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1.0 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Κύπιορ ηος Έπγος : ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ  
 

Ανάδοσορ :  ……………………………………………………  
 
 

Ονομαζία Έπγος :  ΟΡΓΑΝΧΗ ΓΙΑ ΓΑΙΚΗ ΑΝΑΦΤΥΗ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΦΑΡΑΓΓΙΟΤ ΜΤΛΧΝ ΓΗΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ 
 

Θέζη Δπγοηαξίος :  ΦΑΡΑΓΓΙ  ΜΤΛΧΝ ΓΗΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ  

 

 

Δίδορ έπγος :   ΓΑΟΣΔΥΝΙΚΟ   
 

 

Πεπιγπαθή έπγος :   

 
Σν έξγν απηφ αθνξά αθνξά ηελ αλάπιαζε ζην θαξάγγη ησλ Μχισλ 
 
Αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη: 

 Δθζθαθέο – απνμειψζεηο 

 Καηαζθεπή δαπέδσλ (πιαθνζηξψζεηο) 

 εκάλζεηο 
 
Γηα ην έξγν δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεραληθά κέζα.  
 
Γελ πξνγξακκαηίδεηαη ε θαηαζθεπή θακηάο κφληκεο εγθαηάζηαζεο, νχηε πξνγξακκαηίδεηαη απνζήθεπζε 
θαλελφο είδνπο πιηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην έξγν.  
Γελ ππάξρνπλ δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ. 
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2.0 ΓΔΝΙΚΑ 
 
Ζ ΑΝΑΓΟΥΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηεο 
εηαηξείαο,  έρεη εληάμεη ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ηεο 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηεο πνιηηηθήο ηεο. 

Ζ Πνιηηηθή απηή ηεο εηαηξείαο εθθξάδεηαη κέζα απφ ην «ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ - ΤΓΙΔΙΝΗ 

& ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» .  
 

Κχξηνο ζθνπφο ηνπ είλαη λα επηζεκάλεη θαη λα ππνδείμεη φια εθείλα ηα δεηήκαηα αζθάιεηαο 
φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπλνιηθή εκπεηξία ηεο Δηαηξείαο ζην ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ 
θαζψο θαη ηα εζληθά θαη επξσπατθά ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη ζηνηρεία. 

 
Οη ζηφρνη ηεο Πνιηηηθήο απηήο είλαη : 

 

 Ζ πςειή πξνηεξαηφηεηα ηεο Αζθάιεηαο θαηά ηε ζρεδίαζε, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ 
Έξγσλ, γηα ην πξνζσπηθφ, ην πιηθφ, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη  ηνλ εμνπιηζκφ. 

 Ζ ηήξεζε φισλ ησλ ελ ηζρχ Δζληθψλ θαλνληζκψλ, ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ  ηδηνθηεηψλ ησλ 
δηάθνξσλ Έξγσλ, θαζψο θαη φισλ ησλ αλαγλσξηζκέλσλ  αζθαιψλ ηερληθψλ εξγαζίαο. 

 Ζ εθαξκνγή ελφο δσηηθνχ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ην νπνίν ζα εθπαηδεχεη, θηλεηνπνηεί θαη 
ζα αληακείβεη φιν ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο, γηα ηελ ηήξεζε θσδηθνπνηεκέλσλ 
ζπλζεθψλ αζθάιείαο θαη πγηεηλήο θαζψο θαη αζθαιψλ ηερληθψλ εξγαζίαο. 

 Ζ αλάιεςε ππεχζπλεο ζηάζεο απέλαληη ζηελ Αζθάλεια κέζσ ηνπνζέηεζεο ζηφρσλ θαη 
επηδηψμεσλ, επηζήκαλζεο θαη αλαγλψξηζεο θηλδχλσλ, ζσζηνχ πξνγξακκαηηζκνχ 
εξγαζηψλ, ηαθηηθψλ ζπζθέςεσλ αζθάιεηαο θαζψο θαη αμηνιφγεζεο  ηεο απφδνζεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ. 

 Ο ζεβαζκφο ζην Πεξηβάιινλ 
 

έηζη  ψζηε, 

 Να απνηξέπνληαη ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα ή κφληκεο αλαπεξίεο 

 Να πεξηνξίδνληαη ηα αηπρήκαηα θάησ ηνπ 25% ηνπ ζηαηηζηηθνχ αξηζκνχ αηπρεκάησλ ζηνλ 
ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ 

 Να κεδεληζζνχλ ππξθαγηέο θαη εθξήμεηο 

 Να ειαρηζηνπνηεζνχλ βιάβεο ή απψιεηεο πιηθψλ θαη ηδηνθηεζίαο. 

 Να κελ πξνθχςνπλ δπζκελείο πεξηβαιινληνινγηθέο επηπηψζεηο.  
 
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζα πξέπεη λα θαζηζηά ππεχζπλν θάζε εξγαδφκελν μερσξηζηά πάλσ 
ζηηο βαζηθέο ππεπζπλφηεηεο αζθάιεηαο θαη ηηο αζθαιείο δηαδηθαζίεο εξγαζίαο, θαζηζηψληαο 
ζαθέο φηη ε ηθαλνπνηεηηθή “Απφδνζε Αζθάιεηαο” απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην εμαθνινχζεζεο 
απαζρφιεζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε απηήλ. 

 
Έηζη εθθξάδεηαη κε ηνλ θαιιίηεξν ηξφπν ε πεπνίζεζε  φηη ε αζθάιεηα πξνυπνζέηεη θαη απαηηεί  
εθπαίδεπζε θαη απζηεξή θαη ζπλερή εθαξκνγή κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ ζε φια ηα θιηκάθηα ηεο 

εηαηξείαο θαη δελ επαθίεηαη ζηελ «ηύση». 
 
 
Οπζηαζηηθέο κέζνδνη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ  αζθάιεηαο είλαη νη αθφινπζεο: 

 
α. Έιεγρνο θαη γεληθά ε επίβιεςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ ζπλζεθψλ 
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θαη κεζφδσλ εξγαζίαο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη  φηη έρνπλ ιεθζεί 
ηα θαηάιιεια κέηξα θαη έρνπλ γίλεη νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ εμάιεηςε ή ηελ δηφξζσζε 
επηθηλδχλσλ ζπλζεθψλ. 
β. Ζ πξφβιεςε γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη επηηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ αζθαιή 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 
γ. Ο ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ ππεπζπλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 
ησλ επηηεξεηψλ αζθάιεηαο. 
δ. Ζ δηελέξγεηα πεξηνδηθψλ δηεπζπληηθψλ ζπλαληήζεσλ κε ζθνπφ ηελ αλαζθφπεζε ησλ 
ελεξγεηψλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ηελ 
επηζθφπεζε/αλάιπζε ηεο αζθάιεηαο ησλ έξγσλ γηα ηπρφλ ιήςε ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ θαη 

ηξνπνπνίεζε ηνπ .Α.Τ. 
ε. Ζ ππνβνιή αλαθνξψλ αηπρεκάησλ ψζηε κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ αηηηψλ λα 
πξνθχπηεη ηπρφλ αλάγθε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςήο ησλ. 
ζη. Ζ δηαηήξεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ θαη Αλαθνξψλ Αηπρεκάησλ κε ζθνπφ ηε 
δεκηνπξγία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ψζηε λα παξαθνινπζείηαη ε «Αζθάιεηα» ηεο εηαηξείαο 
ζπλνιηθά. 

 
ηε ζχληαμε ηνπ Δγρεηξηδίνπ Αζθάιεηαο  έρνπλ ιεθζεί ππφςε φιεο νη ζρεηηθέο κε ηε κνξθή ηεο 
εηαηξείαο θαη ησλ έξγσλ ηεο λνκηθέο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνί, νη νπνίνη αθνξνχλ ζέκαηα 
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο. Απηφ ην Ννκνζεηηθφ πιαίζην ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ 
ππφςε ηνπο νη ππεχζπλνη ηεο Δηαηξείαο, ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξφλ Δγρεηξίδην λα 
θαιχπηεηαη ε νπζία θαη ην γξάκκα ηνπ Νφκνπ θαηά ηε εθηέιεζε ησλ Έξγσλ. Οη ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνί  είλαη: 
 
1. Π.Γ  778/80 
Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε Οηθνδνκηθψλ Δξγαζηψλ. 
2. Π.Γ  1073/81 
Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο 
θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. 
3. Ν.  1396/83 
Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά 
ηερληθά έξγα. 
4. Ν.   1568/85 
 “ Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή ησλ Δξγαδνκέλσλ” 
5. Π.Γ  225/89 
Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηα ππφγεηα ηερληθά έξγα.  
6. Π.Γ  31/90 
Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ.
  
7. Π.Γ  85/91  
 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζην 
ζφξπβν θαηά ηελ εξγαζία ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 86/188/ΔΟΚ. 
8. ΤΑ  12479/Φ17/414/91 
 Απιά δνρεία πίεζεο. 
9. ΤΑΒ./15233/3.7.91 
 ρεηηθά κε ζπζθεπέο αεξίνπ. 
10. ΤΑ 14632/1416/91 
 Έγθξηζε θαλνληζκψλ αθηηλνπξνζηαζίαο. 
11. YA  1872/92 
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 Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε βηβιίνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηα 
νηθνδνκηθά θαη ηερληθά έξγα. 
12. Π.Γ  77/93 
 Γηα ηε πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαη 
ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ΠΓ 307/86 (135/Α) ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία ηνπ 
πκβνπιίνπ 88/642/ΔΟΚ. 
13. Π.Γ  377/93 
 Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο νδεγίεο 89/392 ΔΟΚ θαη 91/368 ΔΟΚ ζρεηηθά κε 
ηηο κεραλέο. 
14. ΤΑ Β 4373/1205/93 
 Γηα ηε πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ, ζρεηηθά κε ηα κέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 89/686 ΔΟΚ. 
15. ΚΤΑ 77119/4607/93 
 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ΚΤΑ 18187.272/88 γηα ηα αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο 
(88/610 ΔΟΚ). 
16. ΤΑ  15177/Φ17.4/404/93 
 Αλαγλψξηζε δπλαηφηεηαο αλάιεςεο εξγαζηψλ ειέγρνπ δνρείσλ πίεζεο θαη ζπζθεπψλ αεξίνπ. 
17. Π.Γ  395/94 
 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο 
απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 89/655/ΔΟΚ. 
18. Π.Γ  396/94 
 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο γηα ηε ρξήζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο 
εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 
89/656/ΔΟΚ. 
19. Π.Γ  397/94 
 Διάρηζηεο απαηηήζεηο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο γηα ην ρεηξσλαθηηθφ ρεηξηζκφ θνξηίσλ φπνπ 
ππάξρεη ηδηαίηεξνο θίλδπλνο βιάβεο ηεο ξάρεο θαη νζθπτθήο ρψξαο ζε ζπκκφξθσζε  κε ηελ 
Οδεγία 90/269/ΔΟΚ. 
20. Π.Γ  399/94 
 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε 
θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 90/394/ΔΟΚ. 
21. ΤΑ  8881/94 
 Σξνπνπνίεζε ηεο 4373/1205/11.3.1993 (187Β) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο 
νηθνλνκίαο, Δξγαζίαο θαη Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο γηα ηα κέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο Οδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ 93/95/ΔΟΚ θαη 93/68/ΔΟΚ. 
22. ΤΑ  378/94 
 Δπηθίλδπλεο νπζίεο, ηαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε απηψλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο 
ηελ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 67/548/ΔΟΚ φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
23. Π.Γ  105/95 
 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε Αζθάιεηαο ή/θαη Τγείαο ζηελ εξγαζία ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 92/58/ΔΟΚ. 
24. Π.Γ  186/95 
 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ έθζεζεο ζε 
βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο 
90/679/ΔΟΚ θαη 93/88/ΔΟΚ. 
25. Π.Γ  16/96 
 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε 
ηελ Οδεγία 89/654/ΔΟΚ. 
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26. Π.Γ  17/96 
 Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο Αζθάιεηαο θαη ηεο Τγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηηο Οδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ. 
27. Π.Γ  305/96 
 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά 
ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 92/57/ΔΟΚ. 
 
Σν Δγρεηξίδην Αζθάιεηαο απνηειεί ην θχξην θαη επίζεκν έγγξαθν ηεο ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ  ζηα ζέκαηα Αζθάιεηαο, Τγηεηλήο ησλ Δξγαδνκέλσλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ 
Πεξηβάιινληνο. 
Βάζεη απηνχ, θαη γηα θάζε έξγν ηεο εηαηξείαο μερσξηζηά, ζα εθδίδεηαη ηδηαίηεξν Δγρεηξίδην, ην 

σέδιο Αζθάλειαρ και Τγείαρ Έπγος πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
Ηδηνθηήηε θαη ηνπ Έξγνπ, νη νπνίεο δπλαηφλ λα ζπκπιεξψλνπλ, δηαθνξνπνηνχλ, πξνζζέηνπλ ή 
θαη λα εμαηξνχλ δηαηάμεηο θαη ζπλζήθεο αζθάιεηαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ. 
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3.0 ΟΡΓΑΝΧΗ 
 
Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη εμνπζηνδνηήζεη ηνπο Γηεπζπληέο Έξγσλ γηα ηελ ιήςε φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ κέηξσλ ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ζηα πιαίζηα ηνπ .Α.Τ. ψζηε λα 
απνηξέπνληαη εξγαηηθά αηπρήκαηα ή δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. 

  
Σν χζηεκα Αζθάιεηαο ηεο Δηαηξείαο επνπηεχεηαη απφ ην Σκήκα Αζθάιεηαο πνπ δηεπζχλεηαη 

απφ ηνλ ύμβοςλο Αζθάλειαρ ηεο ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Υξέε χκβνπινπ Αζθάιεηαο αζθεί ν Τπεύθςνορ Γιαζθάλιζηρ Ποιόηηηαρ ηεο Δηαηξείαο. 
 εκεηψλεηαη φηη ηα θαζήθνληα απηά κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ή  ππεξεζία 
πνπ θαιχπηεη ηηο ηππηθέο θαη νπζηαζηηθέο απαηηήζεηο. 

 

Γηα θάζε Έξγν νξίδεηαη Μησανικόρ Αζθάλειαρ Έπγος, κε βνεζνχο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ έξγνπ. 
 

3.1 ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ - ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ 

 

3.1.1          ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΔΡΓΧΝ 
Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζχληαμε ηνπ Δγρεηξηδίνπ Αζθάιεηαο ησλ  Έξγσλ ηνπο. 
Παξαθνινπζνχλ θαη δέρνληαη ηηο εηζεγήζεηο ηνπ Μεραληθνχ Αζθάιεηαο ηνπ Έξγνπ 
αλαιακβάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. 
Δμαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ γεληθψλ θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη δηαδηθαζηψλ εξγαζίαο απφ φιν 
ην πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ. 

 

3.1.2 ΣΜΗΜΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
 Σν Σκήκα Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο επηβιέπεη, ζπκβνπιεχεη θαη αλαθέξεη ζηε Γηνίθεζε ηεο 
Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 1976 -1, πάλσ ζηα ζέκαηα 
ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. 
  
Δηδηθφηεξα ην ηκήκα αζθάιεηαο: 

 πληάζζεη θαη ηεξεί αξρείν ησλ δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο 

 Αλαζεσξεί ηηο ηζρχνπζεο ή εθδίδεη λέεο δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο σο απαηηείηαη. 

 πκπιεξψλεη θαη αλαιχεη φιεο ηηο ζρεηηθέο κε αηπρήκαηα ή άιια ζέκαηα αζθάιεηαο 
αλαθνξέο θαη αιιεινγξαθία. 

 Πξνγξακκαηίδεη θαη ζπληνλίδεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 
ηεο απαζρφιεζεο ηπρφλ εμσηεξηθψλ εθπαηδεπηψλ. 

 Σεξεί αξρείν αηπρεκάησλ. 

 Μεξηκλά γηα ηελ επάξθεηα θαη ηνλ έιεγρν ησλ κέζσλ αζθάιεηαο ησλ θεληξηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο. 

 

3.1.3 ΤΜΒΟΤΛΟ  ΑΦΑΛΔΙΑ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
Δίλαη ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο 
Αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαζνξηδφκελα. 
  

 Δπηπξφζζεηα: 

 Απνηειεί ηνλ ζχκβνπιν ησλ Γηεπζπληψλ Έξγσλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ 
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εξγαδνκέλσλ . 

 Πξνγξακκαηίδεη θαη εθηειεί ζπζθέςεηο κε ηνπο Μεραληθνχο Αζθάιεηαο έξγσλ γηα ακνηβαία 
ελεκέξσζε επί ζεκάησλ Αζθάιεηαο. 

 Παξαθνινπζεί ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Δ.Α  θαη 
Μεραληθψλ Αζθάιεηαο γηα ηνπο λένπο λφκνπο ή ηξνπνπνηεηηθέο δηαηάμεηο. 

 Παξαθνινπζεί κέζσ ησλ αλαθνξψλ ησλ έξγσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη αλαθέξεη 
άκεζα ζηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ηηο ηπρφλ παξεθθιίζεηο ή παξαιείςεηο καδί κε ηηο 
πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο δηφξζσζεο. 

 Πξνγξακκαηίδεη θαη εθηειεί ηαθηηθνχο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο αζθάιεηαο θαη ζπληάζζεη 
αλαθνξά επηζεσξήζεσο πνπ ππνβάιιεη ζηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. 

 Δθδίδεη θαη ππνβάιιεη ζηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εηήζηα αλαθνξά αζθάιεηαο. 
 

3.1.4  ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΟΤ 

 
Ο Γηεπζπληή Έξγνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δξγνηαμηάξρε, κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 
θαηαζθεπήο θάζε Έξγνπ, νξίδνπλ ηνλ Μεραληθφ Αζθάιεηαο Έξγνπ. 
 Δίλαη δε ππεχζπλνο απέλαληη ηνπο  γηα ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ θαη 
κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην 
αζθάιεηαο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Έξγνπ. 
  
Δηδηθφηεξα είλαη ππεχζπλνο γηα: 

 Σνλ εκεξήζην έιεγρν ησλ κέζσλ αζθάιεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ σο πξνο ηελ επάξθεηα θαη ηελ  
ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζή ηνπο. 

 Σελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο απφ φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Σελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ αλάινγα κε ηελ 
εηδηθφηεηα θαη ηα θαζήθνληά ηνπ, θαζψο θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο. 

 Σελ εθηέιεζε θαη επνπηεία ησλ αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξκνχ. 

 Σελ άκεζε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ζε πεξηπηψζεηο κε ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο 
θαη ηελ άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Δξγνηαμηάξρε. 

 Σνλ θαζνξηζκφ θαη ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ πξνζσπηθψλ εηδψλ πξνζηαζίαο ηνπ 
πξνζσπηθνχ (θξάλε, κπφηεο θιπ.) 

 Σε ηήξεζε αξρείνπ αηπρεκάησλ 

 Σε ηήξεζε θαη ζπκπιήξσζε εηδηθνχ ζειηδνκεηξεκέλνπ Βηβιίνπ Αζθάιεηαο Έξγνπ ζην 
νπνίν θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαζψο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ,  ην νπνίν 
ζεσξείηαη απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. 

 Σελ νξγάλσζε ζπζθέςεσλ κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ Μεραληθψλ θαη ησλ Δξγνδεγψλ ηνπ 
Έξγνπ ζηελ νπνία ζα ζπδεηνχληαη: 

 Σπρφλ πξφζζεηα κέηξα πξφιεςεο αηπρεκάησλ 

 Δμέηαζε ηπρφλ αηπρεκάησλ 

 Έιεγρνο ηήξεζεο αζθάιεηαο απφ Τπεξγνιάβνπο 

 Σε ιήςε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ησλ θαηά πεξίπησζε αδεηψλ εξγαζίαο 

 Σηο απαξαίηεηεο επαθέο κε ηελ/ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ θαιχπηνπλ κέξνο ή ην 
ζχλνιν ηνπ έξγνπ 

 
 
 
 

3.1.5 ΓΙΑΣΡΟ  ΔΡΓΑΙΑ 
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Οξίδεηαη κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο θάζε έξγνπ, εθφζνλ ζε απηφ απαζρνιείηαη 
πξνζσπηθφ άλσ ησλ 100 εξγαδνκέλσλ. Απνηειεί ηνλ ζχκβνπιν ηνπ Γηεπζπληή έξγνπ θαη ηνπ 
Δξγνηαμηάξρε ζε ζέκαηα ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 
Δηδηθφηεξα ζπκβνπιεχεη ζηα αθφινπζα ζέκαηα: 

 Πξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο 
εξγαζίαο. 

 Λήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιψλ. 

 Φπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο 
θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Οξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο Α΄ Βνεζεηψλ. 

 Καηαιιειφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο. 

  

 Δπηπξφζζεηα είλαη ππεχζπλνο γηα: 

 Έθδνζε ηαηξηθήο βεβαίσζεο θαηαιιειφηεηαο εξγαδνκέλσλ, βάζεη ηνπ ηαηξηθνχ ηνπο 
ηζηνξηθνχ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνλ Γηεπζπληή Έξγνπ, θαη κπνξεί λα ειεγρζεί απφ 
επηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 

 Γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Δμέηαζε θαη αλάιπζε ησλ αηηίσλ ησλ αζζελεηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία θαη εηζήγεζε 
γηα ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο ησλ αζζελεηψλ απηψλ.  

 Παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή λφζνπ. 

 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, 
θαζψο θαη γηα ηνπο ηξφπνπο πξφιεςήο ηνπο. 

 Σήξεζε θαη ελεκέξσζε εηδηθνχ Βηβιίνπ Τγείαο Έξγνπ ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη 
ππνδείμεηο ηνπ επί ζεκάησλ πγείαο, ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ν 
Δξγνηαμηάξρεο. 

 
εκεηψλεηαη φηη ηα θαζήθνληα απηά κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ή ππεξεζία 
πνπ θαιχπηεη ηηο ηππηθέο θαη νπζηαζηηθέο απαηηήζεηο. 
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4.0 ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 
 

4.1 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 
Κάζε εξγαδφκελνο πξηλ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζα παίξλεη έλα απφζπαζκα ηνπ 

.Α.Τ. ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη νη βαζηθνί άμνλεο ηεο πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο ζε ζέκαηα 
αζθάιεηαο θαζψο θαη νη βαζηθνί θαλφλεο αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 
ηε ζπλέρεηα θαη αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα θαη ηα θαζήθνληα ηνπο ζα πθίζηαληαη πεξαηηέξσ 
εθπαίδεπζε απφ ηνλ Μεραληθφ Αζθάιεηαο. Ζ εθπαίδεπζε αθνξά θαη ηνπο εξγνδεγνχο ησλ 
Έξγσλ, ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη ζε ηδηαίηεξε ελεκέξσζε, ν θξίζηκνο θαη 
θαζνδεγεηηθφο ξφινο ηνπο ζηελ εμαζθάιηζε θαη δηαηήξεζε ησλ αζθαιψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 
ζην Έξγν. 
Αλεμάξηεηα απφ ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ν Μεραληθφο Αζθάιεηαο ζα εμαζθαιίδεη κέζα απφ 
ειέγρνπο θαη ζπρλέο ζπλαληήζεηο φηη νη εξγαδφκελνη γλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα κέηξα 
αζθάιεηαο θαη ηα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο.  
ηελ εθπαίδεπζε ζπκκεηέρεη θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο ζε ζέκαηα πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ην Πποζάπηημα Α αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη θαη’ 
ειάρηζην ε βαζηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 
 

4.2 ΜΔΑ  ΑΦΑΛΔΙΑ 
 
Όινη νη ρψξνη εξγαζίαο ηεο ΑΝΑΓΟΥΟY ΔΣΑΗΡΔΗΑ (εξγνηάμηα, γξαθεία, εγθαηαζηάζεηο, 
απνζήθεο θ.ι.π.) πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε φια ηα απαξαίηεηα κέζα θαη εγθαηαζηάζεηο 
Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία θαζψο θαη απφ ηε θχζε 
θαη ηε ρξήζε ηνπ θάζε ρψξνπ. Σα αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο πνπ επίζεο  πεξηγξάθνληαη 
παξαθάησ παξέρνληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο δσξεάλ, (κε έμνδα ηεο εηαηξείαο ή ησλ 
ππεξγνιάβσλ), νη νπνίνη ελ ζπλερεία  είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαηήξεζή ηνπ ζε θαιή θαη 
ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. 

 
Α.   ΖΜΑΝΖ 

  
Καηάιιειεο πηλαθίδεο πνπ ζα επηζεκαίλνπλ ηελ χπαξμε θηλδχλσλ, ηελ ππνρξέσζε ρξήζεο 
ζπγθεθξηκέλσλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο, ηειεθψλσλ αλάγθεο θαζψο θαη ηπρφλ 
θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ, ζα ηνπνζεηνχληαη αλάινγα, ζε φιν ην Δξγνηάμην. 

  
Β. ΑΣΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΠΡΟΣΑΗΑ 
 
Ζ ρξήζε ησλ Αηνκηθψλ Μέζσλ Πξνζηαζίαο απνηειεί ηε ηειεπηαία γξακκή άκπλαο απέλαληη 
ζηε πηζαλφηεηα ηξαπκαηηζκνχ.  
Ζ ρξήζε ηνπο πξέπεη λα γίλεη ζπλείδεζε θαη φρη ηππηθή ππνρξέσζε ζε φινπο ηνπο 
Δξγαδφκελνπο. 
Σαπηφρξνλα πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη ζε φιν ην πξνζσπηθφ φηη ε ρξήζε ησλ κέζσλ απηψλ, 
ειαηηψλεη ή πεξηνξίδεη θάπνηεο απφ ηηο αηζζήζεηο καο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε πξνζσπηθή 
επαγξχπλεζε ηεο αζθάιεηαο καο. πγθεθξηκέλα: 

 

 ε ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ γπαιηψλ, καζθψλ θ.ι.π. πεξηνξίδεη ηε θπζηνινγηθή φξαζε. 

 νη σηναζπίδεο ειαηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα αθνήο 

 ε ρξήζε αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ κπνξεί επίζεο λα πεξηνξίδεη ηελ φξαζε 
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 Σα γάληηα πεξηνξίδνπλ ηελ αίζζεζε ηεο αθήο. 

 Ζ θπζηνινγηθή δπζαξέζθεηα πνπ πξνθαιεί ε ρξήζε πνιιψλ πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ 
κπνξεί λα απνζπά ηε πξνζνρή ηνπ ρξήζηε. 

 
Έηζη θαη φηαλ απηφ είλαη δπλαηφ, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη νη ζπλζήθεο πνπ επηβάιινπλ ηε 
ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ, φπσο π.ρ. ζθφλε ή ζφξπβνο, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άιινη 
ηξφπνη πξνζηαζίαο, ηδίσο φηαλ εκπιέθεηαη κεγάινο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ. 
ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθνληαη ελ ζπληνκία νη απαηηήζεηο θαη νη ρξήζεηο ηνπ 
αηνκηθνχ πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε εξγνηάμηα. Κάζε είδνο εξγαζίαο δεκηνπξγεί ηηο δηθέο 
ηνπ ζπλζήθεο νη νπνίεο θαη θαζνξίδνπλ ηα πξνζηαηεπηηθά κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
 
Πξνζηαζία Κεθαιήο 
 
Ζ ρξήζε θξάλνπο κέζα ζηα εξγνηάμηα, εθηφο ησλ ρψξσλ γξαθείσλ ή άιισλ εζσηεξηθψλ κε 
βηνκεραληθψλ ρψξσλ, είλαη ππνρξεσηηθή ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ απφ πηψζε αληηθεηκέλσλ, ή απφ 
πξφζθξνπζε ζε ζηαζεξά ή θηλνχκελα αληηθείκελα. Καηάιιεια δηειεθηξηθά θξάλε απαηηνχληαη 
γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη πηζαλή ε επαθή κε ειεθηξηθέο πεγέο πνπ κπνξνχλ λα 
πξνθαιέζνπλ ειεθηξνπιεμία. 
 
2. Πξνζηαζία Πξνζψπνπ θαη Οθζαικψλ 
 
Ζ έθζεζε ζε πεξηερφκελεο ζηελ αηκφζθαηξα θπζηθέο, ρεκηθέο θαη ξαδηελεξγέο νπζίεο πνπ 
κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκνχο ζηα κάηηα ή ην πξφζσπν, απαηηεί αλάινγε 
πξνζηαζία. Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο πξνζηαζίαο, γπαιηά ή κάζθεο, θαζνξίδεηαη απφ ηελ 
ξππνγφλν ή επηθίλδπλε νπζία. ε θάζε εξγνηάμην πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, γηα 
ηπρφλ ππνρξεσηηθή πξνζηαζία νθζαικψλ ζε θάπνηεο πεξηνρέο ή αθφκε θαη ζε φιν ην 
εξγνηάμην, αλ νη επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκφ ζηα 
κάηηα.  
Οη θαθνί επαθήο ΓΔΝ απνηεινχλ πξνζηαζία. Αληίζεηα είλαη δπλαηφ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 
λα απνηεινχλ επηπξφζζεην θίλδπλν ζηνλ ρξήζηε. 
 
3. Αλαπλεπζηηθή Πξνζηαζία 
 Φπζηθνί ή ρεκηθνί ξχπνη πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ εθηέιεζε θάπνησλ εξγαζηψλ θαη 
πεξηέρνληαη ζηελ αηκφζθαηξα θαη κπνξεί λα είλαη βιαπηηθνί αλ εηζπλεπζζνχλ, θαη/ή 
αλεπάξθεηα νμπγφλνπ επηβάιινπλ ηε ρξήζε Αλαπλεπζηηθψλ πζθεπψλ. Απηνχ ηνπ είδνπο ν 
εμνπιηζκφο ν νπνίνο εθαξκφδεη πάλσ ζηε κχηε - ζηε κχηε θαη ην ζηφκα - ή ζε φιν ην 
πξφζσπν κπνξεί γεληθά λα ηαμηλνκεζεί αλάινγα κε ηελ επηδησθφκελε απνζηνιή. 
α.  Απνκφλσζε ζπγθεθξηκέλνπ ξχπνπ απφ ηνλ εηζπλεφκελν αέξα . 

 
β. Αθαίξεζε ή εμνπδεηέξσζε ηνμηθψλ ή ρεκηθψλ αεξίσλ ηεο αηκφζθαηξαο. 
 
γ. Παξνρή θαζαξνχ αέξα κε επάξθεηα νμπγφλνπ  γηα δηαηήξεζε ηεο δσήο. 
 
Σα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ απνζηνιψλ (α) θαη (β) είλαη νη Αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο 
θαλίζηξσλ θαη ηα θίιηξα. Οη θαηαζθεπαζηέο ηνπο θαζνξίδνπλ ην είδνο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ην 
νπνίν απηά είλαη θαηάιιεια θαη δξαζηηθά, θαζψο θαη ηνπο ηπρφλ πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε ηνπο.  
Απηέο νη νδεγίεο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ζρνιαζηηθά, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 
ηνπο. 
Σα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο (γ) είλαη νη Αλαπλεπζηηθέο πζθεπέο Ομπγφλνπ. Ζ 
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ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ απηψλ πξνυπνζέηεη πιεξέζηεξε ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ζην 
ρεηξηζηή ηνπο. 
Οπνηνζδήπνηε πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη Αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο ζηελ εξγαζία ηνπ, ζα 
έρεη πξνεγνχκελα εθπαηδεπηεί θαη εμαζθεζεί ζηνλ νξζφ ηξφπν ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 
4. Πξνζηαζία αθνήο 
 
Τςειέο ζηάζκεο ζνξχβσλ πξνθαινχλ καθξνπξφζεζκα θηλδχλνπο ειάηησζεο ή θαη απψιεηαο 
ηεο αθνήο, ζε εξγαδφκελνπο πνπ εθηίζεληαη ζε απηνχο.  
Λφγσ ησλ ζπλερψο κεηαβαιιφκελσλ ζπλζεθψλ ζηα εξγνηάμηα, απαηηείηαη πεξηνδηθή κέηξεζε 
ηεο ζηάζκεο ησλ ζνξχβσλ. Όηαλ κεηξψληαη ζφξπβνη άλσ ησλ επηηξεπνκέλσλ νξίσλ, ε 
πξνηηκψκελε αληηκεηψπηζε ζα πξέπεη λα είλαη ν έιεγρνο ή ε απνκφλσζε ηεο πεγήο ηνπ 
ζνξχβνπ έηζη ψζηε νη ηηκέο ηνπ λα είλαη εληφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ νξίσλ γηα ηνπο 
εθηηζέκελνπο εξγαδφκελνπο. Αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ηφηε ζα παξέρνληαη ζε φινπο ηνπο 
εθηηζέκελνπο ζηνλ ζφξπβν εξγαδφκελνπο κέζα πξνζηαζίαο, ήηνη Χηναζπίδεο. 
 
σκαηηθή πξνζηαζία 
 
Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζε έλα εξγνηάμην, είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 
ελδπκάησλ πνπ θαιχπηνπλ ην ζψκα, ηα πφδηα θαη ηα ρέξηα. Δξγαδφκελνη εθηεζεηκέλνη ζε 
ζεξκφηεηα, ζπηλζήξεο ή ιεησκέλα κέηαιια πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη θάπνηα πθάζκαηα είλαη 
πην εχθιεθηα απφ άιια, π.ρ. θάπνηα ζπλζεηηθά αλαθιέγνληαη θαη θαίγνληαη πηφ άκεζα απφ ηα 
θπζηθά πθάζκαηα. 
Δηδηθέο θφξκεο ή πνδηέο θαηάιιειεο γηα πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ηνμηθά ρεκηθά ή νμέα ζα πξέπεη 
λα ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ην επηβάιινπλ. 
 
6. Πξνζηαζία πνδηψλ 
 
πληζηάηαη γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζε εξγνηάμηα ε ρξήζε ππνδεκάησλ αζθαιείαο, ιφγσ 
ησλ πνιιψλ θηλδχλσλ ηξαπκαηηζκνχ ζηνπο νπνίνπο απηά είλαη εθηεζεηκέλα. Δπηπξφζζεηα είλαη 
πηζαλή θαη ε απαίηεζε ρξήζεο εηδηθψλ γαινηζψλ φηαλ ε εξγαζία εθηειείηαη ζε λεξφ ή ζε 
πεξηβάιινλ ρεκηθψλ θαη νμέσλ. 
 
7. Πξνζηαζία ρεξηψλ 
 
Αλάινγα κε ηελ επηδησθφκελε πξνζηαζία, ππάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη γαληηψλ (ηξαπκαηηζκνί, 
ζπηλζήξεο, ζεξκφηεηα, θξχν, ηνμηθά θ. ι. π.). 
 
8. Εψλεο θαη δίρηπα αζθαιείαο 
 
Εψλεο αζθαιείαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζε ζέζεηο 
εξγαζίαο πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, φπνπ δελ δηαηίζεληαη ζθαισζηέο, θιίκαθεο, 
πιαηθφξκεο θ.ι.π. 
Οη δψλεο ζα πξνζδέλνληαη ζε ζηαζεξά ζεκεία θαη ζε απηέο ζα είλαη πξνζαξηεκέλν θαηάιιειν 
ζθνηλί πνπ ζα πεξηνξίδεη ηελ πηψζε ζηα 1,80κ. Γηα ζέζεηο εξγαζίαο ζε χςνο κεγαιχηεξν ησλ 
7,50κ. πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ή ηνπ λεξνχ, φπνπ ε ρξήζε δψλεο αζθαιείαο 
είλαη πξαθηηθά αδχλαηε, ζα ηνπνζεηνχληαη δίρηπα αζθαιείαο. 
 
9. σζίβηα 
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Γηα εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη πάλσ απφ λεξφ ή ζάιαζζα φπνπ ππάξρεη ν θίλδπλνο πληγκνχ, νη 
εξγαδφκελνη ζα θέξνπλ ζσζίβηα ή επηπιένληα ζαθάθηα.  
 
Γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο πξνζηαζίαο, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα αηνκηθά είδε 
πξνζηαζίαο: 

 Κξάλνο 

 Γάληηα (θαηάιιεια γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία) 

 Παπνχηζηα αζθαιείαο 

 Φφξκα 

 Εψλε αζθαιείαο 

 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά 

 Μάζθεο ζπγθνιιεηψλ 

 Γπαιηά νμπγνλνθνιιεηή 

 Αλαπλεπζηηθέο κάζθεο κηαο ρξήζεσο 

 Αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή 

 Πξνζηαηεπηηθή πνδηά 

 Χηναζπίδεο 

 Ππξάληνρα δηαθξάγκαηα - πεηάζκαηα πξνζηαζίαο ζπγθνιιήζεσλ 

 Λνηπά κέζα θαηά πεξίπησζε εξγαζίαο 
 
Γ. ΓΔΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

  

 Φνξεηνί ππξνζβεζηήξεο  CO2 ή μεξάο θφλεσο 

 Κνπηί Α’ Βνεζεηψλ 

 Καηάιιεινο ρψξν γηα παξνρή Α’ Βνεζεηψλ 

 Θέξκαλζε θαη θαηάιιεινο αεξηζκφο / εμαεξηζκφο σο απαηηείηαη 

 Σνπαιέηεο θαη ρψξνη πγηεηλήο 

 Γίθηπν λεξνχ ππξφζβεζεο (θαηά πεξίπησζε) 

 Μεγαθσληθφ ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ - αλαγγειηψλ 

 Λνηπφο εμνπιηζκφο αλαιφγσο θχζεσο έξγνπ θαη απαηηήζεσλ ηδηνθηήηε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΙΑ 
ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθνληαη νη γεληθνί θαλφλεο  αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ 
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φιν ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ππεξγνιάβσλ. 
 

 

4.3.1 ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 
α.  Γηπιψκαηα νδήγεζεο 
 Όια ηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα ζα ρεηξίδνληαη κφλν απφ πξνζσπηθφ πνπ θαηέρεη 
ην πξνβιεπφκελν ελ ηζρχ δίπισκα νδήγεζεο. 
 
β. Όξηα  ηαρχηεηαο θαη νδηθή ζήκαλζε 
 Όινη νη νδεγνί  ζα ηεξνχλ ηα φξηα ηαρχηεηαο  θαη ηα νδηθά ζήκαηα. Τιηθά πνπ 
ηπρφλ πξνεμέρνπλ απφ ηα νρήκαηα θαηά κήθνο ή θαηά πιάηνο ζα επηζεκαίλνληαη κε θφθθηλε 
πξνεηδνπνηεηηθή ζεκαία/ηαηλία. 
 
γ. Πξφζβαζε ζην εξγνηάμην 
 Ζ πξνζέγγηζε θαη είζνδνο ζην εξγνηάμην ζα γίλεηαη κφλν απφ θαζνξηζκέλνπο 
δξφκνπο πξνζπέιαζεο θαη εηζφδνπο. 
 

4.3.2 ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ - ΔΤΘΔΣΙΜΟ - ΤΓΙΔΙΝΗ 
 

 Ζ επηκειήο επηαμία ηνπ εξγνηαμίνπ απνηειεί νπζηαζηηθφ παξάγνληα πξφιεςεο αηπρεκάησλ 
θαη εμάιεηςεο θηλδχλσλ. Δπί πιένλ απνηειεί κία νξαηή “δηαθήκηζε” ελψ ηαπηφρξνλα 
πξνάγεη ην ζπλαίζζεκα ηεο ηήξεζεο ζπλζεθψλ αζθαιείαο.  

 Γνρεία απνξξηκκάησλ θαη εηδηθά container ζθνππηδηψλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε φιν ην 
εξγνηάμην, σο απαηηείηαη. Ζ εθθέλσζε ηνπο ζα είλαη ηαθηηθή ή έηζη πξνγξακκαηηζκέλε ψζηε 
λα κελ παξαηεξείηαη ππεξρείιηζε ή ζπζζψξεπζε ζθνππηδηψλ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε. 

