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1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΥΣ

Ο κύριος σκοπός του παρόντος Σχεδίου Ασφάλειας & Υγιεινής του Έργου είναι η ΠΡΟΛΗΨΗ
των ατυχημάτων, ώστε να εξασφαλισθεί η Ζωή και η Υγεία των εργαζομένων στον τόπο
εκτέλεσης του Έργου καθώς και η αποτροπή φθορών στα περιουσιακά στοιχεία του Κυρίου
του Έργου και του Αναδόχου. Δηλαδή περιγράφει και διευκρινίζει τους πιθανούς κινδύνους
και τα μέτρα πρόληψής τους λαμβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες προβλέψεις της σχετικής
νομοθεσίας. Επιπλέον, αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών τυχόν ατυχημάτων.
Τα οριζόµενα στο παρόν τεύχος (σχέδιο και φάκελος ασφαλείας και υγείας) είναι
υποχρεωτικά για τον Ανάδοχο και αποτελούν συγκεκριµενοποίηση για τις ιδιαιτέρες
συνθήκες του έργου και επιπλέον διεύρυνση ή/και προσδιορισµό των απαιτήσεων που
θέτει η Ελληνική Νοµοθεσία.

Το παρόν τεύχος προβλέπεται από

το Π.∆. 305/96

και

αποτελεί ουσιώδες και

αναπόσπαστο µέρος της Ε.Σ.Υ. και ως εκ τούτου αποτελεί συµβατικό τεύχος.

Η τήρηση των µέτρων ασφαλείας που περιγράφονται στο παρόν τεύχος από µέρους του
Αναδόχου δεν µειώνει την ευθύνη του ούτε µεταθέτει ευθύνες ή συνυπευθυνότητα στην
Υπηρεσία πέραν των προβλεπόµενων στην κειµένη νοµοθεσία ευθυνών του Κυρίου του
έργου.

Το σχέδιο ασφαλείας και υγείας αναφέρεται στην κατασκευή του έργου και ο φάκελος
ασφαλείας και υγείας στις µμεταγενέστερες εργασίες σε αυτό (συντήρηση, µετατροπή,
καθαρισµός κλπ). Ρητά όµως επισηµαίνεται ότι κατά την διάρκεια της κατασκευής και
σε περίπτωση εργασίας µέσα ή πλησίον υφιστάµενων δικτύων αποχέτευσης ο Ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει τα οριζόµενα στον φάκελο ασφαλείας και υγείας του
έργου µε ευθύνη φροντίδα και δαπάνη του ακόµα και αν στις σχετικές διατάξεις του
φακέλου ορίζεται ως υπεύθυνη η Υπηρεσία. Η Υπηρεσία αναλαμβάνει αυτές τις ευθύνες
µετά την οριστική παραλαβή του έργου ή πριν από αυτήν οπότε εκτελεί επεµβάσεις µε δική
της ευθύνη και για δικούς της λογούς στο έργο.
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2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της
σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριμένο ανάδοχο. Θα πρέπει επίσης
να τροποποιείται η ταυτότητα του έργου µετά από κάθε αλλαγή των στοιχείων της κατά
την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

“ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΛΙΜΝΗΣ,
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ
ΑΝΝΑΣ”

1

Έργο
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου
Μαντουδίου –Λίμνης – Αγ. Άννας

2

Κύριος του έργου

3

Διευθύνουσα Υπηρεσία – Επιβλέπουσα
Υπηρεσία

4

Προϊσταμένη Αρχή

Τεχνική Υπηρεσία Δήμους Μαντουδίου –Λίμνης – Αγ.
Άννας
Δημοτικό Συμβούλιο/ Οικονομική επιτροπή ανά
περίπτωση

5

Μελέτη – Τεύχη δημοπράτησης

Α.Μ. 41/2020

6

Εγκριτικές Αποφάσεις

8

Συμβατική πρόβλεψη διάρκειας του
Έργου
Συντονιστές για Θέματα Ασφάλειας και
Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης
του Έργου

9

Ανάδοχος – Στοιχεία Αναδόχου

10

Έναρξη Εργασιών

11

Επιβλέποντες

12

Βοηθοί Επιβλέποντες

13

Είδος Έργου

14

Είδος εργοταξίου
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15
16

Συντονιστές για Θέματα Ασφάλειας και
Υγείας κατά την εκτέλεση του Έργου
Υπεργολάβοι- Αντικείμενο

17

Αριθμός Συνεργείων

18

Μέγιστος Αριθμός εργαζομένων
ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ενδεικτικός αλλά όχι περιοριστικός Πίνακας Νομοθετημάτων, Αποφάσεων, Κοινοτικών
Οδηγιών κλπ υπάρχει στο τέλος του παρόντος τεύχους.

3. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ
3.1.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν έργο αφορά την αποχέτευση των ακαθάρτων του οικισμού Ροβιών και τη
μεταφορά των ανεπεξέργαστων λυμάτων μέχρι την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
Λίμνης.

Στην υπό μελέτη περιοχή δεν υπάρχουν αποχετευτικά δίκτυα και τα παραγόμενα λύματα
συλλέγονται σε σηπτικούς ή απορροφητικούς βόθρους, τα προϊόντα εκκένωσης των οποίων
διατίθενται στην ευρύτερη περιοχή με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού
περιβάλλοντος καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. Επίσης λόγω της
μακροχρόνιας διάθεσης σε βόθρους (μη στεγανούς) των αστικών λυμάτων της περιοχής,
έχει επέλθει κορεσμός του φυσικού υπεδάφους. Έτσι τα λύματα εκτονώνονται μέσω των
κατακλάσεων βραχωδών-ημιβραχωδών μαζών του υπεδάφους και μέσω φυσικής ροής
οδηγούνται σε ρέματα και χειμάρρους της περιοχής με αποτέλεσμα να καταλήγουν στην
θάλασσα. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση του ρέματος το οποίο διέρχεται του
οικισμού των Ροβιών, στο οποίο εμφανίζονται αρκετά συχνά βοθρολύματα τα οποία είτε
αναβλύζουν από την κοίτη του, είτε από τα πρανή της κοίτης αυτού. Από τη διάθεση των
λυμάτων λοιπόν, δημιουργείται κίνδυνος εκδήλωσης επιδημικών ασθενειών με άμεση
επίπτωση στην υγεία των κατοίκων.

Έτσι, δημιουργείται επιτακτική και ταυτόχρονα ζωτική ανάγκη για την συνολική επίλυση του
προβλήματος συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των παραγόμενων
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λυμάτων, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι ρύπανσης, μόλυνσης και υποβάθμισης του
περιβάλλοντος εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης των λυμάτων στους φυσικούς
αποδέκτες της περιοχής, ενώ παράλληλα θα έχουμε αναβάθμιση της περιοχής, δίνοντάς της
νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

3.2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας με έδρα το Μαντούδι
Ευβοίας.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ.
Άννας .
Η Προϊσταμένη Αρχή του έργου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας κατά περίπτωση

3.3.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Στη φάση της οργάνωσης του έργου, στο ρόλο του συντονιστή ασφάλειας και υγείας είναι
ο Διευθυντής του έργου που µαζί µε τον µηχανικό ασφαλείας οργανώνουν και συντονίζουν
το θέµα υγιεινής και ασφάλειας.
Με την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να κοινοποιηθεί ο ορισµός του συντονιστή
ασφαλείας στη Διευθύνουσα Υπηρεσία

3.4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η κατασκευή του έργου, για λόγους συστηματοποίησης, περιγράφεται στις εξής φάσεις:
Φάση 1

Χωματουργικές εργασίες –εκσκαφές – καθαιρέσεις

Φάση 2

Κατασκευές από σκυρόδεμα

Φάση 3

Σωληνώσεις – Δίκτυα

Φάση 4

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

Φάση 5

Εργασίες ηλεκτρονικού εξοπλισμού
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3.5.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η διοίκηση του εργοταξίου θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει υπευθύνους µε ποικίλες εξουσίες
και καθήκοντα, προς αποφυγή οποιουδήποτε εργατικού ατυχήματος.
Ο μηχανικός ασφαλείας του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών
σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας και τις προδιαγραφές της
Υπηρεσίας.

3.6 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Το οργανόγραµµα του τµήµατος Ασφάλειας και Υγιεινής του Εργοταξίου ορίζει θέσεις και
αρμοδιότητες όπως φαίνεται παρακάτω:

