζθαιηζκέλα, λα έρνπλ πεξάζεη από ηνλ πεξηνδηθό έιεγρν ΚΣΔΟ, λα θέξνπλ θηβώηην Α’ Βνεζεηώλ,
ππξνζβεζηήξα θαη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε θακπίλα πξνζηαζίαο, ερεηηθή θόξλα θαη θσηεηλό ζήκα
γηα όπηζζελ.
Υεηξηζκόο –Λεηηνπξγία
Ο ρεηξηζκόο ησλ κεραλεκάησλ πξέπεη πάληα λα γίλεηαη από άηνκα άλσ ησλ 18 εηώλ πνπ λα έρνπλ
α

εκπεηξία ή θαη άδεηα, αλ ην πξνβιέπεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία (Π.Γ. 1073/81 άξζξν 46 ).
Οη ρεηξηζηέο πξέπεη λα έρνπλ ζε θάζε ζηηγκή πιήξε νξαηόηεηα θαη επνπηεία ηεο θόξησζεο,
εθθόξησζεο, αλύςσζεο θαη κεηαθνξάο. Αλ απηό είλαη αδύλαην, ηόηε πξέπεη λα ππάξρεη έκπεηξνο
θνπκαληαδόξνο, πνπ ζα βξίζθεηαη ζε ζέζε ηέηνηα, πνπ θαη ν ρεηξηζηήο λα δηαθξίλεη θαζαξά ηηο
θηλήζεηο ηνπ, θαη ν ίδηνο δελ ζα θηλδπλεύεη από ηπρόλ πηώζε ηνπ θνξηίνπ. (Π.Γ. 1073/81 άξζξν 64).
Όηαλ ην κεράλεκα ηειεηώζεη ηελ δνπιεηά ηεο εκέξαο, πξέπεη λα αθήλεηαη εληειώο αθηλεηνπνηεκέλν
θαη ρσξίο θνξηίν. (Π.Γ. 1073/81 άξζξν 50).
Απαγνξεύεηαη λα θπθινθνξνύλ θνξηία πάλσ από ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ή ζπγθέληξσζεο
πξνζσπηθνύ. Δπίζεο νη ρεηξηζηέο, όηαλ θεύγνπλ από ην κεράλεκα, απαγνξεύεηαη λα αθήλνπλ ην
θνξηίν αλπςσκέλν.(Π.Γ. 1073/81 άξζξν 66)
Απαγνξεύεηαη λα αθήλνληαη ηα θνξηία λα πέθηνπλ ειεύζεξα ή λα κέλνπλ αησξνύκελα πάλσ από ην
άγθηζηξν αλάξηεζεο.
Σν βάξνο ηνπ πξνο αλύςσζε θνξηίνπ δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ην επηηξεπόκελν όξην αζθαιείαο.
Σν θνξηίν πξέπεη λα θαηαλέκεηαη νκνηόκνξθα θαη ε αλάξηεζε λα είλαη αζθαιήο.
πληήξεζε-έιεγρνη.
Σα αλπςσηηθά κεραλήκαηα θάζε θνξά πνπ αιιάδνπλ ζέζε θαη πξηλ αθόκε αξρίζνπλ λα δνπιεύνπλ
πξέπεη λα ειέγρνληαη. Πξέπεη επίζεο λα πεξλνύλ από γεληθό έιεγρν κία θνξά ηνπιάρηζηνλ ηνλ
ρξόλν. Οη παξαπάλσ έιεγρνη πξέπεη λα θαηαρσξνύληαη ζην Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο.(Π.Γ.
1073/81 άξζξν 67).
Όηαλ θάπνην κεράλεκα πξόθεηηαη λα επηζθεπαζζεί, θαζαξηζζεί ή ξπζκηζζεί πξέπεη λα βγαίλεη εθηόο
ιεηηνπξγίαο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε αθηλεζία ηνπ. Κεξαίεο, θάδνη θ.ι.π. πξέπεη λα θαηεβάδνληαη θαη
ζηεξεώλνληαη. (Π.Γ. 1073/81 άξζξν 48).
Σα

ζπξκαηόζρνηλα πξέπεη λα επηζεσξνύληαη ηαθηηθά θαη λα θαηαρσξνύληαη νη έιεγρνη ζην

Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθαιείαο (Π.Γ. 1073/81 άξζξα 60ηε , 60ηδ θαη 113).
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1.1.5

ΑζθΪιεηα εξγαδνκΫλσλ ζε ηθξηώκαηα-μπινηύπνποθ.ι.π.

Παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθόηεξα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ηθξηώκαηαμπινηύπνποθ.ι.π..
Ο επηβιέπσλ ηνπ έξγνπ ζα κεξηκλά ώζηε ηα ηθξηώκαηα ηνπ έξγνπ θαη νη μπιόηππνη λα
θαηαζθεπάδνληαη από εηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο θαη κε πιηθά αλζεθηηθά θαη θαιά ζπληεξεκέλα. Σα
κεηαιιηθά ηθξηώκαηα ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ
θαηαζθεπήο ηνπο. (Π.Γ. 778/80 άξζξν 4, 5, 7, 9, 13, 15).
Ο επηβιέπσλ κεραληθόο θαη ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ειέγρνπλ ηα ζηαζεξά ηθξηώκαηα πξηλ αθόκε
αξρίζνπλ νη εξγαζίεο ζ απηά θαη λα εθδίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε. Ζ βεβαίσζε απηή ζεσξείηαη από
ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο θαη ν αξηζκόο ηεο γξάθεηαη ζην Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθαιείαο. (Π.Γ.
778/80 άξζξν 3 παξ. 2 & Π.Γ. 1073/81 άξζξν 113).
Σα ηθξηώκαηα πξέπεη θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ λα είλαη πιήξε. Γειαδή απαγνξεύεηαη ε
κεξηθή απνζπλαξκνιόγεζε ηνπο (π.ρ. αθαίξεζε καδεξηώλ δαπέδνπ ή θνππαζηώλ θ.ι.π.) (Π.Γ.
778/80 άξζξν 3 παξ. 4).
Κάζε ζηαζεξή ζθαισζηά πξέπεη λα «δέλεηαη» κε ην ηερληθό κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε
ζπζηήκαηα θαη πιηθά. Έηζη εμαζθαιίδεηαη από ηπρόλ νξηδόληηεο κεηαθηλήζεηο.(Π.Γ. 778/80 άξζξν 10
& 13 παξ. 4).
Μεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηα ζεκεία έδξαζεο ησλ νξζνζηαηώλ, ηδηαίηεξα όηαλ ε έδξαζε
γίλεηαη ζην έδαθνο ή ζε θαηαζθεπή επηδεθηηθή παξακόξθσζεο. Πξόρεηξεο εδξάζεηο ζε πέηξεο,
ηζηκεληόιηζνπο, κπάδα, θεθιηκέλεο επηθάλεηεο θ.ι.π. απαγνξεύνληαη. Οη ζέζεηο έδξαζεο ζα
πξνζηαηεύνληαη από απόηνκε εθθόξησζε πιηθώλ πιεζίνλ ηνπο.(Π.Γ. 778/80 άξζξν 5).
Σν πγξό ζθπξόδεκα κπνξεί λα εμαζθήζεη πνιύ κεγάιεο νξηδόληηεο δπλάκεηο, εάλ ξηρζεί πνιύ
γξήγνξα, θπξίσο ζε ηνηρώκαηα θαη θνιώλεο, πνπ γίλνληαη αθόκε κεγαιύηεξεο όηαλ ην ζθπξόδεκα
δνλείηαη, νπόηε ππάξρεη θίλδπλνο λα ζπάζνπλ ηα δεζίκαηα ησλ θαινππηώλ. Γη απηό ν ζθειεηόο ησλ
ηθξησκάησλ θαη ησλ μπινηύπσλ ζα είλαη ηζρπξόο θαη άθακπηνο, αλζεθηηθόο ηόζν ζηα θαηαθόξπθα
θνξηία όζν θαη ζε νξηδόληηεο σζήζεηο. Ζ ζύλδεζε ησλ νξηδόληησλ θαη θαηαθόξπθσλ ζηνηρείσλ ζα
γίλεηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Π.Γ. 778/80 άξζξα 4 κέρξη θαη 16 θαη ζα εληζρύεηαη κε
ππθλή δηάηαμε δηαγσλίσλ ξάβδσλ «ρηαζηί» (ηηξαληώλ).
Σα πέξαηα ησλ μπινηύπσλ θαη πιαθώλ, ηα αλνίγκαηα θαη ηα δάπεδα εξγαζίαο ησλ ηθξησκάησλ ζα
αζθαιίδνληαη κε πξνζσξηλό, αιιά αλζεθηηθό ηξόπν, γηα πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από πηώζεηο.
Σα ζηνηρεία ηνπ πεξηθξάγκαηνο (δηπινζαλίδα θνππαζηήο, ζσξάθην θαη ζαλίδα κεζνδηαζηήκαηνο)
ζα ζηεξίδνληαη αζθαιώο π.ρ. ζηνπο νξζνζηάηεο ηνπ μπινηύπνπ θαη ηνλ μπιόηππν ησλ πεξηκεηξηθώλ
ζηύισλ. (Π.Γ. 778/80 άξζξν 9, 13, 15, 20 & Π.Γ. 1073/81 άξζξν 40).
Σν δάπεδν εξγαζίαο ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 60 εθ. Σν πιάηνο απηό
όκσο απμάλεηαη αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπ δαπέδνπ θαη κπνξεί λα θζάζεη θαη ην 1,50 κ. (Π.Γ.
1073/81 άξζξν 34).
Απαγνξεύεηαη ε ππεξθόξησζε ησλ δαπέδσλ εξγαζίαο ησλ ηθξησκάησλ. Γη απηό πξέπεη λα ππάξρεη
ζπλερήο επίβιεςε από ηνλ Αλάδνρν ή ηνλ ππεξγνιάβν.(Π.Γ. 778/80 άξζξν 9 παξ. 1ζ).
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Σα καδέξηα πνπ απνηεινύλ ην δάπεδν εξγαζίαο δελ πξέπεη λα αθήλνπλ θελά κεηαμύ ηνπο. Δπίζεο
ην θελό κεηαμύ δαπέδνπ θαη νηθνδνκήο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξν από 30 εθ. (Π.Γ. 778/80
άξζξν 9 παξ. 1γ & ε).
Όια ηα θαηαθόξπθα θαη νξηδόληηα αλνίγκαηα πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε πηώζε ζα
θαιύπηνληαη ή ζα πεξηθξάζζνληαη επηκειώο θαη αζθαιώο. Ζ πεξηκεηξηθή πεξίθξαμε ζα έρεη ύςνο
1,00 κ. ηνπιάρηζηνλ θαη ζα δηαζέηεη αλζεθηηθή θνππαζηή, ζσξάθην (ζνβαηεπί) θαη παξάιιειε
ζαλίδα ζην κεζνδηάζηεκα.
Οη εξγαδόκελνη ζηελ πεξηνρή πέξαηνο ησλ μπινηύπσλ θαη πιαθώλ θαηά ην θαινύπσκα ή ην
μεθαινύπσκα, ηελ ηνπνζέηεζε νπιηζκνύ, ηελ δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηηο βνεζεηηθέο
εξγαζίεο, εθόζνλ δελ πθίζηαηαη πξνζηαηεπηηθό πξνζηέγαζκα (ζθάθε) ή πεξίθξαγκα, ζα θέξνπλ
εηδηθέο δώλεο αζθαιείαο θαη ζα εξγάδνληαη θαηά δεύγε. (Π.Γ. 1073/81 άξζξν 107).
Οη θαηαζθεπαδόκελεο ξάκπεο ζα έρνπλ κέγηζηε θιίζε 30ν (πεξίπνπ ½ θαηαθόξπθν πξνο
νξηδόληην), ειάρηζην πάρνο 60 εθ. θαη ζα δηαζέηνπλ αληηνιηζζεηηθή πξνζηαζία (περάθηα 4Υ2,5 εθ.
αλά 35 εθ.) θαη ζηεζαίν αζθαιείαο.(Π.Γ. 1073/81 άξζξν 38).
Απαγνξεύεηαη ε δηαθίλεζε νπιηζκώλ ή ζηνηρείσλ ηνπ μπινηύπνπ από άηνκν ζε άηνκν (ζύζηεκα
«πάζαο»).
Οη πξνζβάζεηο γηα ηελ άλνδν θαη θάζνδν ζηα ηθξηώκαηα θαη ηνπο μπινηύπνπο πξέπεη λα
θαηαζθεπάδνληαη θαη λα δηαηεξνύληαη αζθαιείο.
Απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε θηλεηώλ ηθξησκάησλ (θαβαιέησλ).
Απαγνξεύεηαη ην πιεζίαζκα ειεθηξηθώλ αγσγώλ ηεο ΓΔΖ από πξνζσπηθό πνπ θξαηάεη καθξηά
κεηαιιηθά αληηθείκελα(ξάβδνπο νπιηζκνύ θ.ι.π.).
Απαγνξεύεηαη νη κεηαθηλήζεηο αηόκσλ θάησ από ηνλ μπιόηππν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ζθπξνδέηεζεο.
Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη αληιία ν ζσιήλαο έγρπζεο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην πην ρακειό ζεκείν ώζηε
λα απνθεύγεηαη λα πέζεη πιηθό πάλσ ζηνπο εξγαδόκελνπο.
Ο ρεηξηζηήο ηεο αληιίαο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνο θαη λα επηθνηλσλεί ζπλερώο θαη
κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ.
Ο ρεηξηζηήο ηεο αληιίαο πξέπεη λα πξνζέρεη ζηελ θίλεζε ηνπ βξαρίνλα ηεο αληιίαο λα κελ
αθνπκπήζεη θνληά ζε θαιώδηα ειεθηξηθνύ.
Ζ κεηαθνξά θαη αλάξηεζε ησλ ξάβδσλ ησλ ραιύβσλ νπιηζκνύ ή ησλ πιεγκάησλ απαηηεί ηδηαίηεξε
θξνληίδα όπσο νη δεζκίδεο νπιηζκνύ πξέπεη λα έρνπλ αλάινγεο ζηδεξέληεο δέζηξεο γηα ην
ζακπάληαζκα θαη ην βάξνο πνπ αλπςώλεηαη λα κελ μεπεξλά ην κέγηζην ηνπ γεξαλνύ.
Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθαιείαο (Π.Γ. 1073/81 άξζξα 60ηε , 60ηδ θαη 113).