 Οη δξφκνη δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απνζήθεπζε πιηθψλ. Οη ρψξνη εξγαζίαο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη είηε απφ ηελ εηαηξεία  είηε απφ ππεξγνιάβνπο πξέπεη λα ηεξνχληαη 
θαζαξνί  θαη ειεχζεξνη απφ άρξεζηα αληηθείκελα, κπάδα θαη ζθνππίδηα. Τιηθά, εξγαιεία, 
εμνπιηζκφο θαη ζπζθεπέο λα απνζεθεχνληαη κε ηάμε θαη ζε θαζνξηζκέλνπο ρψξνπο. 

 Ζ θαζαξηφηεηα ζα πξέπεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Έξγνπ γηα 
φιν ην πξνζσπηθφ. Δγθαηεζηεκέλα ηθξηψκαηα θαη ζθαισζηέο γηα κεγάια δηαζηήκαηα 
πξέπεη λα θαζαξίδνληαη πεξηνδηθά απφ ζθνππίδηα θαη γεληθά άρξεζηα πιηθά. 

 Δπαξθείο ρψξνη πγηεηλήο θαη απνδπηεξίσλ πξέπεη λα πξνβιέπνληαη γηα φινπο ηνπο 
εξγαδφκελνπο. Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο ζα πξέπεη επίζεο λα πξνβιέπεηαη θαζεκεξηλφο 
θαζαξηζκφο. 

 Ζ πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ ζην εξγνηάμην πφζηκνπ λεξνχ πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ 
αλαγλσξηζκέλε ππεξεζία. Αλ ρξεζηκνπνηνχληαη δνρεία γηα πφζηκν λεξφ, απηά ζα 
ζεκαίλνληαη κε θαηάιιειε έλδεημε θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα απηή ηε 
ρξήζε. Δπίζεο ζα είλαη εθνδηαζκέλα κε θαηάιιειν θάιπκκα γηα απνθπγή εμσηεξηθήο 
ξχπαλζεο. 

 Αλ ζην εξγνηάμην πξνβιέπνληαη ππεξεζίεο θαη εγθαηαζηάζεηο θαγεηνχ, απηέο ζα 
ειέγρνληαη πεξηνδηθά απφ ηθαλφ θαη εμνπζηνδνηεκέλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. Ζ πξνζσπηθή 
πγεία ησλ αζρνινχκελσλ κε ηε παξνρή/δηαλνκή ηξνθήο ζα ειέγρεηαη πξηλ ηε πξφζιεςή 
ηνπο. Σα απνξξίκκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θιεηζηά δνρεία θαη ζα απνκαθξχλνληαη 
ηνπιάρηζηνλ εκεξεζίσο. 

 Ο ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο χπαξμεο ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θ . ι .π.  είλαη απαξαίηεηνο αλ απηά 
απνηεινχλ θίλδπλν ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.  
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4.3.3 ΑΓΔΙΔ ΔΡΓΑΙΑ 
 
Πξηλ ηελ έλαξμε θάπνηαο εξγαζίαο ζα εθδίδεηαη ε απαηηνχκελε Άδεηα Δξγαζίαο, φπσο απηφ 
θαζνξίδεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ηνπ Ηδηνθηήηε, ή απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο θαη 
ηνπ Έξγνπ, φπσο απηφ ζα απνθαζίδεηαη απφ ηνλ Μεραληθφ αζθάιεηαο. 

 

4.3.4 ΠΤΡΚΑΨΑ 
1.Ζ έλαξμε θαη δηαηήξεζε κηαο ππξθατάο πξνυπνζέηεη ηα αθφινπζα: 

  θαχζηκν πιηθφ 

  νμπγφλν 

  πεγή αλάθιεμεο 
Ο έιεγρνο ελφο εθ ησλ ηξηψλ απηψλ ζηνηρείσλ απνηειεί ην θιεηδί γηα ηε πξφιεςε θαη ηελ 
αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ. 
 
2. Πξφιεςε ππξθαγηάο 
 
α. Ζ επηαμία ηνπ εξγνηαμίνπ απνηειεί ην πξψην βήκα ζην πξφγξακκα πξφιεςεο ππξθαγηάο. 
πζζσξεπκέλα ζθνππίδηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ππξθαγηά 
πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη. Υαξηηά, θνπξέιηα, πξηνλίδηα θαη ππφινηπα μπιείαο, πνπ είλαη 
ζπλήζε πιηθά εξγνηαμίσλ πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη ζε θαηάιιεια container. Απηά ζα πξέπεη 
λα αδεηάδνληαη πεξηνδηθά ψζηε λα απνθεχγεηαη ππεξβνιηθή ζπζζψξεπζε ή ππεξρείιηζε. 
 
β. Δχθιεθηα ή θαχζηκα πιηθά  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Έξγν πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε 
απνκνλσκέλν/ηδηαίηεξν ρψξν κέρξη ηε ρξήζε ηνπο. ’ απηά ηα πιηθά πεξηιακβάλνληαη δηαιπηηθά 
ρξσκάησλ, θαχζηκα κεραλψλ ή κεραλνθίλεησλ εξγαιείσλ, ζαλίδεο ηθξησκάησλ, μπιφηππνη θαη 
πεπηεζκέλα αέξηα. Αλ κέζα ζε θηίξηα θπιάζζνληαη πηεηηθά πιηθά, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 
θαηάιιεινο εμαεξηζκφο γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο εθξεθηηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ πξφζβαζε 
ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο εχθιεθησλ θαη θαχζηκσλ πιηθψλ λα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη 
ειεγρνκέλε, θαη λα έρνπλ απνκαθξπλζεί νη πηζαλέο πεγέο αλάθιεμεο. Καηά ηελ κεηαθνξά ησλ 
πιηθψλ απηψλ απφ ηνλ απνζεθεπηηθφ ηνπο ρψξν γηα ρξήζε, λα ηεξνχληαη νη ελδεηθλπφκελεο 
πξνθπιάμεηο κε αλάθιεμεο, γηα θάζε είδνο απφ απηά.  
 
γ. Δζηίεο αλάθιεμεο ππάξρνπλ πνιιέο κέζα ζε έλα εξγνηάμην, ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ζπζθεπψλ 
ζπγθνιιήζεσλ, θνπήο, εμαηκίζεσλ θαη ειεθηξηθψλ εξγαιείσλ. Ο ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο 
εξγαζηψλ ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαχζηκα πιηθά, έηζη ψζηε απηέο λα εθηεινχληαη καθξάλ 
πεγψλ αλάθιεμεο, ειαρηζηνπνηεί ηνπο θηλδχλνπο εθδήισζεο ππξθατάο. Όηαλ απηφ δελ είλαη 
δπλαηφ, ζα πξνβιέπεηαη ε χπαξμε εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο ζηε πεξηνρή, ελψ ζα πξέπεη λα 
εμεηάδεηαη θαη ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ πνπ ζα παξαθνινπζεί θαη ζα 
κπνξεί λα μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία ππξφζβεζεο ζε πεξίπησζε ππξθαταο, αλ ε πηζαλφηεηα 
εθδήισζεο θαη εμάπισζεο ηεο είλαη κεγάινο. 
 
 
 
 
 
3. Ππξνπξνζηαζία 
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α. Ζ θηινζνθία θαη νη κέζνδνη ππξνπξνζηαζίαο πξέπεη λα απνθαζίδνληαη θαηά ηελ 
νξγάλσζε/ζρεδίαζε ηνπ Έξγνπ.  
Ζ δπλαηφηεηα ηνπ ηδηνθηήηε ή ηεο ηνπηθήο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο γηα παξνρή ππνζηήξημεο 
ζηελ αληηκεηψπηζε ππξθατσλ, θαζνξίδεη ηε ζπλνιηθή δπλαηφηεηα ππξνπξνζηαζίαο ζην Έξγν.  
Αλ π. ρ. ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο απφ κηα ηθαλή νξγάλσζε ππξφζβεζεο (κέζα ζε 30 
ιεπηά), ηφηε ζην έξγν απαηηνχληαη ππξνζβεζηηθά κέζα θαη νξγάλσζε πξψηεο αλάγθεο κφλν. 
Αλ κηα ηέηνηα ππνζηήξημε δελ δηαηίζεηαη, ηφηε είλαη απαξαίηεηε ε νξγάλσζε θαη θαηάιιειε 
εθπαίδεπζε ελφο αγήκαηνο ππξθαταο, θαζψο θαη ε πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε θάζε είδνπο ππξθαταο. Απηφ θπζηθά είλαη δπλαηφ λα απαηηείηαη αλεμάξηεηα 
απφ ηελ χπαξμε Ππξνζβεζηηθήο, αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπ Έξγνπ ή ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
Ηδηνθηήηε. 
 
β. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαηίζεηαη ηνπηθή ππνζηήξημε ζηελ αληηκεηψπηζε ππξθατψλ, απφ 
θάπνηα νξγάλσζε, ζα πξέπεη λα γίλνπλ επαθέο κε ηελ νξγάλσζε απηή, ζηηο νπνίεο ζα 
θαζνξηζηνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηε παξνρή ηεο ππνζηήξημεο. Οη δηαδηθαζίεο πνπ ζα 
ζπκθσλεζνχλ ζα αλαξηεζνχλ ππφ ηελ κνξθή θαηάιιεισλ πηλαθίδσλ ζην Δξγνηάμην. 
 
γ. Ο ππξνζβεζηηθφο εμνπιηζκφο πξψηεο αλάγθεο απνηειείηαη θπξίσο απφ θνξεηνχο 
ππξνζβεζηήξεο. Φνξεηνί ππξνζβεζηήξεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε κφληκεο ζέζεηο, ζα είλαη 
πάληα πξνζπειάζηκνη θαη ε ζέζε ηνπο ζα θέξεη ζπγθεθξηκέλε ζήκαλζε. Σν πξνζσπηθφ πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ππξνζβεζηήξεο φηαλ απαηηεζεί, ζα έρεη εθπαηδεπηεί ζηε ρξήζε ηνπο. 

 

4.4 ΛΙΣΔ  ΑΦΑΛΔΙΑ 

 
Γηα ηελ επρεξέζηεξε παξαθνινχζεζε βαζηθψλ ζεκάησλ αζθάιεηαο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νη 
επφκελεο ιίζηεο, πνπ ζα ζπκπιεξψλνληαη αλειιηπψο κε κέξηκλα ηνπ Μεραληθνχ Αζθάιεηαο 
Έξγνπ. 
Ζ ζπρλφηεηα ζπκπιήξσζήο ησλ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή Έξγνπ κε εηζήγεζε ηνπ 
Μεραληθνχ Αζθάιεηαο. Αλαιπηηθά ζα γίλεη αλαθνξά ζε απηέο ζην θεθάιαην εζσηεξηθψλ  
επηζεσξήζεσλ ηνπ παξφληνο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1  ΛΙΣΑ  ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ  ΑΦΑΛΔΙΑ 
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1.5 ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΣΗ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΔ ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟ ΣΟΤ 
ΔΡΓΟΓΖΓΟΤ 

  

1.6 ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΑΝΑΓΚΖ ΑΝ 
ΑΠΑΗΣΖΘΔΗ 

  

1.7 ΔΚΠΑΗΓΔΤΜΔΝΟ ΑΣΟΜΟ ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ Α΄ ΒΟΖΘΔΗΧΝ   

1.8 ΚΟΤΣΗ Α΄ ΒΟΖΘΔΗΧΝ   

1.9 ΔΠΑΡΚΖ ΖΜΑΝΖ   

1.10 ΑΝΑΡΣΖΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΜΔ ΣΖΛΔΦΧΝΑ ΠΡΧΣΖ ΑΝΑΓΚΖ   

1.11 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΤΠΑΡΞΖ ΑΡΥΔΗΟΤ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ   

2.0 ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ - ΤΓΙΔΙΝΗ   

2.1 ΓΔΝΗΚΖ ΔΤΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΥΧΡΧΝ ΔΡΓΑΗΑ   

2.2 ΤΠΑΡΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΚΟΤΠΗΓΟΣΔΝΔΚΔΓΧΝ ΚΑΗ CONTAINER   

2.3 ΣΑΚΣΗΚΖ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΚΟΤΠΗΓΗΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ   

2.4 ΓΗΑΒΑΔΗ ΚΑΗ ΓΡΟΜΟΗ ΔΛΔΤΘΔΡΟΗ   

2.5 ΔΠΑΡΚΖ ΦΧΣΗΜΟ   

2.6 ΑΦΑΗΡΔΖ ΠΡΟΔΞΔΥΟΝΣΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ 
(ΚΑΡΦΗΑ,ΟΠΛΗΜΟΗ) 

  

2.7 ΚΑΘΑΡΗΜΟ  ΥΤΜΔΝΧΝ ΛΑΓΗΧΝ ΚΑΗ ΓΡΑΧΝ   
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 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 
2.8 ΔΠΑΡΚΔΗ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΓΗΔΗΝΖ   

2.9 ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ   

2.10 ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΝΔΡΟΤ   

2.11 ΠΑΡΑΣΖΡΔΗΣΑΗ ΤΠΔΡΓΑΗΑ Ζ ΤΠΔΡΒΟΛΗΚΖ ΚΟΠΧΖ ΣΟΤ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

  

3.0 ΠΡΟΛΗΦΗ  ΠΤΡΚΑΙΑ   

3.1 ΔΠΑΡΚΔΗ ΚΑΗ ΖΛΔΓΜΔΝΟΗ ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΔ   

3.2 ΠΡΟΔΓΓΗΗΜΔ ΒΑΝΝΔ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΝΔΡΟΤ   

3.3 ΜΖ ΤΠΑΡΞΖ ΔΤΦΛΔΚΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΥΤΓΖΝ   

3.4 ΔΤΦΛΔΚΣΑ ΤΓΡΑ - ΔΚΡΖΚΣΗΚΑ ΚΑΗ ΥΡΧΜΑΣΑ ΑΦΑΛΧ 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΜΔΝΑ 

  

3.5 ΤΠΑΡΞΖ ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΧΝ CO2 ΠΛΖΗΟΝ Ζ/Λ 
ΠΗΝΑΚΧΝ,ΚΔΝΣΡΧΝ Κ.Λ.Π  

  

3.6 ΠΗΝΑΚΗΓΔ ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΚΑΠΝΗΜΑΣΟ ΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΔ 
(Χ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ) 

  

3.7 ΓΔΞΑΜΔΝΔ - ΓΟΥΔΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ Ζ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΔΛΑΗΧΝ 
ΓΔΗΧΜΔΝΔ 

  

3.8 ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΔΣΑΜΑΣΑ ΤΓΚΟΛΛΖΔΧΝ  ΑΦΛΔΚΣΑ   

3.9 ΘΔΡΜΑΝΣΗΚΔ ΤΚΔΤΔ ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΜΔΝΔ 
ΧΣΔ ΝΑ ΜΖΝ ΑΠΟΣΔΛΟΤΝ ΔΣΗΔ ΠΤΡΚΑΗΑ 

  

3.10 ΑΓΖΜΑ ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ ΔΠΑΡΚΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΜΔΝΟ (ΔΦ ΟΟΝ 
ΠΡΟΒΛΔΠΔΣΑΗ) 

  

4.0 ΑΣΟΜΙΚΑ  ΜΔΑ  ΠΡΟΣΑΙΑ   

4.1 ΥΡΖΖ ΚΡΑΝΧΝ   

4.2 ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΔΚΘΔΖ Δ ΘΟΡΤΒΟ   

4.3 ΠΡΟΣΑΗΑ ΟΦΘΑΛΜΧΝ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΟΣΑΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ   

4.4 ΥΡΖΖ ΕΧΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ   

4.5 ΥΡΖΖ ΤΠΟΓΖΜΑΣΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ   

4.6 ΛΟΗΠΑ ΜΔΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ( Χ ΚΑΘΟΡΗΕΔΣΑΗ )   

5.0 ΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ (ΠΡΟΧΡΙΝΔ)   

5.1 ΠΡΟΣΑΣΔΤΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΠΑΡΚΧ ΜΟΝΧΜΔΝΑ ΚΑΛΧΓΗΑ   

5.2 ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΔΦΟΓΗΑΜΔΝΟΗ ΜΔ ΚΑΝΟΝΗΚΔ 
ΑΦΑΛΔΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΜΔΝΟΗ ΑΠΟ ΤΓΡΑΗΑ ΚΑΗ 
ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΜΖ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

  

5.3 ΓΔΗΧΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ   

5.4 ΜΖ ΤΠΑΡΞΖ ΖΜΔΗΧΝ ΠΗΘΑΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΤΡΚΑΗΑ   

5.5 ΠΗΝΑΚΗΓΔ ΖΜΑΝΖ ΔΝΔΡΓΧΝ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ 
ΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΔ 

  

6.0 ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ  ΔΡΓΑΛΔΙΑ  ΥΔΙΡΟ   

6.1 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΚΑΛΧΓΗΑ Δ ΚΑΛΖ ΚΑΣΑΣΑΖ   

6.2 ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΗ ΚΑΗ ΓΔΗΧΜΔΝΟΗ ΡΔΤΜΑΣΟΓΟΣΔ   

6.3 ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΜΔΡΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ 
ΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΑ 
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 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 

6.4 ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΜΖ 
ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΔΝΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ 

  

6.5 ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΛΛΖΛΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖ 
ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΔΡΓΑΗΑ 

  

7.0 ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ  ΙΥΤΟ   

7.1 ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΟΗ/ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟΗ ΥΔΗΡΗΣΔ   
7.2 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΔΤΜΔΝΑ ΑΠΟ 

ΥΡΖΖ ΜΖ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ 
  

7.3 ΖΛΔΓΜΔΝΑ ΓΗΑ ΚΑΛΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ   

7.4 ΥΡΖΖ ΤΜΒΑΣΖ ΜΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ   

7.5 ΤΠΑΡΞΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΣΤΥΟΝ ΗΠΣΑΜΔΝΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ 
ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟ ΓΔΗΣΝΗΑΕΟΝΣΔ ΥΧΡΟΤ Ζ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ( Π.Υ ΚΗΝΖΣΑ ΓΗΑΦΡΑΓΜΑΣΑ) Χ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 

  

8.0  ΚΛΙΜΑΚΔ   

8.1 ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΛΗΜΑΚΧΝ Δ ΚΑΛΖ ΚΑΣΑΣΑΖ   

8.2 ΑΦΑΛΗΖ ΚΟΡΤΦΖ ΚΑΗ ΠΟΓΗΧΝ ΦΟΡΖΣΧΝ ΚΛΗΜΑΚΧΝ   

8.3 ΡΔΛΗΑ ΣΑΘΔΡΧΝ ΚΛΗΜΑΚΧΝ ΝΑ ΠΔΡΗΒΑΛΟΤΝ ΚΑΗ ΣΟ 
ΚΔΦΑΛΟΚΑΛΟ 

  

8.4 ΓΗΠΛΔ ΚΛΗΜΑΚΔ ΠΛΖΡΧ ΑΝΟΗΓΜΔΝΔ ΚΑΗ Ζ ΑΛΤΗΓΑ 
ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΘΔΖ ΣΖ 

  

8.5 ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΦΟΡΖΣΧΝ ΚΛΗΜΑΚΧΝ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΚΑΗ 
ΣΑΘΔΡΟ ΔΓΑΦΟ 

  

8.6 ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΚΛΗΜΑΚΧΝ Δ ΠΔΡΗΟΥΔ 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

  

8.7 ΧΣΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ    

9.0 ΚΑΛΧΙΔ   

9.1 ΟΛΑ ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΗΝΑΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ ΥΡΖΖ   

9.2 ΟΛΔ ΟΗ ΤΝΓΔΔΗ ΔΗΝΑΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ   

9.3 ΑΦΑΛΖ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΖ ΚΤΡΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ   

9.4 ΠΛΑΣΦΟΡΜΔ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΔ 
ΚΟΤΠΗΓΗΧΝ,ΠΑΓΟΤ, ΛΑΓΗΧΝ, Κ.Λ.Π. 

