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ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ 

(ΠΑ) 
(Ξ.Γ. 305/96, ΑΟΘΟΝ 3, ΞΑΟΑΓΟΑΦΝΗ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 

Σν ζπληαζζφκελν ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο ( ΑΤ) ηνπ έξγνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ηερληθήο 

έθζεζεο ηεο κειέηεο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ΓΔΔΠΠ / 85/01 (ΦΔΚ-686/Β/1-6-01) πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην 

αξζ. 3 Π.Γ. 305/96. 

Σν ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο ( ΑΤ) ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

εμέιημε ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη θαη λα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 305/96. 

ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

1. Πθνπόο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη γείαο (Π.Α..) 

Σν ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο έρεη ζηφρν λα πξνζδηνξίζεη, λα πξνιάβεη θαη λα πεξηνξίζεη ηνπο θηλδχλνπο 

αηπρεκάησλ ησλ εξγαδφκελσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

Η ππνρξέσζε απηή ππάξρεη φηαλ : 

• απαηηείηαη ζπληνληζηήο (δειαδή ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη πνιιά ζπλεξγεία) 

• νη εξγαζίεο πνπ εγθπκνλνχλ εηδηθνχο θηλδχλνπο 

• απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε 

Άξα θαη' επέθηαζε ε ππνρξέσζε ππάξρεη ζ' φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ έξγσλ πνπ απαηηείηαη άδεηα. 

2. Πύληαμε Πρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη γείαο 

Σν ζρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη γηα 

ηελ έθδνζε έγθξηζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Γηα ηα δεκφζηα έξγα πνπ δελ απαηηείηαη 

έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, ην ζρέδην θαη θάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο 

κειέηεο πνπ ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε. 

Σν ζρέδην απηφ, αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο ελδερφκελεο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη είλαη απαξαίηεην λα δίλεηαη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη θαηά 

ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ θαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ψζηε απηφο λα πεξηέρεη ηα 

πξαγκαηηθφ ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, δειαδή έηζη φπσο αθξηβψο απηφ θαηαζθεπάζηεθε. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ην ζρέδην, φπσο θαη ν θάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη 

κε επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ ηνπ έξγνπ θαη αλ δελ ππάξρεη ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ 

ειεγθηηθψλ αξρψλ.  
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Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν θάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζα ζπλνδεχεη ην έξγν θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη λα θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηεο 

θπξηφηεηαο ή δηάζπαζεο θαηφπηλ πψιεζεο ζε επί κέξνπο ηδηνθηήηεο, ν λένο ή ν θάζε επί κέξνπο ηδηνθηήηεο 

αληίζηνηρα πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε λα πεξηέξρεηαη ζηε δηάζεζή ηνπ, αθξηβέο θσηναληίγξαθν ηνπ θαθέινπ 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο. 

3. Ξεξηερόκελν Πρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη γείαο 

ην ζρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ 

δηεμάγνληαη ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, πεξηγξάθνληαη θαη δηεπθξηλίδνληαη ηα παξαθάησ: 

1. νη θαλφλεο πνπ ζα εθαξκφδνληαη ζην εξγνηάμην 

2. εηδηθά κέηξα γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο 

3. ζηνηρεία γηα : 

α) ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο  

β) ηελ αλάιπζε πνξείαο ηεο θαηαζθεπήο, ζε θάζεηο  

γ) ηελ θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ  

δ) ηελ αλάιπζε ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαηά θάζεηο 

ε) ηνλ θαζνξηζκφ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ 

ζη) ηηο ζπλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλσλ πιηθψλ 

δ) ηε δηεπζέηεζε ησλ ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξψησλ βνεζεηψλ 

ε) ηε κειέηε θαηαζθεπέο ηθξησκάησλ φηαλ δελ πεξηγξάθνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο  
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ΡΚΖΚΑ A 

1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ: 

Οη εξγαζίεο δηάλνημεο ηνπ νδνζηξψκαηνο ζπλνιηθνχ κήθνπο 731,10 κ. ζα γίλνπλ ζην ηκήκα 

«Κφιπκπνο-Καξά ρσξάθη», ην νπνίν ζα απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ ππάξρνληνο δαζηθνχ δξφκνπ 

«Γξακκέλε-Βντδνκάηη-Κφιπκπνο» θαη ζα ελψλεηαη κε  ην δαζφδξνκν πνπ ελψλεη ηνλ νηθηζκφ ηνπ ειίνπ κε ην 

Αξθνρψξη. Σν έξγν ζα εληζρχζεη ηελ αληηππξηθή ζσξάθηζε ηνπ δάζνπο, ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ δάζνπο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ δαζνζεξακαηηθνχ πινχηνπ απφ παξάλνκεο αλζξψπηλεο 

ελέξγεηεο θαη γεληθφ ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο, ηελ ελάζθεζε δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ 

(αλαςπρή, θηελνηξνθία θιπ.). 

2. Πύληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: 

Ο δξφκνο ζα δηαλνηρζεί ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο δαζηθήο νδνπνηίαο Γ' θαηεγνξίαο. Θα έρεη ζπλνιηθφ 

κήθνο 0+731,10 ρικ. κε πιάηνο θαηαζηξψκαηνο 4-5 κ. Η αθεηεξία ηνπ δξφκνπ βξίζθεηαη ζην ηέξκα ηνπ ήδε 

πθηζηάκελνπ δαζηθνχ δξφκνπ Γ’ θαηεγνξίαο «Γξακκέλε-Βντδνκάηη-Κφιπκπνο» ζε πςφκεηξν 1110,00κ. Αξρηθά 

αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία κε θιίζεηο  8,5% κε θαηεχζπλζε αλαηνιηθή επί κήθνπο 160 κέηξσλ, ζηε ζπλέρεηα πάιη 

κε αλνδηθή πνξεία κε θιίζεηο  7-8% κε θαηεχζπλζε λνηηνδπηηθή κήθνπο πεξίπνπ 580 κέηξσλ κέρξη λα 

ζπλαληήζεη ην δαζφδξνκν πνπ ελψλεη ηνλ νηθηζκφ ηνπ ειίνπ κε ην Αξθνρψξη.  

Η πνξεία ηνπ δαζφδξνκνπ επηιέρζεθε κεηά απφ αλαγλψξηζε θαη πιήξε δηαβεκαηηζκφ ηεο πεξηνρήο θαη αθνχ 

ειήθζεζαλ ππφςε ην ηνπνγξαθηθφ αλάγιπθν, νη εδαθηθέο ζπλζήθεο θαη νη αξρέο ηεο νδνπνηίαο θαη ηεο δαζηθήο 

επηζηήκεο. Θεσξείηαη ε πην νξζή απφ άπνςε πξνζηαζίαο θαη νηθνλνκηθφηεηαο θαηαζθεπήο. 

Γηα ην έξγν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ: 

Πννσζεηήξεο γηα ηελ δηάλνημε ηκεκάησλ ηεο νδνχ, θαηαζθεπή παηαξηψλ θαη θαηέβαζκα θαηαζηξψκαηνο γηα 

ηελ εμνκάιπλζε ηεο αμνληθήο θιίζεο. 

Γηακνξθσηήξεο γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ θαηαζηξψκαηνο, δηάζηξσζε πιηθνχ επίρσζεο θαη ηε δηάλνημε 

ηάθξνπ απνρέηεπζεο. 

Αεξνζπππηεζηήο ληα εθβξαρηζκφ. 

3. Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ: 

Οη εξγαζίεο δηάλνημεο ηνπ νδνζηξψκαηνο ζπλνιηθνχ κήθνπο 731,10 κ. ζα γίλνπλ ζην ηκήκα 

«Κφιπκπνο-Καξά ρσξάθη», ην νπνίν ζα απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ ππάξρνληνο δαζηθνχ δξφκνπ 

«Γξακκέλε-Βντδνκάηη-Κφιπκπνο» θαη ζα ελψλεηαη κε  ην δαζφδξνκν πνπ ελψλεη ηνλ νηθηζκφ ηνπ ειίνπ κε ην 

Αξθνρψξη.



4. Πηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ: 

ΓΖΚΝΠ ΖΟΥΦΘΖΠ ΞΝΙΔΥΠ ΛΑΝΠΑΠ, ΓΖΚ. ΒΙΑΣΝ 30, ΡΘ 59200, ΛΑΝΠΑ 

5. Πηνηρεία ηνπ ππόρξενπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ΠΑ: 

Γηα ην ζηάδην ηεο κειέηεο ν κειεηεηήο. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ν εξγνιάβνο- αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. 

6. Ξεξηγξαθή ησλ θάζεσλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ εθαξκνδνκέλσλ 

θαηά θάζε κεζόδσλ εξγαζίαο. 

ΦΑΠΔΗΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : 

1. Σσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο 

1.1. Δθζθαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαηαζηξώκαηνο θαη ηάθξσλ 

απνρέηεπζεο 

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα (πξνσζεηήξεο) γηα ηελ εθζθαθή ησλ πξαλψλ θαη ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θαηαζηξψκαηνο θαη δηακνξθσηήξαο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηάθξσλ απνρέηεπζεο. 

Δπίζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί αεξνζπκπηεζηήο θαη ζθχξα γηα ηε ραιάξσζε βξαρσδψλ ζέζεσλ. 

 

1.2. Ηζνπέδσζε θαη δηακόξθσζε ηνπ θαηαζηξώκαηνο θαη δηάλνημε ηάθξνπ 

απνρέηεπζεο όκβξησλ πδάησλ. 