1.1.6

ΑζθΪιεηα εξγαδνκΫλσλ ζε εξγαζέεο νδνζηξσζέαο

Οη εξγαζίεο νδνζηξσζίαο ζα εθηειεζηνύλ κε θνξησηέο, εθζθαθείο, πξνσζεηέο, νδνζηξσηήξεο,
ηζνπεδσηέο θαη θνξηεγά αλαηξεπόκελα. Όινο ν ηδηόθηεηνο θηλεηόο εμνπιηζκόο ηεο εηαηξείαο, πιηθά
θαη εξγαιεία είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα, αζθαιηζκέλα θαη δηαηεξεκέλα ζε θαιή θαηάζηαζε.
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Οη ρεηξηζηέο θξνληίδνπλ ώζηε ηα κεραλήκαηα θαη ηα νρήκαηα πνπ ρεηξίδνληαη λα επηζεσξνύληαη θαη
λα ζπληεξνύληαη ζσζηά, ππάξρεη ην δειηίν θαηαιιειόηεηαο θάζε κεραλήκαηνο ην νπνίν ειέγρεηαη
θαη αλαζεσξείηαη θαζώο θαη ην δειηίν ζπληήξεζεο ην νπνίν ελεκεξώλεηαη από ην ζπληεξεηή ηνπ
εξγνηαμίνπ.
Οη ρώξνη εξγαζίαο δηακνξθώλνληαη έηζη, ώζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθνί, αζθαιείο,
πξνζπειάζηκνη θαη ε επηινγή ησλ κεραλεκάησλ γίλεηαη πάληα κε ηερληθά θξηηήξηα από ηνλ
ππεύζπλν εξγνηαμίνπ. Σα κεραλήκαηα είλαη εθνδηαζκέλα κε ερεηηθό θαη θσηεηλό ζήκα θαηά ηελ
νπηζζνδξόκεζε θαη δηαζέηνπλ ππξνζβεζηήξα. Ζ ρξήζε ηνπο ζα γίλεηαη κόλν από ρεηξηζηέο πνπ
θαηέρνπλ ηελ θαηάιιειε άδεηα.
Γηα ηελ πξνθύιαμε ησλ εξγαδνκέλσλ από ηελ παξαγόκελε ζθόλε, γίλεηαη ηαθηηθό θαηάβξεγκα θαη
ρξήζε κάζθαο ζθόλεο.
Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, όινο ν ηδηόθηεηνο θηλεηόο εμνπιηζκόο ηεο εηαηξείαο, πιηθά θαη εξγαιεία
είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα, αζθαιηζκέλα θαη δηαηεξεκέλα ζε θαιή θαηάζηαζε. Πην αλαιπηηθά:
Φνξηεγά απηνθίλεηα
Κάζε απηνθίλεην ηεο Δηαηξείαο:


θέξεη άδεηα ηεο εηαηξείαο θαη είλαη αζθαιηζκέλν



Έρεη πεξάζεη ηνλ πεξηνδηθό έιεγρν ηνπ ΚΣΔΟ



θέξεη θηβώηην Α΄ Βνεζεηώλ



θέξεη ππξνζβεζηήξα



είλαη εθνδηαζκέλν κε θακπίλα πξνζηαζίαο, κε ερεηηθή θόξλα θαη θσηεηλό ζήκα θαηά ηελ
όπηζζελ



έρεη δειηίν θαηαιιειόιεηαο ην νπνίν ειέγρεηαη θαη αλαζεσξείηαη θαζώο θαη δειηίν ζπληήξεζεο
ην νπνίν ελεκεξώλεηαη από ην ζπληεξεηή ηνπ ζπλεξγείνπ

Ο νδεγόο ηνπ απηνθηλήηνπ θέξεη ηελ επζύλε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο θαη ελεκεξώλεη
ππεύζπλα άηνκα ηνπ ζπλεξγείνπ γηα ηπρόλ επηζθεπέο. Γίλεηαη ηαθηηθόο έιεγρνο ζηα θξέλα, ηελ
θόξλα, ηα θώηα ηνπο παινθαζαξηζηήξεο θαη ηα ινηπά ζπζηήκαηα αζθάιεηαο. Γέλνληαη κε αζθάιεηα
ηα θνξηία πξηλ μεθηλήζεη ην όρεκα. Απαγνξεύεηαη λα πεδάλε από νρήκαηα ή λα αλεβαίλνπλ όηαλ
απηά δελ έρνπλ ζηακαηήζεη ηειείσο. Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα όηαλ γίλεηαη αλεθνδηαζκόο ζε
θαύζηκα θαη ε κεραλή πξέπεη λα είλαη πάληα ζβεζηή.
Απαγνξεύεηαη ε θόξησζε ησλ νρεκάησλ πεξηζζόηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν θαζώο θαη ε
ρξήζε απηώλ γηα άιιεο εξγαζίεο απ’ απηέο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί.

Λνηπόο εμνπιηζκόο
Κάζε έλα από ηα πξναλαθεξζέληα κεραλήκαηα γηα ηηο εξγαζίεο νδνζηξσζίαο:


θέξεη άδεηα ηεο εηαηξείαο θαη είλαη αζθαιηζκέλν



έρεη πεξάζεη ηνλ πεξηνδηθό έιεγρν ηνπ ΚΣΔΟ



θέξεη θηβώηην Α΄ Βνεζεηώλ



θέξεη ππξνζβεζηήξα
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είλαη εθνδηαζκέλν κε θακπίλα πξνζηαζίαο, κε ερεηηθή θόξλα θαη θσηεηλό ζήκα θαηά ηελ
όπηζζελ

έρεη δειηίν θαηαιιειόηεηαο ην νπνίν ειέγρεηαη θαη αλαζεσξείηαη θαζώο θαη δειηίν ζπληήξεζεο ην
νπνίν ελεκεξώλεηαη από ην ζπληεξεηή ηνπ ζπλεξγείνπ

1.1.7

ΑζθΪιεηα εξγαδνκΫλσλ ζε εξγαζέεο αζθαιηηθώλ

ρεηηθά κε ηελ αζθαιηόζηξσζε ρξεζηκνπνηνύληαη επηπιένλ νρήκαηα ηύπνπ θέληεξαι (FEDERAL)
θαη θίληζεξ (FINISHER) γηα ηα νπνία ηζρύνπλ ηα ίδηα κε παξαπάλσ.
Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηώζεηο αζθαιηνθνπήο ν ρεηξηζηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ αθόινπζν πξνζσπηθό
εμνπιηζκό αζθάιεηαο:
1. πξνζηαηεπηηθό θξάλνο
2. γάληηα εξγαζίαο
3. παπνύηζηα αζθαιείαο
4. αληαλαθιαζηηθό επελδπηή
5. σηαζπίδεο γηα πξνζηαζία από ηνλ ζόξπβν
εκεηώλεηαη όηη:


Οη ηκάληεο θηλήζεσο ηνπ ηξνρνύ θνπήο πξέπεη λα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθό θαπάθη.



Ο θηλεηήξαο ηνπ αζθαιηνθόπηε λα θέξεη εμάηκηζε γηα ηε κείσζε ζνξύβνπ



Ο δίζθνο ηνπ αζθαιηνθόπηε πξέπεη λα θέξεη πξνθπιαθηήξα ζε όιε ηελ πεξίκεηξν ηνπ εθηόο
ηνπ ζεκείνπ θνπήο ηεο αζθάιηνπ



Πξέπεη λα ππάξρνπλ θώλνη αλά 3,5κ. γηα ηελ παξάθακςε ηεο θπθινθνξίαο θαη γηα όιν ην κήθνο
ηεο αζθαιηνθνπήο

Ζ παξαπάλσ απόζηαζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα δξόκνπο κε ηαρύηεηεο κεγαιύηεξεο ησλ
70ρικ/ώξα.

1.1.8

ΑζθΪιεηα εξγαδνκΫλσλ ζε εξγαζέεο ειεθηξνζπγθόιιεζεο

Παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθόηεξα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε εξγαζίεο
ειεθηξνζπγθόιιεζεο.
Γελ επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηώλ ειεθηξνζπγθόιιεζεο, ρσξίο ν ηερλίηεο λα θνξάεη ηελ κάζθα
ή ηα εηδηθά γπαιηά κε απνξξνθεηηθά ηδάκηα.
Ζ θαηάιιειε ζηνιή εξγαζίαο ηνπ ειεθηξνζπγθνιιεηνύ είλαη ε δεξκάηηλε πνδηά θαη γθέηεο θαη
δεξκάηηλα καθξηά γάληηα εηδηθώλ πξνδηαγξαθώλ.
Καηά ηελ ειεθηξνζπγθόιιεζε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πξνζηαηεπηηθά παξαπεηάζκαηα γηα λα
πξνθπιάζζνληαη νη δηπιαλνί εξγάηεο ή νη πεξαζηηθνί από ην ειεθηξηθό ηόμν.
Σα θαιώδηα θαη νη ζύλδεζκνη πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα είλαη αζθαιώο
ηνπνζεηεκέλα θαη ζηελ ζσζηή ζέζε.
Ζ ζπζθεπή ειεθηξνζπγθόιιεζεο, ν πάγθνο εξγαζίαο θαη ην επεμεξγαδόκελν αληηθείκελν πξέπεη λα
είλαη ζσζηά γεησκέλα.
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Ζ ηζηκπίδα ηνπ ειεθηξνδίνπ πξέπεη λα είλαη πιήξσο κνλσκέλε θαη ηνπνζεηεκέλε πάληνηε πάλσ ζε
γεησκέλε επηθάλεηα, όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη.
Όηαλ ην έδαθνο είλαη πγξό πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη δάπεδν από κνλσηηθό πιηθό.
Πξέπεη λα ππάξρεη θαιόο εμαεξηζκόο ζηνλ ρώξν ειεθηξνζπγθόιιεζεο.
Να απνθεύγνληαη νη ζπγθνιιήζεηο θνληά ζε εύθιεθηα πιηθά.
Απαγνξεύνληαη απζηεξά νη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο ζε θιεηζηά δνρεία ή δεμακελέο πνπ πεξηείραλ
εύθιεθηα πιηθά, εθηόο αλ έρνπλ θαζαξηζζεί κε ρξήζε αηκώλ ή κε βξαζκό ή αλ γεκίζηεθαλ κε
αδξαλέο αέξην θαη ζηελ ζπλέρεηα ειέγρζεθαλ θαη πηζηνπνηήζεθε όηη είλαη αζθαιή γηα λα γίλνπλ
εξγαζίεο ζ απηά.
Σα θαιώδηα ηεο ειεθηξνζπγθόιιεζεο πνπ ζέξλνληαη πάλσ ζην δάπεδν πξέπεη λα είλαη καθξηά
από δηόδνπο θαη δηαδξόκνπο θπθινθνξίαο. Σα θαιώδηα πξέπεη λα ζηεξεώλνληαη ζε ςειά ζεκεία
όπνπ απηό είλαη δπλαηόλ.
Όηαλ γίλνληαη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο ζε θηγθιηδώκαηα εμσζηώλ ή ζε κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο ν
εξγαδόκελνο πξέπεη λα θνξάεη δώλε αζθαιείαο θαη πξνζηαηεπηηθό θξάλνο.

1.1.9

ΑζθΪιεηα εξγαδνκΫλσλ ζε εξγαζέεο κε ειεθηξηθΪ κεραλάκαηα.

Παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθόηεξα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε εξγαζίεο κε ειεθηξηθά
κεραλήκαηα.
Πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί νπνηνδήπνηε θνξεηό ειεθηξηθό κεράλεκα πξέπεη λα ειεγρζεί αλ είλαη ζσζηά
γεησκέλν, εθηόο αλ έρεη δηπιή κόλσζε θαη δελ ρξεηάδεηαη γείσζε. ηελ πεξίπησζε απηή έρεη ην
εηδηθό ζήκα.
Πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί έλα ειεθηξηθό κεράλεκα πξέπεη λα ειεγρζεί αλ ην πεξίβιεκά ηνπ έρεη ππνζηεί
δεκηέο. Αλ έρεη ππνζηεί θάπνηα θζνξά, δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη. Δπίζεο δελ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη κεράλεκα πνπ ρηππάεη.
Όια ηα θαιώδηα, νη πξίδεο θαη νη ζύλδεζκνη πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ε
ζπλδεζκνινγία ηνπο λα είλαη ζσζηή. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κεράλεκα κε ζπαζκέλεο
πξίδεο.
Σν κεράλεκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ζσζηή ηάζε ιεηηνπξγίαο, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο
πηλαθίδαο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Σν θαιώδην ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα είλαη αξθεηά καθξύ ώζηε λα θζάλεη ζηελ ζέζε εξγαζίαο ρσξίο
ηέλησκα.
Σα θαιώδηα δελ πξέπεη λα ζέξλνληαη ζην δάπεδν. Μπνξεί λα ππνζηνύλ θζνξά ή λα ζθνληάςεη
θάπνηνο πάλσ ηνπο.
Ο εξγαδόκελνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ειεθηξηθά κεραλήκαηα πξέπεη λα κελ ζηέθεηαη πνηέ πάλσ ζε
πγξή επηθάλεηα, ηα δε ειεθηξηθά κεραλήκαηα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ζηεγλά θαη θαζαξά.
Σα θνξεηά ειεθηξηθά κεραλήκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλνλ γηα ηνλ ζθνπό πνπ έρνπλ
ζρεδηαζζεί.
Γελ επηηξέπεηαη πνηέ λα ζπλδέεηαη έλα θνξεηό ειεθηξηθό κεράλεκα ζε πξίδα θσηηζκνύ.
Γελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θζαξκέλα ή θαηεζηξακκέλα κεραλήκαηα.
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Σα θνξεηά ειεθηξηθά κεραλήκαηα, όηαλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη, πξέπεη λα βγαίλνπλ από ηελ πξίδα.
Σα ειεθηξηθά κεραλήκαηα πξέπεη λα επηζεσξνύληαη θαη λα ζπληεξνύληαη θαλνληθά από εηδηθό.

1.2 ΜΫζα αηνκηθάο πξνζηαζέαο (ΜΑΠ)
Γηα ηελ αζθάιεηα όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 396/94, επηβάιιεηαη ε πηζηή
εθαξκνγή ησλ παξαθάησ νδεγηώλ.
Οη εξγαδόκελνη ζην εξγνηάμην, αλεμάξηεηα από ηελ εξγαζία πνπ θάλνπλ, πξέπεη λα θνξνύλ πάληα
πξνζηαηεπηηθά θξάλε. (Π.Γ. 1073/81 άξζξν 103)
Οη εξγαδόκελνη απαγνξεύεηαη λα θνξνύλ ζαγηνλάξεο, πέδηια, παπνύηζηα κε ηαθνύλη, πάληλα θαη
γεληθά αθαηάιιεια παπνύηζηα. Πξέπεη λα θνξνύλ παπνύηζηα ηύπνπ άξβπιν, κε γεξή θαη
αληηνιηζζεηηθή ζόια θαη ζθιεξή άλσ επηθάλεηα γηα πξνζηαζία από πηώζεηο βαξέσλ
αληηθεηκέλσλ.(Π.Γ. 1073/81 άξζξν 106).
Οη εξγαδόκελνη δελ πξέπεη λα θνξνύλ ξνύρα πνπ πξνεμέρνπλ (δώλεο, γξαβάηεο, καληήιηα ιαηκνύ,
αιπζίδεο, ηαπηόηεηεο ρεξηνύ, δαθηπιίδηα θ.ι.π.) θαη γεληθά θαλέλα εμάξηεκα έλδπζεο πνπ θηλδπλεύεη
λα «πηαζηεί» θαη λα πξνθαιέζεη αηύρεκα.(Π.Γ. 1073/81 άξζξν 108).(Π.Γ. 1073/81 άξζξν 103, 106,
108).
Οη εξγαδόκελνη ζηηο ζέζεηο, πνπ δελ ππάξρεη άιινο ηξόπνο πξνζηαζίαο από ηελ πηώζε
ρξεζηκνπνηνύληαη δώλεο αζθαιείαο.(Π.Γ. 1073/81 άξζξν 107).
Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θνξνύλ δεξκάηηλα γάληηα όηαλ εθηεινύλ εξγαζίεο ρεηξηζκνύ θνθηεξώλ ή
κπηεξώλ αληηθεηκέλσλ γηα λα πξνζηαηεύνληαη ηα δάθηπια θαη ηα ρέξηα από θνςίκαηα, ηξππήκαηα
θαη ηξαπκαηηζκνύο γεληθά. .(Π.Γ. 1073/81 άξζξν 105)
Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θνξνύλ ιαζηηρέληα γάληηα ειεθηξνιόγσλ (ηύπνπ ΓΔΖ) όηαλ εξγάδνληαη
ζε θπθιώκαηα ππό ηάζε.(Π.Γ. 1073/81 άξζξν 105)
Οη εξγαδόκελνη ζε εξγαζίεο θνπήο κε ζπζθεπή νμπγόλνπ-αζεηηιίλεο ή ειεθηξνζπγθόιιεζεο πξέπεη
λα θνξνύλ εηδηθά γπαιηά γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ζηα κάηηα. .(Π.Γ. 1073/81 άξζξν 105)
Οη εξγαδόκελνη ζε ρώξνπο θαη νη ρεηξηδόκελνη κεραλήκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ κεγάιν ζόξπβν
(θνκπξεζέξ θ.ι.π.) πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη κε σηαζπίδεο.
Οη εξγαδόκελνη νθείινπλ λα θνξνύλ πάληα όια ηα απαηηνύκελα είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ
εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο. Δπίζεο νη εξγαδόκελνη νθείινπλ λα δηαηεξνύλ θαζαξά θαη ζε θαιή
θαηάζηαζε ηα αηνκηθά ηνπο κέζα πξνζηαζίαο, λα θξνληίδνπλ λα ηα αιιάδνπλ όηαλ παξνπζηάδνπλ
θζνξά θαη λα ηα απνζεθεύνπλ ζε θαηάιιειν κέξνο (ηκαηηνζήθεο) γηα λα κελ θαηαζηξέθνληαη.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη αληηζηνίρσο λα δηαζέηεη όια ηα απαξαίηεηα είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε
ηθαλνπνηεηηθά απνζέκαηα ζηελ θεληξηθή απνζήθε ηνπ εξγνηαμίνπ.(Π.Γ. 1073/81 άξζξν 109 παξ. 1)
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1.3 ΖΜΑΝΖ
Γεληθά γηα όιεο ηηο εξγαζίεο νδνπνηίαο πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη θαηάιιειεο πηλαθίδεο αλαγγειίαο
θηλδύλνπ θαη ύπαξμεο εξγαζηώλ κπξνζηά από ηα κέησπα εξγαζίαο. Όια ηα κέζα ζήκαλζεο, ηα
νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο ΠΣΠ «ήκαλζε εθηεινύκελσλ έξγσλ ζε νδνύο εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ (ΦΔΚ
589Β/30-6-1980)» θαη ΠΣΠ «ήκαλζε εθηεινύκελσλ έξγσλ ζε νδνύο εληόο θαηνηθεκέλσλ
πεξηνρώλ (ΦΔΚ 121Β/23-3-1983)», ζα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηελ
πνηόηεηα θαη ηελ εκθάληζή ηνπο ώζηε λα είλαη επδηάθξηηα από ηνπο νδεγνύο.

1.4 Ππξνπξνζηαζέα-Ππξόζβεζε
Πξόιεςε Ππξθαγηέο
Απαγνξεύεηαη ζηνπο εξγαδόκελνπο ην θάπληζκα θαη ην άλακκα θσηηάο ή ε εθηέιεζε εξγαζίαο πνπ
πξνθαιεί ππεξζέξκαλζε ή ζπηλζήξα κέζα ζε πεξηνρέο ηνπ εξγνηαμίνπ ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ
ζρεηηθέο νδεγίεο θαη γεληθά ζε ρώξνπο όπνπ ππάξρνπλ εύθιεθηα πιηθά.
Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε γπκλήο θιόγαο ή νπνηαδήπνηε εξγαζία πξνθαιεί ζπηλζήξα, θιόγα ή
ζεξκόηεηα ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ ππεύζπλνπ εξγνδεγνύ.
Οη ρώξνη εξγαζίαο ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη θαζαξνί, δειαδή ζα πξέπεη λα απνκαθξύλνληαη
ακέζσο όια ηα ζθνππίδηα θαη ηα εύθιεθηα πιηθά όπσο ιάδηα, ζηνππηά, ραξηηά, πθάζκαηα, μύια
θ.ι.π.
Πξέπεη λα ππάξρεη πάληνηε έμνδνο ειεύζεξε θαη ρσξίο εκπόδηα, γηα άκεζε απνκάθξπλζε, ζε
πεξίπησζε πνπ θηλδπλεύεη ε δσή θάπνηνπ από ππξθαγηά.
Καηαπνιέκεζε θσηηάο
Σν πιηθό θαηαπνιέκεζεο θσηηάο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλά πάζα ζηηγκή. Πξέπεη ινηπόλ λα
παξακέλεη πάληα ειεύζεξν θαη λα είλαη πξνζηηό. Σν πιηθό απηό πξννξίδεηαη απζηεξά γηα ρξήζε
κόλν ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε ρξεζηκνπνίεζε όισλ ησλ δηαηεζεηκέλσλ
κέζσλ αληηκεηώπηζεο ππξθαγηάο γηα άιινπο ζθνπνύο εθηόο εθείλσλ γηα ηνπο νπνίνπο
πξννξίδνληαη.
Σα ππάξρνληα κέζα θαηάζβεζεο ππξθαγηάο ζην εξγνηάμην πξέπεη λα είλαη ππξνζβεζηήξεο CO2
γηα θαηάζβεζε ζηεξεώλ, πγξώλ, αεξίσλ θαπζίκσλ θαη ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ππξνζβεζηήξεο
ζθόλεο γηα θαηάζβεζε ζηεξεώλ, πγξώλ, αεξίσλ θαπζίκσλ, άκκνο γηα θαηάζβεζε ζηεξεώλ ή πγξώλ
θαπζίκσλ θαη ηέινο ζθαπάλεο θαη θηπάξηα.
Γηα λα αληηκεησπηζζεί ε ππξθαγηά πξέπεη λα είλαη γλσζηά ζηνπο εξγαδόκελνπο ηα ππξνζβεζηηθά
κέζα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ρώξν εξγαζίαο, ε ζέζε όπνπ επξίζθνληαη, γηα πνηεο ππξθαγηέο είλαη
θαηάιιεια θαη πσο ρξεζηκνπνηνύληαη.
Γηα λα αληηκεησπηζζεί ππξθαγηά ζε ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ππό ηάζε ή ζε πγξά θαύζηκα νη
εξγαδόκελνη απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ππξνζβεζηήξεο λεξνύ θαη γεληθά λεξό.
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Γηα λα κελ επεθηαζεί ε ππξθαγηά νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θάλνπλ απνςίισζε ηνπ ρώξνπ ηνπ
εξγνηαμίνπ θαη δηαηεξνύλ ηνλ ρώξν θαζαξό από ραξηηά θαη άιια εύθιεθηα πιηθά.
Σν λεξό ζα ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο εξγαδόκελνπο γηα θαηάζβεζε θσηηάο ζε ζηεξεά θαη ηδίσο
ειαθξά ζηεξεά πιηθά όπσο ραξηηά, ρόξηα, ζηνππηά θ.ι.π. όπνπ θαιόλ είλαη λα απνθεύγεηαη ε
ρξήζε ππξνζβεζηήξσλ ζθόλεο ή ππξνζβεζηήξσλ CO2.
Οδεγίεο επέκβαζεο ζε πεξίπησζε θσηηάο.
Δάλ θάπνηνο εξγαδόκελνο

αληηιεθζεί θσηηά ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν εληόο θαη εθηόο ησλ