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ο Μηχανικός Ασφαλείας ενημερώνει µέσω του Διευθυντή Εργοταξίου, τον Διευθυντή
Έργου όσον αφορά την ασφάλεια και τα µμέτρα Ασφαλείας που θα ληφθούν.
Αν αυτά τα μέτρα απαιτούν αλλαγές, τότε ο Διευθυντής Έργου θα πρέπει να ενημερωθεί και
να εγκρίνει την αλλαγή και τα μέτρα. Εντούτοις, η ύστατη ευθύνη καταλογίζεται στον
Διευθυντή Έργου.
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3.7 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Ο αντικειμενικός σκοπός της Εργοληπτικής Επιχείρησης είναι να ολοκληρώσει το έργο χωρίς
ατυχήματα ή επιπτώσεις στην υγεία οποιουδήποτε και να αποτρέψει πιθανά συμβάντα τα
οποία θα μπορούσαν να φθείρουν άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο
οποιουδήποτε καθώς και να προκαλέσουν καθυστέρηση ή απρόβλεπτη διακοπή σε
οποιοδήποτε διαδικασία, υπηρεσία ή λειτουργία με αποτέλεσμα να βλάψουν την
αποτελεσματικότητα ή το καλό όνομά της Εργοληπτικής Επιχείρησης.
Η Πολιτική της Εργοληπτικής επιχείρησης για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας έχει ως εξής:
Η Διοίκηση της Εργοληπτικής επιχείρησης θα παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους
ώστε όλες οι εργασίες, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, να πραγματοποιούνται
με ασφάλεια, για τους εργαζόμενους και τα περιουσιακά της στοιχεία τηρώντας πάντα τους
απαραίτητους όρους υγιεινής.
Θα πρέπει η ασφάλεια να μην είναι θέμα τύχης αλλά κύρια υποχρέωση της Εργοληπτικής
επιχείρησης να εμφυσήσει στους εργαζόμενους την συναίσθηση ευθύνης για την τήρηση
των κανόνων Υγιεινής.
Η Εργοληπτική Επιχείρηση αντιμετωπίζει την Ασφάλεια και Υγιεινή με τον ίδιο συστηματικό
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την Ποιότητα.
Κάθε εργαζόμενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, πρέπει να έχει εκπαιδευτεί πριν
αναλάβει τα καθήκοντά του ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως
θέσουν σε κίνδυνο τον ίδιο ή τρίτους, να του έχουν γίνει γνωστές όλες οι απαιτούμενες
ρυθμίσεις ασφαλείας και οι μέθοδοι αποφυγής ατυχημάτων καθώς και οι βασικές
απαιτήσεις ασφαλείας. Συγχρόνως, υπάρχει διαθέσιμο το παρόν έγγραφο με τους κανόνες
ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο.
Όταν πρόκειται να εκτελεστεί μία συγκεκριμένη εργασία με ειδικές απαιτήσεις, ο
Διευθυντής Έργου συγκαλεί σύσκεψη στην οποία συμμετέχει όλο το κύριο προσωπικό,
ώστε να ενημερωθεί σχετικά με τα προβλήματα περί ασφάλειας.
Ο Μηχανικός Ασφαλείας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζεται η
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συμμόρφωση με τις περί ασφαλείας ρυθμίσεις. Αν ο Μηχανικός Ασφαλείας παρατηρήσει
οποιαδήποτε μη συμμόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη με την παρουσία όλων των μελών
που εμπλέκονται.
Το αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι η εξέταση της "μη συμμόρφωσης" και η απόφαση για
τη διορθωτική ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Ακολούθως, αν ο Μηχανικός
Ασφαλείας εκτιμά ότι στη διάρκεια της Επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν
πραγματοποιηθεί, πρέπει να το αναφέρει άμεσα στη Διοίκηση.
Σε μηνιαία βάση θα καθορίζονται συσκέψεις ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του
Π.Δ.17/96, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι κατά τομείς και δίνουν
ενυπόγραφα όποιες παρατηρήσεις έχουν και αφορούν σε θέματα ασφαλείας.
Με την έναρξη των εργασιών ο μηχανικός ασφαλείας με την σύμφωνη γνώμη του
Εργοταξιάρχη θα καθορίσει τα θέματα των συσκέψεων αυτών.

3.8 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Για την πραγματοποίηση όλων αυτών, ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Ασφάλειας και Υγιεινής
θα εφαρμόζεται στο Έργο. Το σύστημα αυτό θα τεκμηριώνεται, για όλα τα Διοικητικά και
Οργανωτικά του θέματα, σε ένα Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας.
Επίσης, γραπτές Οδηγίες Ασφάλειας θα συνταχθούν, ώστε να καλύπτουν όλες τις εργασίες
στο Εργοτάξιο. Αυτές οι γραπτές οδηγίες θα είναι πάντοτε στην διάθεση των εργαζομένων
του Εργοταξίου.
Όταν διαπιστώνεται μια μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο Μηχανικός Ασφαλείας
ενεργεί σύμφωνα με τις διαδικασίες "Χειρισμός μη συμμορφώσεων" του Συστήματος
Διασφάλισης Ποιότητας της Εργοληπτικής Επιχείρησης, περιγράφει τη διαπιστωμένη
κατάσταση και δίνει τις απαιτούμενες εντολές σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που
πρέπει εκτελεστούν.
Ο παραλήπτης της προαναφερόμενης εντολής πρέπει να υλοποιήσει εντός του
καθορισμένου χρόνου τις υποδεικνυόμενες διορθωτικές ενέργειες. Ακολούθως ο
Μηχανικός Ασφαλείας ή ένας από τους συναδέλφους του θα επιθεωρήσει και θα
επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια.
Τυχόν μη συμμόρφωση του υπεύθυνου έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση σύνταξη αναφοράς
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"Μη - Συμμόρφωσης" από τον Μηχανικό Ασφαλείας και θα ακολουθείται η
προαναφερόμενη σχετική διαδικασία.

Κάθε ατύχημα, πρέπει να αναφερθεί αμέσως στον Μηχανικό Ασφαλείας. Η κοινοποίηση
πρέπει να γίνει την ίδια μέρα που συνέβη το ατύχημα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες
ενέργειες.
Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, ο Μηχανικός Ασφαλείας θα πρέπει να είναι ενήμερος
σχετικά με τη συνολική εργασία που έχει εκτελεστεί, το συνολικό αριθμό των ατυχημάτων
που συνέβησαν, και τις ώρες εργασίας που χάθηκαν.
Ο μηχανικός Ασφαλείας θα συντάξει δηλαδή μία στατιστική ετήσια αναφορά σχετικά με τα
ατυχήματα που συνέβησαν στη διάρκεια του έργου. Η Διοίκηση και οι υπεύθυνοι για την
ολοκλήρωση του έργου θα λαμβάνουν ένα αντίγραφο της προαναφερόμενης αναφοράς,
ώστε να βελτιώνεται η μεθοδολογία εργασίας πρόληψης ατυχημάτων.
Όλα τα έγγραφα σχετικά με θέματα ασφαλείας αρχειοθετούνται. Όλα τα ατυχήματα
εξετάζονται και αναλύονται και η αναφορά υποβάλλεται στη Διοίκηση για περαιτέρω
μελέτη και λήψη αποφάσεων.

3.9 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ
Η προσπέλαση στο εργοτάξιο γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο & μέσω
εργοταξιακών οδών. Στη συμβολή των ανωτέρων οδών και στα δύο ρεύματα της
κυκλοφορίας θα αναρτηθούν προειδοποιητικές πινακίδες :

" ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ! ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ "

Η πρόσβαση στις θέσεις εργασίας γίνεται μέσα από την κύρια χάραξη του έργου. Όλες οι
εγκαταστάσεις βρίσκονται επί της χάραξης και των εργοταξιακών χώρων.

Έναρξη των εργασιών προβλέπεται στις

. ./. . /. . . .
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4 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών ενδέχεται να παρουσιαστούν οι εξής
κίνδυνοι:
1. κίνδυνος εμπλοκής εργαζόμενου με μηχανήματα
2. κίνδυνος εμπλοκής μηχανημάτων μεταξύ τους
3. κίνδυνος εισπνοής σκόνης
4. κίνδυνος έκθεσης σε θορύβους
5. κίνδυνος ανατροπής μηχανήματος
6. κίνδυνος από την ύπαρξη δικτύων
2.2 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Εκτός των πιο πάνω κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση της κάθε
φάσης εργασίας υπάρχουν και κίνδυνοι λόγω εκτέλεσης παράλληλων εργασιών. Επίσης θα
πρέπει να εντοπιστούν έγκαιρα οι κίνδυνοι που τυχόν προκύπτουν από τον συνδυασμό
εργασιών. Αναλυτικά οι κίνδυνοι είναι οι εξής:
1. Ο κίνδυνος έκθεσης των εργαζομένων σε υψηλούς θορύβους
2. Ο κίνδυνος λόγω επιβαρυμένου περιβάλλοντος εργασίας σε καυσαέρια και σκόνη
3. Ο κίνδυνος σύνθλιψης εργαζομένων από μηχανήματα ή οχήματα
4. Ο κίνδυνος παρακώλυσης της συγκοινωνίας
5. Ο κίνδυνος πτώσης αντικειμένων από ύψος
6. Ο κίνδυνος ολίσθησης λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών
7. Ο κίνδυνος από τον κακό συντονισμό όλων των εργασιών που εκτελούνται ταυτόχρονα
3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
3.1 ΓΕΝΙΚΑ
3.2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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3.3

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)

3.3.1 Γυαλιά ασφαλείας
3.3.2 Γάντια
3.3.3 Παπούτσια ασφαλείας
3.3.4 Στολή εργασίας
3.3.5 Κράνη
3.4

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

3.5

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

3.6

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

3.6.1 Πρόληψη Πυρκαγιάς
3.6.2 Καταπολέμηση φωτιάς
3.6.2.1 Γενικά
3.6.2.2. Διατεθειμένα μέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς
3.6.2.3. Αντιμετώπιση πυρκαγιάς
3.6.3 Οδηγίες επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς
3.7

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

3.7.1 Εργατικό Ατύχημα
3.7.2 Διαδικασία εκκένωσης του εργοταξίου
3.8

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

3.8.1 Τα καθήκοντα της Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης
3.8.2. Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Μηχανικού Ασφαλείας
3.8.3 Αναγγελία Ατυχήματος
3.9

ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3.9.1. Τήρηση εντύπων
3.9.2 Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως:
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3.10 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν. 1650/86)
3.11 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ &ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Π.Δ.1073/81 ΤΜΗΜΑ IV ΚΕΦ.Α')
3.11.1 Αυτοκίνητα
3.11.2 Φορτωτές
3.11.3 Γερανοί
3.11.4 Σκαλωσιές
3.11.5 Πρέσσες σκυροδέματος
3.11.6 Συντήρηση Μηχανημάτων & Εξοπλισμού
3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει:
Πού βρίσκονται και πως χρησιμοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τομέα του.
Που βρίσκεται, τι περιέχει και για κάθε περίπτωση το κιβώτιο (φαρμακείο) πρώτων
βοηθειών του τμήματός του.
3.2.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα μέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, παπούτσια ασφαλείας
(άρβυλα) και φόρμα.
Απαγορεύεται το κάπνισμα στα μέτωπα εργασίας και τις αποθήκες του εργοταξίου.
Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίξει οποιαδήποτε συσκευή ή μηχάνημα, εάν δεν του
έχει ανατεθεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα από τον προϊστάμενό του.
Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων, τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση.
Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή μηχανήματος εάν δεν έχει
τοποθετηθεί όλος ο προστατευτικός εξοπλισμός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει
απομακρυνθεί όλο το αναρμόδιο προσωπικό.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για καθαρισμούς
εδάφους, πάγκου εργασίας κ.λ.π.
Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κ.λ.π. σε δρόμους διαφυγής γιατί πρέπει να
διατηρούνται καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχημάτων.
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Απαγορεύεται η παραμονή προσωπικού κάτω από αιωρούμενα φορτία.
Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόμων στα μέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί συνεννόηση με
τον αρμόδιο προϊστάμενο ή εργοδηγό .
Απαγορεύεται σ' οποιοδήποτε άτομο να περνάει στο εσωτερικό μέρος των προστατευτικών
διατάξεων και περιφράξεων των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους.
Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτομο να θέσει σε κίνηση μια μηχανή πριν βεβαιωθεί ότι
κανένα άλλο άτομο δεν κάνει επισκευή, καθαρισμό ή λίπανση, ρύθμιση στη μηχανή ή
εργάζεται κοντά σ' αυτή και σε επικίνδυνη απόσταση.
Κατά την ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών, θα παρέχονται ασφαλείς χώροι εργασίας οι
οποίοι μπορεί να είναι δάπεδα (τα οποία θα προστατεύονται με κιγκλιδώματα),
καταστρώματα ή ξυλότυποι.
Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι εργολάβοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες
ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια επικίνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό προειδοποιείται
για κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο και να έχει πάρει όλες τις απαιτούμενες συστάσεις και
οδηγίες ασφαλείας από τους αρμόδιους του εργοταξίου που είναι επιφορτισμένοι με την
επίβλεψη.
Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή εργολάβος κατά τη διάρκεια των εργασιών του
μέσα στον εργοταξιακό χώρο παραβαίνει τους κανονισμούς ασφαλείας του εργοταξίου και
τις σχετικές διατάξεις ασφαλείας της Ελληνικής Νομοθεσίας, θα γίνεται παρέμβαση αμέσως
από τον αρμόδιο επιβλέποντα του εργοταξίου με σκοπό τη συμμόρφωση του συνεργείου ή
του εργολάβου με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας.
3.3. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)
Για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων σύμφωνα με το Π.Δ. 396/94 επιβάλλεται η πιστή
εφαρμογή των παρακάτω οδηγιών:
Να φοράτε πάντα παπούτσια ασφαλείας ή μπότες, φόρμα και κράνος, όταν κυκλοφορείτε
στους δρόμους και στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου.
Να φοράτε πάντα όλα τα απαιτούμενα είδη ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση μιας
συγκεκριμένης εργασίας.
Διατηρείτε καθαρά και σε καλή κατάσταση τα ατομικά σας μέσα προστασίας, φροντίζετε να
τα αλλάζετε όταν παρουσιάζουν φθορά και να τα αποθηκεύετε σε κατάλληλο μέρος
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(ιματιοθήκες) για να μην καταστρέφονται.
Για την προστασία των εργαζομένων γενικά, ο Εργολάβος διαθέτει όλα τα απαραίτητα είδη
ατομικής προστασίας σε ικανοποιητικά αποθέματα που βρίσκονται στην κεντρική Αποθήκη.
3.3.1. Γυαλιά ασφαλείας
Για την αποφυγή ατυχημάτων στα μάτια, επιβάλλεται οι εργαζόμενοι να φορούν γυαλιά
ασφαλείας. Οι διάφοροι τύποι γυαλιών είναι οι εξής:
1. Γυαλιά ειδικά για εργασίες κοπής με συσκευή οξυγόνο-ασετιλίνης.
2. Γυαλιά ή μάσκα με ειδικό γυαλί για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης.
3.3.2. Γάντια
Στη διάθεση του προσωπικού βρίσκονται γάντια διαφόρων τύπων:
1. Δερμάτινα γάντια των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισμού
κοφτερών και μυτερών αντικειμένων για να προστατεύονται τα δάχτυλα και τα χέρια από
κοψίματα, τρυπήματα και τραυματισμούς γενικά.
2. Λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου ΔΕΗ) των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική για
ηλεκτροτεχνίτες που είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε κυκλώματα υπό τάση.
3.3.3. Παπούτσια ασφαλείας
Τα άρβυλα είναι υποχρεωτικά για όλους τους εργαζομένους που διακινούνται στους
δρόμους και τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου.
Οι μπότες είναι υποχρεωτικές σε χώρους με νερά, λάσπες και ουσίες και γενικά
οπουδήποτε η χρήση άρβυλου θα έκανε προβληματική και ανασφαλή την εργασία
του προσωπικού.
3.3.4. Στολή εργασίας
Είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό, το οποίο ανάλογα με το είδος και την
επικινδυνότητα της εργασίας που εκτελεί, φορά τον κατάλληλο τύπο φόρμας.
Οι τύποι αυτοί είναι οι εξής:
1. Κοινές φόρμες εργασίας διμερείς.
2. Αδιάβροχες έναντι βροχής κτλ.
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3.3.5. Κράνη
Απαγορεύεται η εργασία ή η κυκλοφορία μέσα στο εργοτάξιο χωρίς κράνος ασφαλείας. Για
την προστασία από υψηλούς θορύβους ιδίως στα υπόγεια έργα, οι εργαζόμενοι θα
χρησιμοποιούν ωτασπίδες.
3.4. ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
Απαγορεύεται σε αναρμόδια πρόσωπα να εισέρχονται στο εργοτάξιο.
Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή και χρήση στο εργοτάξιο οινοπνευματωδών ποτών,
όπως επίσης και η είσοδος ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση μέθης.
Όταν παρουσιάζεται ένας επισκέπτης, ο αρμόδιος εργοδηγός της βάρδιας έχει καθήκον να
τηλεφωνήσει στο πρόσωπο που θα δεχθεί την επίσκεψη για να έχει την επιβεβαίωση.
Το προσωπικό του Εργολάβου, του ΚτΕ και της Επίβλεψης που περιμένει επίσκεψη τρίτων,
έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί το αρμόδιο προσωπικό από πριν, ώστε με αυτόν τον
τρόπο να κερδίζεται χρόνος από τους ελέγχους και τους νεκρούς χρόνους.
Πρέπει να σημειώνεται στο βιβλίο επισκεπτών η ώρα της εξόδου και το ονοματεπώνυμο
του επισκέπτη.
Ο Εργολάβος θα διατηρήσει την ασφάλεια των εργοταξιακών χώρων αποτελεσματικά
συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και των εγκαταστάσεων και θα τους εφοδιάσει με
βιβλίο επισκεπτών και 10 κράνη, τουλάχιστον, αν απαιτείται.
Οι Υπεργολάβοι πρέπει να ειδοποιούν τον εκάστοτε αρμόδιο του εργοταξίου σε περίπτωση
αναμονής επισκέπτη και να ενημερώνεται ο Εργοταξιάρχης.
3.5. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Προειδοποιητικά σήματα είναι υποχρεωτικά και ο Εργολάβος μεριμνά ώστε τέτοια
κατάλληλα σήματα να τοποθετούνται σε ολόκληρο το χώρο εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ.
105/95.
Στην είσοδο του δρόμου προσπέλασης και επάνω στην κύρια οδό κυκλοφορίας

θα

αναρτηθούν αμφοτέρων των κατευθύνσεων πινακίδες προειδοποίησης
"ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΕΙΣΟΔΟΣ -ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ".
Σε απόσταση 150 m από τον δρόμο προσπέλασης, αναρτούνται πινακίδες περιορισμού
ταχύτητας.
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Στο χώρο του εργοταξίου θα αναρτηθεί πινακίδα μέγιστου ορίου ταχύτητας 20Km.
Στο συνεργείο θα αναρτηθεί πινακίδα υποχρεωτικής χρήσης αρβυλών βαρέως τύπου,
απαγόρευση