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα (δηακνξθσηήξεο θιπ.) γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ 

θαηαζηξψκαηνο θαη ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ θαη ππφβαζεο θαη ηελ δηάλνημε ηάθξνπ απνρέηεπζεο. 
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ΡΚΖΚΑ Β 

ΘΗΛΓΛΝΗ ΞΝ ΔΛΓΔΣΔΡΑΗ ΛΑ ΔΚΦΑΛΗΠΡΝΛ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 

ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΛΡΑΜΖΠ 

πκπιεξψλνληαη νη επηζπλαπηφκελνη πίλαθεο, πνπ ζπληίζεληαη νξηδφληηα κελ απφ πξνθαηαγεγξακκέλεο «πεγέο 

θηλδχλσλ», θαηαθφξπθα δε απφ κε πξνθαζνξηζκέλεο «θάζεηο θαη ππνθάζεηο εξγαζίαο». 

Ο ζπληάθηεο ηνπ ΑΤ: 

- Αληηζηνηρίδεη ηηο θάζεηο / ππνθάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ κειεηψκελνπ έξγνπ, φπσο απηέο απαξηζκνχληαη 

ζην παξαπάλσ ζεκείν ηνπ ΑΤ, ζε ζέζεηο ηνπ πηλαθηδίνπ πνπ, γηα ιφγνπο επθνιίαο, είλαη ελζσκαησκέλν ζε φινπο 

ηνπο πίλαθεο (αλ ππάξρεη αλάγθε δηάθξηζεο πεξηζζφηεξσλ θάζεσλ / ππνθχζεσλ, ζα πξέπεη λα γίλεη αληίζηνηρε 

πξνζαξκνγή ηνπ πηλαθηδίνπ). 

Γηα θάζε επηκέξνπο θάζε / ππνθάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, επηζεκαίλεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, 

ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ. Η επηζήκαλζε γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ησλ αξηζκψλ 1,2, ή 3 ζηνπο θφκβνπο ηνπ 

πίλαθα, φπνπ αληίζηνηρα εληνπίδεηαη πηζαλή πεγή θηλδχλνπ. Η ρξήζε ησλ αξηζκψλ είλαη ππνθεηκεληθή, απνδίδεη 

δε ηελ αληίιεςε ηνπ ζπληάθηε γηα ηελ έληαζε ησλ θηλδχλσλ. 

Ο αξηζκφο 3 ραξαθηεξίδεη πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη 

 είηε (ί) ε πεγή θηλδχλνπ είλαη ζπλερψο παξνχζα θαηά ηελ εμεηαδφκελε θάζε/ππνθάζε εξγαζίαο (π.ρ. 

θίλδπλνο θαηάξξεπζεο θαηά ηελ εθζθαθή ησλ ζεκειίσλ δίπια ζε παιηά νηθνδνκή)  

 είηε (ii) νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνχλ απμεκέλε πηζαλφηεηα επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ, 

(π.ρ. θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ πξαλψλ εθζθαθήο, φηαλ ην έδαθνο είλαη κηθξήο ζπλεθηηθφηεηαο, ή 

πδξνθνξεί θιπ.), 

 είηε (iii) ν θίλδπλνο είλαη πνιχ ζνβαξφο, έζησ θαη αλ ε πηζαλφηεηα λα επηζπκβεί είλαη πεξηνξηζκέλε (π.ρ. 

θίλδπλνο έθξεμεο ιφγσ απξφζεθηεο ρξήζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή γπκλήο θιφγαο ζε ρψξν 

απνζήθεπζεο εθξεθηηθψλ ή ζε δεμακελή θαπζίκσλ). 

Ο αξηζκφο 1 ραξαθηεξίδεη πεξηπηψζεηο φπνπ 

 είηε (i) ε πεγή θηλδχλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθφ ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ηξφπν (π.ρ. θίλδπλνη ηξαπκαηηζκψλ 

απφ αλαηξνπέο πιηθψλ, ζε νηθνδνκηθφ εξγνηάμην),  

 είηε (ii) δελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αχμεζεο ησλ θηλδχλσλ (π.ρ. θίλδπλνη απφ ηελ θίλεζε νρεκάησλ ζε 

έλα επξχρσξν ππαίζξην εξγνηάμην),  

 είηε (iii)o θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξφο, έζησ θη αλ ε πηζαλφηεηα λα επηζπκβεί είλαη κεγάιε (π.ρ. θίλδπλνη 

απφ ηελ εθηέιεζε ππαίζξησλ εξγαζηψλ ζε ζπλζήθεο θαχζσλα). 

Ο αξηζκφο 2 ραξαθηεξίδεη ηηο ζεσξνχκελεο σο «ελδηάκεζεο» ησλ 1 θαη 3 πεξηπηψζεηο. 

ΦΑΔΙ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ 
ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΟΓΟΤ 

1.1 Δθζθαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή θαηαζηξψκαηνο θαη ηάθξσλ 
απνρέηεπζεο 
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1. Σσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ εθζθαθψλ, δηάλνημεο ηάθξσλ θαηαζθεπήο επηρψκαηνο νη ελδερφκελνη 

θίλδπλνη είλαη : 

ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο απφ θαηάπησζε ησλ πξαλψλ  

ν θίλδπλνο εηζπλνήο ζθφλεο  

ν θίλδπλνο πηψζεο απφ χθνο 

ν θίλδπλνο εκπινθήο εξγαδφκελνπ κε ην κεράλεκα εθζθαθήο 

ν θίλδπλνο ππξθαγηάο  

ν θίλδπλνο απφ εθξεθηηθά  

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο απνθνκηδήο ησλ πιηθψλ νη θίλδπλνη πνπ ελέρνληαη λα παξνπζηαζηνχλ είλαη νη 

εμήο: 

ν θίλδπλνο εκπινθήο ηνπ εξγαδφκελνπ κε κεραλήκαηα  

ν θίλδπλνο εηζπλνήο ζθφλεο 

ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο απφ πηψζε πιηθψλ θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο  

ν θίλδπλνο εκπινθήο κεραλεκάησλ κεηαμχ ηνπο  

ν θίλδπλνο αλαηξνπήο κεραλήκαηνο  

ν θίλδπλνο ππξθαγηάο 
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ΡΚΖΚΑ Γ 

ΚΔΡΟΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΙΖΤΖ ΘΑΗ ΑΞΝΡΟΝΞΖ ΡΥΛ ΘΗΛΓΛΥΛ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΑ ΓΗΑ 

ΡΖΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΘΑΗ ΓΔΗΑ ΡΥΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΝ 

ΔΟΓΝ 

Γ1. ΚΔΡΟΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΙΖΤΖ ΘΑΗ ΑΞΝΡΟΝΞΖ ΡΥΛ ΘΗΛΓΛΥΛ 

1. Δγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ελέξγεηαο 

1.1.Δλαέξηνη ειεθηξνθφξνη αγσγνί δελ ππάξρνπλ ζηε δψλε θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ. 

2. Αηκνζθαηξηθέο  επηδξάζεηο 

2.1.0η εξγαδφκελνη πξέπεη λα πξνθπιάζζνληαη απφ ηηο αηκνζθαηξηθέο επηδξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ 

ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο. 

3. Πηψζεηο αληηθεηκέλσλ 

3.1. Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα πξνθπιάζζνληαη, εθφζνλ είλαη ηερληθά εθηθηφ, απφ ηηο πηψζεηο 

αληηθεηκέλσλ κε κέζα ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο. 

3.2. Σα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα θπιάζζνληαη ή λα ζηνηβάδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε θαηάξξεπζε ή αλαηξνπή ηνπο. 

4. Πηψζεηο απφ χςνο 

Γελ ζα εξγάδνληαη εξγαδφκελνη ζε πξαλή. 

5. Ιθξηψκαηα θαη θιίκαθεο 

5.1. Σα ηθξηψκαηα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη έηζη ψζηε λα κελ 

κπνξνχλ λα θαηαξξεχζνπλ ή λα κεηαηνπηζζνχλ ηπραία. 

5.2. Σα δάπεδα εξγαζίαο θαη ηα ζηνηρεία πξφζβαζεο ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα έρνπλ ηέηνηα θαηαζθεπή, 

δηαζηάζεηο θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

πηψζε πξνζψπσλ ή ε έθζεζή ηνπο ζε πηψζεηο αληηθεηκέλσλ. 

5.3. Σα ηθξηψκαηα πξέπεη λα επηζεσξνχληαη απφ ηνλ επηβιέπνληα εξγνδεγφ ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

α. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο ηνπο.  

β. ηε ζπλέρεηα, θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

γ. Μεηά απφ θάζε κεηαηξνπή, πεξίνδν αρξεζηίαο, θαθνθαηξία ή ζεηζκηθέο δνλήζεηο ή κεηά απφ 

νπνηεζδήπνηε πεξηζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αληνρή ή ηε ζηαζεξφηεηά ηνπο. 

5.4. Οη θιίκαθεο πξέπεη λα έρνπλ επαξθή αληνρή θαη λα ζπληεξνχληαη ζσζηά. Πξέπεη επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά, ζηα θαηάιιεια ζεκεία θαη ζχκθσλα κε ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 

5.5. Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξφλνηα ψζηε λα απνθεχγνληαη αθνχζηεο κεηαηνπίζεηο ησλ θηλεηώλ 

ηθξησκάησλ. 

6. Ορήκαηα, ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαη κεραλήκαηα δηαθίλεζεο πιηθψλ 

6.1. Όια ηα νρήκαηα θαη ηα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαζψο θαη ηα κεραλήκαηα δηαθίλεζεο πιηθψλ 

πξέπεη: 

α. Να είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα ιακβάλνληαο ππφςε, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηηο 

εξγνλνκηθέο αξρέο. 