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ην ηκήκα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
επξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζην ζεκείν ηεο θσηηάο, ην πξνζσπηθό ππξαζθάιεηαο θαη ηνλ θύιαθα θαη
ηειεθσληθά ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία (199) θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνζπαζήζεη λα ζβήζεη ή λα
πεξηνξίζεη όζν είλαη δπλαηόλ ηελ θσηηά ρξεζηκνπνηώληαο όια ηα θαηάιιεια γηα ηελ πεξίπησζε
ππξνζβεζηηθά κέζα.
Όιεο νη ελέξγεηεο επέκβαζεο πξέπεη λα θαηεπζύλνληαη από ηνλ εξγνηαμηάξρε ή από ηνλ ππεύζπλν
βάξδηαο.
1.5 ρΫδην αληηκεηώπηζεο αηπράκαηνο
Ο επηθεθαιήο εξγνδεγόο θάζε βάξδηαο εξγαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηερληθό αζθαιείαο πξέπεη
λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ, όπσο απηά
αλαθέξνληαη παξαθάησ.
ε θάζε εξγαηηθό αηύρεκα πξνζθέξνληαη νη πξώηεο βνήζεηεο από ην θαξκαθείν, πνπ είλαη
ηνπνζεηεκέλν ζε πξνζηηό ζεκείν, ην νπνίν κε κέξηκλα ηνπ Αλαδόρνπ, πεξηέρεη πάληα επαξθείο
πνζόηεηεο θαξκαθεπηηθώλ εηδώλ. (Π.Γ. 1073/81 άξζξν 110 παξ.1).
Αλ ν ηξαπκαηηζκόο είλαη ζνβαξήο κνξθήο ν ηξαπκαηηζκέλνο πξέπεη λα κεηαθεξζεί κε κέξηκλα ηνπ
Αλαδόρνπ ή ηνπ Σερληθνύ Αζθαιείαο ζην πιεζηέζηεξν ηαηξείν ηνπ ΗΚΑ ή Κέληξν Τγείαο ή Γεληθό
Ννζνθνκείν, νη δηεπζύλζεηο ησλ νπνίσλ είλαη γξακκέλεο εκθαλώο ζηελ ζέζε πνπ θπιάζζεηαη ην
θαξκαθείν.
Μεηά ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ αηπρήκαηνο εηδνπνηείηαη ν ηερληθόο αζθαιείαο θαη ν πξντζηάκελνο ηνπ
ηκήκαηνο όπνπ αλήθεη ν αηπρήζαο.
Ο ηερληθόο αζθάιεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ πξνβαίλεη ζε έξεπλα θαη αλάιπζε ηνπ αηπρήκαηνο
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνύλ ηα αίηηα.
Ο πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν αλήθεη ν αηπρήζαο εξγαδόκελνο, πξνβαίλεη θαηά
πεξίπησζε ζηηο εμήο ελέξγεηεο
Δάλ πξόθεηηαη γηα ειαθξύ αηύρεκα πνπ ζπλεπάγεηαη νιηγόσξε απνπζία ηνπ αηπρήζαληα
εξγαδόκελν – κηθξόηεξε από 8 ώξεο- από ηελ εξγαζία, ζπκβνπιεύεηαη ηελ έθζεζε ηνπ ηερληθνύ
αζθάιεηαο θαη πξνηείλεη ιύζεηο ή θάλεη ζπζηάζεηο (αλάινγα κε ηα αίηηα), έηζη ώζηε λα κελ
επαλαιεθζεί παξόκνην αηύρεκα.
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Δάλ πξόθεηηαη γηα ζνβαξό αηύρεκα, πνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα κία δηαθνπή εξγαζίαο-από
πιεπξάο αηπρήζαληνο- κεγαιύηεξε από 8 ώξεο, ν πξντζηάκελνο ηνπ αηπρήζαληνο εξγαδνκέλνπ
ζπκπιεξώλεη ηε Γήισζε αηπρήκαηνο ζε όζα ζεκεία ηνλ αθνξνύλ θαη ηελ κνλνγξάθεη, ν Γε
Αλάδνρνο ελεκεξώλεη ακέζσο ηελ αξκόδηα Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξώλεη ηελ Γήισζε
αηπρήκαηνο ζηα ζεκεία πνπ ηνλ αθνξνύλ.

1.6 Σάξεζε εληύπσλ επέ ηόπνπ ηνπ Ϋξγνπ
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαβηβάζεη ζηελ αξκόδηα γηα ην έξγν Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο πξηλ από ηελ
έλαξμε ησλ εξγαζηώλ εηδηθή εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε (Π.Γ. 305/96 άξζξν 3, παξ. 12).
Δπί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ηεξείηαη ην Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (Ζ.Μ.Α.), θαη ην παξόλ ρέδην
Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (.Α.Τ.).
Σν Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (Ζ.Μ.Α.) πξέπεη λα ην πξνκεζεπηεί από ηελ Δπηζεώξεζε
Δξγαζίαο πνπ είλαη αξκόδηα ζηελ πεξηνρή πνπ γίλεηαη ην έξγν, ζεσξεκέλν απ απηή. ν Αλάδνρνο
ηνπ έξγνπ, ή όηαλ δελ ππάξρεη απηόο, ν θύξηνο ηνπ έξγνπ θαη κάιηζηα πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο,
θαη λα θπιάζζεηαη ζηνλ ηόπν ηνπ (Ν. 1396/83 άξζξν 8 παξ. 1θαη Απόθαζε 130646/84 Η).
ην Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (Ζ.Μ.Α.), εθηόο θπζηθά από ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ (αξηζκ. Οηθ.
Αδείαο, θύξηνο ηνπ έξγνπ, επηβιέπνληεο κεραληθνί, εξγνιάβνη θ.ι.π.) πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη
δηαπηζηώζεηο από ηνπο ειέγρνπο πνπ γίλνληαη θαζώο θαη νη αληίζηνηρεο ππνδείμεηο γηα ην ηη κέηξα
πξέπεη λα ιεθζνύλ( Απόθαζε 130346/84 II&III).
ην Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (Ζ.Μ.Α.),δηθαηνύληαη λα γξάθνπλ ν επηβιέπσλ ηνπ έξγνπ θαη
όζνη ε λνκνζεζία νξίδεη λα θάλνπλ ειέγρνπο ή δνθηκέο. Δπίζεο κπνξνύλ λα γξάθνπλ θαη νη
Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο (Ν. 1396/83 άξζξν 8 παξ. 2).
ην Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (Ζ.Μ.Α.), εθηόο ησλ άιισλ δηαπηζηώζεσλ θαη ππνδείμεσλ γηα
ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο, πξέπεη νπσζδήπνηε λα αλαγξάθνληαη νη έιεγρνη ησλ
αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ, νη έιεγρνη ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ, νη έιεγρνη ησλ πξαλώλ ησλ εθζθαθώλ
θαη ν έιεγρνο ησλ αληηζηεξίμεώλ ηνπο, νη έιεγρνη κεηά από θάζε ζενκελία, ν αξηζκόο ηεο
ζεσξεκέλεο βεβαίσζεο ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνύ γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ηθξησκάησλ, ε
άδεηα ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνύ γηα ηελ εγθαηάζηαζε αλπςσηηθήο κεραλήο ζε ηθξίσκα.

1.7 Πξνζηαζέα πεξηβΪιινληνο.
Χο πεξηβάιινλ λνείηαη ηόζνλ ην θπζηθό πεξηβάιινλ όζνλ θαη ην αλζξσπνγελέο.
Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο γηα ηνλ θύξην ηνπ έξγνπ θαη θαη επέθηαζε
θαη γηα ηνλ Αλάδνρν.
Ο ζρεδηαζκόο ηνπ έξγνπ έρεη γίλεη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα επηηπγράλνληαη αθ ελόο κελ ε κέγηζηε
δπλαηή ελαξκόληζε ηνπ έξγνπ κε ην πεξηβάιινλ, αθ εηέξνπ δε ε ειάρηζηε δπλαηή δηαηάξαμε ηνπ
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πεξηβάιινληνο, ηόζνλ θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ όζνλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ.

Συμπληρωματικά ή ειδικά μζτρα
για εργαςίεσ που ενζχουν
ειδικοφσ κινδφνουσ

ηγζσ
Κινδφνων

Φάςεισ Εργαςιών

1201

Φ23

1202

Φ23

1207

Φ23 Φ24 Φ31 Φ32

ΠΔ 1073/81 άρθρα 7, 10 ΠΔ 305/96
παράρτημα.IV,Β11, παρ.10

2101

Φ11 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ31
Φ32 Φ43 Φ51 Φ52 Φ53 Φ54
Φ61 Φ62

ΠΔ 225/89 άρθρο 8

Τήρηςη των προβλεπόμενων
μέτρων αςφαλοφσ κυκλ. οχημ.

2102

Φ11 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ31
Φ32 Φ43 Φ51 Φ52 Φ53 Φ54
Φ61 Φ62

ΠΔ 225/89 άρθρο 8

Τήρηςη των προβλεπόμενων
μέτρων αςφαλοφσ κυκλ. οχημ.

2103

Φ11 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ31
Φ32 Φ43 Φ51 Φ52 Φ53 Φ54
Φ61 Φ62

ΠΔ 225/89 άρθρο 8

Τήρηςη των προβλεπόμενων
μέτρων αςφαλοφσ κυκλ. οχημ.

2104

Φ11 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ31
Φ32 Φ43 Φ51 Φ52 Φ53 Φ54
Φ61 Φ62

ΠΔ 225/89 άρθρο 8

Τήρηςη των προβλεπόμενων
μέτρων αςφαλοφσ κυκλ. οχημ.

2105

Φ11 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ31
Φ32 Φ43 Φ51 Φ52 Φ53 Φ54
Φ61 Φ62

ΠΔ 225/89 άρθρο 8

Τήρηςη των προβλεπόμενων
μέτρων αςφαλοφσ κυκλ. οχημ.

2106

Φ11 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ31
Φ32 Φ43 Φ51 Φ52 Φ53 Φ54
Φ61 Φ62

ΠΔ 225/89 άρθρο 14 κ ΠΔ 1073/81
άρθρα 45,46,47,48,50,85

Τήρηςη των προβλεπόμενων
μέτρων αςφαλοφσ κυκλ. οχημ.

2107

Φ11 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ31
Φ32 Φ43 Φ51 Φ52 Φ53 Φ54
Φ61 Φ62

ΠΔ 225/89 άρθρο 14 κ ΠΔ 1073/81
άρθρα 45,46,47,48,50,85

Τήρηςη των προβλεπόμενων
μέτρων αςφαλοφσ κυκλ. οχημ.

2201

Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ31 Φ32
Φ43

ΠΔ 225/89 άρθρο 14

2202

Φ23 Φ43

ΠΔ 225/89 άρθρο 14 ΠΔ 1073/81
άρθρο 12 ΠΔ 305/96 IV B11 παραγρ.
6

2205

Φ24 Φ32 Φ43

ΠΔ 1073/81 Τμήμα IV, ΠΔ 225/89
άρθρο 14

2301

Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ31 Φ32
Φ41 Φ42 Φ43

ΠΔ 1073/81 Τμήμα VIII άρθρο 46

2302

Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ31 Φ32
Φ43 Φ51 Φ52 Φ53 Φ54

2303

Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ31 Φ32
Φ43 Φ51 Φ52 Φ53 Φ54

2304

Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ31 Φ32
Φ43 Φ51 Φ52 Φ53 Φ54

2305

Φ43

3401

Φ23 Φ31 Φ32 Φ41 Φ42 Φ43

4207

Φ22 Φ23

ΠΔ 1078/81 Τμήμα IV άρθρα 45, 46,
47,48, 50, 51, ΠΔ 305/96 Παράρτημα
IV Μέροσ Β
ΠΔ 1078/81 Τμήμα IV άρθρα 45, 46,
47,48, 50, 51, ΠΔ 305/96 Παράρτημα
IV Μέροσ Β
ΠΔ 395/94 παράρτημα παράγρ. 2.8,
2.11, 14, 15
ΠΔ 1073/81 άρθρο 73.2 ΠΔ 395/94
παράρτημα
ΠΔ 1073/81 Τμήμα Ι, ΠΔ 225/89
άρθρο 5
ΠΔ 1073/81, ΠΔ 305/96
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ΠΔ 395/94 Κεφ. Γ παράρτημα
παράγρ. 2.9, 11 ΠΔ 396/94
παράρτημα ΙΙ παράγραφοι 1.1, 6.3

5204

Φ21

5206

Φ21

5301

Φ24 Φ31 Φ32 Φ43 Φ51 Φ52
Φ53 Φ61

ΠΔ 225/89 άρθρο 14

Φ24 Φ31 Φ32 Φ43 Φ51 Φ52
Φ53 Φ61
Φ24 Φ31 Φ32 Φ43 Φ51 Φ52
Φ53 Φ61
Φ24 Φ31 Φ32 Φ43 Φ51 Φ52
Φ53 Φ61
Φ24 Φ31 Φ32 Φ43 Φ51 Φ52
Φ53 Φ61

ΠΔ 225/89 άρθρο 14, ΠΔ 1073/81
άρθρα 46, 47, 48
ΠΔ 1073/81 Τμήμα VI, ΠΔ 225/89
άρθρο 14
ΠΔ 1073/81 Τμήμα VI, ΠΔ 225/89
άρθρο 14
ΠΔ 1073/81 Τμήμα VI, ΠΔ 225/89
άρθρο 14

5308

Φ21 Φ31

ΠΔ 225/89 άρθρο 14

Τήρηςη των προβλεπόμενων
μέτρων αςφαλοφσ κυκλ. οχημ.

5310

Φ24 Φ31 Φ32 Φ43 Φ51 Φ52
Φ53 Φ61

ΠΔ 1073/81 Τμήμα VI, ΠΔ 225/89
άρθρο 14

Τήρηςη των προβλεπόμενων
μέτρων αςφαλοφσ κυκλ. οχημ.