καπνίσματος

και

υποχρεωτική

προστασία

των

ματιών

για

τους

ηλεκτροσυγκολλητές.
3.6. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
3.6.1. Πρόληψη Πυρκαγιάς
Για την πρόληψη της πυρκαγιάς ισχύουν αυστηρά οι παρακάτω κανόνες:
Απαγορεύεται στους εργαζομένους το κάπνισμα και το άναμμα φωτιάς ή η εκτέλεση
εργασίας που προκαλεί υπερθέρμανση ή σπινθήρα μέσα σε περιοχές του εργοταξίου στις
οποίες υπάρχουν σχετικές οδηγίες και γενικά σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά.
Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία που προκαλεί σπινθήρα,
φλόγα ή θερμότητα, χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού.
Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί (απομακρύνοντας αμέσως όλα τα
σκουπίδια και τα εύφλεκτα υλικά όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσματα, ξύλα κλπ).
Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εμπόδια, για άμεση απομάκρυνση,
σε περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαγιά.
3.6.2. Καταπολέμηση φωτιάς.
3.6.2.1. Γενικά
Το υλικό καταπολέμησης φωτιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Πρέπει
λοιπόν να παραμένει πάντοτε ελεύθερο και να είναι προσιτό.
Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για χρήση μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Απαγορεύεται "αυστηρά" η χρησιμοποίηση όλων των διατεθειμένων μέσων αντιμετώπισης
πυρκαγιάς για άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους προορίζονται.
3.6.2.2. Διατεθειμένα μέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς.
1. Πυροσβεστήρες για στερεά, υγρά, αέρια καύσιμα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
2. Άμμος για κατάσβεση στερεών ή υγρών καυσίμων.
3. Σκαπάνες και φτυάρια.
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3.6.2.3. Αντιμετώπιση πυρκαγιάς
Πρέπει να είναι γνωστά τα πυροσβεστικά μέσα που υπάρχουν στο χώρο εργασίας, που
βρίσκονται, για ποιες πυρκαγιές είναι κατάλληλα και πως χρησιμοποιούνται. Απαγορεύεται
να χρησιμοποιούνται πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
υπό τάση, καθώς και υγρά καύσιμα.
Ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός από χαρτιά και εύφλεκτα υλικά και να γίνονται
περιοδικά αποψιλώσεις του χώρου του εργοταξίου.
Το νερό πρέπει να χρησιμοποιείται για:
1. κατάσβεση φωτιάς σε στερεά
2. Για ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά κλπ να αποφεύγεται η χρήση
πυροσβεστήρων σκόνης ή CO2. Η καλύτερη λύση είναι το νερό.
3.6.3 Οδηγίες επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Εάν κάποιος αντιληφθεί φωτιά σε οποιοδήποτε σημείο εντός και εκτός των εγκαταστάσεων
του εργοταξίου θα πρέπει αμέσως να ειδοποιήσει:
1. Το τμήμα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο φωτιάς. Στη συνέχεια να προσπαθήσει
να σβήσει ή να περιορίσει όσο είναι δυνατόν τη φωτιά χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα
για την περίπτωση μέσα πυροσβεστικά.
2. Το προσωπικό πυρασφάλειας .
Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν απαντά το τηλέφωνο των παραπάνω, να καλείται αμέσως η
πυροσβεστική Υπηρεσία (199) .
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Όλες οι ενέργειες επέμβασης πρέπει να κατευθύνονται από τον υπεύθυνο βάρδιας ή τον
Εργοταξιάρχη.
3.7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Ο επικεφαλής κάθε βάρδιας (επιστάτης ή εργοδηγός) σε συνεργασία με τον Γενικό
Εργοδηγό, τον Τεχνολόγο-Μηχανολόγο Μηχανικό, τον Μηχανικό Ασφαλείας, πρέπει να
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως αυτά
αναφέρονται παρακάτω.
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3.7.1. Εργατικό Ατύχημα
Σε κάθε εργατικό ατύχημα αμέσως ειδοποιείται η ομάδα ασφαλείας και ο Σαμαρείτης
προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και αν ο τραυματισμός είναι σοβαρής μορφής υποχρεούται
να φροντίσει για την μεταφορά του τραυματισμένου στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή στο
πλησιέστερο Γενικό Νοσοκομείο.
Κάθε τμήμα είναι υποχρεωμένο να έχει φαρμακείο εξοπλισμένο κατάλληλα με όλα τα
απαραίτητα φάρμακα και υλικά γενικά για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση
ατυχήματος.
Σε περίπτωση ελαφρού ατυχήματος:
Μετά από κάθε ελαφρύ τραύμα ο ατυχηματίας πρέπει να χρησιμοποιήσει βασικά μέτρα
θεραπείας και κυρίως καθάρισμα καλό (αντισηπτικό) και ενδεχομένως επίδεσμο.
Εάν η κατάσταση του τραύματος απαιτεί την άμεση επιμέλεια νοσοκόμου, ο εργοδηγός
βάρδιας θα ενεργήσει για την μεταφορά του ατυχηματία στο πλησιέστερο νοσοκομείο.
Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος:
Είναι απαραίτητο να δοθούν στον ατυχηματία όλες οι στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στον
τόπο του ατυχήματος πριν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο.
3.7.2. Διαδικασία εκκένωσης του εργοταξίου
Η διαδικασία φέρεται εις πέρας από κοινού σε συνεργασία με την υπάρχουσα διαδικασία
που ακολουθεί η υπηρεσία.
3.8. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
Οι άνθρωποι που θα εντοπίσουν πρώτοι την κατάσταση έκτακτης ανάγκης οφείλουν να
ενημερώσουν τον Εργοταξιάρχη το ταχύτερο δυνατό (ονοματεπώνυμο ατυχηματία και θέση
του συμβάντος) ή τον αντικαταστάτη του σε περίπτωση απουσίας του πρώτου.
Στη συνέχεια όλοι οι εργαζόμενοι συγκεντρώνονται σε προκαθορισμένα σημεία για
περαιτέρω οδηγίες.
Η διοίκηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης εξουσιοδοτεί προς αποφυγή οποιουδήποτε
εργατικού ατυχήματος : τον συντονιστή σε θέματα ασφαλείας, τον Μηχανικό Ασφαλείας,
τον Ιατρό Εργασίας, τους Σαμαρείτες (ένας τουλάχιστον σε κάθε βάρδια) και οργανώνεται
μια "Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης" με επικεφαλής το Μηχανικό Ασφαλείας και από 10 άτομα
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και θα είναι κατάλληλα οργανωμένα, ώστε επαρκής αριθμός μελών της να είναι διαθέσιμος
για δράση και βοήθεια οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η υπ' όψη ομάδα θα εκπαιδευτεί από ειδικευμένο προσωπικό. Κάθε μέλος της ομάδας θα
είναι ικανό να δώσει πρώτες βοήθειες, να λειτουργήσει τους εξοπλισμούς των
αναπνευστικών συσκευών και τον εξοπλισμό πυρόσβεσης και να έχει δυνατότητα άμεσης
προσπέλασης των μετώπων εργασίας.
Ο Μηχανικός Ασφαλείας του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των
εργασιών σύμφωνα προς τις ισχύουσες περί ασφαλείας διατάξεις και τις προδιαγραφές του
Κτ Ε.
3.8.1. Τα καθήκοντα της Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης είναι:
1. Παροχή Πρώτων Βοηθειών.
2. Παροχή και διανομή Μ.Α.Π.
3. Ενημέρωση προσωπικού.
4. Ορισμός ενός τουλάχιστον Σαμαρείτη σε κάθε βάρδια εργασίας.
5. Εξασφάλιση και συντήρηση των παρακάτω υλικών.
- Ένα (1) φορείο τραυματιών
- Μία (1) μάλλινη κουβέρτα
- Μία (1) φιάλη οξυγόνου
- Υλικά για επίδεση τραυμάτων, απολύμανση κ.λ.π
- Ενέσεις αναλγητικές.
- Αναπνευστικές συσκευές για την παρακράτηση σκόνης.
- Τρεις (3) λαμπτήρες ανθεκτικοί σε έκρηξη.
- συντήρηση ενός σετ φαρμακείου στα κύρια μέτωπα εργασιών.
Ο ιατρός εργασίας που θα συνεργάζεται µε το έργο µε σύµβαση παροχής υπηρεσιών θα
ελέγχει τον παραπάνω εξοπλισµό και µαζί µε τον µηχανικό ασφαλείας, τον συντονιστή σε
θέµατα ασφαλείας και τον εργοταξιάρχη θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του έργου
και των εργαζόµενων.
6. Συντήρηση και επιθεώρηση των μέσων πυρόσβεσης, την καταλληλότητα αυτών και την
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διανομή τους όταν χρειαστούν.
3.8.2. Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Μηχανικού Ασφαλείας είναι:
1. Μαζί με την ομάδα ασφαλείας του Έργου, να έχει άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους
φορείς, όπως τροχαία-αστυνομία, πρώτες βοήθειες, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς
φορείς, φορείς μαζικής ενημέρωσης.
2. Πρόγνωση και λύση προβλημάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως επικοινωνίες,
ανασφαλείς συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια του
έργου και των εργαζομένων.
3. Να συσκέπτεται με τον διευθυντή και μηχανικούς πληροφορώντας τους για το βαθμό των
μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται.
4. Να οργανώνει ελέγχους ασφαλείας στο τμήμα για το οποίο είναι υπεύθυνος, ώστε να
επιβεβαιώνεται η διατήρηση και επιβολή των μέτρων ασφαλείας.
5. Να επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισμού ασφαλείας για
κάθε εργαζόμενο και να επιβλέπει την ορθή χρήση αυτών.
6. Να ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών, να επισκέπτεται τακτικά το εργοτάξιο και να
αναφέρει τις όποιες αποκλίσεις επισημαίνονται.
7. Να ερευνά τα ατυχήματα και να διατηρεί ένα ημερολόγιο καταγραφής τους για την
αποφυγή άλλων παρομοίων.
8. Να επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο σχετικά με τις πρώτες βοήθειες που
πρέπει να παρέχονται.
3.8.3 Αναγγελία Ατυχήματος
Αν με την αρχική αντιμετώπιση ενός ατυχήματος διαπιστωθεί πως ο τραυματίας πρέπει να
μεταφερθεί σε πλησίον Νοσοκομείο ή Κλινική, η μεταφορά γίνεται αμέσως με αυτοκίνητο
του Εργοταξίου.
Μετά την αντιμετώπιση του ατυχήματος ειδοποιείται:
1. Ο τεχνικός ασφαλείας.
2. Ο Προϊστάμενος του τμήματος όπου ανήκει ο ατυχηματίας.
Οι τεχνικοί ασφαλείας του Εργοταξίου προβαίνουν σε έρευνα και ανάλυση του Ατυχήματος
προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια.