  

9.5 ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΔΡΥΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΠΣΧΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ   

9.6 ΤΠΑΡΞΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΧΝ ΡΔΛΗΧΝ ΚΑΗ ΟΒΑΣΔΠΗΧΝ ΓΗΑ 
ΠΣΧΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ 

  

9.7 ΥΔΖ ΠΛΑΣΟΤ - ΤΦΟΤ ΚΤΛΗΟΜΔΝΧΝ ΚΑΛΧΗΧΝ min. 1-4    

 ΣΡΟΥΟΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΡΓΑΗΔ ΦΡΔΝΑΡΗΜΔΝΟΗ   

9.8 ΥΟΗΝΗΑ ΚΑΗ ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΑ Δ ΚΑΛΖ ΚΑΣΑΣΑΖ   

10.0 ΓΔΡΑΝΟΙ  ΚΑΙ  ΑΝΤΦΧΣΙΚΑ  ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ   

10.1 ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΓΤΝΑΜΟΜΔΣΡΖΖ ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΧΝ   

10.2 ΔΛΔΓΥΟ ΓΑΦΧΝ, ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΚΛΔΗΓΗΧΝ ΚΑΗ ΑΛΤΗΓΧΝ   

10.3 ΑΦΑΛΖ ΣΖΡΗΞΖ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ   

10.4 ΤΠΑΡΞΖ ΜΑΝΟΤΒΡΑΓΟΡΧΝ ( ΑΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ )   
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 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 
10.5 ΦΟΡΣΗΟ ΚΑΗ ΜΖΚΟ ΒΔΛΟΝΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΔΡΑΝΟΤ 
  

10.6 ΛΗΠΑΝΖ Χ ΠΡΟΒΛΔΠΔΣΑΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ   

10.7 ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ Χ 
ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 

  

11.0 ΒΑΡΔΑ  ΟΥΗΜΑΣΑ   

11.1 ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ   

11.2 ΦΡΔΝΑ ΚΑΗ ΦΧΣΑ ΚΑΗ ΖΜΑΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝ ΚΑΝΟΝΗΚΑ   

11.3 ΑΦΑΛΗΖ ΣΡΟΥΧΝ ΟΣΑΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ   

11.4 ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΓΑΦΟΤ ΠΔΡΗΟΥΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΚΑΛΖ   

12.0   ΟΥΗΜΑΣΑ   

12.1 ΦΡΔΝΑ ΚΑΗ ΦΧΣΑ ΚΑΗ ΖΜΑΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝ ΚΑΝΟΝΗΚΑ   

12.2 ΣΖΡΖΖ ΟΡΗΧΝ ΦΟΡΣΧΖ   

12.3 ΑΦΑΛΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ   

13.0 ΜΠΑΡΔ ΑΦΑΛΔΙΑ   

13.1 ΑΝΟΗΓΜΑΣΑ ΓΑΠΔΓΧΝ/ΔΓΑΦΟΤ ΚΛΔΗΣΑ Ζ ΜΔ ΜΠΑΡΔ 
ΠΡΟΣΑΗΑ 

  

13.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΚΑΗ 
ΓΗΑΒΑΔΧΝ 

  

13.3 ΤΠΑΡΞΖ ΔΠΑΡΚΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ   

13.4 ΔΛΔΓΥΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ   

14.0 ΥΔΙΡΙΜΟ / ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ  ΤΛΙΚΧΝ   

14.1 ΥΧΡΟ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΘΑΡΟ ΜΔ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ 
ΓΗΑΓΡΟΜΟΤ 

  

14.2 ΣΟΗΒΑΞΖ Δ ΣΑΘΔΡΖ ΒΑΖ ΚΑΗ ΟΥΗ Δ ΜΔΓΑΛΟ ΤΦΟ   

14.3 ΠΡΟΣΑΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΑΠΟ ΤΓΡΑΗΑ ΚΑΗ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ   

14.4 ΑΦΑΛΖ ΥΔΗΡΗΜΟ ΤΛΗΚΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ   

15.0 ΔΚΚΑΦΔ ΚΑΙ ΤΠΟΣΤΛΧΔΙ   

15.1 ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΔΗΣΟΝΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ   

15.2 ΤΠΑΡΞΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΤΠΟΣΤΛΧΖ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟ 
ΔΓΑΦΟ ΚΑΗ ΣΟ ΒΑΘΟ 

  

15.3 ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΓΡΟΜΧΝ ΚΑΗ 
ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ 

  

15.4 ΜΖ ΤΠΑΡΞΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΟΝΣΑ ΣΑ ΑΚΡΑ ΣΖ ΔΚΚΑΦΖ   

15.5 ΤΠΑΡΞΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ   

15.6 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΑΘΜΖ ΝΔΡΟΤ   

15.7 ΑΦΑΛΖ ΑΠΟΣΑΖ ΤΛΗΚΧΝ ΑΠΟ ΑΚΡΑ ΔΚΚΑΦΖ   

15.8 ΡΑΜΠΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΜΔ ΟΜΑΛΖ ΚΛΗΖ ΚΑΗ ΔΠΑΡΚΖ ΥΧΡΟ   

16.0 ΚΑΣΔΓΑΦΙΔΙ   

16.1 ΔΓΚΑΗΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ   

16.2 ΣΖΡΗΞΖ ΓΔΗΣΟΝΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ   

16.3 ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΓΡΟΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΔΛΔΤΔΧΝ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 
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16.4 ΔΠΑΡΚΖ ΥΧΡΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΗΝΖΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 
ΦΟΡΣΖΓΧΝ 

  

17.0 ΑΝΔΓΔΡΗ ΜΔΣΑΛΛΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ   

17.1 ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΝΔΓΔΡΖ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΕΧΝΔ ΑΦΑΛΔΗΑ, 
ΚΡΑΝΖ, ΜΠΟΣΔ ΑΦΑΛΔΗΑ 

  

17.2 ΤΠΑΡΞΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΧΝ ΥΟΗΝΗΧΝ ΑΝΑΡΣΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ   

17.3 ΤΠΑΡΞΖ ΚΑΝΟΝΗΚΧΝ ΚΛΗΜΑΚΧΝ ΚΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΧΝ ΜΔΧΝ 
ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

  

17.4 ΔΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΤΦΧΣΗΚΑ ΜΔΑ   

18.0 ΚΤΡΟΓΔΣΗΔΙ   

18.1 ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΖ ΣΖΡΗΞΖ ΚΑΛΟΤΠΗΧΝ   

18.2 ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΤΠΟΣΖΛΧΔΧΝ/ΣΖΡΗΞΔΧΝ ΚΑΛΟΤΠΗΧΝ ΜΔΥΡΗ 
ΠΛΖΡΟΤ ΠΖΞΖ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ  

  

18.3 ΣΖΡΖΖ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 
ΠΖΞΖ 

  

18.4 ΔΠΑΡΚΔΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΔ ΚΑΗ ΓΗΟΓΟΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

  

18.5 ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΚΟΝΖ ΣΗΜΔΝΣΟΤ   

18.6 ΥΡΖΖ ΑΠΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΡΑΝΧΝ, ΤΠΟΓΖΜΑΣΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 
ΚΑΗ ΔΝΓΤΜΑΗΑ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΔΗ ΠΛΖΡΧ ΣΟ ΧΜΑ 

  

18.7 ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΚΑΡΦΗΧΝ, ΑΦΑΗΡΔΘΔΝΣΧΝ ΚΑΛΟΤΠΗΧΝ ΚΑΗ 
ΑΥΡΖΣΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΗΧΝ 

  

19.0 ΚΑΝΟΝΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ   

19.1 ΤΠΑΡΞΖ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΧΝ ΠΗΝΑΚΗΓΧΝ, ΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΟΓΖΓΗΧΝ   

19.2 ΟΓΟΗ, ΠΔΕΟΓΡΟΜΟΗ ΚΑΗ ΓΗΔΛΔΤΔΗ ΔΛΔΤΘΔΡΟΗ ΔΜΠΟΓΗΧΝ   

19.3 ΔΛΔΓΥΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ Δ ΟΛΟ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ   

19.4 ΔΠΑΡΚΖ ΖΜΑΝΖ ΣΤΥΟΝ ΠΑΡΑΚΑΜΦΔΧΝ   

19.5 ΔΛΔΓΥΟ ΚΟΝΖ   

19.6 ΔΠΑΡΚΖ ΦΧΣΗΜΟ   

20.0 ΔΚΡΗΚΣΙΚΑ   

20.1 ΥΔΗΡΗΜΟ ΔΚΡΖΚΣΗΚΧΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΔΜΠΔΗΡΟ ΚΑΗ 
ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

  

20.2 ΑΝΟΗΓΜΑ ΚΗΒΧΣΗΧΝ ΜΟΝΟ ΜΔ ΞΤΛΗΝΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ   

20.3 ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΗΝΑΚΗΓΧΝ ΚΑΗ ΤΝΔΥΖ ΔΛΔΓΥΟ ΜΖ 
ΚΑΠΝΗΜΑΣΟ 

  

20.4 ΔΛΔΓΥΟ ΠΤΡΟΚΡΟΣΖΣΧΝ ΠΡΗΝ ΚΑΘΔ ΥΡΖΖ   

20.5 ΔΞΟΗΚΔΗΧΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔ ΣΖ ΥΔΣΗΚΖ ΖΜΑΝΖ   

20.6 ΑΦΑΛΖ ΦΤΛΑΞΖ ΚΑΗ ΤΝΔΥΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

  

20.7 ΑΦΑΛΖ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΚΑΗ ΑΠΟΡΗΦΖ ΤΠΛΟΗΠΧΝ ΚΑΗ 
ΑΥΡΖΣΧΝ 

  

21.0 ΔΤΦΛΔΚΣΑ ΑΔΡΙΑ ΚΑΙ ΤΓΡΑ   

21.1 ΑΦΖ ΖΜΑΝΖ ΓΟΥΔΗΧΝ   

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΗΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ 

 ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 25 από 49 

 

 

 

Ημερομ. Έκδοζης 24/04/2013 

  

 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 
21.2 ΣΖΡΖΖ ΚΑΝΟΝΧΝ ΑΦΑΛΟΤ ΥΔΗΡΗΜΟΤ ΚΑΗ 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 
  

21.3 ΜΖ ΤΠΑΡΞΖ ΠΗΘΑΝΧΝ ΔΣΗΧΝ ΠΤΡΚΑΗΑ   

21.4 ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΤΦΖΛΔ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΔ   

22.0 ΤΓΚΟΛΛΗΔΙ - ΔΡΓΑΙΔ ΟΞΤΓΟΝΟΤ/ΑΔΣΤΛΙΝΗ   

22.1 ΤΠΑΡΞΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΧΝ ΠΔΣΑΜΑΣΧΝ   

22.2 ΥΡΖΖ ΓΑΝΣΗΧΝ,  ΜΑΚΧΝ/ΓΤΑΛΗΧΝ, ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΧΝ 
ΠΟΓΗΧΝ 

  

22.3 ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΧΝ   

22.4 ΦΗΑΛΔ ΑΔΡΗΧΝ Δ ΟΡΘΗΑ ΘΔΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΜΔΝΔ   

22.5 ΔΠΑΡΚΖ ΑΔΡΗΜΟ ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΠΔΡΗ ΚΛΔΗΣΧΝ ΥΧΡΧΝ   

22.6 ΚΑΠΑΚΗΑ ΚΛΔΗΣΡΧΝ ΦΗΑΛΧΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΑ 
 ΟΣΑΝ ΓΔΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ 

  

22.3 ΓΔΗΧΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ   

22.4 ΚΑΛΧΓΗΑ ΗΥΤΟ ΑΦΑΛΧ ΓΗΑΣΔΣΑΓΜΔΝΑ ΚΑΗ Δ ΚΑΛΖ 
ΚΑΣΑΣΑΖ 
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4.4.2  ΤNTOMEYMENH  ΛΙΣΑ  ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ  ΑΦΑΛΔΙΑ 
   

ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ  

ΑΝΑΓΟΥΟ:………………………………………………..  

ΔΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΧΗ ΓΙΑ ΓΑΙΚΗ ΑΝΑΦΤΥΗ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ   

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΦΑΡΑΓΓΙΟΤ ΜΤΛΧΝ ΓΗΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ 

 

ΣΟΠΟΘΔΙΑ: ΦΑΡΑΓΓΙ ΜΤΛΧΝ ΓΗΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ  

ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΧΝ: ΓΑΟΣΔΥΝΙΚΟ  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/04/2013 

ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟ: 

 

   

   

 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΗ 

1 ΓΗΑΣΡΟ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΜΔΝΟ ΑΣΟΜΟ ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ Α΄ ΒΟΖΘΔΗΧΝ  

2 ΚΟΤΣΗ Α΄ ΒΟΖΘΔΗΧΝ  

3 ΔΠΑΡΚΖ ΖΜΑΝΖ  

4 ΑΝΑΡΣΖΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΜΔ ΣΖΛΔΦΧΝΑ ΠΡΧΣΖ ΑΝΑΓΚΖ  

5 ΔΠΑΡΚΔΗ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΓΗΔΗΝΖ  

6 ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ  

7 ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΝΔΡΟΤ  

8 ΔΠΑΡΚΔΗ ΚΑΗ ΖΛΔΓΜΔΝΟΗ ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΜΔΑ  

9 ΥΡΖΖ ΚΡΑΝΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΑΣΟΜΗΚΧΝ ΜΔΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ Χ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ  

10 ΑΦΑΛΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΤΛΗΚΧΝ  

11 ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΑ, ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΑΝΤΦΧΖ ΒΑΡΧΝ ΖΛΔΓΜΔΝΟ  

12 ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΜΔΡΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΑ  

13 ΔΠΑΡΚΔΗΑ, ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΛΗΜΑΚΧΝ  

14 ΑΦΑΛΔΗ ΚΑΛΧΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΡΔΛΗΑ  

15 ΤΠΑΡΞΖ ΠΗΝΑΚΗΓΧΝ ΜΔΓΗΣΟΤ ΟΡΗΟΤ ΒΑΡΟΤ ΣΑ ΑΝΤΦΧΣΗΚΑ ΜΖΥ/ΜΑΣΑ  

16 ΟΥΖΜΑΣΑ ΖΛΔΓΜΔΝΑ  

17 ΔΚΚΑΦΔ ΜΔ ΔΠΑΡΚΖ ΤΠΟΣΤΛΧΖ  

18 ΓΔΝΗΚΖ ΔΤΣΑΞΗΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ  

   

   

   

 ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟ  ..................................................................  

   

     ΤΠΟΓΡΑΦΗ  .................................................................  
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4.4.3  ΣΗΛΔΦΧΝΑ  ΑΝΑΓΚΗ 
    

ΔΡΓΟ:  

 

ΟΡΓΑΝΧΗ ΓΙΑ ΓΑΙΚΗ ΑΝΑΦΤΥΗ ΑΝΑΓΔΙΞΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΦΑΡΑΓΓΙΟΤ ΜΤΛΧΝ 

ΓΗΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ 
 

  

ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ   

ΔΠΙΒΛΔΦΗ:    

    

    

        Σα αθφινπζα είλαη ηα ηειέθσλα εξγαζίαο θαη θαηνηθίαο φπνπ κπνξνχλ λα βξεζνχλ νη ππεχζπλνη 

        ηνπ έξγνπ φιεο ηηο ψξεο. Δπηπξφζζεηα αλαγξάθνληαη ηειέθσλα αλάγθεο άιισλ ππεξεζηψλ. 

    

ΠΡΟΧΠΙΚΟ  ΔΡΓΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ 

ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ   

ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ    

ΑΡΥΖΓΟ ΑΓΖΜΑΣΟ ΑΦ.    

ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΡΥΖ    

ΓΗΔΤΘ. ΔΡΓΟΤ    

ΓΗΔΤΘ. ΔΡΓΟΤ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ    

ΓΗΔΤΘ. ΔΡΓΟΤ ΔΠΗΒΛΔΦΖ    

    

    

    

    

    

ΛΟΙΠΑ ΣΗΛΔΦΧΝΑ ΑΝΑΓΚΗ 

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ    

Α΄  ΒΟΖΘΔΗΧΝ    

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ    

ΓΗΑΣΡΟ    

    

    

    

    

    

ΤΝΣΑΞΗ ΛΙΣΑ ΑΠΟ:   ΗΜ/ΝΙΑ:  
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 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ  ΔΡΓΑΙΧΝ 

 
Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο αζθάιεηαο ζε έλα έξγν είλαη νη θαζνξηζκέλεο θαη 
θαηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο αζθαινχο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Ζ απφ πξηλ γλψζε απφ 
φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο, φζν κηθξή ή 
δεπηεξεχνπζα θη αλ θαίλεηαη λα είλαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, έρεη πνιιά θαη πξνθαλή 
πιενλεθηήκαηα. πγθεθξηκέλα: 

 

 Πεξηνξίδεη ηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο απφ άγλνηα ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ή 
ηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ/εξγαιείσλ ηεο. 

 Γίλεη ζηνλ εξγαδφκελν απηνπεπνίζεζε θαζψο θαζίζηαηαη γλψζηεο ησλ θηλδχλσλ πνπ 
ζπλεπάγνληαη απφ απηή θαη ησλ ηξφπσλ πξνζηαζίαο ηνπ. 

 Βειηηψλεη ηε Πνηφηεηα κέζα απφ ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο. 

 Απμάλεη ηε παξαγσγηθφηεηα κέζα απφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο άγλνηαο 
ηεο εξγαζίαο. 

Οη Γηαδηθαζίεο πνπ θαιχπηνπλ ηηο θπξηφηεξεο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ησλ 
θαηαζθεπψλ, εθηίζεληαη αθνινχζσο. Γηα εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζζνχλ ζε έλα Έξγν θαη 
δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο παξαηηζέκελεο δηαδηθαζίεο, ζα πξέπεη λα ζπληάζζεηαη κε κέξηκλα ηνπ 
Γηεπζπληή ηνπ Έξγνπ ζρεηηθή Γηαδηθαζία, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο.  
 
 
 
 
 

4.6.1   ΔΚΚΑΦΔ 

 
1. Χο εθζθαθή νξίδεηαη ε πξφθιεζε θάζε ηερλεηήο ππνβάζκηζεο ηεο ζηάζκεο ηνπ εδάθνπο ή 

ε δεκηνπξγία θνηιφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηεδάθηζεο ππαξρφλησλ δξφκσλ, 
ζεκειίσλ θ.ι.π. 
Οη θχξηνη θίλδπλνη πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ κία εθζθαθή είλαη: 
 

 Αζθπμία, θαηαπιάθσζε ή άιινη ηξαπκαηηζκνί απφ πηψζε αληηθεηκέλσλ. 

 Καηάξξεπζε απφ απνπζία ή αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο. 

 Καηαπηψζεηο απφ δπλακηθή ή ζηαηηθή επηθφξηηζε ζπλεπεία θπζηθψλ ή αλζξσπνγελψλ 
αηηίσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε έιιεηςε ή αλεπάξθεηα ππνζηπιψζεσλ. 

 Βιάβεο/θαηαζηξνθέο εγθαηεζηεκέλσλ ππφγεησλ ζπζηεκάησλ κε ηνπο ζπλαθφινπζνπο 
θηλδχλνπο. 

 Πηψζε αηφκσλ κέζα ζηελ εθζθαθή. 

 Πηζαλφηεηα εκθάληζεο εθξεθηηθψλ, εχθιεθησλ ή ηνμηθψλ αεξίσλ θαηά ηελ εξγαζία ηεο 
εθζθαθήο. 