6104

Φ52

ΠΔ 1073/81 άρθρο 96

7101

Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ31 Φ32
Φ42 Φ43 Φ54

7105

Φ31

ΠΔ 1073/81 άρθρα 78, 79 ΠΔ 305/96
παράρτημα IV, BII, παράγρ. 2
ΠΔ 1073/81 άρθρα 78, 79 ΠΔ 305/96
παράρτημα IV, BII, παράγρ. 2

7102

Φ21 Φ22 Φ23 Φ62

ΠΔ 1073/81 Τμήμα V

7202

Φ21 Φ54

ΠΔ 1073/81 άρθρα 49, 80, 81, ΠΔ
395/94 κεφ. Γ παράρτημα παράγρ.
2.26

10102

Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ31 Φ32
Φ41 Φ43 Φ51 Φ52 Φ53 Φ54

ΠΔ 396/94 άρθρα 3, 4 και
παράρτημα II παράγρ. 2 ΠΔ 85/91

10103

Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ51 Φ52
Φ61 Φ62

ΠΔ 1073/81 άρθρο 30, ΠΔ 396/94
άρθρο 7 κ παραρτ. ΙΙ παρ. 4, ΠΔ
225/89 παρ. 22

10104

Φ11 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ31
Φ32 Φ41 Φ42 Φ43 Φ51 Φ52
Φ53 Φ54 Φ61 Φ62

ΠΔ 305/96 παρ. IV Μέροσ Β, Τμ. ΙΙ
παρ. 3

Αναςτολή εργαςιών ςε περίπτωςη
παγετοφ

10105

Φ11 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ31
Φ32 Φ41 Φ42 Φ43 Φ51 Φ52
Φ53 Φ54 Φ61 Φ62

ΠΔ 305/96 παρ. IV Μέροσ Β, Τμ. ΙΙ
παρ. 3

Αναςτολή εργαςιών ςε περίπτωςη
καφςωνα

5302
5303
5304
5305

Τήρηςη των προβλεπόμενων
μέτρων αςφαλοφσ κυκλ. οχημ.
Τήρηςη των προβλεπόμενων
μέτρων αςφαλοφσ κυκλ. οχημ.
Τήρηςη των προβλεπόμενων
μέτρων αςφαλοφσ κυκλ. οχημ.

Τήρηςη των προβλεπόμενων
μέτρων αςφαλοφσ κυκλ. οχημ.
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ΣΜΖΜΑ Γ
ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
1.Ζ δηέιεπζε θαη παξακνλή αηόκσλ ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ απαγνξεύεηαη εθηόο από ην
πξνζσπηθό πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ .
2.Ζ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ θαηά ηελ θάζε ηεο εθζθαθήο ζα γίλεηαη κε ξάκπα ζην ρώξν
ζθάκκαηνο .
3.Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ

ζα ηνπνζεηνύληαη θάζε θνξά ζηνλ πξνζθνξόηεξν ρώξν

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο .
4.Σα άρξεζηα αληηθείκελα, ππνιείκκαηα πιηθώλ, θζαξκέλα πιηθά θ.ι.π. ζα ζπιιέγνληαη ζε
ελνηθηαδόκελν θνληέτλεξ .
5.Θα δεκηνπξγεζνύλ πξόρεηξνη ρώξνη πγηεηλήο ζην εξγνηάμην .
6.Σν πξόρεηξν θαγεηό ζα γίλεηαη ζε ζηεγαζκέλν ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ. Σα απνξξίκκαηα θαη ηα
ππνιείκκαηα ηξνθώλ ζα κεηαθέξνληαη κε πιαζηηθέο ζαθνύιεο ζηνλ πιεζηέζηεξν δεκνηηθό θάδν.
7.ην εξγνηάμην ζα δηακνξθσζεί κηθξό θαξκαθείν κε ηα απαξαίηεηα είδε πξώησλ βνεζεηώλ. ε
εκθαλή ζέζε δίπια ζην θνξεηό θαξκαθείν ζα αλαγξάθνληαη ε δηεύζπλζε θαη ην ηειέθσλν ηνπ
πιεζηέζηεξνπ θαξκαθείνπ θαη ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ ΗΚΑ πνπ θαιύπηεη ηελ πεξηνρή.

ΣΑΤΡΟ 27-01-2021
ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ

ΣΑΤΡΟ 28 -01-2021
ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ
Ζ ΑΝ. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ
ΣΜΖΜΑΣΟ Σ.Δ.. & Π.Π.

ΜΠΗΚΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΔ

ΚΑΠΔΣΑΝΗΚΟΛΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΔ

ΣΑΤΡΟ 29-01-2021
ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Ζ ΑΝ. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

ΓΗΑΛΗΓΟΤ ΑΝΓΡΗΑΝΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΔ
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ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦAY)
(Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 3,7,8,9,10,11)
ΣΜΖΜΑ Α

1.

ΓΔΝΗΚΑ
Δέδνο ηνπ Ϋξγνπ θαη ρξάζε απηνύ:
Σν έξγν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ νηθνδνκηθώλ θαη νδνπνηίαο θαη αθνξά ζηελ
Αλαβάζκηζε ησλ ππαηζξίσλ ρώξσλ ηνπ ηαπξνύ Γήκνπ Βόιβεο.

2.

Αθξηβάο δηεύζπλζε ηνπ Ϋξγνπ:
α

Σν έξγν εληνπίδεηαη ζηα Ο.Σ. 244, 242, 243 (344), 62, 244 (345), θαη ην 245 (63) ηνπ νηθηζκνύ ηαπξνύ
Π.Δ. Θεζζαινλίθεο.

3.

Αξηζκόο αδεέαο:

4.

ηνηρεέα ησλ θπξέσλ ηνπ Ϋξγνπ: Κύξηνο ηνπ έξγνπ είλαη ν Γήκνο Βόιβεο Ν. Θεζ/λίθεο κε έδξα ηελ
ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηαπξνύ ΣΚ 57014.

Ολνκαηεπώλπκν

5.

Γηεύζπλζε

Ζκεξ/λίαθηήζεσο

Σκήκα ηνπ έξγνπ όπνπ ππάξρεη ηδηνθηεζία

ηνηρεέα ηνπ ζπληΪθηε ηνπ ΦΑΤ:
πληάθηεο ηνπ ΦΑΤ είλαη ε Φσηεηλή Μπίθνπ, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο

6.

ηνηρεία ησλ ππεπζύλσλ ελεκέξσζεο /αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ΦΑΤ:

Ολνκαηεπώλπκν

Ηδηόηεηα

Γηεύζπλζε

Ζκεξνκελία αλαπξνζαξκνγήο
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ΣΜΖΜΑ Β
ΜΖΣΡΧΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΤΜΠΛΖΡΧΝΔΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΖ ΦΑΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ
1.

Σερληθά πεξηγξαθά ηνπ Ϋξγνπ:
Ζ παξνύζα πεξηγξαθή αθνξά ζηελ νξηζηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΤΠΑΗΘΡΗΧΝ
ΥΧΡΧΝ ΣΑΤΡΟΤ».
Βαζηθόο άμνλαο είλαη ε πεδνδξόκεζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ Αι. Παλαγνύιε ζύκθσλα κε ηελ
πνιενδνκηθή κειέηε θαη ζε ηκήκα ηεο Π. Λεβαληή θάησ από ηελ Παπαλδξένπ κε δηεπζέηεζε ησλ
νκβξίσλ θαη

ε θαηαζθεπή πνδειαηνδξόκνπ πιάηνπο 2.5 κ.

ακθίδξνκεο θίλεζεο πνπ ηξέρεη

παξάιιεια κε ηνλ πεδόδξνκν ζην κεγαιύηεξν κήθνο ηνπ.
Δπίζεο πξνηείλεηαη ε απνμήισζε ησλ πιαθνζηξώζεσλ ησλ πεδνδξνκίσλ, ε αληηθαηάζηαζε ηνπο θαη
ε δεκηνπξγία

όδεπζεο ηπθιώλ θαη ξακπώλ εμππεξέηεζεο ΑΜΔΑ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο

Μειέηεο. Δπίζεο ζα θαζαηξεζνύλ νη πθηζηάκελνη εζσηεξηθνί δηάδξνκνη νξηζκέλσλ Ο.Σ. θαη ζα
δεκηνπξγεζνύλ λένη. Δπηπξόζζεηα ζα απνμεισζνύλ ηα θξάζπεδα ησλ πεδνδξνκίσλ θαζώο θαη ηα
θξάζπεδα πνπ πεξηθιείνπλ ηνπο ρώξνπο πξαζίλνπ θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ λέα ζύκθσλα κε ηε Μειέηε.
ηε ζπλέρεηα ζα γίλνπλ ζε νξηζκέλα ζεκεία επεθηάζεηο πεδνδξνκίσλ γηα ηε δεκηνπξγία εζνρώλ πνπ
ζα απνηεινύλ ρώξν ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ θαη ζα αζθαιηνζηξσζνύλ θάπνηα ηκήκαηα ηνπ
νδνζηξώκαηνο.

2.

ΠαξαδνρΫο κειΫηεο
Οη εθζθαθέο ζα γίλνπλ κε θαηάιιεια κεραλήκαηα. Σα πξντόληα εθζθαθήο όηαλ απαηηείηαη επίρσζε
κε πνζόηεηα ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο απνζεθεύνληαη πιεζίνλ ηνπ ζθάκκαηνο. Σα πεξίζζηα
πξντόληα εθζθαθήο θνξηώλνληαη θαη απνκαθξύλνληαη ακέζσο.

Λεπηνκεξώο νη εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζηα ζρέδηα ησλ επηκέξνπο κειεηώλ, ζηα ζρέδηα
ιεπηνκεξεηώλ, ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.

Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο:
Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ κεραλήκαηα.
Δθζθαθέαο – JCB,
Αεξόζθπξα – ζθύξα,
Φνξηεγά,
Φνξηεγά κεηαθνξάο ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο),
Φνξησηήο,
Μηθξόο θνξησηήο (δηαβνιάθη),
Αζθαιηνθόπηεο,
Οδνζηξσηήξαο,
Γνλεηηθή πιάθα,
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Φίληζεξ ή Γθξέτληεξ θαη ηέινο,
θάζε κεράλεκα ή εξγαιείν πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ έξγσλ θαη εξγαζηώλ γηα ηελ
έληερλε θαη αζθαιή απνπεξάησζή ηνπο.

ΠαξαδνρΫο κειΫηεο


Τιηθά ζην έξγν:

Υσκαηνπξγηθά: Δθζθαθέο γηα ηελ αλαθαηαζθεπή νδνπνηίαο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο,
Δπηρώζεηο νξπγκάησλ κε θνθθώδεο πιηθό θαη άκκν ιαηνκείνπ.
θπξόδεκα: C 12/15 (πεξηβιήκαηα) , C 16/20 (εδαθόπιαθεο -βάζεηο θξαζπέδσλ)
ηδεξνύο νπιηζκόο εθ’ όζνλ απαηηείηαη : S500
Κξάζπεδα ζθπξνδέκαηόοC20/25 δηαηνκήο 0.30 ρ0.15κ.
Βάζε πάρνπο 0,15κ από ζξαπζηά αδξαλή πιηθά (ΠΔΣΔΠ 05-03-03-00 πξώελ ΠΣΠ 0-150)
Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο: Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 κ,
κε αζθαιηόκηγκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ελ ζεξκώ, ζε κόληκε εγθαηάζηαζε κε αδξαλή πιηθά
πξνεξρόκελα από παληειώο πγηείο θαζαξνύο ιίζνπο ιαηνκείνπ (ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ).
Φξεάηηα νκβξίσλ πδξνζπιινγήο ηύπνπ Φ1Ν θαη απνρέηεπζεο ηύπνπ Φ10 θαη αγσγνί απνρέηεπζεο
από ζθιεξό PVC Φ250 .
ήκαλζε:
Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο κε πιηθό πςειήο αληνρήο θαη αληαλαθιαζηηθόηεηαο όπσο αξαησηηθό ή
ζθιεξπληήο, γπάιηλα ζθαηξίδηα, αληηνιηζζεξό ιεπηόθνθθν αδξαλέο

ρΫδηα
Παξαδίδνληαη ηα παξαθάησ ζρέδηα:
1. Οξηδνληηνγξαθία δηακόξθσζεο
2. Σνκή -ιεπηνκέξεηεο
3. Σππηθέο δηαηνκέο

Γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ κειινληηθώλ εξγαζηώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ ζα
παξαδνζνύλ ζηνλ Κύξην ηνπ έξγνπ αλαιπηηθά ζρέδηα «όπσο θαηαζθεπάζηεθαλ» κε επαθξηβήο
απνηύπσζε όισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Σα ζρέδηα απηά ζα ελζσκαησζνύλ ζηνλ παξόληα θάθειν
από ηνλ ππεύζπλν ελεκέξσζεο ηνπ ΦΑΤ θαη ζα παξακείλνπλ ζε θαηάιιειν ρώξν ηεο ππεξεζίαο
γηα κειινληηθή ρξήζε.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ όια ηα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηα δειηία
ζπληήξεζεο θαη επηζεώξεζεο ηνπ.

Δ. ΥΔΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Θα πξνζαξηεζνύλ ζην Φ.Α.Τ. κε ηε κνξθή παξαξηήκαηνο ηα «σο θαηαζθεπάζηεθε» ζρέδηα ηνπ
έξγνπ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ.