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Ο Προϊστάμενος Τμήματος στο οποίο ανήκει ο ατυχηματίας, προβαίνει κατά περίπτωση στις
εξής ενέργειες:
- Εάν πρόκειται για ελαφρύ ατύχημα που θα συνεπάγεται ολιγόωρη απουσία του
ατυχηματία - μικρότερη από 8 ώρες- από την εργασία, συμβουλεύεται την Έκθεση Τεχνικών
Ασφαλείας και προτείνει λύσεις ή κάνει συστάσεις (ανάλογα με τα αίτια) έτσι ώστε να μην
επαναληφθεί παρόμοιο ατύχημα.
- Εάν πρόκειται για σοβαρό ατύχημα που θα έχει σαν αποτέλεσμα μια διακοπή εργασίαςαπό πλευράς ατυχηματία-μεγαλύτερη από 8 ώρες, ο Προϊστάμενος του ατυχηματία:
1. Ενημερώνει το γραφείο προσωπικού μέσα σε 24 ώρες το αργότερο από τη στιγμή του
ατυχήματος αφού ερευνήσει τα αίτια και συμβουλευθεί τη σχετική έκθεση των Τ.Α.
2. Προτείνει λύσεις ή κάνει συστάσεις (ανάλογα με τα αίτια) ώστε να μην επαναληφθούν
παρόμοια ατυχήματα.
3. Συμπληρώνει τη Δήλωση ατυχήματος σε όσα σημεία τον αφορούν και την μονογράφει.
Το γραφείο προσωπικού μετά την αναγγελία ατυχήματος από τον Προϊστάμενο Τμήματος,
ενημερώνει ΑΜΕΣΩΣ την Επιθεώρηση Εργασίας και συμπληρώνει τη δήλωση ατυχήματος
στα σημεία που τον αφορούν.
3.9. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
3.9.1. Σύμφωνα με τον Νόμο 1396/83, άρθρο 8, τηρούνται:
Επί τόπου του έργου τηρείται ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας το οποίο είναι θεωρημένο
από την τοπική Επιθεώρηση εργασίας και "βιβλίο γραπτών υποδείξεων Τ.Α & Γ.Ε." στο
οποίο αναγράφονται από τον Μηχανικό Ασφαλείας περιστατικά παράβασης των κανόνων
ασφαλείας από τους εργαζόμενους καθώς και υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει από τον
Εργοταξιάρχη.
Τηρείται Βιβλίο Ατυχημάτων όπου σημειώνονται όλα τα ατυχήματα που συμβαίνουν από τα
ποιο σοβαρά έως τα λιγότερα σοβαρά.
3.9.2. Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως:
Στο χώρο του εργοταξίου αναρτούνται έντυπα που καθοδηγούν και ενημερώνουν τους
εργαζόμενους σε ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής.
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3.10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ως περιβάλλον νοείται τόσο το Φυσικό Περιβάλλον όσο και το Ανθρωπογενές. Η προστασία
του περιβάλλοντος πρέπει να είναι μεγίστης σημασίας για τον Εργολάβο.
Ο σχεδιασμός των έργων γίνεται πάντα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται:
1. Η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση του Έργου στο περιβάλλον.
2. Η ελάχιστη δυνατή διατάραξη του περιβάλλοντος. Οι παραπάνω στόχοι ικανοποιούνται:
- Τόσο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου.
- Όσο και κατά τη διάρκεια κατασκευής του.
3.11. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο μηχανικός εξοπλισμός ενός εργοταξίου περιλαμβάνει μηχανήματα που εξυπηρετούν
διάφορες εργασίες. Όσον αφορά τα χωματουργικά έργα, χρησιμοποιούνται οι φορτωτές, οι
εκσκαφείς, οι προωθητές, οι οδοστρωτήρες, οι ισοπεδωτές και τα ανατρεπόμενα φορτηγά.
Στο χώρο του εργοταξίου γενικά χρησιμοποιούνται: γερανοί, γεννήτριες, λεωφορεία ή
επιβατικά οχήματα.
Όλος ο ιδιόκτητος κινητός εξοπλισμός της κατασκευάστριας εταιρείας, όπως φορτηγά,
γερανοί, ηλεκτροσυγκολλήσεις και άλλα παρόμοια όπως επίσης υλικά και εργαλεία, είναι
καταχωρημένα, εφοδιασμένα με άδεια, ασφαλισμένα και διατηρημένα σε καλή κατάσταση.
3.11.1. Αυτοκίνητα
Υπάρχει το "δελτίο καταλληλότητας" κάθε οχήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται
και το "δελτίο συντήρησης" το οποίο ενημερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου.
- Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο.
- Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ.
- Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών.
- Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα.
- Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και
φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρει και την ευθύνη της καλής κατάστασης του οχήματος και
ενημερώνει υπεύθυνα άτομα του συνεργείου για τυχόν επισκευές.
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Πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος στα φρένα, την κόρνα, τα φώτα τους υαλοκαθαριστήρες
και τα λοιπά συστήματα ασφαλείας.
Πρέπει να δένονται με ασφάλεια τα φορτία πριν ξεκινήσει το όχημα.
Επίσης πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω κανόνες:
Απαγορεύεται να πηδάτε από οχήματα ή να ανεβαίνετε όταν αυτά δεν έχουν σταματήσει
τελείως.
Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά τον ανεφοδιασμό σε καύσιμα. Την ώρα αυτή η μηχανή
πρέπει να είναι σβηστή.
Απαγορεύεται η φόρτωση των οχημάτων περισσότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο.
Πρέπει να γίνει ιδιαίτερος έλεγχος για την καλή λειτουργία των φρένων και της κόρνας.
Απαγορεύεται η χρήση των οχημάτων για άλλες εργασίες εκτός απ' αυτές για τις οποίες
έχουν κατασκευασθεί.
3.11.2 Φορτωτές.
Υπάρχει το "δελτίο καταλληλότητας" κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και
αναθεωρείται και το "δελτίο συντήρησης" το οποίο ενημερώνεται απ τον συντηρητή του
εργοταξίου.
Οι φορτωτές αυτοί για την μείωση των καυσαερίων έχουν καταλύτη και φέρουν φίλτρο
νερού. Έχει αναρτημένους προβολείς που και χρησιμοποιεί.
Η χρήση των φορτωτών αυτών είναι μόνο για την εργασία που προβλέπεται (μεταφορά και
φόρτωση προϊόντων) και γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα (χειριστής).
Απαγορεύεται η μεταφορά του προσωπικού μέσα στον κάδο, παρά μόνο εάν ο φορτωτής
είναι εφοδιασμένος με ειδικό καλάθι το οποίο πληροί τις προδιαγραφές (κουπαστή, καλή
κατασκευή, σωστό στερέωμα επάνω στον φορτωτή).
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του κάδου για φρενάρισμα παρά μόνο σε μεγάλη ανάγκη.
Επιθεωρείται καθημερινά η στάθμη του νερού και συμπληρώνεται.
- Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο.
- Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ.
- Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών.
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- Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα.
- Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και
φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν.
3.11.3 Γερανοί.
- Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο.
- Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ.
- Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών.
- Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα.
- Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και
φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν.
Υπάρχει το "δελτίο καταλληλότητας" κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και
αναθεωρείται και το "δελτίο συντήρησης" το οποίο ενημερώνεται απ τον συντηρητή του
εργοταξίου.
Η σωστή χρήση των γερανών εξασφαλίζεται όταν ελέγχονται κατάλληλα τα ακόλουθα
σημεία :
1. Διαγράμματα ασφαλούς φορτίου.
2. Ικανότητα των μηχανικών βαρούλκων.
3. Φύση του εδάφους.
4. Καιρικές συνθήκες (άπνοια, κλπ)
Πρέπει να διατηρούνται πάντα σε επάρκεια όλα τα μηχανικά και ηλεκτρικά βαρούλκα των
γερανών και συντηρεί συστηματικά τα μηχανήματα.
Πρέπει να ελέγχεται καθημερινά την κατάσταση των συρματόσχοινων και τα αντικαθιστά
με την πρώτη ένδειξη φθοράς.
Οταν το αιωρούμενο μπράτσο είναι έτοιμο, να υπολογίζεται το νεκρό σημείο και να γίνεται
ακριβής εκτίμηση για την σωστή και ασφαλή έδραση του γερανού.
Όλοι οι γάντζοι πρέπει να συνοδεύονται από μηχανισμούς ασφάλειας έναντι επικινδύνων
χαλαρώσεων των αναρτήσεων.
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3.11.4 Ασφαλτοκόφτες
Ο χειριστής του ασφαλτοκόπτη πρέπει να διαθέτει τον ακόλουθο προσωπικό
εξοπλισµό ασφαλείας:
1. Προστατευτικό κράνος.
2. Γάντια εργασίας
3. Παπούτσια ασφαλείας
4. Ανακλαστικό γιλέκο, κόκκινου - άσπρου χρώµατος
5. Ωτασπίδες για προστασία από τον θόρυβο.
• Οι ιµάντες κινήσεως του τροχού κοπής πρέπει να φέρουν προστατευτικό καπάκι.
• Ο κινητήρας του ασφαλτοκόπτη πρέπει να φέρει εξάτµιση για την µείωση του
θορύβου.
• Ο δίσκος του ασφαλτοκόπτη πρέπει να φέρει προφυλακτήρα σε όλη την περίµετρό
του, εκτός του σηµείου κοπής της ασφάλτου.
• Πρέπει να υπάρχουν κώνοι για την παράκαµψη της κυκλοφορίας και για όλο το µήκος
της ασφαλτοκοπής.
• Πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλες πινακίδες αναγγελίας κινδύνου και ύπαρξης
εργασιών, µπροστά από το µέτωπο της ασφαλτοκοπής.
3.11.5 Ηλεκτροσυγκολλήσεις
Όλο το προσωπικό πρέπει να φέρει παπούτσια ασφαλείας, προστατευτικό κράνος και
γάντια εργασίας. Επιπλέον οι συγκολλητές πρέπει να φέρουν δερµάτινα γάντια και ποδιά,
για προστασία από καψίµατα και ακτινοβολία, καθώς και ειδική µάσκα συγκόλλησης.
Το Η/Ζ πρέπει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Ο πίνακας διανοµής ισχύος του Η/Ζ
πρέπει να είναι πλήρης µε τις ασφάλειες του, χωρίς σπασµένους διακόπτες, γυµνά ή
κοµµένα καλώδια µέσα στον πίνακα. Ο πίνακας πρέπει να φέρει ηλεκτρονόµο διανοµής και
πρέπει να είναι γειωµένος.
Ο υπεύθυνος εργοδηγός υποχρεούται να αντικαθιστά αµέσως ηλεκτρικά καλώδια µε
φθορά στην µόνωσή τους. Επίσης απαγορεύεται η χρήση σπασµένων και πρόχειρα
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επισκευασµένων φις.
Οι µηχανές συγκόλλησης πρέπει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, χωρίς φθαρµένες
µονώσεις καλωδίων και ακροδεκτών.