 
2.  Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ  πξέπεη λα ηεξείηαη ε αθφινπζε δηαδηθαζία: 
 
α. Πξνζδηνξηζκφο ηεο χπαξμεο θαη ηεο ζέζεο ππφγεησλ δηθηχσλ θαπζίκσλ, ρεκηθψλ, θνηλήο 
ρξήζεο, ειεθηξνινγηθψλ, ηειεθψλσλ θαη νξγάλσλ, θαζψο θαη θαισδίσλ. Όηαλ ε εθζθαθή 
πξφθεηηαη λα γίλεη κέζα ή πιάη ζε ιεηηνπξγνχζεο εγθαηαζηάζεηο ή ζπζηήκαηα, ν κεραληθφο 
αζθαιείαο πξέπεη λα επηβεβαηψλεη κε εθπξφζσπν ηνπ ηδηνθηήηε φηη ηα πθηζηάκελα ζρέδηα 
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ππφγεησλ δηθηχσλ θαη ζσιελψζεσλ ηεο πεξηνρήο εθζθαθήο είλαη ελεκεξσκέλα. 
Οη ζέζεηο ησλ ππφγεησλ ζσιελψζεσλ, θαισδηψζεσλ θ .ι .π. ζα ζεκαλζνχλ γηα ην πξνζσπηθφ 
πνπ ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο κε ζηχινπο ή άιια ζεκεησηηθά. Δθ’ φζνλ είλαη δπλαηφ, ηα 
ππφγεηα ζπζηήκαηα λα απελεξγνπνηνχληαη θαηά ην ρξφλν ηεο εθζθαθήο, ή λα απνκνλψλεηαη ην 
αλαινγνχλ ζηελ εθζθαθή ηκήκα. Αλ ηα παξαπάλσ δελ είλαη δπλαηά, πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ 
άιινη κέζνδνη εθζθαθήο,  πνπ ζα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο, φπσο: 

 

 Δθζθαθή κε κέζα ρεηξφο ζηε πεξηνρή ησλ ππφγεησλ θηλδχλσλ. 

 Καηάιιειε πξνζηαζία/κφλσζε πξνζσπηθνχ θαη εξγαιείσλ απφ επαθή κε ελεξγά 
ειεθηξηθά θπθιψκαηα. 

 Υξήζε εθείλσλ ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ ζα ειαρηζηνπνηνχλ ηελ 
πηζαλφηεηα δεκηάο ζηα ππφγεηα δίθηπα θαη ζηνλ εξγαδφκελν. 

β.   Οη πεξηνρέο πξνο εθζθαθή ζα επηζεκαίλνληαη θαη ζα δηαρσξίδνληαη  κε ηε  ρξήζε 
κπαξψλ, θαηάιιειεο ηαηλίαο θαη/ή πηλαθίδσλ πνπ ζα απαγνξεχνπλ ηε πξφζβαζε ζε κε 
εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ. Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε 
ρξεζηκνπνηνχκελε ζήκαλζε ζα είλαη νξαηή θαζ’ φιν ην 24σξν. 

 
γ.  Θα πξνβιέπνληαη κέζα γηα ηελ απνκάθξπλζε θαη εθηξνπή ηνπ λεξνχ απφ ηελ εθζθαθή. 
δ.  Θα εμαζθαιίδεηαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε ππνζηχισζε γεηηληαδφλησλ ζηε πεξηνρή εθζθαθήο  
     κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. 
 
 

 
3. Ζ εθζθαθή ζα εθηειείηαη σο εμήο: 

 
α.   Αλεμάξηεηα απφ ηα ππφγεηα ζπζηήκαηα, ε κνξθή ηνπ εδάθνπο ζα θαζνξίδεη ηελ αλάγθε 
θαη ηα κέζα ππνζηχισζεο. 
β. Γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ εθζθαθήο ζηε πεξηνρή, ζα θαζνξίδνληαη 
ηα φξηα θφξησζεο ηνπ εδάθνπο, θαη ζα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα θαζνξηζκνχ ησλ 
νξίσλ θίλεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ (κπάξεο, ηαηλίεο θ. ι .π) ή/θαη ππνζηχισζεο. 
γ. Σα πξντφληα ηεο εθζθαθήο ζα αθήλνληαη ηνπιάρηζηνλ 60 εθαη. απφ ην ρείινο ηεο 
             εθζθαθήο. 
δ. Όιεο νη παξεηέο εθζθαθψλ βάζνπο κεγαιχηεξνπ ηνπ 1,5κ.  ζα ππνζηπιψλνληαη. 
ε. Οη εθζθαθέο ζα επηζεσξνχληαη ηαθηηθά γηα παξνπζία πδάησλ, αιιαγή ζηε θαηάζηαζε 
ηνπ εδάθνπο ή επίδξαζε θαηξηθψλ ζπλζεθψλ φπσο βξνρή, παγσληά, θαη ζα ιακβάλνληαη ηα 
θαηάιιεια κέηξα απνθαηάζηαζεο. 
ζη. Αλ θαηά ηελ εθζθαθή δηαπηζησζεί ε χπαξμε εθξεθηηθψλ ή ηνμηθψλ αεξίσλ ζα πξέπεη λα 
εθηεινχληαη κεηξήζεηο ζπγθέληξσζεο ησλ αεξίσλ απηψλ, ψζηε λα απνθαζηζζεί ηπρφλ αλάγθε 
ρξήζεο αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ ή άιισλ κέζσλ εμαεξηζκνχ γηα ηελ αζθαιή ζπλέρηζε ησλ 
εξγαζηψλ. 
δ.  Δθ’ φζνλ απαηηείηαη ζα ηνπνζεηείηαη θαηάιιεινο άλζξσπνο πνπ ζα ππνδεηθλχεη ηε 
θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε πεξηνρή ηεο εθζθαθήο. 
ε. Όηαλ εθηεινχληαη εξγαζίεο θιεηζίκαηνο ηεο εθζθαθήο ζα ηεξνχληαη φζεο απφ ηηο 
παξαπάλσ δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή. 
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4.6.2   ΚΤΡΟΓΔΣΗΔΙ - ΞΤΛΟΣΤΠΟΙ – ΤΠΟΣΤΛΧΔΙ 
 
 

1. Μεξηθνί απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζθπξνδεηήζεηο είλαη νη αθφινπζνη: 
 

 Αζηνρία, ιφγσ θαθήο ζρεδίαζεο ή εγθαηάζηαζεο, μπινηχπσλ ή ππνζηπιψζεσλ. 

 Άβνινο ή πεξηνξηζκέλνο ρψξνο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ μπινηχπσλ. 

 χξκαηα ή νπιηζκνί πνπ απνηεινχλ θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ. 

 Πηψζε ή παθιαζκφο ζθπξνδέκαηνο.  
 
2. Ζ αζθάιεηα ηεο αλέγεξζεο κηαο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα μεθηλά απφ ηε ζρεδίαζή ηεο. 

Έλαο ηθαλφο κεραληθφο ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεη ηνπο μπιφηππνπο πνπ απαηηνχλ 
ππνζηχισζε έηζη ψζηε απηή λα εθηειείηαη ζηελ επηθάλεηα θαη θάησ ηνπ εδάθνπο. 
Γεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ ζρεδίαζε ζα ππάξρνπλ θαη άγλσζηεο παξάκεηξνη, φπσο 
θαηάζηαζε εδάθνπο θαη κέζνδνο ζθπξνδέηεζεο, ζα πξέπεη νη παξάκεηξνη απηέο λα 
επαλειεγρζνχλ θαηά ηελ αλέγεξζε ησλ μπιφηππσλ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζθπξνδέηεζεο. 

 

 Δμαζθάιηζε  φηη ε ππνζηχισζε ησλ θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ ησλ μπιφηππσλ έρεη επαξθή 
ηθαλφηεηα αλάιεςεο ηνπ θνξηίνπ, ζπλππνινγηδφκελεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εδάθνπο. 

 Μεηαιιηθά θαη μχιηλα ζηεξίγκαηα μπινηχπσλ δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλδπαζκέλα, γηα 
ηελ ίδηα ζηήξημε, θαζψο απνξξνθνχλ ηε θφξηηζε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

 Δμαζθάιηζε φηη ε ζηήξημε μπιφηππσλ γηα πιεπξηθά θνξηία ζα είλαη εμαζθαιηζκέλε θαηά 
ηελ αλέγεξζε θαη θαηά ηε ζθπξνδέηεζε. 

 Δμαζθάιηζε θαιήο ζηήξημεο θαη αγθχξσζεο ησλ νπιηζκψλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο. 

 Ζ ζεηξά αλέγεξζεο ησλ μπιφηππσλ ζα πξέπεη λα εθηειείηαη έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε 
έθζεζε ησλ εξγαδφκελσλ ζην θίλδπλν ησλ ήδε αλεγεξκέλσλ νπιηζκψλ. 

 Δμαζθάιηζε επαξθψλ πιαηθνξκψλ εξγαζίαο κε ρεηξαγσγνχο γηα ηελ αλέγεξζε ησλ 
μπιφηππσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε αλέγεξζε ησλ πιαηθνξκψλ δελ είλαη δπλαηή, λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά δψλεο αζθαιείαο. 

 Δμαζθάιηζε πξνζηαζίαο ζηα ζχξκαηα θαη ηνπο νπιηζκνχο απφ εμσηεξηθή δεκηά ή 
δηάβξσζε, απφ ην ρξφλν ηεο παξαιαβήο  κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπο. 

 Απαγφξεπζε ζπγθνιιήζεσλ ή θσηηάο ζηε πεξηνρή ησλ ζπξκάησλ θαη νπιηζκψλ κέρξη ηελ 
ζθπξνδέηεζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο έληαζεο. 

 
4. Γηα ηε ζθπξνδέηεζε ζε εγθεθξηκέλνπο μπιφηππνπο : 

 Δμαζθάιηζε επαξθψλ θαη αζθαιψλ δηφδσλ πξνζπέιαζεο ζην πξνζσπηθφ θαη ηα 
κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζθπξνδέηεζε. 

 Αλ ρξεζηκνπνηνχληαη βαγνλέηα, απαγφξεπζε αλάβαζεο πξνζσπηθνχ ζε απηά. 

 Ζιεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα ρεηξφο, φπσο δνλεηέο θ.ι.π. , ζα πξέπεη λα είλαη δηπιά 
κνλσκέλα ή γεησκέλα γηα πξνζηαζία ησλ ρεηξηζηψλ ηνπο. 

 
5. Οη μπιφηππνη ζα αθαηξνχληαη κφλν κεηά ηελ εμαζθάιηζε φηη ην ζθπξφδεκα έρεη απνθηήζεη 

ηηο ηειηθέο ηδηφηεηέο ηνπ. 
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4.6.3   ΚΑΛΧΙΔ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΔ 

 
1. Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ζθαισζηψλ θαη θιηκάθσλ είλαη ε 

πηψζε εξγαδνκέλσλ, πιηθψλ ή εξγαιείσλ ζπλεπεία αλζξψπηλνπ ιάζνπο θαη ακέιεηαο ή 
αλεπάξθεηαο/αθαηαιιειφηεηαο ζθαισζηάο. 

 
2. Οη ζθαισζηέο ηαμηλνκνχληαη γεληθά βάζεη ηνπ θνξηίνπ ησλ πιαηθνξκψλ εξγαζίαο ζε, 

ειαθξέο, κεζαίεο ή βαξέσο ηχπνπ, κε θνξηία 122 ή 244 ή 366 kg/m
2
   αληίζηνηρα.  

 
3. Οη αθφινπζεο απαηηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο πιαηθφξκεο εξγαζίαο ησλ ζθαισζηψλ: 

 

 Πιαηθφξκεο ζε χςνο κεγαιχηεξν ησλ 3,00κ. ζα πεξηβάιινληαη απφ ρεηξαγσγφ. Οη 
ρεηξαγσγνί ηνπνζεηνχληαη ζε χςνο 105 εθ. πάλσ απφ ηε πιαηθφξκα. 

 Πξνζηαηεπηηθφ ζνβαηεπί   εξγαιείσλ   πιάηνπο 10 εθαη. ηνπνζεηείηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο 
πιαηθφξκαο. 

 Δπηπξφζζεηα   θαη αλ  ν    θίλδπλνο  πηψζεο  εξγαιείσλ  ή  πιηθψλ  είλαη απμεκέλνο, 
ηνπνζεηείηαη  πξνζηαηεπηηθφ   ζπξκαηφπιεγκα   κεηαμχ    ρεηξαγσγνχ  θαη ζνβαηεπηνχ 
εξγαιείσλ. 

 Οη πιαηθφξκεο εξγαζίαο ζα έρνπλ πιήξεο δάπεδν ρσξίο αλνίγκαηα. 

 Καηάιιειε θαη επαξθήο πξφζβαζε κε θιίκαθεο ζα εμαζθαιίδεηαη ζε φιεο ηηο πιαηθφξκεο  
εξγαζίαο.   Οη  θιίκαθεο ζα είλαη   αζθαιψο ζπλδεδεκέλεο κε  ηε ζθαισζηά.   
 

4. Σν επηηξεπφκελν θνξηίν πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζθαισζηψλ πνπ ζπλαξκνινγνχληαη ζαλ 
απηνηειείο κνλάδεο, θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Σκήκαηα ηέηνησλ ζθαισζηψλ απφ 
άιινπο θαηαζθεπαζηέο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιάμηκα. 

 
5. Καηά πεξίπησζε, νη ζθαισζηέο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη ζηαζεξά πάλσ ζηε θαηαζθεπή 

γηα ηελ νπνία αλεγέξζεζαλ, αλά 9,00κ. νξηδνληίσο θαη αλά 7,80κ. θαζέησο. 
 
6. Όια ηα θαηαζθεπαζηηθά κέξε ησλ ζθαισζηψλ ζα επηζεσξνχληαη πεξηνδηθά γηα λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζή ηνπο. 
 
7. Θα εμαζθαιίδεηαη θαηάιιειε έδξαζε ησλ πνδαξηθψλ ηεο ζθαισζηάο θαηά ηελ αλέγεξζή 

ηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ αλνκνηφκνξθεο ππνρψξεζεο ηνπ εδάθνπο απφ ηε θφξηηζε 
ησλ θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ ηεο. 

 
8. Αλ ρξεζηκνπνηνχληαη ξπζκηδφκελνη θνριίεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζηα ηκήκαηα ηεο 

βάζεο. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηέηνησλ ξπζκηδφκελσλ ζηνηρείσλ ζε ζθαισζηέο κε 
ηξνρίζθνπο. 

9. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ή αλεγείξνληαη θπιηφκελεο ζθαισζηέο, ζα αζθαιίδνληαη νη ηξνρνί 
ηνπο. Απαγνξεχεηαη ε παξακνλή πξνζσπηθνχ πάλσ ζε θπιηφκελεο ζθαισζηέο θαηά ηε 
κεηαθίλεζή ηνπο. Δπίζεο ζα αθαηξνχληαη εξγαιεία θαη πιηθά. 

 
10. Αλ ρξεζηκνπνηνχληαη παξαπεηάζκαηα, απηά ζα είλαη ππξάληνρα. 
 

11. Ίζηεο ή αξζξσηέο θιίκαθεο ζα ηνπνζεηνχληαη κε θιίζε 1 πξνο 4 σο πξνο ην θαηαθφξπθν, 
κε ηελ θνξπθή ηνπο λα πξνεμέρεη ηνπιάρηζηνλ 90 εθαη. απφ ην πάλσ ζεκείν ζηήξημεο. ην 
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ζεκείν απηφ ε θιίκαθα ζα δέλεηαη ζηαζεξά φηαλ ην χςνο ηεο ππεξβαίλεη ηα 3,00κ. πάλσ 
απφ ην έδαθνο. 

 
12. Πξνζσπηθφ πνπ αλεβαίλεη ηηο θιίκαθεο πξέπεη λα έρεη θαη ηα δχν ρέξηα ειεχζεξα. Σν 

αλέβαζκα θαη ην θαηέβαζκα ζα γίλεηαη κε ην ζψκα ζηξακκέλν πξνο ηε θιίκαθα. 
 
13. Όιεο νη θιίκαθεο ζα θέξνπλ αληηνιηζζεηηθά ζθαινπάηηα. 
 
14. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε κεηαιιηθψλ θιηκάθσλ θνληά ζε ελεξγφ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ 

θαη θπθιψκαηα. 
 

4.6.4   ΤΓΚΟΛΛΗΔΙ – ΘΔΡΜΔ ΔΡΓΑΙΔ 

 
1. Οη θχξηνη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηέιεζε ζπγθνιιήζεσλ θαη ζεξκψλ 

εξγαζηψλ είλαη νη αθφινπζνη: 
 

 Τπεξζέξκαλζε θαη ππξθατά. 

 Ζιεθηξνπιεμία. 

 Σνμηθά αέξηα θαη θαπλνί. 

 Έληνλν θσο, ππεξηψδεηο θαη ππέξπζξεο αθηηλνβνιίεο. 

 Πεξηνξηζκέλε νξαηφηεηα θαηά ηελ εξγαζία. 
 

1. Ζ νξζή ζπληήξεζε  ηνπ εμνπιηζκνχ ζπγθνιιήζεσλ θαη θνπήο απνηειεί ηελ ειάρηζηε 
πξνυπφζεζε γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ. 

 

 Όιεο νη θηάιεο αεξίσλ ζα θέξνπλ επθξηλή θαη πιήξε ζήκαλζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Οη 
θηάιεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, απνζεθεχνληαη θαη αζθαιίδνληαη ζε φξζηα ζέζε. Σα 
θαιχκκαηα ησλ βαιβίδσλ ησλ θηαιψλ ζα πξέπεη λα είλαη πάληα ηνπνζεηεκέλα ζηε ζέζε 
ηνπο, εθηφο αλ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 Οη ειαζηηθνί ζσιήλεο ησλ αεξίσλ ζα ειέγρνληαη ηαθηηθά γηα θζνξέο, θνςίκαηα, 
δηαξξένπζεο ελψζεηο ή άιιεο δεκηέο. Οκνίσο ζα ειέγρνληαη θαη ηα θαιψδηα ζπγθνιιήζεσο 
θαη επί πιένλ γηα θαλνληθή ζχλδεζε θαζψο θαη κνλσκέλεο ζπλδέζεηο. Οη ζσιελψζεηο θαη 
ηα θαιψδηα ζα πξέπεη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη, λα απιψλνληαη πάλσ απφ ην έδαθνο. ΄Αλ 
πξέπεη λα απιψλνληαη ζην έδαθνο λα ηνπνζεηνχληαη πξνζηαηεπηηθά θαιχκκαηα επάλσ 
ηνπο, ηδίσο ζε πεξηνρέο θπθινθνξίαο νρεκάησλ. 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε γξάζζνπ ή ιαδηψλ ζε εμνπιηζκφ νμπγνλνθνπήο, φπσο θηάιεο, 
ζσιήλεο θαη πξνζηφκηα. 

 Σν νμπγφλν λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα αεξηζκφ ή ςχμε θαζψο θαη μεθχζεκα ή θαζαξηζκφ. 

 Σν πιαίζην ησλ κεραλψλ ζπγθφιιεζεο λα είλαη γεησκέλν. 
 

3.  Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ζπγθφιιεζεο ή θνπήο λα εμαζθαιίδνληαη ηα αθφινπζα: 
 

 πηλζήξεο ή ιεησκέλν κέηαιιν λα κελ πέθηεη ζε πξνζσπηθφ ή θαχζηκα πιηθά, ηδίσο φηαλ νη 
εξγαζίεο εθηεινχληαη ζε άλσ ηνπ εδάθνπο ζέζεηο. 

 Ο ρψξνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο λα είλαη πξνζηαηεπφκελνο ή έηζη απνκνλσκέλνο, ψζηε λα 
απνθεχγεηαη ε έθζεζε ησλ εξγαδφκελσλ ζε γεηηνληθνχο ρψξνπο ζηελ έληνλε ιάκςε ηεο 
ζπγθφιιεζεο. 



ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΗΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ 

 ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 33 από 49 

 

 

 

Ημερομ. Έκδοζης 24/04/2013 

  

 Ππξνζβεζηήξεο λα βξίζθνληαη δηαζέζηκνη ζε απφζηαζε ην πνιχ 15,00κ. απφ ην ζεκείν ηεο 
εξγαζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία εθηειείηαη ζε ππεξπςσκέλεο ζέζεηο ή ζε θιεηζηνχο 
ρψξνπο νη ππξνζβεζηήξεο ζα βξίζθνληαη ζην ζεκείν ηεο εξγαζίαο. 