40

ΣΔΤΥΟ .Α.Τ. - Φ.Α.Τ. ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:«ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΤΠΑΗΘΡΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΑΤΡΟΤ»

ΣΜΖΜΑ Γ
ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ
Οη επηζεκάλζεηο αλαθέξνληαη ζηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαζ’ όιε ηελ
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζύλεηαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ζηνπο
ζπληεξεηέο θαη επηζθεπαζηέο ηνπ.
Οη επηζεκάλζεηο αθνξνύλ θαηεμνρήλ ζηα αθόινπζα ζηνηρεία:
1. ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ ά ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
1.1.1 ΓΔΡΑΝΟΗ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ ΑΚΣΗΝΑ ΓΡΑΖ
Κάζε γεξαλόο κεηαβιεηήο αθηίλαο πξέπεη λαθέξεη επθξηλώο ζεκεησκέλα επ' απηνύ ηα θνξηία
αζθαιείαο ζηηο δηάθνξεο αθηίλεο ηεο θεξαίαο, βάζεο ή αξπαγήο θαη ζηελ πεξίπησζε γεξαλνύ κε
θηλεηή θεξαία ηε κέγηζηε αθηίλα ζηελ νπνία επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηεο.
Να είλαη εθνδηαζκέλνο κε απηόκαην δείθηε, πνπ λα είλαη επθξηλήο από ηε ζέζε ρεηξηζηνύ,
δείρλνληαο θάζε ζηηγκή ηελ αθηίλα ηεο θεξαίαο, βάζεο ή αξπαγήο θαζώο θαη ην θνξηίν αζθαιείαο
πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αθηίλα απηή.
1.1.2. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΑΝΤΦΧΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
Σν ρεηξηζηήξην αλπςσηηθνύ κεραλήκαηνο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε θαηάιιειν ζύζηεκα
καλδάισζεο, πξνο απνθιεηζκό ηπραίαο θίλεζήο ηνπ.
Σα ηύκπαλα ησλ βαξνύιθσλ θαζώο θαη νη αύιαθεο ησλ ηξνραιηώλ, λα έρνπλ ιείεο επηθάλεηεο. Ζ
δηάκεηξνο ηνπ ηύκπαλνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ εηθνζαπιάζηα ηεο δηακέηξνπ ηνπ
ζπξκαηόζρνηλνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη. Ζ δηάκεηξνο ηνπ ζπξκαηόζρνηλνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη
επί ηξνραιίαο, δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ πιάηνπο ηεο αύιαθνο ηεο αύιαθνο απηήο.
Οη ηξνραιίεο λα έρνπλ ζύζηεκα πνπ λα εκπνδίδεη ηελ έμνδν ηνπ ζπξκαηόζρνηλνπ από ηνλ αύιαθα.
Σξνραιίεο πνπ βξίζθνληαη ζε ζέζε ζηηο νπνίεο ζα κπνξνύζε λα εκπιαθεί ην ρέξη ηνπ εξγαδόκελνπ
πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή δηάηαμε.
Οη νδεγνί ησλ αληίβαξσλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια πξνθπιαγκέλνη.
1.1.3 ΥΔΗΡΗΜΟ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΑΝΤΦΧΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
Ο ρεηξηζκόο αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ λα γίλεηαη από άηνκν πγηέο, κε θαιή όξαζε θαη αθνή πνπ
έρεη εκπεηξία θαη άδεηα ρεηξηζηνύ.
Απαγνξεύεηαη ν ρεηξηζκόο νηαζδήπνηε αλπςσηηθήο κεραλήο ή ε θαζνδήγεζε ηνπ ρεηξηζηνύ ηεο δηα
ζεκάησλ από άηνκα ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηώλ.
Ο ρεηξηζηήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ζέζε απ'
απηνύ γηα λα έρεη πιήξε νξαηόηεηα θαη επνπηεία. Ζ εθηέιεζε εξγαζίαο ζε ζεκεία κε νξαηά από ην
ρεηξηζηή είλαη δπλαηή κόλν όηαλ ζηηο επηζθαιείο ζέζεηο ππάξρεη πξόζσπν, πξνθπιαγκέλν από
πηζαλή πηώζε ησλ κεηαθεξόκελσλ πιηθώλ, γηα λα θαηεπζύλεη κε ζήκαηα ηνπο ρεηξηζκνύο.
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Ο ρεηξηζηήο δελ πξέπεη λα εγθαηαιείπεη ην κεράλεκα κε θνξηίν αλπςσκέλν θαη αησξνύκελν θαη
πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζεί νθείιεη λα ζέηεη ηα ρεηξηζηήξηα ζε ζέζε «εθηόο», λα δηαθόπηεη ηελ
ειεθηξνδόηεζε θαη λα ζθίγγεη ην θξέλν.
Ο έιεγρνο ησλ αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ λα πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θαηά έηνο θαη
νπσζδήπνηε πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηώλ κεηά από λέα εγθαηάζηαζε. Ο έιεγρνο απηόο πξέπεη λα
θαιύπηεη όια ηα ζπζηήκαηα, ηκήκαηα θαη όξγαλα ηνπ αλπςσηηθνύ κεραλήκαηνο θαη επίζεο
δνθηκαζηηθή θόξηηζή ηνπ κε βάξνο κεγαιύηεξν θαηά 25% ηεο κέγηζηεο αλπςσηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ
κεραλήκαηνο.

1.1.4 ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ
Απαγνξεύνληαη νη αθόινπζεο ελέξγεηεο ζαλ επηθίλδπλεο:
 Ζ κεηαθνξά - αλύςσζε πξνζσπηθνύ κε κεραλήκαηα αλύςσζεο πιηθώλ
 Ζ ειεύζεξε αηώξεζε θνξηίσλ
 Ζ αλάξηεζε θνξηίσλ ππό γσλία
 Ζ αλύςσζε - θαηαβίβαζε θνξηίσλ, απόηνκα ή κε κεγάιε ηαρύηεηα ή απόηνκε πέδεζε
 Ζ ρξήζε θζαξκέλσλ αξηαλώλ, ζπξκαηόζρνηλσλ θαη αθαηάιιεισλ αγθίζηξσλ
 Ζ κε θαηαθόξπθε αλύςσζε θνξηίσλ
 Ζ ππεξθόξησζε ηνπ κεραλήκαηνο
 Ζ κεηαθνξά θνξηίνπ πξνζδεδεκέλνπ ραιαξά ή αλεπαξθώο
 Ζ αλύςσζε ή απόζεζε θνξηίσλ πέξαλ ηεο πξνβνιήο ηνπ κεραλήκαηνο (ινμό ηξάβεγκα)
 Ζ παξακνλή πξνζσπηθνύ ζε ζπξκαηόζρνηλα ππό ηάζε

1.2 ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΔΠΗΣΟΠΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Οη θνξεηέο ιπρλίεο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη λα ηξνθνδνηνύληαη κε ξεύκα
ρακειήο ηάζεο 42V, κέζσ εηδηθνύ κεηαζρεκαηηζηή.
Καηά ηε ρξήζε θνξεηώλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ, θηλεηώλ πξνβνιέσλ θαη κεραλεκάησλ ηάζεο
220/230V πξέπεη λα ηεξνύληαη ηα αθόινπζα:
 Σα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα αθνινπζνύλ δηαδξνκέο πνπ δελ δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο,
καθξηά από ζπλήζεηο δηαθηλήζεηο πξνζσπηθνύ, νρεκάησλ θαη πιηθώλ
 Οη δηαδξνκέο θαη νη ζέζεηο ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο ζε θάζε πεξίπησζε λα επηζεκαίλνληαη
επαξθώο. ε ζεκεία όπνπ ππάξρεη ελδερόκελν δεκηνπξγίαο επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο λα
απνθιείεηαη ε θπθινθνξία νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ
 ε ζέζεηο ζπλήζνπο δηέιεπζεο νρεκάησλ - κεραλεκάησλ, ηα δηεξρόκελα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο
λα εμαζθαιίδνληαη επηπιένλ κε ηελ ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθώλ δαπέδσλ επηθάιπςεο.
Οη κεραλέο λα θέξνπλ ην ζήκα CE.
1.3 ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΣΆ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ
Κάζε αλνηθηό κέησπν εξγαζίαο λα πεξηθξάζζεηαη από ηε ζηηγκή έλαξμεο θαη γηα όζν ρξνληθό
δηάζηεκα είλαη νη εξγαζίεο ζε εμέιημε. Ζ πεξίθξαμε λα γίλεηαη κε πιαζηηθό δηθηπσηό πιέγκα θαη λα
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ζηεξίδεηαη κε ζηαζεξνύο κεηαιιηθνύο ζηπιίζθνπο. Σν ύςνο ηεο πεξίθξαμεο πξέπεη λα ηνπιάρηζηνλ
1 m.
Ζ αλσηέξσ ζηπιίζθνη λα ηνπνζεηείηαη αλά ηξία κέηξα θαη κε ζύζηεκα απηό λα πεξηθξάδεηαη ην έξγν
εμ΄ νινθιήξνπ.
Αλά 100 m πεξίπνπ θαη ζε θάζε ζεκείν δηαζηαύξσζεο νδώλ, λα ηνπνζεηείηαη εηδηθόο αλαιακπώλ
θαλόο κε απηόλνκε πεγή ελέξγεηαο.
1.4 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ
Ζ ρξήζε ησλ Μ.Α.Π. είλαη ππνρξεσηηθή γηα θάζε εξγαδόκελν, αλεμάξηεηα από ηε ζρέζε εξγαζίαο
(απηναπαζρνινύκελνο ή κε θιπ)

2. ΤΛΗΚΑ ΠΟΤ ΤΠΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΔ ΤΝΘΖΚΔ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΔΟΤΝ ΚΗΝΓΤΝΟ
Οη θίλδπλνη από ηα επηθίλδπλα πιηθά ηνπ έξγνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ελ ζπλέρεηα ιεηηνπξγία
ηνπ θαη ηα κέζα πξνζηαζίαο επηζεκαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΤΛΗΚΟ
Απνξξίκκαηα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΚΗΝΓΤΝΟ

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ

Απνξξίκκαηα αθάιππηα

Δπηθίλδπλε ε έθζεζε

Κάιπςε θαη ελ θιεηζηώ

ή ζε κεγάιεο

ζε βηνινγηθνύο

απνζήθεπζε, ηαθηηθή θαη

πνζόηεηεο θαη κεγάιν

παξάγνληεο,

ζπρλή απνκάθξπλζε,

ρξνληθό δηάζηεκα

απηαλάθιεμε, εζηία

κέηξα θαηά ηνλ ρεηξηζκό

αλάπηπμεο εληόκσλ
Υόξηα

Υόξηα ζηνλ

Πηζαλή κεηάδνζε

Απνςίισζε , δεκηνπξγία

ππεξβάιινληα ρώξν

πύξηλνπ κεηώπνπ

αληηππξηθήο δώλεο .

ησλ εγθαηαζηάζεσλ

από έμσ πξνο ηηο

θαζαξηόηεηα

εγθαηαζηάζεηο
Γίθηπα Ο.Κ.Χ.

Μεραλήκαηα έξγνπ

Τιηθά εθζθαθώλ

Άιια δίθηπα Ο.Κ.Χ.

Μόιπλζεο, πςειώλ

Αλαγλώξηζε όδεπζεο

ζηελ πεξηνρή ηνπ

πηέζεσλ,

δηθηύσλ, δηαθνπή

έξγνπ, ύδξεπζεο.

ειεθηξνπιεμίαο θ.ι.π

ειεθηξνδόηεζεο,

Απνρέηεπζεο, ΟΣΔ,

εθζθαθέο κε επηκέιεηα,

ΓΔΖ

ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο

Μεραλήκαηα πνπ

πγθξνύζεσλ

ηάζκεπζε ησλ

εγθαηαιείπνληαη ζην

νρεκάησλ, ιάδηα,

κεραλεκάησλ ζε εηδηθό

έξγν

βξσκηέο

πεξηθξαγκέλν ρώξν

Τιηθά πνπ

Κίλδπλνο

Σαθηηθή θόξησζε θαη

ζπζζσξεύνληαη θαηά

θαηνιηζζήζεσλ από

απνκάθξπλζε

ηηο εθζθαθέο ηνπ έξγνπ

ππεξβνιηθή
ζηνίβαζε
ΜΑΠ. Έιεγρνο θαη

Μεραληθά απηνγελνύο

Γηαδηθαζία ζύλδεζεο

Κίλδπλνο εγθαύκαηνο

ζπληήξεζε εμνπιηζκνύ
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ζπγθνιιήζεηο ή

ησλ ζσιήλσλ ηνπ

θνπήο ,

εξγαζίαο από αξκόδηα

ειεθηξνκνύθεο

δηθηύνπ

ειεθηξνπιεμίαο

άηνκα

Γηαιπηηθά ρξσκάησλ

Γηαιπηηθά ρξσκάησλ

Δπηθίλδπλε ε ρξόληα

Καιόο εμαεξηζκόο ρώξσλ

βεξληθηώλ , ρξώκαηα

βεξληθηώλ , ρξώκαηα

έθζεζε ζε πςειέο

εηδηθά ζε θιεηζηνύο

ζπγθεληξώζεηο από

ρώξνπο

δηάρπζε ησλ
δηαιπηηθώλ

Τιηθά βαθώλ

Υξήζε βαθώλ

Γύζπλνηα ,

Υξήζε ησλ θαηάιιεισλ

πεξηέρνληα επηθίλδπλεο

εγθαύκαηα ,

κέζσλ αηνκηθήο

πξώηεο ύιεο

εξεζηζκνί καηηώλ ή

πξνζηαζίαο

ζώκαηνο
Πνιπβηλπινρισξίδην

Πνιπβηλπινρισξίδην ζε

ε πεξίπησζε

Μέηξα ππξνπξνζηαζίαο,

ζσιήλεο

ππξθαγηάο παξάγεη

απνθαπληζκνύ ρώξνπ

ηνμηθά αέξηα.
Μεηαδίδεη ηελ
ππξθαγηά
Ακίαληνο ( ζε παιηά

Ακίαληνο ζε ζσιήλεο

Καξθηλνγόλν πιηθό

Υξήζε απηόλνκεο ζηνιήο

θαηά ηελ εηζπλνή ζε

. απνκόλσζε ρώξνπ ,

εξγαζίεο θνπήο ,

αξγέο θηλήζεηο , πγξή

δηάηξεζεο ,

θαηαθξάηεζε , ζπιινγή

αληηθαηάζηαζε

ζε ζάθνπο , αζθαιή ο

αγσγνύ

απόζεζε

Πνιπαηζπιέλην ζε

ε πεξίπησζε

Μέηξα ππξνπξνζηαζίαο

επηθαιύςεηο θαισδίσλ

ππξθαγηάο παξάγεη

απνθαπληζκνύ

δίθηπα εθόζνλ ππάξρνπλ

Πνιπαηζπιέλην

ηνμηθά αέξηα .
Μεηαδίδεη ηελ
ππξθαγηά
Ταινβάκβαθαο

Ταινβάκβαθαο ζε

Δξεζηζηηθό δέξκαηνο

Μέηξα Αηνκηθήο

κνλώζεηο κεηαιιηθώλ

( αλάινγα θαη κε ην

Πξνζηαζίαο θαηά ηνλ

δεμακελώλ θαη

ηύπν

ρεηξηζκό

Αηκνί ζπγθνιιήζεσλ

Κίλδπλνο

Καιόο αεξηζκόο .