Φθαρµένα καλώδια,

σπασµένοι ακροδέκτες ή

σπασµένες τσιµπίδες ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει να αντικαθίστανται αµέσως από
καινούργια.
Τα ηλεκτρικά εργαλεία χειρός (π.χ.

τροχοί)

πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε

προφυλακτήρες για αποφυγή επαφής χειρών µε τους δίσκους κοπής. Απαγορεύεται η
χρήση των µηχανηµάτων αυτών χωρίς τους προφυλακτήρες.
Τα ηλεκτρικά καλώδια παροχής ισχύος σε ηλεκτροσυγκολλήσεις, ηλεκτρικά εργαλεία,
µπαλαντέζες, κλπ. Πρέπει να µην είναι µπερδεµένα, πεταµένα στην άσφαλτο γιατί
αυξάνεται ο κίνδυνος φθοράς.
Ειδικά

κουβούκλια,

µε

µουσαµάδες

πρέπει

να

υπάρχουν

στο

χώρο

των

ηλεκτροσυγκολλήσεων. Μέσα εκεί πρέπει να βρίσκονται µόνο οι ηλεκτροσυγκολλητές που
εκτελούν την συγκόλληση, δηµιουργώντας έτσι έναν χώρο αποµόνωσης, από το υπόλοιπο
βοηθητικό προσωπικό.
Βοηθητικός εξοπλισµός όπως γάβριες , κρικοπάλαγκα , ιµάντες κτλ. πρέπει να ελέγχονται
πριν την χρήση τους, ως προς την ανυψωτική τους ικανότητα και την κατάσταση τους.
Απαγορεύεται µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό να εκτελεί συγκολλήσεις.

Όλοι οι

συγκολλητές πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί από κατάλληλο γραφείο.
Κάθε συνεργείο συγκολλητών πρέπει να φέρει κατάλληλο πυροσβεστήρα.
3.11.6 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού
Για τον εξοπλισμό της διαδικασίας συντήρησης ισχύουν oι οδηγίες και οι προδιαγραφές των
κατασκευαστών.
Υπάρχει το "δελτίο καταλληλότητας" κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και
αναθεωρείται, και το "δελτίο συντήρησης" το οποίο ενημερώνεται απ' τον συντηρητή του
εργοταξίου.
Απαγορεύεται η χρήση εργαλειομηχανών (τόρνος, φρέζες, πριονοκορδέλες, πλάνα, κλπ)
από πρόσωπα μη εξασκημένα και ακατάλληλα για το χειρισμό τους.
Απαγορεύεται η οξυγονοκόλληση και ηλεκτροκόλληση αν αυτός που την εκτελεί δεν έχει
προηγουμένως εφοδιαστεί με όλα τα ατομικά προστατευτικά μέσα (για την προστασία των
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ματιών, του προσώπου, των χεριών, των ποδιών και του σώματος), κατά της φωτιάς, της
ακτινοβολίας

και

των

πυρακτωμένων

τεμαχίων

εκπαιδευμένα,

αρμόδια

και

εξουσιοδοτημένα.
Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση ηλεκτρολογικής εργασίας σε ηλεκτρικά δίκτυα,
εγκαταστάσεις, συσκευές κλπ, αν δεν βεβαιωθεί απόλυτα η ασφαλής διακοπή του
ηλεκτρικού ρεύματος.
Συντήρηση μηχανισμού ή εξοπλισμού σε κίνηση απαγορεύεται όπου η επαφή με τα
κινούμενα μέρη μπορεί να τραυματίσει τους εργαζόμενους.
Ακόλουθες προφυλάξεις επιβάλλονται όπου απαιτείται από τη διαδικασία συντήρησης να
παραμένει σε λειτουργία ο εξοπλισμός:
1. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τις διαδικασίες αυτές θα είναι πλήρως
εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι να εκτελέσουν την διαδικασία αυτή.
2. Θα καθοριστεί μια ασφαλής διαδικασία για κάθε περίπτωση και η διαδικασία θα είναι
διαθέσιμη και αν είναι πρακτικό, θα υπάρχει δίπλα στον μηχανισμό.
4 ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
4.1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Όλο το προσωπικό πρέπει να διαθέτει παπούτσια ασφαλείας, γάντια εργασίας, και
προστατευτικό κράνος.
Επιπλέον, οι συγκολλητές πρέπει να διαθέτουν δερμάτινα γάντια και ποδιά, για προστασία
από καψίματα και ακτινοβολία, καθώς και την ειδική μάσκα συγκόλλησης.
Οι πίνακες διανομής ισχύος πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, πλήρεις, με τις ασφάλειες
τους, χωρίς σπασμένους διακόπτες, χωρίς γυμνά καλώδια, χωρίς σπασμένους ακροδέκτες
και γειωμένοι.
Τα καλώδια τροφοδοσίας υποπινάκων, ηλεκτρικών εργαλείων, ηλεκτρικού φούρνου
προθέρμανσης ηλεκτροδίων και ηλεκτροσυγκολλήσεων πρέπει να μην έχουν φθορές στη
μόνωση τους και να μην έχουν σπασμένους ακροδέκτες. Ο υπεύθυνος του συνεργείου
υποχρεούται να αντικαταστήσει αμέσως φθαρμένα καλώδια και ακροδέκτες, με άλλα χωρίς
φθορές.

28

Οι μηχανές συγκόλλησης πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, χωρίς φθαρμένες
μονώσεις καλωδίων και ακροδεκτών. Φθαρμένα καλώδια, σπασμένοι ακροδέκτες ή
σπασμένες τσιμπίδες ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως με
καινούργια.
Μπουκάλες οξυγόνου και ασετιλίνης πρέπει να είναι σταθερά δεμένες στα ειδικά καρότσια
μεταφοράς ή σε μεταλλικά δοκάρια. Απαγορεύεται οι μπουκάλες να τοποθετούνται κοντά
σε πηγές ανάφλεξης. Τα καλώδια αερίου δεν πρέπει να έχουν φθορές ή διαρροές. Στο τέλος
της λειτουργίας τους πρέπει να κλείνονται οι βαλβίδες παροχής αερίου, που βρίσκονται
πάνω στις μπουκάλες, και τα καλώδια αερίων πρέπει να τυλίγονται προσεκτικά και όχι να
παραμένουν πεταμένα στο πάτωμα. Οι μπουκάλες πρέπει να βρίσκονται πάντα σε όρθια
θέση. Μπουκάλες οξυγόνου και ασετιλίνης δεν πρέπει να αποθηκεύονται στον ίδιο χώρο.
Ο χώρος του συνεργείου διαθέτει κατάλληλους πυροσβεστήρες.
4.2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
Η εργασία αυτή απαιτεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών μηχανημάτων.
Ειδικότερα οι κίνδυνοι για τη ασφάλεια και υγεία, πέρα από τα όσα έχουν αναφερθεί πιο
πάνω εντοπίζονται σε :
Υψομετρικές διαφορές
Θόρυβος
Δονήσεις / Κραδασμοί
Αιώρηση μικροσωματιδίων Σκόνης
Υψηλή/Χαμηλή Θερμοκρασία & Υγρασία Περιβάλλοντος
Ελλιπής Εξαερισμός (για εργασίες εντός τούνελ)
Καθιζήσεις εδαφών
Κατάρρευση πρανών
Ηλεκτροπληξία
Ανατροπή Μηχανημάτων Έργων
Καταπλάκωση
Πτώση υλικών από ύψος
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Πυρκαγιές
Κινούμενα μέρη μηχανών
Αναθυμιάσεις πολυαρωματικών υδρογοναθράκων
Δραστικότητα ασφάλτου σε επαφή με ανθρώπινα μέλη
Χημικά εγκαύματα
Ζώα, τρωκτικά, φίδια κ.α
Ορθοστατική εργασία
Εργασία με Επαναλαμβανόμενη Κίνηση
Εντατική εργασία (Απαιτητική, πολύωρη)
Χειρωνακτική άρση και μεταφορά φορτίου
Αγχωτική εργασία, Stress
Βιασύνη, Αφηρημάδα
Εξοικείωση με τον κίνδυνο
Επιθετικότητα, Επίδειξη
Αδιαφορία, Απροσεξία, Αστεϊσμοί, Αταξία
Επήρεια ουσιών κ.α
Παρεμπόδιση – παρεμβολή στη κίνηση
Εργασίες γειτονικά ενεργού οδικού δικτύου
Κυκλοφοριακή διαχείριση σε προσωρινές συνθήκες
Αυθαίρετη είσοδος περαστικών οχημάτων
Πτώση αντικειμένων, εξοπλισμού εντός ενεργού κυκλοφορίας
Συγκρούσεις ανάμεσα σε οχήματα, εξοπλισμό, πεζούς.
Διασταυρώσεις και ελιγμοί επί της οδού
Συγκρούσεις με υπέργεια καλώδια
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Τα μέτρα προστασίας ειδικά για τον εξοπλισμό αναφέρεται σε άλλη παράγραφο.
Όλα τα Μηχανήματα Έργου (προωθητήρες, επιστρωτήρες (finisher), διαμορφωτές
γης (grader), οδοστρωτήρες) πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφάλειας
(πρόγραμμα συντήρησης, καρτέλα συντήρησης ανά μηχάνημα, εξοπλισμός
ασφαλείας όπως φάρος και ηχητικό σήμα οπισθοπορείας κ.α)
Επιβάλλεται συχνός έλεγχος του συστήματος διαβροχής των κυλίνδρων των
οδοστρωτήρων, ώστε να μη χρειάζεται να πλησιάζει στους κυλίνδρους προσωπικό.
Απαγορεύεται η χρήση πετρελαίου και βενζίνης για τη λίπανση της επιφάνειας
μεταφοράς της ασφάλτου.
Να σημανθούν κατάλληλα όλες οι θερμές επιφάνειες των μηχανημάτων.
Απαγορεύεται αυστηρά να παρευρίσκεται προσωπικό μεταξύ «finisher» και
οδοστρωτήρα.
Να γίνεται σωστός προγραμματισμός ώστε να αποφεύγεται η εκτέλεση εργασιών
ασφαλτόστρωσης κατά τις μεσημεριανές ώρες του καλοκαιριού.
Πάντοτε τα Μ.Ε. να είναι εφοδιασμένα με πυροσβεστήρες για τη γρήγορη
πυρόσβεση πιθανής πυρκαγιάς.
Πριν τη ρίψη ασφάλτου να έχει προηγηθεί καλή αποψίλωση των χόρτων στα
γειτονικά μέρη της κατασκευαζόμενης οδού.
Όλοι οι εργαζόμενοι κατά την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης πρέπει να
φέρουν κατάλληλες μάσκες προσώπου τύπου FFP3.
Οι εργαζόμενοι να φορούν κατάλληλες αδιάβροχες φόρμες εργασίας για την
αποφυγή εγκαυμάτων αλλά και δερματοπαθειών που μπορεί να προκαλέσει η
άσφαλτος.
Να γίνεται χρήση θερμοάντοχων γαντιών για την αποφυγή εγκαυμάτων.
Όλοι οι εργαζόμενοι να φορούν κατάλληλα υποδήματα ασφαλείας, όπου μετά το
31