 Ζ ζέζε εξγαζίαο λα είλαη επαξθψο αεξηδφκελε. Όηαλ νη εξγαζίεο εθηεινχληαη ζε πιηθά κε 
βάζε ςεπδάξγπξν, κφιπβδν, ρξψκην ή βηξχιην λα ρξεζηκνπνηνχληαη αλαπλεπζηηθέο 
κάζθεο, φηαλ ε εξγαζία εθηειείηαη ζε θιεηζηφ ή κε επαξθψο αεξηδφκελν ρψξν. 

 Σα πιηθά ηεο εξγαζίαο λα είλαη θαηάιιεια ζηεξηγκέλα γηα ην αλάινγν είδνο ηεο εξγαζίαο. 
 

4.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο νη ζπγθνιιεηέο θαη νμπγνλνθνιιεηέο λα θέξνπλ ηνλ 
πξνβιεπφκελν αηνκηθφ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ. 

 Φπζηνινγηθά απηφο πεξηιακβάλεη θάπνην είδνο γπαιηψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ηελ 
νξαηφηεηα ηνπ ρεηξηζηή. Γη απηφ ην ιφγν ε ζσζηή πξνεηνηκαζία ηεο εξγαζίαο πξηλ ηελ 
έλαξμή ηεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. 

 Δπεηδή ζηηο ζεξκέο εξγαζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα θαη άιια εξγαιεία, ζα πξέπεη 
λα ρξεζηκνπνηείηαη  επηπξφζζεηα  ν αληίζηνηρνο πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο. 

 
 
 

4.6.5    ΑΝΔΓΔΡΗ  ΜΔΣΑΛΛΙΚΧΝ  ΚΑΙ ΞΤΛΙΝΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ   
 

1.  Οη θχξηνη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλέγεξζε κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ θαη 
ζσιελψζεσλ είλαη: 

 Μεηαθίλεζε θαη πηψζε πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ. 

 Ππξθατά θαη ζεξκφηεηα 
 

2.  Ζ πξφβιεςε ελφο αζθαινχο ρψξνπ εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ αλεγείξεη κεηαιιηθέο 
θαηαζθεπέο θαη ζσιελψζεηο απνηειεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε αζθαινχο εθηέιεζεο ηεο 
εξγαζίαο. 

 Γηα θάζε εξγαζία ζε χςνο κεγαιχηεξν ησλ 3,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα  ηνπ εδάθνπο ζα 
 εγθαζίζηαηαη πιαηθφξκα πεξηθιεηφκελε απφ ρεηξαγσγνχο. Αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ νη 
εξγαδφκελνη ζα θέξνπλ δψλεο αζθαιείαο. 

 Γηα θαηαζθεπέο φπνπ ε αλέγεξζε ζθαισζηάο ή ε ρξήζε δσλψλ αζθαιείαο δελ είλαη 
πξαθηηθή, ζα ηνπνζεηείηαη δίρηπ αζθαιείαο γηα χςε άλσ ησλ 7,50κ. πάλσ απφ ηελ 
επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.  

 Θα πξέπεη λα   ιακβάλνληαη   κέηξα γηα  ηελ  πηψζε   εξγαιείσλ θαη  πιηθψλ,  ηδίσο   φηαλ 
ππάξρνπλ  εξγαδφκελνη απφ  θάησ.  Κνριίεο θαη  πεξηθφριηα λα απνζεθεχνληαη ζε δνρεία 
κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο.  

 
3.  Ζ ζπγθφιιεζε θαη θνπή απνηεινχλ ζπλήζσο κέξνο ηεο αλέγεξζεο κεηαιιηθψλ 

θαηαζθεπψλ θαη ζσιελψζεσλ. Χο εθ ηνχηνπ λα ηεξνχληαη ηα αλαθεξφκελα ζην ζρεηηθφ 
θεθάιαην κέηξα αζθαιείαο. 

 
4.  Καηά ηελ εγθαηάζηαζε κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζσιελψζεσλ λα ηνπνζεηνχληαη 

πξνζσξηλά ζηεξίγκαηα θαη πξνζσξηλέο ζπλδέζεηο ψζηε λα παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο 
ζηαζεξά, κέρξη ηελ νξηζηηθή ζηήξημε/ζχλδεζή ηνπο. Σα πξνζσξηλά ζηεξίγκαηα ζα πξέπεη 
λα αθαηξνχληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή πηψζεο ηνπο θαη ηελ πξφθιεζε 
δεκηψλ ζε ήδε εγθαηεζηεκέλν θαηλνχξγην πιηθφ. 
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6.  Όηαλ κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη ζσιήλεο αλπςψλνληαη γηα λα ηνπνζεηεζνχλ, λα κελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ρέξηα ζηα άθξα ηνπο, γηα ηελ απνθπγή ζθελψκαηνο θαη ηξαπκαηηζκνχ. 
Να ρξεζηκνπνηνχληαη ζθήλεο ή πξνζσξηλνί νδεγνί γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. 
Υξεζηκνπνηείζηε ζπξκαηφζρνηλα (ζακπάληα) γηα ηελ αλχςσζε κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ζσιήλσλ. Μελ αθαηξείηε ηα ζακπάληα απφ ηνλ γεξαλφ ή ην θνξηίν αλ δελ έρεη πξψηα 
ηνπνζεηεζεί θαη ζηεξηρζεί ζσζηά ζηε ζέζε ηνπ. 

 
7.  Ζ ζπγθφιιεζε πξνζσξηλψλ νδεγψλ θαη ζηεξηγκάησλ ζε ζσιήλεο ή κεηαιιηθά ζηνηρεία ζα 

πξέπεη λα ειέγρεηαη πξνζεθηηθά. Σέηνηεο ζπγθνιιήζεηο απαγνξεχνληαη πάλσ ζε πιηθά θαη 
ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνζηεί απνηαηηθή αλφπηεζε (post-weld hHSMt trHSMtment), 
επηθαλεηαθή ζθιήξπλζε ζηελ αηκφζθαηξα, ή ηα θπζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα 
κεηαβιεζνχλ θαηά ηε ζπγθφιιεζε. 

 
8.  Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζθπξηά ζα πξέπεη λα θέξνληαη απφ ην πξνζσπηθφ πξνζηαηεπηηθά 

γπαιηά. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε πξνεθηάζεσλ ζε θιεηδηά γηα αχμεζε ηεο ξνπήο. 
 

9.  Όηαλ αλεξηεκέλνη απφ γεξαλφ ζσιήλεο ή κεηαιιηθά ζηνηρεία κεηαθηλνχληαη κε ηα ρέξηα, ζα 
πξέπεη λα ζπξψρλνληαη θαη φρη λα ηξαβηνχληαη, ψζηε λα ηεξνχληαη καθξηά θαη θάησ απφ ην 
πξνζσπηθφ πνπ ηα καλνπβξάξεη. 

 
10.  Γηα ην άλνηγκα θιαληδψλ ζσιελψζεσλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθνί δηαρσξηζηήξεο  

θιαληδψλ θαη φρη ζθήλεο. Μελ ηνπνζεηείηε πνηέ ηα ρέξηα ζαο αλάκεζα ζε αλνηγκέλεο 
θιάληδεο. Υξεζηκνπνηείζηε θιεηδηά θαη βίδεο γηα ηε ηνπνζέηεζε ησλ ελψζεσλ. 

 
11.  Παιάγθα θαη κηθξά αλπςσηηθά  είλαη ζρεδηαζκέλα κφλν γηα θαηαθφξπθε αλχςσζε. Θα 

πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν , ψζηε λα απνθεχγεηαη ηπρφλ νιίζζεζε ή 
εκπινθή θαηά ηε ρξήζε ηνπο. Δξγαιεία πνπ θέξνπλ θαζηάληα πξέπεη λα ρεηξίδνληαη 
θαηάιιεια ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο ζηνλ ρεηξηζηή απφ  “θιψηζεκα” 
ηνπ εξγαιείνπ. 

 
 

 4.6.6  ΑΝΑΡΣΗΗ - ΚΡΔΜΑΗ  ΒΑΡΧΝ 
 

1.  Οη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάξηεζε βαξψλ είλαη νη αθφινπζνη: 

  

 Σαιάλησζε, πηψζε, ή κεηαθίλεζε πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ. 

 Σξαπκαηηζκνί απφ πηψζε ή θξνχζε. 

 Σαιαληψζεηο (καζηίγσκα) ζπξκαηφζρνηλσλ θαη ζρνηληψλ. 
 

2.  Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ αληνρή γηα ην ππφςε θνξηίν. 
Ζ αλπςσηηθή ηθαλφηεηα φισλ ησλ αλπςσηηθψλ κέζσλ πξέπεη λα ζεκαίλεηαη επθξηλψο κε 
πηλαθίδα επί ηνπ κέζνπ ή λα ππνζηεξίδεηαη απφ δηάγξακκα θνξηίνπ πνπ ζα ππάξρεη ζηελ 
ζέζε ηνπ ρεηξηζηή ηνπ κεραλήκαηνο. 

 
3.  Γηα φια ηα βαξέα θνξηία, πνπ ραξαθηεξίδνληαη έηζη φηαλ ην βάξνο ηνπο ππεξβαίλεη ην 80% 

ηεο αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αλπςσηηθνχ κέζνπ, ή απαηηείηαη ε ρξήζε δχν ή 
πεξηζζφηεξσλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ζα εθδίδεηαη θαη εγθξίλεηαη ιεπηνκεξήο 
δηαδηθαζία αλχςσζεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο. Ζ δηαδηθαζία ζα αλαζεσξείηαη θαη 
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εγθξίλεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή Έξγνπ. ε απηή ζα πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο 
ιεπηνκέξεηεο: 

 
α. Σχπνο, ραξαθηεξηζηηθά, ζέζε θαη δηαγξάκκαηα θνξηίνπ ηνπ/ησλ αλπςσηηθψλ 
 κέζσλ. 
β. Αξηζκφο θαη κέγεζνο ζακπαληψλ θαη ζπξκαηφζρνηλσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ.  
γ. Σξφπνο ηνπνζέηεζεο ησλ ζακπαληψλ. 
δ. Θέζε, ηχπνο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνθψλ αλάξηεζεο. 
ε. Μήθνο βεινληψλ, γσλίεο θαη απφζηαζε αλάξηεζεο. 

 ζη. Αλαινγίεο θνξηίσλ ζε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο
 αλπςσηηθψλ κέζσλ. 
δ. Γέζηκν θαη ελίζρπζε ηνπ πξνο αλχςσζε θνξηίνπ. 

 
4.  Ζ αλχςσζε  ζπλήζσο απαηηεί  θάπνην είδνο αλαθξέκαζεο ηνπ θνξηίνπ απφ ην αλπςσηηθφ 

κέζν. 
 

 Σα αζθαιή θνξηία εξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ, κεγεζψλ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο 
ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζακπαληψλ, δίδνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα. Να ιεθζεί 
ππφςε φηη ηα θνξηία απηά κεηψλνληαη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 
ζακπάληα ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ππφ γσλία. Δπίζεο ν ηξφπνο δηακφξθσζεο ησλ 
άθξσλ ησλ ζακπαληψλ κπνξεί λα κεηψζεη ην θνξηίν εξγαζίαο. Οη ζπληειεζηέο κείσζεο 
δίδνληαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα. 

 Όια ηα ζακπάληα πξέπεη λα  θέξνπλ πηλαθίδεο  ζήκαλζεο ηνπ  θνξηίνπ αζθαιείαο ηνπο. 

 Σα ζακπάληα λα επηζεσξνχληαη ηαθηηθά γηα θζνξέο, ηζαθίζκαηα, θνςίκαηα, θνπή 
ζπξκάησλ, δηάβξσζε θαη ξχπαλζε απφ ιηπαληηθά. 

 Μαμηιάξηα ή άιια απνξξνθεηηθά κέζα ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ  γσληψλ ησλ πξνο 
αλχςσζε πιηθψλ θαη ησλ ζακπαληψλ, γηα ηε πξνζηαζία ησλ ζακπαληψλ θαη ηνπ 
αλπςνχκελνπ πιηθνχ. 

 
5.  Σα ζακπάληα ζα ηνπνζεηνχληαη θαλνληθά κέζα ζην γάληδν ηνπ αλπςσηηθνχ. Ζ ρξήζε 

γάληδσλ κε αζθάιεηα ή ε αζθάιηζε ησλ ζακπαληψλ γεληθά ελδείθλπηαη γηα λα απνθεχγεηαη 
ε κεηαηφπηζε ησλ ζακπαληψλ θαηά ηελ αλχςσζε. 

 
6.  ηα αλπςνχκελα πιηθά ζα δέλνληαη ζρνηληά πνπ ζα κπνξεί λα ρεηξίδεηαη πξνζσπηθφ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ ζηε ζέζε ηνπο. 
 

7.  Σα αλπςσηηθά κέζα θαη ηα θνξηία ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαηάιιεια γηα θαηαθφξπθε 
αλχςσζε. Αλχςσζε ππφ γσλία κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζην αλπςσηηθφ κέζν. 

 

4.6.7   ΔΡΓΑΛΔΙΑ  ΥΔΙΡΟ  ΚΑΙ  ΙΥΤΟ 
 
1.  Οη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε εξγαιείσλ είλαη: 

 Αζηνρία ή θαηαζηξνθή ηνπ εξγαιείνπ. 

 Πνιχ κηθξή απφζηαζε απφ ηα θηλνχκελα ή θνπηηθά κέξε ηνπ εξγαιείνπ. 

 Θξαχζκαηα θαηά ηελ εξγαζία. 

 Θεξκφηεηα θαη ζπηλζήξεο. 

 Ζιεθηξνπιεμία. 
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2.  Σα καηάλληλα για ηη ζςγκεκπιμένη επγαζία εξγαιεία, ε καλή ηνπο ιεηηνπξγηθή 

θαηάζηαζε θαη ε οπθή ηνπο ρξήζε δεκηνπξγνχλ παξαγσγηθφηεηα θαη αζθαιείο ζπλζήθεο 
εξγαζίαο. 
α. Οη μχιηλεο ιαβέο εξγαιείσλ πξέπεη λα είλαη  ιείεο ρσξίο αγθίζεο θαη ζπαζίκαηα, θαη 

λα είλαη ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλεο ζηε ζέζε ηνπο. 
β. Σα ειεθηξηθά εξγαιεία ζα έρνπλ δηπιή κφλσζε ή ζα είλαη θαηάιιεια γεησκέλα.  Σα 

θαιψδηα ηζρχνο ηνπο ζα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ρσξίο θζνξέο, ηζαθίζκαηα  ή 
ηνκέο. Σα θαιψδηα δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλχςσζε ησλ εξγαιείσλ.  

γ. Δξγαιεία κε εκθαλή θηλεηά κέξε ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά πξνθπιαθηήξεο γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ ρεηξηζηή ηνπο. 

δ.  Πξηλ ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε ξχζκηζεο ζε εξγαιεία ζα απνζπλδέεηαη ε  ειεθηξηθή 
ηνπο ηξνθνδφηεζε ή ε παξνρή αέξα. Δξγαιεία  πνπ ρξεζηκνπνηνχλ   θαχζηκν δελ  ζα 
ιεηηνπξγνχλ θαηά ηνλ αλεθνδηαζκφ ηνπο. 

ε. Κξνπζηηθά εξγαιεία ζα θέξνπλ ηα πξνβιεπφκελα εμαξηήκαηα  γηα ηε ζπγθξάηεζε 
ησλ παιιφκελσλ κεξψλ ηνπο. 

ζη. Πξνεθηάζεηο ή πξφρεηξνη κνρινί γηα ηελ αχμεζε ηεο ξνπήο  εξγαιείσλ ρεηξφο δελ ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη. 

δ. Γηαθφπηεο  αζθαιείαο ηχπνπ “dHSMd man control” ζε αλάινγα εξγαιεία  
ζπληζηψληαη. 

ε. Ζ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο δίζθσλ θαη θνπηηθψλ ηξνρψλ ζα είλαη ζπκβαηή κε ηελ 
αληίζηνηρε ηαρχηεηα ηνπ θέξνληνο εξγαιείνπ. 

ζ. Όια ηα εξγαιεία ζα επηζεσξνχληαη ηαθηηθά, ζα επηζθεπάδνληαη θαη ζα ιηπαίλνληαη 
ψζηε λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαη αζθαιή θαηάζηαζε. 

η. Δξγαιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ππξίηηδα ζα δηαζέηνπλ εθείλεο ηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο 
πνπ ζα απαγνξεχνπλ ηπραία εθππξζνθξφηεζε. Απηά ηα εξγαιεία ζα ρεηξίδνληαη φπσο    
ηα ππξνβφια φπια, κε απζηεξφ έιεγρν ησλ θπζηγγίσλ ηνπο, θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
κφλν απφ εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ.  

θ. Σν πξνζσπηθφ ζα θέξεη ππνρξεσηηθά ηνλ αλάινγν κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ 
αηνκηθφ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ. 

ι. Καιψδηα ή ζσιήλεο αέξνο εξγαιείσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ζα ηνπνζεηνχληαη ή 
ζα θαιχπηνληαη θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή εμσηεξηθήο κεραληθήο βιάβεο. 

 

4.6.8   ΑΝΤΦΧΣΙΚΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ - ΓΔΡΑΝΟΙ 
 

1. Οη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ είλαη ε 
κεηαηφπηζε ή ε πηψζε πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ. 

 
2. Οη ρεηξηζηέο φισλ ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ ζα πξέπεη πξηλ ηελ αλάιεςε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο λα επηδείμνπλ ζε θάπνην έκπεηξν παξαηεξεηή, ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζην 
ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ απηψλ. 

 
3. Όινο ν αλπςσηηθφο εμνπιηζκφο ζα ειέγρεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα ηελ αζθαιή 

ιεηηνπξγηθή ηνπ θαηάζηαζε, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ο έιεγρνο απηφο ζα 
πεξηιακβάλεη, θαηά πεξίπησζε, θξέλα, θψηα, θφξλεο θαη ζεηξήλεο, νξαηφηεηα απφ ηε ζέζε 
ηνπ ρεηξηζηή θαζψο θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ. Πιένλ 
ιεπηνκεξήο επηζεψξεζε ηνπ αλπςσηηθνχ εμνπιηζκνχ ζα εθηειείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα ή θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
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ζπλερψο αζθαιήο ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ. Σα επξήκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ θαζψο 
θαη ηα ηπρφλ δηνξζσηηθά κέηξα ή επηζθεπέο ζα ηεξνχληαη ζε αξρείν. 

 
4. Σα κέγηζηα επηηξεπφκελα θνξηία ή ηα δηαγξάκκαηα θνξηίσλ ζα είλαη δηαζέζηκα ζηε ζέζε 

ηνπ ρεηξηζηή. 
 

5. Σν πξνζσπηθφ απαγνξεχεηαη λα θάζεηαη πάλσ ζην θνξηίν ή ην βειφλη ηνπ αλπςσηηθνχ, 
εθηφο αλ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα απηή ηε ρξήζε.  

 
6. ήκαηα πξνο ηνλ ρεηξηζηή ηνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο ζα δίδνληαη απφ έλα κφλν 

εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν. Ο ρεηξηζηήο κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηε δηαδηθαζία αλχςσζεο αλ 
εθηηκά φηη δεκηνπξγνχληαη αλαζθαιείο ζπλζήθεο ή δελ έρεη αληηιεθζεί θάπνην ζήκα. 

 
7. Οη απηνθηλνχκελνη γεξαλνί ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηηο θαηαζθεπέο. Δπηπιένλ ησλ 

παξαπάλσ δηαηάμεσλ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαη ηα αθφινπζα γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία 
ηνπο: 

 
α.  Οη δξφκνη θίλεζεο θαζψο θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο ζα ειέγρνληαη γηα ηελ πξνζπειαζηκφηεηα 
ηνπο θαζψο θαη ηελ αλνρή ηνπ εδάθνπο. 
β.  Αλ πάλσ απφ ηνπο ρψξνπο θίλεζεο θαη εξγαζίαο ηνπ γεξαλνχ ππάξρνπλ ειεθηξηθέο 
γξακκέο κεηαθνξάο ηζρχνο κέρξη 50 KV  ζα εμαζθαιίδεηαη κηα απφζηαζε αζθαιείαο 3,00κ. 
ηνπιάρηζηνλ απφ νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ γεξαλνχ. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην θνξηίν θαζψο 
θαη ηηο θνιψλεο ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο. Αλ ε ηζρχο είλαη κεγαιχηεξε ησλ 50 KV  ηφηε ε 
απφζηαζε αζθαιείαο ζα απμάλεηαη θαηά 1 εθαη.  αλά επηπιένλ KV. Αλ απηή ε απφζηαζε δελ 
κπνξεί λα ηεξεζεί, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη άιια πξνζηαηεπηηθά κέηξα φπσο 
απελεξγνπνίεζε θαη γείσζε γξακκψλ, κεηαηφπηζε ηνπο ή φπσο εθηηκάηαη επί ηφπνπ απφ ηνλ 
ππεχζπλν κεραληθφ. 
 