από εξγαζίεο

δειεηεξίαζεο ζε

Έιεγρνο ζπλζεθώλ

ζπληήξεζεο

θιεηζηνύο ρώξνπο

ρώξνπ

Φηάιεο πεπηεζκέλσλ

Φηάιεο νμπγόλνπ θαη

Κίλδπλνο πηώζεο ,

Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ

αεξίσλ

αζεηειίλεο ζηηο

αλάθιεμεο ή έθξεμεο

, απνζήθεπζεο , ρξήζεο ,

ζσιελώζεσλ
Αηκνί ζπγθνιιήζεσλ

εξγαζίεο

δηαθηλήζεηο , πεπηεζκέλσλ

νμπγνλνθόιιεζεο ή

αεξίσλ

νμπγνλνθνπήο
πζθεπή

πζθεπέο

Κίλδπλνο

Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
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ειεθηξνθόιιεζεο

ειεθηξνθόιιεζεο ζηηο

ειεθηξνπιεμίαο ή

, απνζήθεπζεο , ρξήζε ο ,

εξγαζίεο θαηαζθεπήο

εγθαπκάησλ από κε

ζπληήξεζεο δηαθίλεζεο ,

κεηαιιηθώλ

ζσζηή γείσζε ,

γείσζεο θαη κνλσζεο ησλ

θαηαζθεπώλ θαη

κόλσζε ή ρξήζε ηεο

ζπζθεπώλ

ζσιελνγξακκώλ

ζπζθεπήο

Μεηαιιηθά πιηθά

Τιηθά ζηδεξνύ

Κίλδπλνο ειαθξώλ ή

ηνίβαζε ησλ πιηθώλ,

δηάζπαξηα ζην εξγνηάμην

νπιηζκνύ, ήισλ,

βαξηώλ

ηαθηηθή πεξηζπιινγή,

επηθαιύςεσλ

ηξαπκαηηζκώλ από

ζήκαλζε, νξηνζέηεζε,

κνλώζεσλ από

πηώζε ησλ πιηθώλ,

κέζα αηνκηθήο

γαιβαληζκέλε

θόςηκν, πάηεκα θιπ.

πξνζηαζίαο

Καηαζθεπή επηπέδσλ

Κίλδπλνο

πλαξκνιόγεζε

εξγαζίαο κε ρξήζε

θαηάξξεπζεο

ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο

κεηαιιηθώλ ηθξησκάησλ

ζπαζίκαηνο ,

ηνπ θαηαζθεπαζηή ,

αλαηξνπήο

έιεγρνο ηεο ζηαζεξόηεηαο

ιακαξίλα, κεηαιιηθνί
δνθνί θιπ
Μεηαιιηθά ηθξηώκαηα

ηνπ επηπέδνπ έδξαζεο ,
έιεγρνο ηθαλόηεηαο
θόξησζεο
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3. ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΣΖ ΣΑΣΗΚΖ ΓΟΜΖ, ΔΤΣΑΘΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΟΥΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ
Δπηζεκαίλνληαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ηεο ζηαηηθήο δνκήο ηνπ έξγνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ελ
ζπλερεία ιεηηνπξγία, θαζνξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηώλ θαη ζπλνςίδνληαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο.

ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΑ
Καηνιηζζαίλνληα

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Σκήκαηα δηθηύνπ δηεξρόκελα πιεζίνλ

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ
Να πξαγκαηνπνηείηαη επηζεώξεζε

πξαλή

ζηέςεο από θαηνιηζζαίλνληα πξαλή

δηθηύνπ θαη επηθαλείαο γηα ζπλζήθεο
θαη πξόδξνκα ζεκεία επηθείκελεο
αζηνρίαο

Δπηρώκαηα νδνύ

Σκήκαηα δηθηύνπ δηεξρόκελα από

Να πξαγκαηνπνηείηαη επηζεώξεζε

επηρώκαηα νδνύ κεγάινπ ύςνπο

πξαλνύο επηρώκαηνο, αλίρλεπζε
πξόδξνκσλ ζεκείσλ αζηνρίαο

Έθρσκα ζε επίρσκα

Σκήκαηα δηθηύνπ δηεξρόκελα από

πρλόηεξε επηζεώξεζε

έθρσκα ζε επίρσκα θαη αληηζηξόθσο

νδνζηξώκαηνο θαη αγσγνύ γηα ίρλε
θαζίδεζεο

Γεσινγηθέο θηλήζεηο

Σκήκαηα δηεξρόκελα από πεξηνρέο

πλερείο παξαθνινύζεζε κε

ππνθείκελεο ζε επξύηεξεο εθηάζεηο

θιηζηόκεηξα ή δίθηπν

γεσινγηθέο θηλήζεηο

παξαθνινύζεζεο κεηαηνπίζεσλ,
επηζεώξεζε, επηζθεπέο.

Καζηδάλνληα

Σκήκαηα δηθηύνπ νδνύ εδξαδόκελα

Κιήζε γηα έιεγρν κεηά από θάζε

ζε θαζηδάλνληα εδάθε

έληνλε ζεηζκηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ
πεξηνρή. Σαθηηθόο έιεγρνο εμέιημεο
παξακνξθώζεσλ.

Αλύςσζε πδξνθόξνπ

Σκήκαηα δηθηύνπ πεξηνρώλ κε

Σαθηηθόο έιεγρνο ζηάζκεο,

νξίδνληα

θέξνπζα ηθαλόηεηα επεξεαδόκελε

επηζεώξεζε δηθηύνπ

από ηελ αλύςσζε πδξνθόξνπ
νξίδνληα
Γηνγθνύκελα εδάθε

Σκήκαηα δηθηύνπ πεξηνρώλ κε

πρλόηεξε επηζεώξεζε δηθηύνπ γηα

δηνγθνύκελα εδάθε

ίρλε βιάβεο

Ρεπζηνπνηνύκελα

Σκήκαηα δηθηύνπ πεξηνρώλ κε

Κιήζε γηα έιεγρν κεηά από θάζε

εδάθε

ξεπζηνπνηνύκελα εδάθε

έληνλε ζεηζκηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ
πεξηνρή

Κίλεζε πδάησλ

πλζήθεο ηνπνζέηεζεο

Σκήκαηα δηθηύνπ πεξηνρώλ κε θίλεζε

Παξαθνινύζεζε γηα ηπρόλ

πδάησλ ππνγείσλ, θαηείζδεζεο ή

απόπιπζε ιεπηνύ πιηθνύ

δηαξξνήο

επηρώκαηνο θαη ζπειαίσζε

Σκήκαηα δηθηύνπ κε ηξνπνπνίεζε

Παξαθνινύζεζε γηα ελδερόκελν

ζηηο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο θαη

βιαβώλ

επνκέλσο ησλ θνξηίσλ επηρώζεσο
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Μείσζε επηρώκαηνο

Σκήκαηα δηθηύνπ κε κείσζε

Να παξαθνινπζείηαη ην δίθηπν γηα

επηρώκαηνο θαη επνκέλσο αύμεζε

ελδερόκελν βιαβώλ

ηνπ ζπληειεζηή θξνύζεο νρεκάησλ
Φνξηία θπθινθνξίαο

Σκήκαηα δηθηύνπ ζε νδό όπνπ

Να παξαθνινπζείηαη ην δίθηπν γηα

απμήζεθαλ ηα θνξηία θπθινθνξίαο

ελδερόκελν βιαβώλ

(δηέιεπζε, θνξηίν αμόλσλ)
Τςειή πίεζε

Σκήκαηα δηθηύνπ ζε νδό όπνπ

Παξαθνινύζεζε γηα ελδερόκελν

ππάξρεη ελδερόκελν ιεηηνπξγίαο ππό

βιαβώλ

εζσηεξηθή πςειή πίεζε
Μεγάιε θιίζε

Ηζρπξέο δπλάκεηο

Σκήκαηα δηθηύνπ (θξεάηηα) όπνπ

Παξαθνινύζεζε γηα ελδερόκελν

ζπκβάινπλ θιάδνη αγσγώλ κε

βιαβώλ από αλάπηπμε ηάζεσλ εμ

κεγάιε θιίζε

νινζζήζεσο

εκεία όπνπ αλαπηύζζνληαη ηζρπξέο

Πξνγξάκκαηα ηαθηηθώλ ειέγρσλ γηα

δπλάκεηο ζην δίθηπν (ζηεξίγκαηα,

πξόδξνκα ζηνηρεία αζηνρηώλ Οξζή

αγθπξώζεηο πιήγκα θ.ι.π.)

θαη πξνβιεπόκελε ιεηηνπξγία ηνπ
δηθηύνπ

Αξκόο

Σκήκαηα δηθηύνπ κε αξκό

Θα ειέγρεηαη πεξηνρή ζην θξεάηην

αληηζεηζκηθό ή δηαζηνιή

γηα ζξαύζεηο, ππεξβνιηθέο
κεηαηνπίζεηο, ζηξνθέο, δηαξξνέο
από ηα θνιάξα ζηεγαλόηεηαο

εηζκόο

Γηαθνπή ή ειάηησζε ξνήο κεηά από

Θα ειέγρνληαη ηαρέσο όιεο νη

ην ζεηζκό

πεξηνρέο γηα εληνπηζκό ησλ
ζξαύζεσλ ηαρεία απνθαηάζηαζε
ησλ βιαβώλ ρσξίο λα
παξαθσιύεηαη ηδηαίηεξα ε
θπθινθνξία
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4.ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΓΡΑΔΗ ΣΟ ΔΡΓΟ

Οη επηθίλδπλεο κεραληθέο δξάζεηο θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ελ ζπλέρεηα ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηα
κέζα πξνζηαζίαο επηζεκαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα
ΓΡΑΖ
Πηώζε από ύςνο

ΚΗΝΓΤΝΟ

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ

Πηώζε από ύςνο αηόκσλ ή

Μέηξα αζθαιείαο ζηηο

επηζθεπαζηώλ από

εξγαζίεο. Απνθιεηζκόο

απξνζηάηεπηνπο ρώξνπο

πεξηνρήο κε θνξεηά
θηγθιηδώκαηα

Πηώζε ζην ίδην ύςνο

Πηώζε ζην ίδην ύςνο αηόκσλ

Όρη θαηάιεςε ή απόξξηςε

ιόγσ πιηθώλ ζην δάπεδν ή

πιηθώλ ζην δάπεδν. Σαθηηθή

νιηζζεξόηεηαο ρώξσλ

ζπιινγή πιηθώλ θαη
ππνιεηκκάησλ

ύγθξνπζε νρήκαηνο ή κε

ύγθξνπζε νρήκαηνο

Σαθηηθή ζπληήξεζε

άιιν όρεκα ή εκπόδην

ζπλεξγείνπ ειέγρνπ,

νρήκαηνο, ηήξεζε θαλόλσλ

ζπληήξεζεο, επηζθεπώλ κε

αζθαινύο νδήγεζεο - νξίσλ

άιιν όρεκα ή εκπόδην

ηαρύηεηαο, ακπληηθή
νδήγεζε, ζήκαλζε εκπνδίσλ

Αλπςσηηθόο εμνπιηζκόο

Πηώζε πιηθώλ από βιάβε ή

Σαθηηθή ζπληήξεζε, άγθηζηξα

θαθή θόξησζε ηνπ

αζθαιείαο, θαζηάληεο,

αλπςσηηθνύ εμνπιηζκνύ

αζθαιή ζπξκαηόζρνηλα θαη
ζπλδέζεηο θιπ.