πέρας των εργασιών να καθαρίζονται με πετρέλαιο. Σε περίπτωση φθοράς να
γίνεται άμεση αντικατάσταση με καινούργια.
Στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει φαρμακείο με έμφαση στα φάρμακα για
εγκαύματα.
Απαγορεύεται η διέλευση προσωπικού δίπλα σε Μηχανήματα Έργου κατά τη
λειτουργία τους.
Απαγορεύεται η συντήρηση Μηχανημάτων Έργου από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
Να γίνεται συχνή διαβροχή των χωματουργικών υλικών & χωμάτινων οδών για την
αποφυγή εκδήλωσης νέφους σκόνης.
Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φέρουν ανακλαστικά γιλέκα εργασίας.
Επιβάλλεται η ορθή σήμανση του εργοταξίου και των ζωνών επιρροής του .
4.3 . ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Η σήμανση πρέπει να είναι :
Έγκαιρη
Συνεπής
Επαρκής
Κατανοητή
Κοινή για όλα τα εργοτάξια
Σε καμία περίπτωση οι οδηγοί των οχημάτων δεν πρέπει να αιφνιδιάζονται από ανωμαλίες
στην κανονική διεξαγωγή της κυκλοφορίας, λόγω εκτελουμένων έργων.
Η σήμανση δεν πρέπει να δίνεται πολύ πριν από τη θέση εκτελέσεως των έργων. Υπάρχει
περίπτωση οι οδηγοί να ξεχάσουν την πληροφόρηση ή να δυσπιστούν προς αυτήν.
Σε περίπτωση σημαντικού μήκους εργοταξιακής ζώνης, η αναγκαία πληροφόρηση θα
πρέπει να δίνεται και με επαναληπτικές πινακίδες σε κατάλληλες αποστάσεις.
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Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την ταχεία και ασφαλή διέλευση
οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά αστυνομίας).
Η βασική αρχή Σήμανσης είναι ότι δεν πρέπει να λείπει ούτε μία πινακίδα από αυτές που
είναι απολύτως αναγκαίες, αλλά και να μην υπάρχει ούτε μια παραπάνω από αυτές που
είναι απαραίτητες.
Η εργασία αυτή συντονίζεται από έμπειρο εργοδηγό. Ως προς τη φύση της δεν αποτελεί
ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία, εφόσον τηρούνται τα ελάχιστα μέτρα ασφαλείας των
μηχανημάτων.
5. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η εργοληπτική επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει σχεδιάγραμμα θέσης του εργοταξίου
στο οποίο θα φαίνονται:
Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο
Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου
Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού
Χώροι αποθήκευσης υλικών
Χώροι συλλογής άχρηστων και επικίνδυνων υλικών
Χώροι υγιεινής εστίασης και πρώτων βοηθειών
Θέση κουτιών πρώτων βοηθειών
Εκκένωση και σημεία συνάθροισης σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού κλπ
Το παραπάνω σχεδιάγραμμα, θα ενημερώνεται και θα τροποποιείται με την εξέλιξη του
έργου περιέχοντας όλα τα σημεία, χώρους ή ζώνες που απαιτούνται για την Ασφάλεια και
την Υγεία των εργαζομένων.
6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΜΕΤΡΑ
Για την εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων χρησιμοποιείται η ποιοτική μέθοδος
εκτίμησης κινδύνου που λαμβάνει υπόψη την σοβαρότητα ενός κινδύνου ανάλογα με τις
επιπτώσεις στο προσωπικό ή τρίτους καθώς και την πιθανότητα εμφάνισης του για κάθε
συγκεκριμένη εργασία.
Η εκτίμηση γίνεται με κλίμακα Χαμηλού – Μέσου – Υψηλού κινδύνου με την βοήθεια του
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παρακάτω πίνακα:
Κωδικός εργασίας
Πιθανότητα

Σοβαρότητα
Σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος
πολλών ατόμων
Σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος
ενός ατόμου ή
ελαφρύς
τραυματισμός
πολλών ατόμων
Ελαφρύς τραυματισμός ενός ατόμου

Κωδικός κινδύνου
Πιθανό να Πιθανό
να Μπορεί
να Απίθανο
να
εμφανιστεί
εμφα-νιστεί
εμφανιστεί μία εμφανιστεί στο
αρκετές
τουλάχι-στον
φορά στο έργο
έργο
φορές στο μία φορά στο
έργο
έργο

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Υψηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Υψηλός

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Από την έναρξη των εργασιών και σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος
θα λαμβάνει και θα τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και προστασίας έργων και
προσωπικού, σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:
ΕΤΟΣ - ΦΕΚ - ΝΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
1933 - 406/A Π.Δ. 22/12/33 - Περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί
φορητών κλιμάκων.
1950- 82/A Β.Δ. 16/17.3.50 - Επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
1969 - 1Β/69 ΥΑ στ/116464/69 - Περί όρων ασφαλείας κατά την μεταφορά προσώπων δια
φορτηγών ιδιωτικής χρήσεως.
1974 - 1266/B Υ.Α .Γ1γ/9900/74 - Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων [ΤΡ με τις
Γ1/2400/75 (371/Β/75) και Αιβ/2055/80 (338/Β/80)].
1974 - 301/A Π.Δ. 696/1974 - Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν,
παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων, ως και Τοπογραφικών,
Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών
Μελετών.
1975 - 371Β ΥΑ Γ1/2400/75 - Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων [ΤΡ με την
Αιβ/2055/80 (338/Β/80)].
1975 - 189/A N. 158/75 - Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκομένων υπό
τάση.
1977 - 295/Α Ν. 716/1977 - Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως
μελετών
1978 - 3/A Π.Δ. 17/78 - Περί συμπληρώσεως του από 22/29.12.33 Π. δ/τος περί ασφάλειας
εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων.
1978 - 20/Α Π.Δ.95/78 - Περί μέτρων Υγιεινής και Ασφαλείας των απασχολουμένων εις
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εργασίας συγκολλήσεων.
1980 - 338/Β ΥΑ Αιβ/2055 - Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων.
1980 -

121/Β ΥΑ ΒΜ5/30058/83 -

Έγκριση πρότυπης προδιαγραφής σημάνσεως

εκτελουμένων έργων σε οδούς εκτός κατοικημένων περιοχών
1980 - 193/A Π.Δ. 778/80 - Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδομικών
εργασιών.
1981 - 195/A Ν. 1181/81 - Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύη το έτος 1960 υπ'
αρ.115
συμβάσεως "περί προστασίας των εργαζομένων από τας ιοντίζουσας ακτινοβολίας"
(78/610/ΕΟΚ).
1981 - 260/A Π.Δ. 1073/81 - Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτελέσιν εργασιών εις
εργοτάξια
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος πολιτικού μηχανικού/ διορθώσεις
σφαλμάτων.
1983 -

121/B ΑΠ.ΒΜ5/30058/82

- Έγκριση πρότυπης προδιαγραφής σημάνσεως

εκτελουμένων έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών.
1983 - 126/A Ν. 1396/83 - Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις
οικοδομικές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα.
1984 - 49/A Ν. 1430/84 - Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας " που
αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία" και τη ρύθμιση θεμάτων που
έχουν σχέση με αυτή.
1984 - 154/B ΑΠ. 130646/84 - Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας
1984 - 23/Α Ν. 1418/1984 - Δημόσια έργα και ρύθμιση συναφών θεμάτων
1985 - 212A N. 1568/85 - Νόμος Πλαίσιο
1985 - 280/B ΥΑ 2στ/1539/85 - Βασικοί κανόνες προστασίας της υγείας του πληθυσμού &
των
εργαζόμενων από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
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1986 - 570/Β ΥΑ αρ. Οικ. 56206/1613 - Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ,
81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
1989 - 106/A Π.Δ. 225/1989 - Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα
1933- 406/A Π.Δ. 22/12/33 - Περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί
φορητών κλιμάκων.
1987- 149/A Π.Δ. 315/87 - Σύσταση επιτροπής Υ+Α της εργασίας (ΕΥΑΕ) σε εργοτάξια
οικοδόμων και εν γενεί τεχνικών έργων.
1987 - 291/Β ΥΑ 281/Β/87 - Συσκευές πίεσης και μέθοδοι ελέγχου αυτών.
1987 - 467/B ΑΠ. 131325/87 - Σύσταση μικτών Επιτροπών Ελέγχου σε οικοδομές και
εργοταξιακά έργα.
1987 - 624/Β ΥΑ Β/19338/1944/87 - Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση.
1987- 624/Β ΥΑ Β/19339/1945/87 - Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση,
κατασκευασμένες από κεκραμμένο ή μη αλουμίνιο..
1987- 625/Β ΥΑ Β/1934/1946/87 - Συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεκραμμένο χάλυβα.
1988 - 138/A Π.Δ. 294/88 - Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού ασφαλείας (ΤΑ) και
Γιατρού Εργασίας, Επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα ΤΑ για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις
και εργασίες του άρθρου 1 παρ.1 του Ν 1568/85 "Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζόμενων".
1988 - 751/Β ΥΑ αρ. Οικ. 69001/1921- Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης
θορύβου
μηχανημάτων