β. Να δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη ηπρφλ κεηαηξνπέο λα εγθξίλνληαη ζχκςσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

γ. Να ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά θαη απφ πξφζσπα θαηάιιεια θαη εθνδηαζκέλα κε ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
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6.2. Οη νδεγνί θαη ρεηξηζηέο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη ησλ κεραλεκάησλ 

δηαθίλεζεο πιηθψλ πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη εηδηθή εθπαίδεπζε θαη λα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία άδεηα. 

6.3. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πηψζε ησλ ελ ιφγσ νρεκάησλ θαη ησλ 

κεραλεκάησλ ζην ρψξν εθζθαθήο ή ζην λεξφ. 

6.4. Σα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαη ηα κεραλήκαηα δηαθίλεζεο πιηθψλ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ηα 

θαηάιιεια ζπζηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ψζηε ν νδεγφο λα πξνζηαηεχεηαη θαηά 

ηεο ζχλζιηςεο ζε πεξίπησζε αλαηξνπήο ηνπ κεραλήκαηνο θαζψο θαη θαηά ηεο πηψζεο αληηθεηκέλσλ. 

6.5. Όια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, άδεηεο θιπ. πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ην κεράλεκα ή ηνλ νδεγφ θαη λα είλαη ζηε 

δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

7. Δγθαηαζηάζεηο, κεραλέο, εμνπιηζκφο 

7.1. Οη εγθαηαζηάζεηο, νη κεραλέο θαη ν εμνπιηζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεραλνθηλήησλ ή κε 

εξγαιείσλ ρεηξφο πξέπεη: 

α. Να είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο ιακβάλνληαο ππφςε, ζην κέηξν ηνπ 

δπλαηνχ, ηηο εξγνλνκηθέο αξρέο. 

β. Να δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 

γ. Να ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εξγαζία γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη,  

δ. Να ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ ιάβεη θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 

7.2. Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα φξγαλα ππφ πίεζε πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη θαη λα ππνβάιινληαη ζε δνθηκέο θαη 

ειέγρνπο θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

8. Δθζθαθέο, θξέαηα, ρσκαηνπξγηθέο θαη ππφγεηεο εξγαζίεο. 

8.1. ηηο εθζθαθέο, ηα θξέαηα πξέπεη λα ιακβάλνληαη νη απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο:  

α. Γηα ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε θαη δηακφξθσζε ησλ πξαλψλ. 

β. Γηα ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ πηψζε αλζξψπσλ, εμνπιηζκνχ ή αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη απφ ηελ 

εηζξνή χδαηνο. 

γ. Γηα λα κπνξνχλ νη εξγαδφκελνη λα πξνθπιάζζνληαη ζε ρψξν αζθαιή ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, εηζξνήο 

πδάησλ ή πιηθψλ. 

8.2. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε 

κείσζε ζην ειάρηζην ησλ θηλδχλσλ απφ ππφγεηα θαιψδηα θαη άιια ζπζηήκαηα εγθαηαζηάζεσλ δηαλνκήο. 

8.3. Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη αζθαιείο νδνί εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζην ρψξν εθζθαθήο. 

8.4. Σα πξντφληα ηεο εθζθαθήο, ν εμνπιηζκφο θαη ηα θηλνχκελα νρήκαηα πξέπεη λα ηεξνχληαη ζε απφζηαζε 

απφ ηηο εθζθαθέο. Δθφζνλ είλαη απαξαίηεην, πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη θαηάιιειεο πεξηθξάμεηο. 

9. Φέξνληεο νξγαληζκνί απφ κέηαιιν ή ζθπξφδεκα, μπιφηππνη θαη βαξέα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία 

Γελ απαηηνχληαη βαξέα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία παξά ειαθξά ηεκάρηα μπινηχπνπ. 

10. Πξψηεο βνήζεηεο 

10.1. Ο εξγνδφηεο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηελ θαζ' νηαλδήπνηε ζηηγκή παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ. 

10.2. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηε κεηαθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πθίζηαληαη αηχρεκα ή 

παξνπζηάδνπλ αηθλίδηα αδηαζεζία πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξαζρεζεί ηαηξηθή βνήζεηα. 

10.3. Τιηθφ πξψησλ βνεζεηψλ πξέπεη λα ππάξρεη ζε φια ηα κέξε πνπ είλαη απαξαίηεην ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο. Σν πιηθφ απηφ πξέπεη λα θέξεη θαηάιιειε ζήκαλζε θαη λα είλαη εππξφζηην. 

10.4. Η δηεχζπλζε θαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ ηεο ηνπηθήο ππεξεζίαο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ πξέπεη λα 

επηζεκαίλεηαη επθξηλψο. 
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11. Γηέιεπζε πεδψλ θαη νρεκάησλ 

11.1. Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

πεξηνρή θαηαζθεπήο ησλ δξφκσλ, λα ππάξρνπλ πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ 

θαζψο θαη άηνκα λα ξπζκίδνπλ ηελ θίλεζε απηψλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

12. Απνζήθεπζε πιηθψλ θαη ζηάζκεπζε νρεκάησλ. 

12.1. Πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ απνζήθεπζε πιηθψλ θαηαζθεπήο (πιηθά ζθπξνδέκαηνο, 

μπιφηππνη θιπ.) ζε αζθαιή ζεκεία θαη κε ζσζηή ζηεξέσζε γηα ηελ απνθπγή θαηάξξεπζεο θαη πξφθιεζε 

αηπρεκάησλ . 

12.2. Σα νρήκαηα πξέπεη λα ζηαζκεχνπλ κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο ηνπο ζε επθξηλή ζέζε, εθηφο 

θαηαζηξψκαηνο ηνπ δξφκνπ κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζεκάησλ. 

13. Υξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ. 

13.1. Να ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά θαη απφ πξφζσπα θαηάιιεια θαη εθνδηαζκέλα κε ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

13.2. Να ιακβάλνληαη κέηξα απνκάθξπλζεο ζε αζθαιή απφζηαζε νρεκάησλ θαη εξγαηψλ. 

13.3. Γηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ηεο νδνχ θαηά ηελ πξνεηνηκαζίαο θαη εθηέιεζε ηεο έθξεμεο. 

14. Απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζε έξγα θνηλήο σθέιεηαο 

14.1. Άκεζε απνθαηάζηαζε ζε βιάβε δηθηχνπ χδξεπζεο πνπ δηέξρεηαη θαη ζα θαηαζηξαθεί απφ ηηο 

ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ θάζε αιιαγή ηνπ 

δηθηχνπ. 

14.2. Απνθαηάζηαζε πξνζβάζεσλ δεπηεξεπφλησλ δξφκσλ πνπ εθθηλνχλ απφ ηνλ ππφ θαηαζθεπή. 
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Γ2. ΚΔΡΟΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΙΖΤΖ ΘΑΗ ΑΞΝΡΟΝΞΖ ΡΥΛ ΘΗΛΓΛΥΛ (ΠΣΔΡΗΘΔΠ 

ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΡΖΠ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑΠ) 

1. Γεληθά 

Κάζε εξγαδφκελνο έρεη ππνρξέσζε λα γλσξίδεη :  

 Πνπ βξίζθνληαη θαη πσο ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπζθεπέο ππξφζβεζεο ηνπ ηνκέα ηνπ.  

 Πνπ βξίζθεηαη, ηη πεξηέρεη θαη γηα θάζε πεξίπησζε ην θηβψηην (θαξκαθείν) πξψησλ βνεζεηψλ ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ. 

 

2. Θαλόλεο αζθαιείαο 

Απαγνξεχεηαη ε θπθινθνξία ζηα κέησπα εξγαζίαο ρσξίο θξάλνο, αξβχια (παπνχηζηα αζθαιείαο) θαη θφξκα 

(Π.Γ. 225/89 αξζ. 3,25, Ν. 1568/85 αξζ. 32) 

Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα ζηα κέησπα εξγαζίαο θαη ηηο απνζήθεο ηνπ εξγνηαμίνπ (Π.Γ. 225/89 αξζ. 10, Π.Γ. 

778/80 αξζ. 92) 

Απαγνξεχεηαη ζην πξνζσπηθφ λα αγγίμεη νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ή κεράλεκα, εάλ δελ ηνπ έρεη αλαηεζεί 

νπνηαδήπνηε αξκνδηφηεηα απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ (Π.Γ.Γ 225/89 αξζ. 3δ) Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε 

εξγαιείσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θαθή θαηάζηαζε (Π.Γ. 1073/81 αξζ. 47) 

Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πεπηεζκέλνπ αέξα ρσξίο αθξνθχζην γηα θαζαξηζκνχο εδάθνπο, πάγθνπ 

εξγαζίαο θιπ. 

Απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε πιηθψλ, εξγαιείσλ θιπ. ζε δξφκνπο δηαθπγήο γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 

θαζαξνί θαη ειεχζεξνη γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ (Π.Γ. 305/96 ΜΔΡΟ Α' 3) Απαγνξεχεηαη, ε παξακνλή 

πξνζσπηθνχ θάησ απφ αησξνχκελα θνξηία (Π.Γ. 1073/81 αξζ. 69) Απαγνξεχεηαη ε επίζθεςε αηφκσλ ζηα 

κέησπα εξγαζίαο εάλ δελ πξνεγεζεί ζπλελλφεζε κε ηνλ αξκφδην πξντζηάκελν ή εξγνδεγφ παξαγσγήο. 