 
γ . Όζνη γεξαλνί θέξνπλ πνδαξηθά απηά ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά. 
δ. ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζα ειέγρεηαη ν θχθινο ζηξνθήο ηνπ γεξαλνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ βεινληνχ θαη ησλ αληηβάξσλ. πληζηάηαη απφζηαζε αζθαιείαο πεξίπνπ 2,00κ. απφ 
νπνηνδήπνηε εκπφδην. 
ε. ακπάληα θαη ζπξκαηφζρνηλα ζα ειέγρνληαη ηαθηηθά γηα θζνξέο, ηζαθίζκαηα, θνςίκαηα, 
δηάβξσζε ή άιιε δεκηά. 

 

4.6.9   ΥΔΙΡΙΜΟ  ΤΛΙΚΧΝ 
 

1.  Οη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ρεηξηζκφ πιηθψλ είλαη νη αθφινπζνη: 

 Πηψζε ή κεηαηφπηζε πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ. 

 Μηθξνηξαπκαηηζκνί φπσο θνςίκαηα, γξαηδνπληέο θ.ι.π. 
 Οζθπαιγίεο. 

 
2.  Ζ ζσζηή απνζήθεπζε/ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ κεηψλεη δξαζηηθά ηε πηζαλφηεηα βιάβεο ή 

αηπρήκαηνο θαηά ηε κεηαθίλεζε ησλ πιηθψλ. 

 Σα πιηθά ζα απνζεθεχνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πξνζπέιαζε ζην 
πξνζσπηθφ θαη ζηα κεραλήκαηα ηεο κεηαθνξάο ηνπο. Οη δηάδξνκνη θαη ε πξφζβαζε ζε 
απηά ζα παξακέλνπλ ειεχζεξνη. 
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 Σα πιηθά ζα απνζεθεχνληαη ςειφηεξα απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο κε ηε ρξήζε 
παιεηψλ ή θαηάιιεισλ ππνβάζξσλ. 

 Δχθιεθηα ή θαχζηκα πιηθά ζα απνζεθεχνληαη ρσξηζηά κε ζαθή ζήκαλζε ηνπ θηλδχλνπ. 
Καηάιιεινο ππξνζβεζηηθφο εμνπιηζκφο ζα βξίζθεηαη ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο κε 
θαχζηκα πιηθά ελψ θάζε πηζαλή εζηία αλάθιεμεο ζα απνκαθξχλεηαη. 

 Θα πξνβιέπεηαη θαηάιιειε πξνζηαζία γηα πιηθά απνζεθεπκέλα εθηφο θηηξίσλ, ηδίσο γηα 
πιηθά πνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο κπνξεί λα ηα αιινηψζνπλ. 

 
3.  Ζ ρξήζε θηλεηνχ εμνπιηζκνχ είλαη ζπλήζεο γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ πιηθψλ. 

 Καηά ηε κεηαθνξά ηα πιηθά ζα δέλνληαη πάλσ ζην κέζν κεηαθνξάο. 

 Οηηδήπνηε πιηθφ πξνεμέρεη απφ ην κέζν, ζα ζεκαίλεηαη επθξηλψο, ψζηε λα είλαη νξαηφ  
θαηά ηε θίλεζή ηνπ. 

 Γηα ηε κεηαθνξά βαξέσλ ή κεγάινπ φγθνπ πιηθψλ, ζα ειέγρνληαη πξνεγνχκελα νη νδνί ηεο 
θίλεζήο ηνπο γηα θαηαιιειφηεηα θαη ειεχζεξε δίνδν. 

 
4.  Ζ ζσζηή αλχςσζε βαξψλ κε ηα ρέξηα πξέπεη λα γίλεηαη κε ρξήζε ησλ πνδηψλ θαη φρη ηεο 

πιάηεο. Σν ζίγνπξν πηάζηκν ηνπ πιηθνχ είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ έιεγρν ηεο θίλεζήο ηνπ 
θαζψο θαη γηα ηε πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ ηνπ κεηαθνξέα. 

 
5.  Ζ απνζπζθεπαζία ησλ πιηθψλ πεξηθιείεη θηλδχλνπο. 

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή λα δίλεηαη θαηά ηελ αθαίξεζε κεηαιιηθψλ ηαηληψλ ή ζπξκάησλ 
ζπζθεπαζίαο ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη πξνζηαηεπηηθφο 
εμνπιηζκφο. 

 Καηά ηελ εμάξκνζε μχιηλσλ θηβσηίσλ ηα θαξθηά λα αθαηξνχληαη ή λα θάκπηνληαη θαη καδί 
κε ηελ μπιεία λα παξακεξίδνληαη ηαθηηθά γηα απφξξηςε. 

 Να ρξεζηκνπνηνχληαη καμηιάξηα, ζηεξίγκαηα ή άιια θαηάιιεια κέζα γηα ηε πξνζηαζία ησλ 
απνζεθεπκέλσλ πιηθψλ απφ ηε θίλεζε κέζσλ ζην ρψξν απνζήθεπζεο. 

 
 

4.6.10 ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ  ΚΙΝΗΣΟ  ΔΞΟΠΛΙΜΟ 
1.  πλαθείο κε ηε ρξήζε παξαγσγηθνχ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ είλαη νη ζνβαξνί θίλδπλνη πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ: 
 

 Μεγάιεο θηλνχκελεο κάδεο. 

 Πηζαλέο βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Αληηδξάζεηο ηνπ ρεηξηζηή ζε δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. 
 
2.  ε φινπο ηνπο ρεηξηζηέο πξηλ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζα δίδνληαη νη 

απαξαίηεηεο νδεγίεο θαη ρξφλνο εμάζθεζεο, ελψ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ θάπνην 
έκπεηξν παξαηεξεηή ε ηθαλφηεηά ηνπο ζηελ αζθαιή θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ 
εμνπιηζκνχ πνπ ηνπο αλαηίζεηαη. Όινη νη ρεηξηζηέο ζα δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ηε 
λνκνζεζία ελ ηζρχ άδεηεο ηθαλφηεηαο. 

 
3.  Καζεκεξηλά θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θάζε ρεηξηζηήο ζα ειέγρεη ηελ θαλνληθή 

ιεηηνπξγία θαη θαηάζηαζε ησλ ερεηηθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ θψησλ, ησλ ειαζηηθψλ, ησλ 
θξέλσλ (θαλνληθψλ θαη αλάγθεο), ησλ παξαζχξσλ θαη ησλ θαζξεπηψλ θαη ζα εθηειεί 
νπηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ έιεγρν ηεο κεραλήο θαη ησλ άιισλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ 
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εμνπιηζκνχ ηνπ. Κάζε πξφβιεκα ζα απνθαζίζηαηαη ή ζα θαηαγξάθεηαη γηα επηζθεπή, φπσο 
απηφ θξίλεηαη απφ ην ρεηξηζηή ή ηνλ πξντζηάκελν ηνπ. 

 
4.  Όινο ν εμνπιηζκφο ζα πθίζηαηαη πεξηνδηθή επηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε απφ εμεηδηθεπκέλν 

κεραληθφ. Αξρείν ζπληήξεζεο ζα ηεξείηαη γηα θάζε κεράλεκα. 
 

5.  Σα φξηα θνξηψζεσο θαζψο θαη νπνηνζδήπνηε ιεηηνπξγηθφο πεξηνξηζκφο θάζε κεραλήκαηνο 
ζα ηνπνζεηνχληαη ζηε ζέζε ηνπ ρεηξηζηή. Καηά πεξίπησζε νη δπλαηφηεηεο θαη νη απαηηήζεηο 
ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ ζα είλαη επίζεο ηνπνζεηεκέλεο. 

 
6.  Κάζε κεράλεκα ζα δηαζέηεη αζθαιή πξφζβαζε ζηε ζέζε ηνπ ρεηξηζηή. 

 
7.  ηαζεξέο ζέζεηο θαηάιιεισλ θνξεηψλ ππξνζβεζηήξσλ ζα πξνβιέπνληαη γηα θάζε 

βηνκεραληθφ θηλεηφ κεράλεκα. 
 

8.  Ο θηλεηήξαο ζα θξαηείηαη θαη ην ρεηξφθξελν ζα ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά πνπ: 
 

 γίλεηαη αλεθνδηαζκφο θαπζίκσλ. 

 εθηεινχληαη εξγαζίεο ζπληεξήζεσο. 

 ν ρεηξηζηήο αθήλεη ηε ζέζε ηνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 
 

9.  Κάζε θνξηίν πνπ πεξηζζεχεη απφ ηα φξηα ηνπ κεραλήκαηνο ζα ζεκαίλεηαη επθξηλψο ψζηε 
λα είλαη νξαηφ. 

 
10.  Ζ θφξησζε πιηθψλ ζε δνρεία ζα πεξηνξίδεηαη ζε ηέηνηα ρσξεηηθφηεηα ψζηε λα απνθεχγεηαη 

ππεξρείιηζε θαηά ηε θίλεζε ηνπ κεραλήκαηνο. 
 

11.  Αλ ε νξαηφηεηα ηνπ ρεηξηζηή είλαη πεξηνξηζκέλε θαηά  ηε θίλεζε ή ν ρψξνο εξγαζίαο είλαη 
πεξηνξηζκέλνο ή δπζρεξήο λα ρξεζηκνπνηείηαη επηπιένλ άηνκν πνπ ζα ππνδεηθλχεη  ζηνλ 
ρεηξηζηή ηηο θηλήζεηο ηνπ. 

 
12.  Εψλεο αζθαιείαο ρεηξηζηψλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε φια ηα κεραλήκαηα πνπ είλαη 

εθνδηαζκέλα κε κπάξεο πξνζηαζίαο (roll bars). 
 

13.  Γηα απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν ηα νρήκαηα ζα ιεηηνπξγνχλ πάληα κε ηε ρξήζε ηνπ 
θηβσηίνπ ηαρπηήησλ ηνπο, π. ρ θίλεζε ζηε θαηεθφξα κε “λεθξά” . 

 
14. Όηαλ ν εμνπιηζκφο θξαηείηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο, φια ηα θηλεηά 

ηνπ κέξε φπσο θνπβάο, πηξνχληα, ιάκεο θ.ι.π. ζα αθήλνληαη λα αθνπκπάλε ζην έδαθνο ή 
ζηε ρακειφηεξε ηνπο ζέζε.  

 
15. ε πεξηνρήο ππθλήο θπθινθνξίαο ή ζπλσζηηζκνχ ζπληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε ζεκάησλ 

θπθινθνξίαο. 
  

16.  Ζ θαιή θαηάζηαζε θαη ε επαξθήο αληνρή ησλ νδψλ θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ  ζα 
εμαζθαιίδεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ  εξγαζηψλ. Γεδνκέλνπ φηη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο κπνξεί 
λα κεηαβάινπλ ηα ζηνηρεία απηά, νη ρεηξηζηέο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ηελ θαηάζηαζε 
γηα ηπρφλ αλάγθε επαλειέγρνπ. 
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4.6.11   ΗΛΔΚΣΡΙΜΟ 

 
1.  Ο θχξηνο θίλδπλνο ηνπ ειεθηξηζκνχ είλαη ε ειεθηξνπιεμία θαη ε ζπλαθφινπζε πηζαλφηεηα 

ζαλάηνπ. Μνηξαία ειεθηξνπιεμία κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηάζεηο 120 V ή θαη ιηγφηεξν κε 
ξεχκα  έληαζεο 50 - 200 milliamperes. Απηέο νη ηηκέο δείρλνπλ  φηη απαηηείηαη ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζε φιεο ηηο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ζηηο θαηαζθεπέο 
ζπλαληάηαη επξχηαηα ην πεδίν ησλ παξαπάλσ ηάζεσλ θαη εληάζεσλ ξεχκαηνο. Πέξαλ ησλ 
αλσηέξσ ζνβαξφ θίλδπλν ζηα ειεθηξνινγηθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ θαη νη ππξθατέο απφ 
ζπηλζήξεο  πηζαλψλ βξαρπθπθισκάησλ. 

 
2.  Ο ειεθηξηζκφο είλαη ζπλήζσο κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο πεγέο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηε ιεηηνπξγία εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ ζηα εξγνηάμηα. πλήζσο εγθαζίζηαηαη έλα 
πξνζσξηλφ ζχζηεκα δηαλνκήο ηζρχνο ζηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ. Λφγσ ηεο 
πξνζσξηλφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ησλ ζπλαθψλ κε ηα εξγνηάμηα εηδηθψλ 
ζπλζεθψλ, φπσο απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα, πιεζψξα πξνζσπηθνχ, πγξαζία θαη ζθφλε, 
πξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζρεδίαζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ πξνζσξηλνχ 
ζπζηήκαηνο. 

 
α. Ζ θχξηα πεγή θαζψο θαη ν εμνπιηζκφο δηαλνκήο (γελλήηξηεο, κεηαζρεκαηηζηέο θαη 

πίλαθεο δηαλνκήο) ζα πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε απνκνλσκέλν κε 
ζπξκαηφπιεγκα ρψξν, ή ζε θηίξηα κε πξφζβαζε απαγνξεπκέλε ζε κε εμνπζηνδνηεκέλν 
πξνζσπηθφ. 

β. Όια ηα θπθιψκαηα ζα είλαη γεησκέλα ζην ζχζηεκα γείσζεο κε αληίζηαζε κέρξη 25 
ohms. Σα θπθιψκαηα γείσζεο ζα κεηξψληαη πεξηνδηθά γηα δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ 
αληηζηάζεσο ζηα επηηξεπηά φξηα. Δπηπξφζζεηα ζπληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε 
ειεθηξνλφκσλ δηαθπγήο, ηδίσο ζε θπθιψκαηα φπνπ ε πηζαλφηεηα βιάβεο θαη ν 
θίλδπλνο γηα ην πξνζσπηθφ είλαη ζνβαξφο (π.ρ εξγαιεία ρεηξφο). 

γ. Όια ηα θπθιψκαηα ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αζθάιεηεο ή αζθαινδηαθφπηεο θαηάιιεια 
δηαζηαζηνινγεκέλνπο γηα ηε πξνζηαζία ησλ θαισδηψζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ απφ 
ππεξζέξκαλζε. 

δ. Όια ηα κε ξεπκαηνθφξα κεηαιιηθά πιαίζηα ή ζθειεηνί ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 
ζα είλαη γεησκέλα. 

ε. Οη αγσγνί ηνπ πξνζσξηλνχ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο ζα είλαη έηζη δηαηεηαγκέλνη ζην 
εξγνηάμην ψζηε λα πεξηνξίδεηαη  ν θίλδπλνο εμσηεξηθψλ θαθψζεσλ ή/θαη επαθήο κε 
αλζξψπνπο θαη κεραλήκαηα. ε πεξηνρέο θπθινθνξίαο νρεκάησλ  ή ζπλσζηηζκνχ 
πξέπεη εμεηάδεηαη ε ηνπνζέηεζε ζσιελψζεσλ πξνζηαζίαο (conduits) ή 
πξνζηαηεπηηθψλ θαιπκκάησλ. Οπνηεζδήπνηε  αιιαγέο ή επεθηάζεηο ηνπ δηθηχνπ ζα 
εθηεινχληαη κφλν απφ εμεηδηθεπκέλνπο ειεθηξνιφγνπο. Όιεο νη ελψζεηο ζα είλαη 
θαηάιιεια κνλσκέλεο. 

ζη. Ζ ρξήζε πξνζσξηλνχ θσηηζκνχ 12 Volt  κέζα ζε δεμακελέο, δνρεία, πχξγνπο θαη 
γεληθά θιεηζηνχο ρψξνπο κε χπαξμε πγξαζίαο ζπληζηάηαη. 

 
3. Γηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ θαη ινπθέησλ ή γεληθά ειεθηξηθά 

θπθιψκαηα ή ζε εμνπιηζκφ πνπ ην θχθισκα ηξνθνδφηεζήο ηνπ είλαη κεραληζκψλ 
απνκφλσζεο ζα εθαξκφδνληαη γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζε ελεξγνπνηεκέλν. 
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4.  Γηα εξγαζίεο κέζα ζε ιεηηνπξγνχληεο ππνζηαζκνχο ή ζε ππνζηαζκνχο κε κπάξεο ππφ 
ηάζε, λα ηνπνζεηνχληαη δηαρσξηζηηθέο κπάξεο κε αλάινγεο πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο, 
πνπ ζα δηαρσξίδνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ ελεξγφ εμνπιηζκφ. 

 
5.  Όια ηα θνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία ζα είλαη γεησκέλα ή  ζα θέξνπλ δηπιή κφλσζε.  Σα 

θαιψδηα ησλ εξγαιείσλ απηψλ ζα είλαη έηζη απισκέλα ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ν θίλδπλνο 
δεκηάο  ζε απηά. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ησλ θαισδίσλ γηα κεηαθνξά/αλχςσζε ησλ 
εξγαιείσλ. 

 
6.  Αλ ζην εξγνηάμην ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ηάζεηο, θάζε δηαθφπηεο λα θέξεη 

έλδεημε ηεο αληίζηνηρεο ηάζεο. 

 

 

4.6.12   ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ 
 
1.  Οη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηνπο ρξσκαηηζκνχο είλαη: 

 ηνμηθνί αηκνί 

 εχθιεθηα πιηθά 

 πηψζεηο 

 ζθφλε θαη ηπηάκελα αληηθείκελα 
 
2.  Ο ρξσκαηηζκφο ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηνμηθψλ ή/θαη εχθιεθησλ πιηθψλ. Πξηλ 

ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ νη εξγαδφκελνη ζα ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ 
πξνθαινχλ ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ θαζψο θαη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ αηνκηθνχ θαη κε πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ. Όηαλ εχθιεθηα ή 
θαχζηκα πιηθά πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θιεηζηνχο ρψξνπο, λα εμαζθαιίδεηαη 
επαξθήο αεξηζκφο ηνπ ρψξνπ. Αλαπλεπζηηθέο κάζθεο ή ζπζθεπέο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
αλαιφγσο ζπλζεθψλ. 

 
3.  Ζ πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο ρξσκαηηζκνχ δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη δηάθνξνπο θηλδχλνπο 

αλάινγα κε ηε κέζνδν πνπ ζα εθαξκνζζεί. 
 

α. ηε ρξήζε δηαιπηηθψλ, πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνμηθφηεηαο θαη 
θαχζεο ησλ, θαη λα ιακβάλνληαη ηα αλάινγα πξνζηαηεπηηθά κέηξα. 

β. ηνλ κεραληθφ θαζαξηζκφ φπσο ηξίςηκν, ηξφρηζκα, ζθπξνθνπαληζκφο, είλαη 
ππνρξεσηηθή ε πξνζηαζία ησλ καηηψλ απφ ηα ηπηάκελα αληηθείκελα. 

γ. Αλ εθηειείηαη ακκνβνιή, ηφηε νη ακκνβνιηζηέο ζα θέξνπλ κάζθεο κε παξνρή θαζαξνχ 
αέξα ν νπνίνο ζα παξαθνινπζείηαη γηα ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ πξνο αλαπλνή. Ζ 
πξνζηαζία ησλ καηηψλ είλαη επίζεο απαξαίηεηε γηα ηνπο ακκνβνιηζηέο θαζψο θαη γηα 
φζνπο είλαη εθηεζεηκέλνη ζηελ πεξηνρή ακκνβνιήο. 