Πηώζε πιηθώλ
Παξάζπξζε εξγαδνκέλσλ

Δθηίλαμε πιηθνύ

Πηώζε πιηθώλ, εξγαιείσλ,

Σν πξνζσπηθό λα θέξεη

εμνπιηζκνύ

θξάλνο αζθαιείαο

Παξάζπξζε εξγαδνκέλνπ

ήκαλζε έξγσλ επί ηεο νδνύ,

από δηεξρόκελν όρεκα

αλαθιαζηηθό ρηηώλην

Σξαπκαηηζκόο αηόκνπ από

Καζαξηόηεηα νδνζηξώκαηνο,

εθηίλαμε πιηθνύ ιόγσ

κε απόξξηςε πιηθώλ,

δηεξρόκελνπ νρήκαηνο

ξύζκηζε δηεξρόκελεο
θπθινθνξίαο, απνζηάζεηο
αζθαιείαο

Τδξαπιηθή δνθηκή

Δθηίλαμε δηθηύνπ,

Γηαηήξεζε ηεο πίεζεο ζηα

ηξαπκαηηζκνί

επηζπκεηά επίπεδα,
πξνζσξηλή επίρσζε ησλ
ζθακκάησλ, όηη άιιν
αλαθέξεηαη ζηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ
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Πηάζηκν άθξσλ

Πηάζηκν άθξσλ ή άιινο

Ο ρεηξηζκόο λα γίλεηαη κε

ηξαπκαηηζκόο θαηά ηνλ

εηδηθά θιεηδηά όρη ηδηλέηηα,

ρεηξηζκό θαιύκκαηνο ή

θηθνύληα ή ινζηνί. Γάληηα,

εζράξαο θξεαηίνπ

ππνδήκαηα αζθαιείαο
ππνρξεσηηθά

Σξαπκαηηζκόο από ζξαύζε

Σξαπκαηηζκόο από ζξαύζε

πρλή ζπληήξεζε δηθηύνπ,

ζηνηρείνπ ηνπ δηθηύνπ ιόγσ

ηήξεζε δηαδηθαζηώλ,

ππεξπίεζεο, πιήγκαηνο,

αζθαιείο θαη ειεγρόκελνη

απαγθίξσζεο, πδξαπιηθήο

ρεηξηζκνί, αθξόαζε δηθηύνπ

δνθηκήο
Ζιεθηξνπιεμία

Ζιεθηξνπιεμία θαηά ηηο

Έιεγρνο παξνπζίαο ηάζεσο

δνθηκέο ηνπ εμνπιηζκνύ

ή ξεύκαηνο, αξκόδην
πξνζσπηθό, θαηάιιεινο
εμνπιηζκόο θαη εξγαιεία

Δγθαύκαηα

Δγθαύκαηα θαηά ηηο

Απνθπγή επαθήο ησλ

ζπγθνιιήζεηο ησλ κεηαιιηθώλ

ζπγθνιιεκέλσλ πξνζθάησο

θαηαζθεπώλ

κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ,
ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο
πξνζηαζίαο

5.ΟΓΟΗ ΓΗΑΦΤΓΖ ΚΑΗ ΔΞΟΓΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
Γεληθά πξόθεηηαη γηα έξγν πνπ ζα εθηειεζηεί ζε ειεύζεξν ρώξν, νπόηε ε δηαθπγή είλαη δεδνκέλε.

6. ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΚΠΟΜΠΖ ΗΟΝΣΗΕΟΤΑ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ
Θα ζπκπιεξσζεί κεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο .
7. ΆΛΛΔ ΕΧΝΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
Θα ζπκπιεξσζεί κεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο .
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ΣΜΖΜΑ Γ
ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ
Καηαγξάθνληαη (ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά) ζηνηρεία πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξόιεςε θαη απνθπγή
θηλδύλσλ θαηά ηηο ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο (ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ, επηζθεπήο, θιπ)
θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηώλ.
Γεληθόηεξα λα απαγνξεπηεί ε ρσξίο ιόγσ παξακνλή πξνζώπσλ άζρεησλ κε ηελ επέκβαζε ζηνπο
ρώξνπο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.

ΘΔΖ/ΔΡΓΑΗΑ

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Οη

εξγαδόκελνη

λα

ρξεζηκνπνηνύλ

αληηνιηζζεξά

ππνδήκαηα
Κάζε εξγαζία λα ζεκαλζεί θαηάιιεια, ηα άηνκα λα
θνξνύλ

αληαλαθιαζηηθά

ρηηώληα,

ζηηο

πεξηπηώζεηο

θάιπςεο νδνζηξώκαηνο λα εθαξκνζηεί ε πξνβιεπόκελε
Δξγαζέεο ζε ζΫζεηο δηθηύνπ,
δεμακελώλ - θξεαηέσλ

ζεκαηνδνηεκέλε ζθήλα εθηξνπήο θαη λα ξπζκηζηεί ε
ηαρύηεηα κε πηλαθίδεο.
Να δνζεί πξνζνρή ώζηε λα κελ θαηαιεθζνύλ νη έμνδνη, νη
δηάδξνκνη πεδώλ θαη νη θιίκαθεο από πιηθά
Να ιεθζνύλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή
πηώζεσο από ύςνο θαη πηώζεσο αληηθεηκέλσλ.
Ζ θάζε εξγαζία λα γίλεηαη κόλν από έκπεηξν πξνζσπηθό
κε ηελ θαηάιιειε πάληα επίβιεςε
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ λα γίλεηαη έιεγρνο ηεο
επζηάζεηαο ηεο επηθάλεηαο ηνπ πξαλνύο. Οη ηπρόλ
επηζθαιείο όγθνη λα θαηαξηθζνύλ αζθαιώο γηα ηνπο

Δξγαζέεο πιεζένλ
επηθέλδπλσλ πξαλώλ

εξγαδνκέλνπο. Σελ εξγαζία λα ηελ αλαιάβεη έκπεηξν
άηνκν ώζηε λα απνθεπρζεί ε ππνλόκεπζε ηνπ πξαλνύο
Να απαγνξεπηεί ην ζθαξθάισκα θαη ε ρξήζε ζηελώλ
κνλνπαηηώλ
Ζ εξγαζία λα ζεκαλζεί πξνο ηελ θπθινθνξία θαηάιιεια
Όηη αλαθέξεηαη ζην κέξνο Γ’
Γελ ζα αλαιακβάλεηαη εξγαζία αλ δελ γίλεηαη εμαζθάιηζε

Αλπςώζεηο θνξηέσλ

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο δηεξρόκελεο θπθινθνξίαο
Αζθαιήο θαη θεληξαξηζκέλε ζηήξημε ηνπ ηξίπνδα πάλσ
από ην θξεάηην
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Σν ζηήζηκν ηνπ ζπλεξγείνπ λα γίλεηαη έηζη ώζηε λα
παξαθσιύεηαη ζην ειάρηζην ε θπθινθνξία
Γελ ζα επηηξέπνληαη νη ππεξβνιηθέο ηαιαληώζεηο, ε
ππέξβαζε ηεο αλπςσηηθήο ηθαλόηεηαο, νη απόηνκέο
θηλήζεηο –θξελαξίζκαηα
Απαηηείηαη θαιή ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ αλύςσζεο
Σα κεράλεκα επέκβαζεο πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ
5κέηξα θαζ΄ ύςνο από ηπρόληα ελαέξηα δίθηπα ηεο ΓΔΖ. Ζ
ίδηα απόζηαζε πξέπεη λα ηεξείηαη πεξηκεηξηθά ησλ
εγθαηαζηάζεσλ γηα ηα θηλεηά κέξε ησλ κεραλεκάησλ
(γεξαλνί θιπ)
Πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ λα εθαξκνζηνύλ γηα
ηελ

πξνεηδνπνίεζε,

εθηξνπή

θπθινθνξίαο,

ξύζκηζε

ηαρύηεηαο θαη απνθαηάζηαζε ξνήο πνπ είλαη θαη ηα
πξνβιεπόκελα από ηηο εγθπθιίνπο ΤΓΔ ΒΜ5/304/1980 γηα
Δξγαζέεο επέ νδώλ

νδνύο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ θαη ΤΓΔ ΒΜ5/58/1983 γηα
νδνύο εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ
Όια ηα άηνκα θαηά ηελ εξγαζία ηνπο επη ησλ νδώλ λα
θνξνύλ αληαλαθιαζηηθό ρηηώλην.
Πξηλ από θάζε εξγαζία ν ρώξνο λα πεξηθξάδεηαη
Καηά ηηο λπρηεξηλέο ώξεο κα παξακέλεη ν θσηηζκόο
αζθαιείαο θαη λα εληζρύεηαη ε πεξίθξαμε
Όηη αλαθέξεηαη ζην κέξνο Γ’
Οη ηξνρνί ησλ ηθξησκάησλ ζα εμαζθαιίδνληαη πξηλ ηελ

Δξγαζέεο εθζθαθώλ

εξγαζία
Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία ησλ ηθξησκάησλ ζα πιεξνύλ ηηο
πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ
Μέηξα έλαληη πηώζεο από ηθξίσκα κε πξνζηαηεπηηθό
θηγθιίδσκα ή δώλεο

Δξγαζέεο επέ ηθξησκΪησλ

Οη

εξγαδόκελνη

ζα

ρξεζηκνπνηνύλ

αληηνιηζζεξά

ππνδήκαηα
Θα αθνινπζνύλ νη νδεγίεο πεξί εξγαζίαο ζε ύςε

Δξγαζέεο ζε θιεηζηό ρώξν

Ζ εξγαζία ζα αλαιακβάλεηαη πάληα από δύν άηνκα κε

δεμακελώλ, ζπγθνιιάζεηο,

ζπλερή επίβιεςε ηνπ αηόκνπ πνπ εξγάδεηαη εληόο

βαθΫο εζσηεξηθΫο
επηζεσξάζεηο

Πξνεγείηαη ε αλαγλώξηζε ηνπ επηθίλδπλνπ παξάγνληα από
ηνλ Μεραληθό
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Αλ απαηηείηαη κεραληθόο εμνπιηζκόο γηα ηε ππνζηήξημε
δσήο απηόο ζα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ειεγκέλνο
πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο
Ζ εξγαζία ζα αλαιακβάλεηαη από έκπεηξν άηνκν πνπ ζα
επηβιέπεηαη ζπλερώο από άιιν αξκόδην άηνκν πνπ ζα
βξίζθεηαη εθηόο ηνπ επηθίλδπλνπ ρώξνπ γηα ηελ άκεζε
παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ θαη κε ηνλ θαηάιιεια Μέζα
Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο θαη δηάζσζεο
Αλ απαηηείηαη, ην εξγαδόκελν άηνκν ζα είλαη δεκέλν γηα
γξήγνξε θαη γξήγνξε αλάζπξζε. Σα εξγαιεία θαη ν
εμνπιηζκόο εξγαζίαο ζα είλαη επίζεο δεκέλα ώζηε λα είλαη
εύθνιε ε αλάζπξζε αθξηβνύ εμνπιηζκνύ κεηά από πηώζε.
Μεηά ηελ έμνδν ζα επαθνινπζεί θαζαξηζκόο ησλ αηόκσλ
θαη ηνπ εμνπιηζκνύ
Θα

αθνινπζεί

δηαθνπή

ειεθηξηθνύ

ξεύκαηνο

κε

πξνεηδνπνίεζε
Όιεο νη επεκβάζεηο ζε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο (εθηόο ησλ
ΓνθηκΫο ά εξγαζέεο ζε

πξνβιεπόκελσλ απιώλ ρεηξηζκώλ) γίλνληαη απνθιεηζηηθά

ειεθηξηθό εμνπιηζκό

από εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό πνπ δηαζέηεη ηελ αλάινγε
θαηάιιειε άδεηα εγθαηάζηαζε
ε πεξίπησζε θνηλώλ εξγαζηώλ ζα πξνεγείηαη θιήζε ηνπ
αδεηνύρνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ειεθηξνιόγνπ.
Οη

πξνγξακκαηηζκέλεο

(όρη

έθηαθηεο)

επεκβάζεηο

ζπληήξεζεο θιπ ζα πξέπεη ζα γίλνληαη ζε πεξηόδνπο θαη
πληεξάζεηο

ώξεο κε ιεηηνπξγίαο ή κε αηρκήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ
Θα απαγνξεύεηαη ε ρσξίο ιόγν παξακνλή πξνζώπσλ
άζρεησλ κε ηελ επέκβαζε ζηνπο ρώξνπο ησλ επεκβάζεσλ
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ΣΜΖΜΑ Δ
πληάζζεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη πεξηέρεη νδεγίεο γηα ηε ζπληήξεζε ή /θαη ηε ιεηηνπξγία
ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ .ην πξόγξακκα απηό ελζσκαηώλνληαη νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο πνπ παξέρνπλ
νη πξνκεζεπηέο ζπζηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ .
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΗΧΝ ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Ζκ/λία
ζπληήξεζεο

Σκήκα πνπ
ζπληεξήζεθε

Σύπνο
ζπληήξεζεο

ηνηρεία
ππεύζπλνπ
ζπληήξεζεο

Τπνγξαθή
αξκνδίνπ

Ο παξαπάλσ πίλαθαο ζα ζπκπιεξώλεηαη κόιηο ηειεηώλεη θάζε επηκέξνπο ηκήκα ζπληήξεζεο.

ΣΑΤΡΟ 27-01-2021

ΣΑΤΡΟ 28-01-2021

ΣΑΤΡΟ 29 -01-2021

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ

Ζ ΑΝ. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ
ΣΜΖΜΑΣΟ Σ.Δ.. & Π.Π.

ΜΠΗΚΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΔ

ΚΑΠΔΣΑΝΗΚΟΛΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΔ

Ζ ΑΝ. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

ΓΗΑΛΗΓΟΤ ΑΝΓΡΗΑΝΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΔ
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