Απαγνξεχεηαη ζ' νπνηνδήπνηε άηνκν λα πεξλάεη ζην εζσηεξηθφ κέξνο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ δηαηάμεσλ θαη 

πεξηθξάμεσλ ησλ κεραλεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ (Π.Γ. 1073/81 αξζ. 46γ) 

Απαγνξεχεηαη ζε νπνηνδήπνηε άηνκν λα ζέζεη ζε θίλεζε κηα κεραλή πξηλ βεβαησζεί φηη θαλέλα άιιν άηνκν 

δελ θάλεη επηζθεπή, θαζαξηζκφ ή ιίπαλζε, ξχζκηζε ζηε κεραλή ή εξγάδεηαη θνληά ζ' απηή θαη επηθίλδπλε 

απφζηαζε (Π.Γ. 1073/81 αξζ. 48) 

Καηά ηελ αλέγεξζε θαηαζθεπψλ, ζα παξέρνληαη αζθαιείο ρψξνη εξγαζίαο, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη δάπεδα 

(ηα νπνία ζα πξνζηαηεχνληαη κε θηγθιηδψκαηα), θαηαζηξψκαηα ή μπιφηππνη (Π.Γ. 1073/81 ΚΔθ'Β αξζ. 37) 

Όια ηα εμσηεξηθά ζπλεξγεία θαη νη εξγνιάβνη νθείινπλ λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο. Καηά ηε δηάξθεηα 

ησλ επηθίλδπλσλ εξγαζηψλ ην πξνζσπηθφ απηφ πξνεηδνπνηείηαη γηα θάζε ελδερφκελν θίλδπλν θαη λα έρεη πάξεη 

φιεο ηηο απαηηνχκελεο ζπζηάζεηο θαη νδεγίεο αζθαιείαο απφ ηνπο αξκφδηνπο ηνπ εξγνηαμίνπ πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλνη κε ηελ επίβιεςε. 

Δάλ νπνηνδήπνηε εμσηεξηθφ ζπλεξγείν ή εξγνιάβνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ κέζα ζηνλ εξγνηαμηαθφ 

ρψξν παξαβαίλεη ηνπ θαλνληζκνχο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο αζθάιεηαο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο, ζα γίλεηαη 

παξέκβαζε ακέζσο απφ ηνλ αξκφδην επηβιέπνληα ηνπ εξγνηαμίνπ κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ζπλεξγείνπ ή 

ηνπ εξγνιάβνπ κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο αζθαιείαο (Π.Γ. 1396/83 αξζ. 3) 

3. Κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΚΑΞ ) (Ξ.Γ. 225/89 αξζ. 25) 

Γηα ηελ αζθάιεηα φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα θαη κε ηα Π.Γ. 396/94, 1073/81 επηβάιιεηαη ε πηζηή 

εθαξκνγή ησλ παξαθάησ νδεγηψλ : 
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α) Να θνξάλε πάληα παπνχηζηα αζθαιείαο ή κπφηεο, θφξκα θαη θξάλνο, φηαλ θπθινθνξείηε ζηνπο δξφκνπο θαη 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

β) Να θνξάλε πάληα φια ηα απαηηνχκελα είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο 

γ) Να δηαηεξνχλ θαζαξά θαη ζε θαιή θαηάζηαζε ηα αηνκηθά ηνπο κέζα πξνζηαζίαο, λα θξνληίδνπλ λα ηα 

αιιάδνπλ φηαλ παξνπζηάδνπλ θζνξά θαη λα ηα απνζεθεχνπλ ζε θαηάιιειν κέξνο (ηκαηηνζήθεο) γηα λα κελ 

θαηαζηξέθνληαη. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ γεληθά, ε εηαηξεία θαηαζθεπήο λα δηαζέηεη φια ηα 

απαξαίηεηα είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ηθαλνπνηεηηθά απνζέκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ θεληξηθή απνζήθε. 

1) Γπαιηά αζθαιείαο 

Γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ζηα κάηηα, επηβάιιεηαη νη εξγαδφκελνη λα θνξνχλ γπαιηά αζθαιείαο. Οη 

δηάθνξνη ηχπνη γπαιηψλ είλαη νη εμήο :  

α) Γπαιηά εηδηθά γηα εξγαζίεο θνπήο κε ζπζθεπή νμπγνλφ-αζεηηιίλεο  

β) Γπαιηά ή κάζθα κε εηδηθφ γπαιί γηα εξγαζίεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο. 

2) Γάληηα 

ηε δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ λα βξίζθνληαη γάληηα δηαθφξσλ ηχπσλ : 

α) Γεξκάηηλα γάληηα ησλ νπνίσλ ε ρξήζε είλαη ππνρξεσηηθή ζε εξγαζίεο ρεηξηζκνχ θνθηεξψλ θαη κπηεξψλ 

αληηθεηκέλσλ γηα λα πξνζηαηεχνληαη ηα δάθηπια θαη ηα ρέξηα απφ θνςίκαηα, ηξππήκαηα θαη ηξαπκαηηζκνχ 

γεληθά. 

β) Λαζηηρέληα γάληηα ειεθηξνιφγσλ (ηχπνπ ΓΔΗ) ησλ νπνίσλ ε ρξήζε είλαη ππνρξεσηηθή γα ηξππήκαηα θαη 

ηξαπκαηηζκνχο γεληθά. 

3. Παπνχηζηα αζθαιείαο 

α) Σα άξβπια είλαη ππνρξεσηηθά γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ δηαθηλνχληαη ζηνπο δξφκνπο θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

β) Οη κπφηεο είλαη ππνρξεσηηθέο ζε ρψξνπο κε λεξά, ιάζπεο θαη νπζίεο θαη γεληθά νπνπδήπνηε ε ρξήζε 

άξβπινπ ζα έθαλε πξνβιεκαηηθή θαη αλαζθαιή ηελ εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ. 

4. ηνιή εξγαζίαο 

Δίλαη ππνρξεσηηθή γηα φιν ην πξνζσπηθφ, ην νπνίν αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο 

εξγαζίαο πνπ εθηειεί, θνξά ηνλ θαηάιιειν ηχπν θφξκαο. 

Οη ηχπνη απηνί είλαη νη εμήο:  

α) Κνηλέο θφξκεο εξγαζίαο δηκεξείο  

β) Αδηάβξνρεο έλαληη βξνρήο θηι.  

5. Κξάλε 

Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ή ε θπθινθνξία κέζα ζην εξγνηάμην ρσξίο θξάλνο αζθαιείαο. 

Γηα ηελ πξνζηαζία απφ πςεινχο ζνξχβνπο ηδίσο ζηα ππφγεηα έξγα, νη εξγαδφκελνη 

ρξεζηκνπνηνχλ σηαζπίδεο. 

4. Άδεηεο εηζόδνπ - δηαδηθαζία επηζθεπηώλ 

Απαγνξεχεηαη ζε αλαξκφδηα πξφζσπα λα εηζέξρνληαη ζην εξγνηάμην. 

Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε εηζαγσγή θαη ρξήζε ζην εξγνηάμην νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, φπσο επίζεο θαη ε 

είζνδνο κεζπζκέλσλ αηφκσλ. (Π.Γ. 1073/81 αξζ. 101) 



 

12 

5. Ξηλαθίδεο θαη ζήκαηα αζθαιείαο 

Πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθά θαη ν Αλάδνρνο κεξηκλά ψζηε ηέηνηα θαηάιιεια ζήκαηα λα 

αλεγείξνληαη ζε νιφθιεξν ην ρψξν εξγαζίαο 

Καη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο θίλεζεο ηεο νδνχ ζε απφζηαζε 100 κέηξσλ απφ ην ζεκείν επέκβαζεο ζα 

ηνπνζεηνχληαη πηλαθίδεο πξνεηδνπνηεηηθέο εθηέιεζεο έξγσλ, ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο εθηξνπήο ηεο 

θπθινθνξίαο ,θαζψο θαη πεξηνξηζηηθέο πηλαθίδεο ηαρχηεηαο κεγίζηνπ νξίνπ 20 Υικ/ψξα. Δπίζεο ηα 

κεραλήκαηα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα θηλνχληαη κε αλακκέλνπο πξνεηδνπνηεηηθνχο 

θάξνπο. Σέινο ζηε θαηαζθεπή ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα κέησπα εξγαζηψλ θαηά πεξίπησζε ειαζηηθνί 

θψλνη, θαλνί κε αλαιακπέο θαη ηαηλίεο αζθαιείαο. 

6. Ξπξνπξνζηαζία - ππξόζβεζε 

(Π.Γ.1073/91 ΚΡΦ.Β'αξζ.96, Π.Γ.225/89 ΚΔΦ.Σ' αξζ.23, Π.Γ.305/96 ΜΔΡΟ Α' 4) 

Α. Ξξόιεςε Ξπξθατάο 

• Απαγνξεχεηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ην θάπληζκα θαη ην άλακκα θσηηάο ή ε εθηέιεζε 

εξγαζίαο πνπ πξνθαιεί ππεξζέξκαλζε ή ζπηλζήξα κέζα ζε πεξηνρέο ηνπ εξγνηαμίνπ ζηηο νπνίεο 

ππάξρνπλ ζρεηηθέο νδεγίεο θαη γεληθά ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ εχθιεθηα πιηθά. 

• Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε γπκλήο θιφγαο ή νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ πξνθαιεί ζπηλζήξα, θιφγα ή 

ζεξκφηεηα, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ ππεχζπλνπ εξγνδεγνχ. 