δ. Γηα νπνηαδήπνηε πξνεηνηκαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε θινγφο πξέπεη λα 
ηνπνζεηνχληαη ππξνζβεζηήξεο ζε απφζηαζε φρη κεγαιχηεξε  ησλ 7,5 κέηξσλ απφ ην 
ζεκείν ηεο εξγαζίαο. 

 
4.  Ζ ρξήζε δσλψλ αζθαιείαο είλαη ππνρξεσηηθή γηα θάζε εξγαζία πνπ εθηειείηαη ζε χςνο 

κεγαιχηεξν ησλ 3,00κ., εθηφο αλ δηαηίζεηαη θαηάιιειε πιαηθφξκα εξγαζίαο κε 
ρεηξαγσγνχο. 

 



ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΗΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ 

 ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 42 από 49 

 

 

 

Ημερομ. Έκδοζης 24/04/2013 

  

5.  Ζ ρξήζε πηζηνιηψλ βαθήο πεπηεζκέλνπ αέξα (spray) απνηειεί ζπλήζε κέζνδν 
ρξσκαηηζκνχ. 
α. Αλ ν ρξσκαηηζκφο εθηειείηαη ζε θιεηζηφ ρψξν πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη επαξθήο 

αεξηζκφο θαζψο  θαη εμαεξηζκφο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ηνμηθψλ αηκψλ. 
β. Σα πηζηφιηα βαθήο λα είλαη γεησκέλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε  αλάπηπμεο ζηαηηθνχ 

ειεθηξηζκνχ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 
γ. Σα πηζηφιηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αέξα πςειήο πίεζεο λα ρεηξίδνληαη κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή. Σν πιήθηξν ελεξγνπνίεζήο ηνπο λα θέξεη πξνζηαηεπηηθφ  θάιππηξν. 
 
 

4.7 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΧΝ 
  
Οη Τπεξγνιάβνη κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζην Έξγν, ελζσκαηψλνληαη νπζηαζηηθά ζε απηφ, 
θαη ζηα ζέκαηα Αζθάιεηαο. Απηή ε θηινζνθία ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίδεηαη θαη λα ππνδεηθλχεηαη 
ζε απηνχο ήδε απφ ηελ πξνθαηαξθηηθή θάζε ηεο επηινγήο ησλ θαη θπζηθά θαη θαηά ηελ εμέιημε 
ηνπ Έξγνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη απαηηήζεηο Αζθάιεηαο  ηεο Δηαηξείαο αιιά θαη ηνπ Ηδηνθηήηε 
ηνπ Έξγνπ ζα απνηεινχλ ζπκβαηηθφ κέξνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, έηζη ψζηε ε ηήξεζή ηνπο λα 
πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 
 
Με ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζην Έξγν ηνπο ελεκεξψλνληαη γηα ηα αθφινπζα: 
1.  Θα επηζεκαίλεηαη ε πςειή πξνηεξαηφηεηα ησλ ζεκάησλ Αζθάιεηαο γηα ηελ ΑΝΑΓΟΥΟ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ Θα παξαδίδνληαη φιεο νη δηαηάμεηο, θαλνληζκνί, δηαδηθαζίεο θ.ι.π. πνπ ηζρχνπλ 
ζην Έξγν θαη ζα εθηεινχλ ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο θαλνληζκνχο Αζθάιεηαο 
ηνπο, εθφζνλ πξνθχπηεη απφ απηέο. 

2.  Θα εμαζθαιίδνπλ φηη νη εξγαδφκελνί ηνπο ζα ελεκεξσζνχλ επί ησλ ζεκάησλ Αζθάιεηαο ηνπ 
Έξγνπ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, ελψ παξάιιεια ζα παξαθνινπζνχλ ηελ 
απζηεξή εθαξκνγή ηνπο. 

 
3.  Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ 

Γηεπζπληή Έξγνπ ή ηελ απαίηεζε ηνπ Ηδηνθηήηε ζα ηνπνζεηνχλ θαηάιιειν άηνκν σο 
ππεχζπλν αζθάιεηαο, ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

4.  Θα ελεκεξψλνπλ ζε κεληαία βάζε ηνλ Μεραληθφ Αζθάιεηαο Έξγνπ πάλσ ζε δεηήκαηα 
αζθάιεηαο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Πέξαλ απηψλ ζα παξαδίδνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 
απνιεζζέλησλ σξψλ απφ αηπρήκαηα, αζζέλεηεο, θαζψο θαη θάζε πεξίπησζεο πνπ 
αληηκεησπίζηεθε θιηληθά, ζπλνδεπφκελε απφ ηελ αληίζηνηρε ηαηξηθή βεβαίσζε. 

5.  Θα νξγαλψλνπλ ηαθηηθέο ελεκεξψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. 
 
Σπρφλ αδπλακία νπνηνπδήπνηε ζπλεξγάηε/ππεξγνιάβνπ ηεο Δηαηξείαο λα αληηιεθζεί θαη πνιχ 
πεξηζζφηεξν λα αληηκεησπίζεη θαη εθαξκφζεη ηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο, φπσο απηέο 
θαζνξίδνληαη κέζα απφ ην Δ.Α ηνπ Έξγνπ, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη άκεζα κε ηηο 
θαηάιιειεο ζπζηάζεηο, νδεγίεο θαη ιήςε κέηξσλ (κε εθηέιεζε εξγαζηψλ κέρξηο ιήςεσο 
θαηάιιεισλ κέηξσλ, απνκάθξπλζε κε ζπκκνξθνχκελνπ πξνζσπηθνχ θ. ι .π). 
Γεληθά νη ζπλεξγάηεο ηεο ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ζα πξέπεη λα αληηιακβάλνληαη απφ ηελ 
αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο, φηη νη επηδφζεηο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο Αζθάιεηαο, απνηεινχλ πξφθξηκα 
θαη γηα ηελ κειινληηθή ζπλεξγαζία κε ηελ Δηαηξεία.  
 
 

5.0 ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ  ΑΣΤΥΗΜΑΣΧΝ 
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Αλεμάξηεηα απφ ην πφζν επαξθή θαη απνηειεζκαηηθά είλαη ηα κέηξα πξφιεςεο αηπρεκάησλ, ε 
πηζαλφηεηα εκθάληζήο ησλ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ηελ ίδηα ζρνιαζηηθφηεηα θαη 
ζνβαξφηεηα πνπ αληηκεησπίδεηαη θαη ε πξφιεςή ηνπο. 
  
Καηά ηελ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαζψο θαη θαηά ηελ επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ 
αζθάιεηαο, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε φηη θαηά ηνλ πξψην κήλα ησλ εξγαζηψλ 
εκθαλίδνληαη ζηαηηζηηθά ηα πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα (θαηά κέζν φξν 10 θνξέο πεξηζζφηεξα 
απφ φηη ηνλ 9ν κήλα). Σν γεγνλφο απηφ εμεγείηαη απφ ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο 
εξγαδφκελνπο λα εμνηθεησζνχλ κε ηνλ λέν ρψξν θαη ηηο λέεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Οη λεψηεξνη 
απφ πιεπξάο ειηθίαο εξγαδφκελνη αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν απηφ ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα. 
 
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε/πεξίζαιςε ησλ αηπρεκάησλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα αθφινπζα κέηξα: 
 
1.  Ύπαξμε εμνπιηζκνχ θαη ζέζεο παξνρήο Α’ Βνεζεηψλ απφ εμεηδηθεπκέλν άηνκν. 
 
2.  Δμαζθάιηζε δπλαηφηεηαο γξήγνξεο κεηαθνξάο ζε νξγαλσκέλν ίδξπκα παξνρήο ηαηξηθήο 

βνήζεηαο θαη πεξίζαιςεο. Απηφ πξέπεη λα έρεη εμεηαζζεί κε ηελ αξρηθή νξγάλσζε ηνπ 
εξγνηαμίνπ, ψζηε λα έρεη αληηκεησπηζηεί ε πεξίπησζε φπνπ δελ ππάξρεη ζρεηηθφ ίδξπκα 
θνληά ζην εξγνηάμην θαη νη ζπλαθφινπζεο δπζθνιίεο γξήγνξεο κεηαθνξάο. 

 
Μεηά ην αηχρεκα θαη ηελ αξρηθή αληηκεηψπηζή ηνπ ζπληάζζεηαη Αλαθνξά αηπρήκαηνο φπσο ην 
ζπλεκκέλν ππφδεηγκα. 
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6.0     ΔΧΣΔΡΙΚΔ ΔΠΙΘΔΧΡΗΔΙ ΚΑΙ ΓΙΟΡΘΧΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ 

 
Οπνηνδήπνηε χζηεκα Αζθάιεηαο δελ είλαη δπλαηφ απφ κφλν ηνπ, ρσξίο νπζηαζηηθφ έιεγρν 
ηεο εθαξκνγήο ηνπ απφ ηνπο θαηάιιεινπο θνξείο ηεο Δηαηξείαο, λα εμαζθαιίδεη ηηο 
απαηηνχκελεο αζθαιείο ιεηηνπξγίεο θαη δηαδηθαζίεο θάζε Έξγνπ. 
 Παξάιιεια ν θάζε Κχξηνο Έξγνπ πνπ εθηειεί ε ΑΝΑΓΟΥΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ πξέπεη λα πείζεηαη φηη 
ην ζχζηεκα Αζθάιεηαο ιεηηνπξγεί νπζηαζηηθά, φρη επεηδή έρεη εθδνζεί έλα Δγρεηξίδην 
Αζθάιεηαο, αιιά επεηδή νη εληεηαικέλνη άλζξσπνη ηεο εηαηξείαο κεξηκλνχλ γηα ηελ εθαξκνγή 
ηνπ. 
Απηφ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο ηαθηηθψλ θαη εθηάθησλ εζσηεξηθψλ 
επηζεσξήζεσλ θαη ηε ιήςε φισλ εθείλσλ ησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
απηέο. 
Δηδηθφηεξα ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ εληέιινληαη απφ ηελ 
Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο νη αθφινπζνη: 

 
I. χκβνπινο Αζθάιεηαο Δηαηξείαο 
Δθηειεί έθηαθηεο επηζεσξήζεηο ζηα Έξγα ηεο εηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν ή 
ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά αλ ην Έξγν είλαη κηθξφηεξεο δηάξθεηαο. ε απηέο ζπκπιεξψλεηαη ε 

ζπλεκκέλε ιίζηα 4.4.1. 
Παξάιιεια ειέγρεη θαηά ηε θξίζε ηνπ ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο 
ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 
ΗΗ. Γηεπζπληήο Έξγνπ  
Δθηειεί έθηαθηεο επηζεσξήζεηο ζηα έξγα ηνπ θαη ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Δγρεηξηδίνπ Αζθάιεηαο βάζεη ηεο ιίζηαο 4.4.1.  
Διέγρεη θαη ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ Δξγνηαμηάξρε θαη ηνλ Μεραληθφ Αζθάιεηαο γηα ην επίπεδν, 
ηελ εθαξκνγή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαηάμεσλ απηψλ. πλεξγάδεηαη κε ηνλ 
Ηδηνθηήηε γηα ηηο απφςεηο, πξνηάζεηο ή αληηξξήζεηο ηνπ επί ηεο ηεξνχκελεο ζην έξγν πνιηηηθήο 
αζθάιεηαο. 
 
ΗΗΗ. Μεραληθφο Αζθάιεηαο 
Δθηειεί ηαθηηθέο επηζεσξήζεηο σο αθνινχζσο: 

 

 Λίζηα 4.4.1 αλά 2κελν 

 Λίζηα 4.4.2 αλά 15εκεξν 
Λνηπνί έιεγρνη θαη επηζεσξήζεηο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 3.1.4 ηνπ παξφληνο.

  
Σα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ ζα θνηλνπνηνχληαη ζηε Γηνίθεζε 
ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηεπζπληέο Έξγσλ θαη ηνλ χκβνπιν Αζθάιεηαο 
ζα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα δηνξζσηηθά κέηξα, γηα ηελ εμάιεηςε ησλ φπνησλ 
παξαηεξήζεσλ πξνέθπςαλ απφ ηηο επηζεσξήζεηο απηέο. 
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7.0    ΑΝΑΦΟΡΔ 
 
Οη εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε κηα θσδηθνπνηεκέλε κνξθή παξαθνινχζεζεο 

ηεο Αζθάιεηαο απνηεινχλ ηελ “απόδειξη” εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο ηεο 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ζηα Έξγα.  
Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο Σαθηηθψλ θαη Πεξηνδηθψλ 
αλαθνξψλ πνπ ζα πηζηνπνηεί ηελ νπζηαζηηθή ηήξεζε ηνπ Δγρεηξηδίνπ Αζθάιεηαο θαη θαη’ 
επέθηαζε ηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Έξγνπ, θαη παξάιιεια ζα πηζηνπνηεί 
ζε φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ηελ εθαξκνγή εθείλνπ ηνπ 
θσδηθνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο Αζθάιεηαο πνπ ε εηαηξεία ππνζηεξίδεη φηη εθαξκφδεη.  
Ζ ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ αλαθνξψλ απηψλ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο ινηπέο έθηαθηεο 
αλαθνξέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ην παξφλ εγρεηξίδην, ή πξνθχπηνπλ απφ ζπγθεθξηκέλα 
πεξηζηαηηθά ζην Έξγν ή θαη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αλαθνξψλ αζθαιείαο ηνπ Ηδηνθηήηε πξνο 
απηφλ. 
Οη αλαθνξέο απηέο θαζνξίδνληαη σο αθνινχζσο: 
 

 Μεληαία Αλαθνξά Αζθάιεηαο Έξγνπ. 
πληάζζεηαη απφ ηνλ Μεραληθφ Αζθάιεηαο Έξγνπ θαη ππνβάιιεηαη πξνο ηνλ Γηεπζπληή Έξγνπ 
κε θνηλνπνίεζε ζηνλ χκβνπιν Αζθάιεηαο ηεο ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θαη ηνλ Δξγνηαμηάξρε 
ηε πξψηε εβδνκάδα θάζε κήλα. 
 
Απηή πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα: 

 πλνιηθφ αξηζκφ απαζρνιεζέληνο πξνζσπηθνχ ζην Έξγν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
ππεξγνιάβσλ. 

 πλνιηθφ αξηζκφ εξγαηνσξψλ. 

 Αηπρήκαηα ζπλνδεπκέλα απφ ηηο αληίζηνηρεο αλαθνξέο ηνπο. 

 Απσιεζζείζεο απφ αηπρήκαηα εξγαηνψξεο θαζψο θαη απψιεηα πιηθνχ ή εμνπιηζκνχ. 

 Αλαθνξά επί ηεο θαηαζηάζεσο θαη ηεο επάξθεηαο ησλ κέζσλ αζθάιεηαο. 

 Αλαθνξά επί ηεο εθαξκνγήο απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην Έξγν ησλ κέηξσλ θαη 
δηαηάμεσλ ηνπ Δγρεηξηδίνπ Αζθάιεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Τπεξγνιάβσλ. 

 Σπρφλ ιήςε πξφζζεησλ ή δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. 

 ρφιηα θαη πξνηάζεηο. 
 
Δηήζηα Αλαθνξά Έξγνπ 
πληάζζεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή Έξγνπ θαη ππνβάιιεηαη πξνο ηνλ χκβνπιν Αζθάιεηαο ηεο 
εηαηξείαο ζην ηέινο θάζε ρξφλνπ. 
 
Απηή πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

 πγθεληξσηηθά ζηνηρεία φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξαπάλσ κεληαίεο αλαθνξέο. 

 Πξνηάζεηο θαη ζρφιηα επί ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δ.Α θαη ηεο ηπρφλ αλάγθεο ηξνπνπνηήζεσλ, 
βειηηψζεσλ θ.ι.π. 

 ηαηηζηηθά δηαγξάκκαηα αηπρεκάησλ ππφ ηε κνξθή θακπχιεο. 
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Δηήζηα Αλαθνξά Αζθάιεηαο Δηαηξείαο 
 
πληάζζεηαη απφ ηνλ χκβνπιν Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο θαη ππνβάιιεηαη πξνο ηελ Γηνίθεζε 
ηεο Δηαηξείαο ζηηο αξρέο θάζε ρξφλνπ. 
Απηή πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο: 

 

 ηαηηζηηθά ζηνηρεία αηπρεκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εθηειεζζείζεο θαζψο θαη ηηο 
απσιεζζείζεο εξγαηψξεο απφ φια ηα Έξγα θαη ηα Γξαθεία ηεο Δηαηξείαο. 

 Σπρφλ απψιεηεο πιηθνχ απφ αηπρήκαηα κε ζηνηρεία θφζηνπο. 

 Πξνηάζεηο γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ βαζηθνχ Δγρεηξίδηνπ Αζθάιεηαο ηεο ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 Πξνηάζεηο γηα απνλνκή βξαβείσλ ζε εξγαδφκελνπο πνπ επέδεημαλ ηδηαίηεξε ζπνπδή ζηελ 
εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πξνηάζεηο γηα ηε ιήςε κέηξσλ 
ελαληίνλ εξγαδφκελσλ ή ππεξγνιάβσλ κε “θαθφ” Μεηξψν Αζθάιεηαο. 

 
 
Μεηά ηε ιήςε θαη ηεο Δηήζηαο Αλαθνξάο ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζα απνθαζίδεη γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή, θαη ζα εθδίδεη εζσηεξηθή εγθχθιην 
κε ηηο ζέζεηο ηεο ζηα ζηγέληα ή άιια ζέκαηα, ελψ παξάιιεια ζα θαζνξίδεη θαη εληέιιεηαη ηνπο 
θνξείο πνπ ζα πινπνηήζνπλ ηηο φπνηεο απνθάζεηο ηεο. 
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑΣΑ 
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ   “Α” 

 
ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

 
 
1.  Γεληθή ελεκέξσζε επί ηεο θχζεσο ηνπ Έξγνπ. 

2.  Δλεκέξσζε επί ησλ θηλδχλσλ γεληθά θαη εηδηθφηεξα ησλ θηλδχλσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Έξγνπ, θαη ησλ αηπρεκάησλ πνπ κπνξνχλ απηνί λα πξνθαιέζνπλ.  

3.  Παξνπζίαζε ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο, ηεο αλαγθαηφηεηαο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο, 

θαη ηεο πξνζηαζίαο πνπ πξνζθέξεη θάζε έλα απφ απηά. 

4.  Δλεκέξσζε επί ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Ηδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ. 

5.  Δλεκέξσζε επί ηεο πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο θαη ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο 

αζθάιεηαο ζην Έξγν γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πιηθνχ. 

6.  Παξνπζίαζε δηαδηθαζηψλ εξγαζηψλ, ζρεηηθψλ κε ηελ εηδηθφηεηα θαη ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε 

ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ. 

7.  Δλεκέξσζε γηα ηα  κέζα ππξαζθάιεηαο πνπ ππάξρνπλ ζην Έξγν θαη εθπαίδεπζε ζηνλ 

ηξφπν ρξήζεο  ηνπο. 

8.  Δπίδεημε ησλ ρψξσλ πγηεηλήο, παξνρήο Α΄ Βνεζεηψλ, θαη ζπγθέληξσζεο απνξξηκκάησλ, 

θαη ελεκέξσζε γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ζσζηή ρξήζε ηνπο. 

9.  Δλεκέξσζε επί ηνπ ηξφπνπ πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη νη παξαιείςεηο ζηα ζέκαηα 

αζθάιεηαο θαη πξνηξνπή ζηνπο εξγαδφκελνπο λα αλαθέξνπλ νηηδήπνηε ππνπίπηεη ζηελ 

αληίιεςή ηνπο σο αλαζθαιέο ζηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο. 

 

 

 

 
 
 
 

 

ΔΘΔΧΡΗΘΔΙ  ΡΔΘΤΜΝΟ  24-4-2013 

 

Η Πποιζηαμένη Σ.Τ. Γήμος 
 Ο ςνηάξαρ 

 

 

 

   

Καμηλάκη Καηεπίνα  Κλάδορ Ανδπέαρ          

Πολιηικόρ  Μησανικόρ ΣΔ  Απσιηέκηοναρ  Μησανικόρ    