και

συσκευών

εργοταξίου

και

ειδικότερα

των

μηχανοκίνητων

αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης και
ισχύος.
1989 - 567/B ΚΥΑ 1197/89 - Ταξινόμηση συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων
παρασκευασμάτων.
1989- 85/A Ν. 1837/89 - Για την προστασία των ανήλικων κατά την απασχόληση και άλλες
διατάξεις.
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1989 - 930/B ΑΠ. 131099/89 - Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που
διατρέχει η υγεία τους με την απαγόρευση ορισμένων ειδικών παραγόντων και /ή
ορισμένων δραστηριοτήτων (88/364/ΕΟΚ).
1990 - 11/A Π.Δ 31/90 - Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων.[ΤΡ.Π.Δ 49/91(180/Α)].
1990 - 620/B ΑΠ. 130627/90 - Καθορισμός επικίνδυνων, βαριών, ή ανθυγιεινών εργασιών
για την
απασχόληση των ανήλικων.
1991- 180/A Π.Δ.49/91 - Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.31/90.
1991 - 38/A Π.Δ.85/91 - Προστασία των εργαζομένων από τους κίνδυνους που διατρέχουν
λόγω της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία
86/188 ΕΟΚ.
1991 - 431/Β ΥΑ 12479/Φ17/414/91- Απλά δοχεία πίεσης.
1991 - 487/Β ΥΑ Β./15233/3.7.91 - Σχετικά με συσκευές αερίου.
1992 - 182/Α Ν.2094 - Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
1992 -

370/B ΑΠ. 1872/92 -

Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την τήρηση βιβλίου

απασχολουμένου
προσωπικού στα οικοδομικά και τεχνικά έργα.
1992- 74/A Π.Δ. 157/92 - Επέκταση των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων και
υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του Ν 1568/85 Υγιεινή και
Ασφάλεια Εργασίας στο δημόσιο ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
1993 - 34/A Π.Δ. 77/93 - Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και
βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του
συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ. Σελ. 67
1933 - 406/A Π.Δ. 22/12/33 - Περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί
φορητών κλιμάκων.
1993 - 160/A Π.Δ. 377/93 - Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες
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89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ σχετικά με τις μηχανές (συμπλ. Π.Δ. 18/1996).
1993 - 187/B ΑΠ. Β4373/1205/93 - Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών,
σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας.
1993- 665/B ΑΠ. 15177/Φ17.4/404/93 - Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης Εργασιών
ελέγχου
δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου.
1993 - 756/Β ΑΠ.16440/Φ10.4/445/93 - Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά
συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση
μεταλλικών σκαλωσιών.
1993 - 673/B ΑΠ. 14165/Φ17.4/373/93 - Κανονισμός για την ασφαλή κατασκευή και
κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και των συσκευών αερίου.
1994 - 220/A Π.Δ. 395/94 - Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη
χρησιμοποίηση
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με
την οδηγία 89/655/ΕΟΚ
1994 - 220/A Π.Δ. 396/94 - Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση
από
τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση με
την οδηγία 89/656/ΕΟΚ
1994 - 221/A Π.Δ. 397/94 - Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για το
χειρωνακτικό
χειρισμό φορτίων όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας
σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ.
1994 - 221/A Π.Δ. 398/94 - Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την
εργασία για
τη χρήση σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία
90/70/ΕΟΚ
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1994 - 221/A Π.Δ. 399/94 - Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που
συνδέονται
με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την
οδηγία 90/394 ΕΟΚ.
1994

- 450/B ΑΠ. 8881/94 -

Τροποποίηση της 4373/1205/11.3.1993 (187/Β) κοινής

απόφασης
των υπουργών Εθν. Οικονομίας, Εργασίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για
τα μέσα ατομικής προστασίας σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του συμβουλίου 93/95/ΕΟΚ
και 93/68/ΕΟΚ.
1994 705/B ΑΠ. 378/94 Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία κι επισήμανση αυτών
σε
συμμόρφωση προς την οδηγία του συμβουλίου των ευρωπαϊκών κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .
1995 - 6/A Διορθώσεις σφαλμάτων στα Π.Δ. 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 397/94
(221/Α), 398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α)
1995 - 67/A Π.Δ. 105/95 Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας
στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ.
1995 - 97/A Π.Δ. 186/95 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν
λόγο έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις
κοινοτικές οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ.
1996 - 10/A Π.Δ. 16/96 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους
εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ.
1996 - 11/A Π.Δ. 17/96 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των
εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες.
1933 - 406/A Π.Δ. 22/12/33 - Περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί
φορητών κλιμάκων.
1996 - 12/A Π.Δ. 18/96 - Τροποποίηση του Π.Δ/ΤΟΣ 337/1993 σχετικά με τις μηχανές σε
συμμόρφωση προς τις οδηγίες του συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.
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1996 - 212/A Π.Δ. 305/96 - Ελάχιστες προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση

με την οδηγία

92/57/ΕΟΚ.
1997 - 150/Α Π.Δ 174/97 - Τροποποίηση του Π.Δ 186/95
1997 - 150/Α Π.Δ 175/97 - Τροποποίηση του Π.Δ 70α/ 88
1997 - 150/Α Π.Δ 176/97 - Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και υγείας κατά την
εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την
οδηγία 92/85/ΕΟΚ
1998 - 67/Α Π.Δ 62/98 - Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε
συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ
1999 -

9/Α Π.Δ 15/99

-

Τροποποίηση του π.δ ΄΄Προστασία των εργαζομένων από

κινδύνους
που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε
συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ’’ (97/Α) όπως τροποποιήθηκε με
το π.δ 174/97 (150/Α) σε

συμμόρφωση με τις οδηγίες 97/59/ΕΚ και 97/65/ΕΚ της

Επιτροπής.
1999 - 94/Α Π.Δ 88/99 - Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου
εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ
1999 -

94/Α Π.Δ 89/99

- Τροποποίηση του π.δ 395/94 ΄΄Ελάχιστες προδιαγραφές

ασφάλειας
και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την
εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ΄΄ (220/Α) σε συμμόρφωση με την
οδηγία 95.63/ΕΚ του Συμβουλίου
1999 - 102/Α Π.Δ 95/99 - Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και
Πρόληψης
1999 - 134/Α Π.Δ 136/99 - Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
2000 - 111/Α Π.Δ 127/00 - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 399/94 ΄΄Προστασία των
εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους
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παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΚ΄΄
(221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 97/42-ΕΚ του Συμβουλίου.
2000 - 241/Α Π.Δ 304/00 - Τροποποίηση του π.δ 395/94 ΄΄Ελάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας
και υγείας για την χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την
εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ΄΄ (ΦΕΚ 220/Α/19-12-94) όπως
αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ 89/99΄΄Τροποποίηση του π.δ 395/94 σε συμμόρφωση με την
οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου΄΄(ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999)
2001 - 266/B Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 - Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη
του έργου 2001 686/B Υ.Α. ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφαλείας και
Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για
την έγκριση
μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο
Έργο
2003 - 16/Β Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 -

Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού

κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ- ΦΑΥ)
2007 - 12/2.2007 Αρ. Πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/69/2007 - ( Ελάχιστες απαιτήσεις Ασφάλειας και
Υγείας των εργαζομένων που πρέπει να τηρούνται στα εργοτάξια, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, και να περιλαμβάνονται σε ένα Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ)
2007 --/6/7.2007 Εγκ. 130115/2007

-

Εγκύκλιος εφαρμογής π.δ. 212/2006 (ΦΕΚ

212/Α/9.10.2006) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την
εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
2008 - 166/Α Ν. 3669/2008 - Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων
Έργων
2008 --/31/3.2008 Εγκ. 6/2008

-

Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου

Ασφάλειας και
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Υγείας (ΣΑΥ) και την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) των Δημοσίων Έργων
2011 - 249/Α`/25.1 1.2011 Ν. 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου
κατασκευών και λοιπές διατάξεις
2012 --/27/3.2012 Αρ. Πρωτ. 10201/2012 - Θεώρηση σχεδίου και φακέλου ασφάλειας και
υγείας
2012 -- /15/10.2012 Εγκ. 27/2012 Αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15.10.2012 Ένταξη στα
συμβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα
«απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο»
2013 - 122/Α`/31.5 .2013 Ν. 4156/2013 Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας
του
περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του
Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
2013 - 2605/Β`/15. 10.2013 Υ.Α. οικ. 55174/2013 Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα
δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
2014 --/15/7.2014 Εγκ. οικ. 24120/1336/2014 - Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ.
14867/825/2014 (1241/Β) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα
Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα»
2014 - 85/Α`/7.4.2 014 Ν. 4254/2014 - Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις
2014 - 1241/Β`/15. 5.2014) Υ.Α. 14867/825/2014 - Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης
αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα
2016 - Α' 147/08- 08-2016 Νόμος 4412 - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2017 - Α΄167/3.11.2017 Ν. 4495 - «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος
και άλλες διατάξεις»

Σημείωση 1:
Κάθε άλλος νόμος που δεν αναφέρεται παραπάνω αλλά είναι εφαρμόσιμος στο έργο,
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καθώς και κάθε τροποποίηση των προηγούμενων νόμων, πρέπει να ακολουθείται.

Σημείωση2. :
Ο ανάδοχος κατασκευής θα παραλάβει αυτό το ΣΑΥ από την Υπηρεσία ως μέρος της
υποβληθείσης μελέτης.
Ο ανάδοχος κατασκευής θα αναπτύξει αυτό το ΣΑΥ προσθέτοντας και βελτιώνοντας
πληροφορίες, όπου υπάρχει η δυνατότητα.
Ειδικότερα, ο ανάδοχος κατασκευής θα αναπτύξει εκτιμήσεις επικινδυνότητας για την φάση
κατασκευής, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του ΤΕΕ βασιζόμενος στις πληροφορίες που
δίνονται σ’αυτό το ΣΑΥ.
Ο ανάδοχος κατασκευής θα επισκοπήσει κάθε εκτίμηση επικινδυνότητας του μελετητή και
χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες της στήλης «εναπομένων κίνδυνος μετά τα ληφθέντα
μέτρα της μελέτης» θα συμπληρώσει την στήλη «πηγές κινδύνων» στο Τμήμα Γ του
υποδείγματος του ΤΕΕ. Αυτό θα αποτελεί το σημείο έναρξης για την ανάπτυξη του ΣΑΥ από
τον ανάδοχο κατασκευής.
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