• Οη ρψξνη εξγαζίαο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί (απνκαθξχλνληαο ακέζσο φια ηα 

ζθνππίδηα θαη ηα εχθιεθηα πιηθά φπσο ιάδηα, ζηνππηά, ραξηηά, πθάζκαηα, μχια θιπ.). 

• Πξέπεη λα ππάξρεη πάληνηε έμνδνο ειεχζεξε θαη ρσξίο εκπφδηα, γηα άκεζε απνκάθξπλζε, ζε 

πεξίπησζε πνπ θηλδπλεχεη ε δσή θάπνηνπ απφ ππξθατά. 

Β. Θαηαπνιέκεζε θσηηάο  
Γεληθά 

 Σν πιηθφ θαηαπνιέκεζεο θσηηάο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλά πάζα ζηηγκή. Πξέπεη ινηπφλ λα 

παξακέλεη πάληνηε ειεχζεξν θαη λα είλαη πξνζηηφ. 

 Σν πιηθφ απηφ πξννξίδεηαη απζηεξά γηα ρξήζε κφλν ζε πεξίπησζε ππξθατάο. Απαγνξεχεηαη 

«απζηεξά» ε ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ δηαηεζεηκέλσλ κέζσλ αληηκεηψπηζεο ππξθατάο γηα άιινπο 

ζθνπνχο εθηφο εθείλσλ γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη.  

Γηαηεζεηκέλα κέζα θαηάζβεζεο ππξθατάο. 

 Ππξνζβεζηήξεο C02 γηα ζηεξεά, πγξά αέξηα θαχζηκα θαη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 Ππξνζβεζηήξεο ζθφλεο γηα ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα θαχζηκα θαηά θαλφλα. 

 Άκκνο γηα θαηάζβεζε ζηεξεψλ ή πγξψλ θαπζίκσλ. 

 θαπάλεο θαη θηπάξηα.  

Αληηκεηώπηζε ππξθατάο. 

 Πξέπεη λα είλαη γλσζηά ηα ππξνζβεζηηθά κέζα πνπ ππάξρνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο, πνπ βξίζθνληαη, γηα 

πνηεο ππξθατέο είλαη θαηάιιεια θαη πσο ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 Απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ππξνζβεζηήξεο λεξνχ θαη γεληθά λεξφ ζε ειεθηξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ππφ ηάζε θαη πγξά θαχζηκα. 

 Γηαηεξνχκε ηνλ ρψξν θαζαξφ απφ ραξηηά θαη εχθιεθηα πιηθά θαη πεξηνδηθά θάλνπκε απνςίισζε ηνπ 

ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Σν λεξφ λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα:  

α) θαηάζβεζε θσηηάο ζε ζηεξεά 
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β) Γηα ειαθξά ζηεξεά πιηθά φπσο ραξηηά, ρφξηα, ζηνππηά θιπ. λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε 

ππξνζβεζηήξσλ ζθφλεο ή C02. Η θαιχηεξε ιχζε είλαη ην λεξφ. 

Γ. Νδεγίεο επέκβαζεο ζε πεξίπησζε ππξθατάο. 

Δάλ αληηιεθζείηε θσηηά ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν εληφο θαη εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ ζα 

πξέπεη ακέζσο λα εηδνπνηήζεηε: 

• Σν ηκήκα πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζην ζεκείν θσηηάο. ηε ζπλέρεηα πξνζπαζήζηε λα ζβήζεηε ή λα 

πεξηνξίζεηε φζν είλαη δπλαηφλ ηε θσηηά ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα θαηάιιεια γηα ηελ πεξίπησζε κέζα 

ππξνζβεζηηθά. 

• Σν πξνζσπηθφ ππξαζθάιεηαο θαη ην θχιαθα. 

• Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ απαληά ην ηειέθσλν ηνπ θχιαθα, θαιέζηε ακέζσο ηελ ππξνζβεζηηθή 

Τπεξεζία (199). 

Π Ρ Ο  Ο Υ Η :  

Όιεο νη ελέξγεηεο επέκβαζεο πξέπεη λα θαηεπζχλνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν βάξδηαο ή ηνλ Δξγνηαμηάξρε. 

Πρέδην αληηκεηώπηζεο θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο 

(Ξ.Γ.225/89 αξζ.28, Ξ.Γ.17/96 αξζ.9) 

Ο επηθεθαιήο θάζε βάξδηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γεληθφ Δξγνδεγφ, ηνλ Σερλνιφγν-Μεραλνιφγν Μεραληθφ, ηνλ 

Μεραληθφ Αζθαιείαο, πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ, φπσο 

απηά αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

Α) Δξγαηηθό Αηύρεκα 

ε θάζε εξγαηηθφ αηχρεκα ακέζσο εηδνπνηείηαη ε νκάδα αζθαιείαο θαη ν ακαξείηεο πξνζθέξεη ηηο πξψηεο 

βνήζεηεο θαη αλ ν ηξαπκαηηζκφο είλαη ζνβαξήο κνξθήο λα θξνληίζεη γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ 

ζην πιεζηέζηεξν Κέληξν Τγείαο ή ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Νάνπζαο.  

Κάζε ηκήκα είλαη ππνρξεσκέλν λα έρεη θαξκαθείν εμνπιηζκέλν θαηάιιεια κε φια ηα απαξαίηεηα θάξκαθα 

θαη πιηθά γεληθά γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. ε πεξίπησζε ειαθξνχ 

αηπρήκαηνο: 

Μεηά απφ θάζε ειαθξχ ηξαχκα ν ηξαπκαηίαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη βαζηθά κέηξα ζεξαπείαο θαη θπξίσο 

θαζάξηζκα θαιφ (αληηζεπηηθφ) θαη ελδερνκέλσο επίδεζκν. 

Δάλ ε θαηάζηαζε ηνπ ηξαχκαηνο απαηηεί ηελ άκεζε επηκέιεηα λνζνθφκνπ, ν εξγνδεγφο βάξδηαο ζα ελεξγήζεη 

γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ ηξαπκαηία ζην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν.  

ε πεξίπησζε ζνβαξνχ αηπρήκαηνο: 

Δίλαη απαξαίηεην λα δνζνχλ ζηνλ ηξαπκαηία φιεο νη ζηνηρεηψδεηο πξψηεο βνήζεηεο ζηνλ ηφπν ηνπ 

αηπρήκαηνο πξνηνχ κεηαθεξζεί ζην Ννζνθνκείν. 

Β) Θαηάπησζε βξαρόκαδαο εληόο ηνπ νξύγκαηνο 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο βξαρφκαδαο εληφο ηνπ νξχγκαηνο νη επηθεθαιείο (Δξγνδεγφο θαη Δπηζηάηεο 

βάξδηαο) απνκαθξχλνπλ ακέζσο ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηα κεραλήκαηα απφ ηελ πεξηνρή ηεο 

θαηάπησζεο, ελεκεξψλνπλ ακέζσο ηνλ αξκφδην κεραληθφ θαη παξαθνινπζνχλ κε πξνζνρή απηή έσο φηνπ 

ζηαζεξνπνηεζεί ην πέηξσκα θαη εθιείςεη ν θίλδπλνο λέαο θαηάπησζεο. Αθνινχζσο ιακβάλνληαη φια ηα 
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κέηξα απνθαηάζηαζεο ηεο θαηάπησζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ κειεηεηή θαη επαλέξρνληαη πξνζσπηθφ 

θαη κεραλήκαηα ζην θαλνληθφ πξφγξακκα εξγαζίαο.  

Γ) Γηαδηθαζία εθθέλσζεο ηνπ εξγνηαμίνπ 

Η δηαδηθαζία θέξεηαη εηο πέξαο απφ θνηλνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππάξρνπζα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ε 

ππεξεζία.  

Γ) Αλαγγειία Αηπρήκαηνο 

1. Αλ κε ηελ αξρηθή αληηκεηψπηζε ελφο αηπρήκαηνο δηαπηζησζεί πσο ν ηξαπκαηίαο πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζε 

πιεζίνλ Ννζνθνκείν ή Κιηληθή, ε κεηαθνξά γίλεηαη ακέζσο κε απηνθίλεην ηνπ Δξγνηαμίνπ 

2. Μεηά ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αηπρήκαηνο εηδνπνηείηαη : 

 α. ν ηερληθφο αζθαιείαο 

β. ν Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο φπνπ αλήθεη ν αηπρεκαηίαο 

3. Οη ηερληθνί αζθαιείαο ηνπ Δξγνηαμίνπ πξνβαίλνπλ ζε έξεπλα θαη αλάιπζε ηνπ αηπρήκαηνο πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζησζνχλ ηα αίηηα 

4. Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο ζην νπνίν αλήθεη ν αηπρεκαηίαο, πξνβαίλεη θαηά πεξίπησζε ζηηο εμήο 

ελέξγεηεο : 

 Δάλ πξφθεηηαη γηα ειαθξχ αηχρεκα πνπ ζα ζπλεπάγεηαη νιηγφσξε απνπζία ηνπ - 

αηπρεκαηία κηθξφηεξε απφ 8 ψξεο - απφ ηελ εξγαζία, ζπκβνπιεχεηαη ηελ Έθζεζε 

Σερληθψλ Αζθαιείαο θαη πξνηείλεη ιχζεηο ή θάλεη ζπζηάζεηο (αλάινγα κε ηα αίηηα) έηζη 

ψζηε λα κελ επαλαιεθζεί παξφκνην αηχρεκα. 

 Δάλ πξφθεηηαη γηα ζνβαξφ αηχρεκα πνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηα δηαθνπή εξγαζίαο - 

απφ πιεπξάο αηπρεκαηία - κεγαιχηεξε απφ 8 ψξεο, ν Πξντζηάκελνο ηνπ αηπρεκαηα : 

 Δλεκεξψλεη ην γξαθείν πξνζσπηθνχ κέζα ζε 24 ψξεο ην αξγφηεξν απφ ηε ζηηγκή ηνπ 

αηπρήκαηνο αθνχ εξεπλήζεη ηα αίηηα θαη ζπκβνπιεπζεί ηε ζρεηηθή έθζεζε ησλ Σ.Α.  

 Πξνηείλεη ιχζεηο ή θάλεη ζπζηάζεηο (αλαιφγσο κε ηα αίηηα) ψζηε λα κελ επαλαιεθζνχλ 

παξφκνηα αηπρήκαηα 

 πκπιεξψλεη ηε Γήισζε αηπρήκαηνο ζε φζα ζεκεία ηνλ αθνξνχλ θαη ηελ κνλνγξάθεη. 

5. Σν γξαθείν πξνζσπηθνχ κεηά ηελ αλαγγειία αηπρήκαηνο απφ ηνλ Πξντζηάκελν Σκήκαηνο, ελεκεξψλεη 

ΑΜΔΩ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεη ηε δήισζε αηπρήκαηνο ζηα ζεκεία πνπ ηνλ 

αθνξνχλ. 

8. Ρήξεζε εληύπσλ επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ 

χκθσλα κε ηνλ Νφκν 1396/83, άξζξν 8, ηεξνχληαη: 

Δπί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηεξείηαη εκεξνιφγην κέηξσλ αζθαιείαο θαη ην «βηβιίν γξαπηψλ ππνδείμεσλ Σ.Α. & 

Γ.Δ.», ζην νπνίν αλαγξάθνληαη απφ ηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο θαη ηνλ Γηαηξφ Δξγαζίαο πεξηζηαηηθά παξάβαζεο 

ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαζψο θαη ππνδείμεηο γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη. ην βηβιίν 

απηφ ππνγξάθεη θαη ν εξγνηαμηάξρεο φηη έιαβε γλψζε ησλ αλσηέξσ. Καη ην βηβιίν απηφ είλαη ζεσξεκέλν 

απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο.  

Δπίζεο ηεξείηαη Βηβιίν Αηπρεκάησλ φπνπ ζεκεηψλνληαη φια ηα αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ απφ ηα πην 

ζνβαξά έσο ηα ιηγφηεξα ζνβαξά. 
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9. Ξξνζηαζία πεξηβάιινληνο 

Ωο πεξηβάιινλ λνείηαη ηφζν ην Φπζηθφ Πεξηβάιινλ φζν θαη ην Αλζξσπνγελέο. Η 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο. 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ έξγσλ γίλεηαη πάληα θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλνληαη : 

(1) ε κέγηζηε δπλαηή ελαξκφληζε ηνπ έξγνπ ζην πεξηβάιινλ 

(2) ε ειάρηζηε δπλαηή δηαηάξαμε ηνπ πεξηβάιινληνο Οη 

παξαπάλσ ζηφρνη ηθαλνπνηνχληαη : 

• Όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ. 

10. Κεραλήκαηα & Δμνπιηζκόο 

(Π.Γ.1073/81 ΣΜΗΜΑ IV ΚΔΦ.Α') 

Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο ηνπ εξγνηαμίνπ πεξηιακβάλεη κεραλήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ φιεο ηηο 

πξναλαθεξφκελεο εξγαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νξζή θαη έληερλε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Ο 

δηαζέζηκνο κεραληθφο θαη ηερληθφο εμνπιηζκφο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξψλ ρέδην 

Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο. 

Όινο ν θηλεηφο εμνπιηζκφο, φπσο θνξηεγά, πξνσζεηήξεο, θνξησηέο, ειεθηξνζπγθνιιήζεηο θαη άιια 

παξφκνηα φπσο επίζεο πιηθά θαη εξγαιεία, ζα πξέπεη λα είλαη θαηαρσξεκέλα, εθνδηαζκέλα κε άδεηα, 

αζθαιηζκέλα θαη δηαηεξεκέλα ζε θαιή θαηάζηαζε. 

Α) ΑΡΝΘΗΛΖΡΑ 

• Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη Άδεηα θπθινθνξίαο θαη λα είλαη αζθαιηζκέλν. 

• Σν φρεκα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν ηνπ ΚΣΔΟ. 

• Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη θηβψηην Α' Βνεζεηψλ. 

• Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη ππξνζβεζηήξα. 

• Σν φρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε θακπίλα πξνζηαζίαο, κε ερεηηθή θφξλα θαη θσηεηλφ ζήκα 

θαηά ηελ φπηζζελ. 

• Τπάξρεη ην δειηίν θαηαιιειφηεηαο θάζε κεραλήκαηνο ην νπνίν ειέγρεηαη θαη αλαζεσξείηαη θαη ην 

δειηίν ζπληήξεζεο ην νπνίν ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ ζπληεξεηή ηνπ εξγνηαμίνπ. 

• Ο νδεγφο ηνπ απηνθηλήηνπ θέξεη θαη ηελ επζχλε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο θαη ελεκεξψλεη 

ππεχζπλα άηνκα ηνπ ζπλεξγείνπ γηα ηπρφλ επηζθεπέο. 

• Πξέπεη λα γίλεηαη ηαθηηθφο έιεγρνο ζηα θξέλα, ηελ θφξλα, ηα θψηα ηνπο παινθαζαξηζηήξεο θαη ηα 

ινηπά ζπζηήκαηα αζθαιείαο. 

• Πξέπεη λα δέλνληαη κε αζθάιεηα ηα θνξηία πξηλ μεθηλήζεη ην φρεκα. 

• Απαγνξεχεηαη λα πεδάηε απφ νρήκαηα ή λα αλεβαίλεηε φηαλ απηά δελ έρνπλ ζηακαηήζεη ηειείσο. 

• Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα φηαλ γίλεηαη αλεθνδηαζκφο ζε θαχζηκα θαη ε κεραλή πξέπεη λα είλαη 

ζβεζηή. 

• Απαγνξεχεηαη ε θφξησζε ησλ νρεκάησλ πεξηζζφηεξν απφ ην κέγηζην επηηξεπφκελν. 

• Πξέπεη λα γίλεη ηδηαίηεξνο έιεγρνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ θξέλσλ θαη ηεο θφξλαο. 

• Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ησλ νρεκάησλ γηα άιιεο εξγαζίεο απ' απηέο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ 

θαηαζθεπαζζεί. 

Β) ΦΝΟΡΥΡΔΠ 

• Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη Άδεηα θπθινθνξίαο θαη λα είλαη αζθαιηζκέλν 

• Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη θηβψηην Α' Βνεζεηψλ. 
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• Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη ππξνζβεζηήξα. 

• Σν φρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε θακπίλα πξνζηαζίαο, κε ερεηηθή θφξλα θαη θσηεηλφ ζήκα 

θαηά ηελ φπηζζελ. 

• Τπάξρεη ην δειηίν θαηαιιειφηεηαο θάζε κεραλήκαηνο ην νπνίν ειέγρεηαη θαη αλαζεσξείηαη θαη ην 

δειηίν ζπληήξεζεο ην νπνίν ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ ζπληεξεηή ηνπ εξγνηαμίνπ. 

• Η ρξήζε ησλ θνξησηψλ απηψλ γίλεηαη ζηα εμσηεξηθά ζθάκκαηα, ππαίζξηα νξχγκαηα, ζην ζπαζηήξα 

θαη ζηε κνλάδα ζθπξνδέκαηνο θαη ζηε ζήξαγγα εθφζνλ ην επηηξέπνπλ νη δηαζηάζεηο ηνπ. Ιζρχνπλ 

φζα θαη γηα ηνπο θνξησηέο ππνγείσλ. 

Γ) ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ζπληήξεζεο ηζρχνπλ: 

• Τπάξρεη ην δειηίν θαηαιιειφηεηαο θάζε κεραλήκαηνο ην νπνίν ειέγρεηαη θαη αλαζεσξείηαη θαη ην δειηίν 

ζπληήξεζεο ην νπνίν ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ ζπληεξεηή ηνπ εξγνηαμίνπ. 

• Οη νδεγίεο θαη ζη πξνδηαγξαθέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ. 

• Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε εξγαιεηνκεραλψλ (ηφξλνο, θξέδεο, πξηνλνθνξδέιεο, πιάλα, θιπ) απφ πξφζσπα 

κε εμαζθεκέλα θαη αθαηάιιεια γηα ην ρεηξηζκφ ηνπο. 

• Απαγνξεχεηαη ε νμπγνλνθφιιεζε θαη ειεθηξνθφιιεζε αλ απηφο πνπ ηελ εθηειεί δελ έρεη πξνεγνπκέλσο 

εθνδηαζηεί κε φια ηα αηνκηθά πξνζηαηεπηηθά κέζα ( γηα ηελ πξνζηαζία ησλ καηηψλ, ηνπ πξνζψπνπ, ησλ 

ρεξηψλ, ησλ πνδηψλ θαη ηνπ ζψκαηνο) θαηά ηεο θσηηάο ηεο αθηηλνβνιίαο θαη ησλ ππξαθησκέλσλ 

ηεκαρίσλ εθπαηδεπκέλα, αξκφδηα θαη εμνπζηνδνηεκέλα. 

• Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε εθηέιεζε ειεθηξνινγηθήο εξγαζίαο ζε ειεθηξηθά δίθηπα, εγθαηαζηάζεηο, 

ζπζθεπέο θιπ, αλ δελ βεβαησζεί απφιπηα ε αζθαιήο δηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

• πληήξεζε κεραληζκνχ ή εμνπιηζκνχ ζε θίλεζε απαγνξεχεηαη φπνπ ε επαθή κε ηα θηλνχκελα κέξε 

κπνξεί λα ηξαπκαηίζεη ηνπο εξγαδφκελνπο. 

• Αθφινπζεο πξνθπιάμεηο επηβάιινληαη φπνπ απαηηείηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζπληήξεζεο λα παξακέλεη ζε 

ιεηηνπξγία ν εμνπιηζκφο: 

(I) Οη εξγαδφκελνη πνπ αζρνινχληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ζα είλαη πιήξσο εθπαηδεπκέλνη θαη 

εμνπζηνδνηεκέλνη λα εθηειέζνπλ ηελ δηαδηθαζία απηή. 

(II) Θα θαζνξηζηεί κηα αζθαιήο δηαδηθαζία γηα θάζε πεξίπησζε θαη ε δηαδηθαζία ζα είλαη δηαζέζηκε θαη αλ 

είλαη πξαθηηθφ, ζα ππάξρεη δίπια ζηνλ κεραληζκφ. 

ΡΚΖΚΑ Γ 

ΔΗΓΗΘΑ ΚΔΡΟΑ ΑΛΑ ΔΟΓΑΠΗΑ 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εθηηκψκελσλ θηλδχλσλ ηεο παξαγξάθνπ Β πξνθχπηεη φηη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πξέπεη 

λα εθηειείηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ην ελδερφκελν εκπινθήο ζε αηχρεκα ησλ εξγαδνκέλσλ . 

αλ εηδηθά κέηξα γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα ζεσξεζνχλ ηα παξαθάησ : 

• Υξεζηκνπνίεζε θξάλνπο πξνζηαζίαο απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ , επηβιεπφλησλ θαη επηζθεπηψλ 

ζηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο. 

• Υξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ παπνπηζηψλ απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ. 

• Υξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ γηιέθσλ ( αληαλαθιαζηηθψλ ) απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηδηαίηεξα απφ 

φζνπο εκπιέθνληαη ζε εξγαζίεο ξχζκηζεο θπθινθνξίαο. 
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• Υξεζηκνπνίεζε σηαζπίδσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ αζρνινχληαη κε εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ , 

δηαηξήζεσλ ή γεληθφηεξα εθαξκνγήο θνκπξεζέξ. 

• Υξεζηκνπνίεζε κάζθαο πξνζηαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ εκπιέθνληαη ζε εξγαζίεο παξαγσγήο 

κεγάισλ πνζνηήησλ ζθφλεο (ιαηνκείν, εξγνζηάζην αζθαιηνζθπξνδέκαηνο θ.ι.π.) 

• Υξεζηκνπνίεζε νρεκάησλ κε θαηαιχηεο θαη θίιηξα λεξνχ έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη ζη δπλαηφ νη 

εθπνκπέο θαπζαεξίσλ. 

• Υξεζηκνπνίεζε ερεηηθψλ θαη θσηεηλψλ ζεκάησλ θαηά ηελ θίλεζε (ζπλήζσο νπηζζνδξφκεζε) ησλ 

εξγνηαμηαθψλ κεραλεκάησλ. 

• Δθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε ηξφπν ψζηε λα εκθαλίδνληαη νη ιηγφηεξεο δπλαηέο εκπινθέο κεραλεκάησλ θαη 

πξνζσπηθνχ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ. 

• Πξνζεθηηθή θφξησζε πιηθψλ πξνο απνθνκηδή ή κεηαθνξά θαη ηήξεζε φισλ ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο κε 

ρξεζηκνπνίεζε ηκάλησλ αζθαιείαο θαη πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ. 

• Ύπαξμε κέζσλ θαηάζβεζεο ζε εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ ηνλ θίλδπλν (αζθαιηηθά) θαζψο θαη πξφβιεςε 

χπαξμεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζε φια ηα 

κεραλήκαηα θαη νρήκαηα . 

• Ύπαξμε έκπεηξνπ εξγνδεγνχ πνπ ζα ζπληνλίδεη ηελ εμέιημε ηεο θάζε εξγαζίαο θαζψο θαη εθηέιεζε ηεο 

θάζε επί κέξνπο εξγαζίαο απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν κε ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά άηνκν. 

 

Νάνπζα, Γεθέκβξηνο 2020 
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ΛΝΚΝΘΔΡΗΘΑ ΘΔΗΚΔΛΑ ΓΗΑ ΡΖ ΙΖΤΖ ΚΔΡΟΥΛ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

Σα λνκνζεηηθά θείκελα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ είλαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ : 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1568 / 85 (ΦΔΚ Α'/177/85) "Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ" 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 305/96 (ΦΔΚ Α7212/29-8-96)"Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο 

πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 

92/57/ΔΟΚ". 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 17/96 (ΦΔΚ Α'/11/18-1-96)" Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 

91/383/ΔΟΚ". 

4. Σελ ΚΤΑ 88555/3293/30-9-1988 άξζξν 6 "Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ ησλ 

ΝΠΓΓ θαη ησλ ΟΣΑ" πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ Ν. 1836/89. 

5. Σελ κε αξηζκφ 130159 / 7-5-97 εγθχθιην εθαξκνγήο ηνπ ΠΓ 305/96 ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

6. Σν ΠΓ 1073 ηεο 12/16-9-81, "Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα θαη 

πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ (Α'260) 

7. Σν ΠΓ 17/ΦΔΚ Α' 11/1996. Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδφκελσλ θαηά 

ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89 / 391 / ΔΟΚ θαη 91 / 383 / ΔΟΚ. 

8. Σν ΠΓ ππ' αξηζ. 338 Πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδφκελσλ θαηά ηελ εξγαζία απφ 

θηλδχλνπο νθεηιφκελνπο ζε ρεκηθνχο παξάγνληεο. Γηφξζ. ζθαικ. ΦΔΚ Α'259/2001 

9. Σν ΠΓ ππ' αξηζ. 396/94 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 

ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/ΔΟΚ. 

10. Σν ΠΓ 778 ηεο 19/26-8-80, Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ 

(Α'193). 

11. Σν ΠΓ85 ηεο 5/18-3-91, Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο 

έθζεζήο ηνπο ζην ζφξπβν θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 86/188/ΔΟΚ-(Α' 38). 

12. Σν ΠΓ 176/05, (ΦΔΚ 227 Α ' /  14-9-2005) Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά 

ηελ έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (θξαδαζκνί), 

ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 2002/44/ΔΚ 

13. Η Τ.Α. 13987/Γ11/2253/2005 (ΦΔΚ 1606/Β'/21-11-2005) Γηαηάμεηο πξνζηαζίαο έλαληη αλαηξνπήο γηα 

ηνπο γεσξγηθνχο ή δαζηθνχο ειθπζηήξεο, ηξνπνπνίεζε ηεο ΤΑ ΓΓ/047/23-4- 98 (487/Β/98), 

«πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ ηχπσλ ησλ απηνθηλνχκελσλ αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ θαη 

ν ηερληθφο έιεγρνο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ. 

Σν ΠΓ 149/2006, (ΦΔΚ 159 A ' /  28-7-2006). Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ηελ 

έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (ζφξπβνο), ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 2003/10/ΔΚ .
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ΚΔΡΟΑ ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

Απαηηνχληαη ζε θάζε θάζε ηνπ έξγνπ ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ηήξεζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο 

αλαθεξφκελα ζην ΠΓ 1073/81 άξζξα 102&116 («αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο», «πγηεηλή-εζηίαζε- α' βνήζεηεο», 

«ππνρξέσζηο εξγνδνηψλ-εξγαδνκέλσλ»). Κάπνηα απφ απηά παξαηίζεληαη: 

• Η Δξγαζία είλαη αλάινγε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο πγείαο ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

• Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα θνξάλε ηνλ θαηάιιειν ηχπν θξάλνπο. Δμαηξνχληαη νη ρψξνη ησλ γξαθείσλ, νη 

θακπίλεο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ, ρψξνη μεθνχξαζεο θ.ι.π. 

• Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα θνξάλε παπνχηζηα αζθαιείαο κε ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηελ πξνζηαζία ζηε ζφια 

θαη φια ηα δάρηπια. 

• Οη εξγαδφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα θέξνπλ ηα πξνζηαηεπηηθά κέζα πνπ παξέρεη ν Αλάδνρν 

• Οη εξγαδφκελνη νη νπνίνη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξνζηαηεπηηθά κέζα πνπ ηνπο ρνξεγνχληαη ζα δεηείηαη λα 

απνκαθξπλζνχλ. 

• Απαηηείηαη αζθαιήο πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

• Όινη νη νδεγνί πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα ζήκαηα 

• Οη εξγαδφκελνη νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ηηο ππνγεγξακκέλεο νδεγίεο, 

• Φσηηά γηα ζέξκαλζε απαγνξεχεηαη ζην εξγνηάμην. 

• Απαγνξεχεηαη ην αιθνφι - αιθννινχρα πνηά. Απαγνξεχεηαη νη εξγαδφκελνη λα είλαη ζε θαηάζηαζε κέζεο 

ζην εξγνηάμην. 

• Δπηηξέπεηαη ε εξγαζία κφλν κε ηνλ θαηάιιειν ξνπρηζκφ. 

• Γελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζε απαγνξεπκέλνπο ρψξνπο εθηφο εάλ ππάξρεη ζρεηηθή θαη έγθπξε άδεην 

εξγαζίαο, 

• Απαγνξεχεηαη ε αιιαγή, κεηαθίλεζε ή θαηαζηξνθή νπνηνπδήπνηε εμαξηήκαηνο ή ζήκαηνο αζθαιείαο. 

• Σν πξνζσπηθφ είλαη ππνρξεσκέλν λα αλαθέξεη ζεκεία πνπ κπνξεί λα εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο θαη λα 

δεηήζνπλ βνήζεηα αλ δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ θάηη. 

• Σν εξγνηάμην πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφ. Όια ηα ζθνππίδηα λα ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθνχο θάδνπο. 

• Θα πξέπεη λα ππάξρεη θαξκαθείν κε είδε α1 βνεζεηψλ 

• Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ρσξίο επαξθή θσηηζκφ. 

• Μφλνλ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ρεηξίδεηαη ηα κεραλήκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ. 

• Απαγφξεπζε κεηαθίλεζεο ή ηξνπνπνίεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ αζθάιεηαο θαη ησλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ 

ρσξίο ηελ ζρεηηθή έγθξηζε. 

• Απαγφξεπζε νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο κε πξσηνβνπιία ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηα 

κέηξα αζθάιεηαο, γηαηί ηφηε ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε δηθή ηνπο αζθάιεηα θαη ε αζθάιεηα ησλ άιισλ. 
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• πληζηάηαη νη παξαπάλσ απαηηήζεηο λα αλαθνηλψλνληαη θαη λα επεμεγνχληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη λα 

ππάξρνπλ ζε πίλαθα γξαπηψο ψζηε φινη λα ιακβάλνπλ γλψζε (άξζξν 10 ηνπ ΠΓ.305/96) Ο ρεηξηζκφο θαη 

ε ζπληήξεζε κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 41Α67 ηνπ ΠΓ 1073/81. 

 

Ο Προϊστάμενος της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

 

 

Στεφανίδης Γεώργιος 

ΠΕ Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος 

 

  



 

 

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (Φ.Α.Τ)



 

1 

ΦΑΘΔΙΝΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ 
(ΦΑ) 

(Ξ.Γ. 305/96, ΑΟΘΟΝ 3, ΞΑΟΑΓΟΑΦΝΗ 3, 7, 8 ,  10) 

Ο ζπληαζζφκελνο θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο ( ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ηερληθήο 

έθζεζεο ηεο κειέηεο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ΓΔΔΠΠ / 85/01 (ΦΔΚ-686/Β/1-6-01) πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην αξζ. 

3 Π.Γ. 305/96. 

Ο θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο ( ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

εμέιημε ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη θαη λα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 305/96. 

 
ΡΚΖΚΑ Α' 

1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ: 

Οη εξγαζίεο δηάλνημεο ηνπ νδνζηξψκαηνο ζπλνιηθνχ κήθνπο 731,10 κ. ζα γίλνπλ ζην ηκήκα «Κφιπκπνο – 

Καξά ρσξάθη», ην νπνίν ζα απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ ππάξρνληνο δαζηθνχ δξφκνπ «Γξακκέλε-Βντδνκάηη-Κφιπκπνο» 

θαη ζα ελψλεηαη κε  ην δαζφδξνκν πνπ ελψλεη ηνλ νηθηζκφ ηνπ ειίνπ κε ην Αξθνρψξη. Σν έξγν ζα εληζρχζεη ηελ 

αληηππξηθή ζσξάθηζε ηνπ δάζνπο, ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εθκεηάιιεπζεο ηνπ δάζνπο, ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ δαζνζεξακαηηθνχ πινχηνπ απφ παξάλνκεο αλζξψπηλεο ελέξγεηεο θαη γεληθά ησλ δαζηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο, ηελ ελάζθεζε δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ (αλαςπρή, θηελνηξνθία θιπ.). 
 

2. Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ: 

Ο δαζφδξνκνο ζα δηέξρεηαη απφ ηηο δαζηθέο ζέζεηο Κφιπκπνο – θαξά Υσξάθη ηνπ Γεκνηηθνχ δάζνπο Νάνπζαο, 

ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ Γαζαξρείνπ Νάνπζαο. 

 
3. Πηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ: 

ΓΖΚΝΠ ΖΟΥΦΘΖΠ ΞΝΙΔΥΠ ΛΑΝΠΑΠ, ΓΖΚ. ΒΙΑΣΝ 30, ΡΘ 59200, ΛΑΝΠΑ 

4. Πηνηρεία ηνπ ππόρξενπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ΦΑ: 

Γηα ην ζηάδην ηεο κειέηεο ν κειεηεηήο. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ν εξγνιάβνο- αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. 

5. Πηνηρεία ησλ ππεπζύλσλ ελεκέξσζεο /αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ΦΑ: 

Ολνκαηεπψλπκν Ιδηφηεηα Γηεχζπλζε Ηκεξ/λία αλαπξνζαξκνγήο 

Ο θαηά πεξίπησζε εξγνιήπηεο   



 

 

ΡΚΖΚΑ Β' ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 

ΚΖΡΟΥΝ ΡΝ ΔΟΓΝ - ΠΚΞΙΖΟΥΛΔΡΑΗ ΘΑΡΑ ΡΖ ΦΑΠΖ ΡΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ 

1. Ρερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

(βιέπε ζπλεκκέλε κειέηε νδνπνηίαο) 

2. Ξαξαδνρέο κειέηεο 

(βιέπε ζπλεκκέλε κειέηε νδνπνηίαο) 

ΡΚΖΚΑ Γ" 
ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ 

Γελ ππάξρνπλ επηζεκάλζεηο ζη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαζ' φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ 

θαη λα απεπζχλνληαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ζπληεξεηέο / επηζθεπαζηέο. 

ΡΚΖΚΑ Γ' 

ΝΓΖΓΗΔΠ ΘΑΗ ΣΟΖΠΗΚΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  

ηνηρεία πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε θαη απνθπγή θηλδχλσλ θαηά ηηο ελδερφκελεο εξγαζίεο (ζπληήξεζε 

- θαζαξηζκφο - επηζθεπή θιπ) θαζ' φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ θαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ : 

 Σν πξνζσπηθφ ή ζπλεξγείν ζα πξέπεη λα είλαη εηδηθεπκέλν θαη λα θέξεη ηελ θαηάιιειε ζηνιή 

εξγαζίαο θαη ηα αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο (θεθάιαην Β ηνπ Π.Γ. 1073/81). Ο θάζε εξγαδφκελνο 

λα εθαξκφδεη αζθαιείο κεζφδνπο εξγαζίαο, λα ιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο γηα ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ αζθάιεηα θαη ηελ αζθάιεηα νπνηνπδήπνηε άιινπ αηφκνπ θαη λα ζπλεξγάδεηαη 

κε ηνλ εξγνδφηε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ησλ Π.Γ. 1073/ 81, 7 7 8 /  80 θαη 3 0 5 /  96.  

 Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη λα εγθαηαιείπνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο θνπηεξά ή αηρκεξά αληηθείκελα 

(αμίλεο, θηπάξηα, θαξθηά θιπ), θαη ηα θνξεηά εξγαιεία λα ηνπνζεηνχληαη ζηηο εηδηθέο ζήθεο πνπ 

θέξνπλ κεηά απφ θάζε ρξήζε. 

 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζεκάλεη ηπρφλ πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πξνηείλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηξφπνπο πξφιεςεο, αληηκεηψπηζεο απηψλ 

ησλ θηλδχλσλ θαη απηά ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ νινθιεξσκέλν Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 

ηνπ έξγνπ. 



 

 

ΡΚΖΚΑ Δ' 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΑΓΘΑΗΥΛ ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΥΛ ΡΝ ΔΟΓΝ 

ΘΑΗ ΡΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝ 

Σν έξγν πξέπεη λα επηζεσξείηαη κηα θνξά ην ρξφλν, κε ηπρφλ θαη παξνπζηαζηνχλ θαηαζηξνθέο ή αιινηψζεηο 

ζηηο πξνηεηλφκελεο θαηαζθεπέο. Καηά ηελ επηζεψξεζε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη έληππν ηνπ παξαθάησ 

ηχπνπ : 

 

ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ 

Γελ ππάξρνπλ δψλεο ηδηαίηεξνπ θηλδχλνπ ζην εξγνηάμην. 

Γελ ππάξρνπλ ηδηαηηεξφηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ έξγνπ. 

Οη ζέζεηο δηθηχσλ παξνρψλ θαη θεληξηθψλ δηαθνπηψλ ζα ζεκαλζνχλ. 

Οη ζέζεηο εμφδσλ θηλδχλνπ θαη νη ππξνζβεζηηθέο θσιεέο ζα επηζεκαλζνχλ. 

ΝΓΖΓΗΔΠ ΘΑΗ ΣΟΖΠΗΚΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

Η ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ θνξηεγψλ γίλνληαη απφ εηδηθεπκέλνπο ρεηξηζηέο θαη νδεγνχο αιιά θαη νη 

εξγαζίεο ησλ ηερληθψλ θαη ηεο ζήκαλζεο γίλνληαη απφ εηδηθά ζπλεξγεία . 

 

Νάνπζα, Γεθέκβξηνο 2020  

 

Ν ΠΛΡΑΘΡΖΠ 

Ο Προϊστάμενος της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

 

 

Στεφανίδης Γεώργιος 

ΠΕ Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος 

 

 

Ηκεξνκελία Δπηζεψξεζεο 
 

Σκήκα πνπ επηζεσξήζεθε 
 

Σχπνο Δπηζεψξεζεο 
 

ηνηρεία Τπεχζπλνπ ηεο επηζεψξεζεο 
 

Τπνγξαθή Τπεχζπλνπ ηεο επηζεψξεζεο 
 


