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ΣΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ

ηνηρεία φπσο, εγθξίζεηο θαη πξνβιεπφκελε δηάξθεηα έξγνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ.
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2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΔΤΥΟΤ
Σα νξηδνκελα ζην παξνλ ηεπρνο (ζρεδην θαη θαθειινο αζθαιεηαο θαη πγεηαο) είλαη ππνρξεσηηθα γηα ηνλ Αλάδνρν θαη
απνηεινπλ ζπγθεθξηκελνπνηεζε γηα ηηο ηδηαηηεξεο ζπλζεθεο ηνπ εξγνπ θαη επηπιενλ δηεπξπλζε ή/θαη πξνζδηνξηζκν ησλ
απαηηεζεσλ πνπ ζεηεη ε Διιεληθε Ννκνζεζηα.
Σν παξόλ ηεύρνο πξνβιέπεηαη απν ην Π.Γ. 305/96 θαη απνηειεη νπζησδεο θαη αλαπνζπαζην κεξνο ηεο Δ..Τ. θαη
σο εθ ηνπηνπ απνηειεη ζπκβαηηθν ηεπρνο.
Ζ ηεξεζε ησλ κεηξσλ αζθαιεηαο πνπ πεξηγξαθνληαη ζην παξνλ ηεπρνο απφ κεξνπο ηνπ Αλαδνρνπ δελ κεησλεη ηελ επζπλε
ηνπ νπηε κεηαζεηεη επζπλεο ή ζπλππεπζπλνηεηα ζηελ Τπεξεζηα πεξαλ ησλ πξνβιέπνκκελσλ ζηελ θεηκελε λνκνζεζηα
επζπλσλ ηνπ Κπξηνπ ηνπ εξγνπ.
Σν ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ν θαθειινο αζθαιεηαο θαη πγεηαο ζηηο
κεηαγελεζηεξεο εξγαζηεο ζε απην (ζπληεξεζε, κεηαηξνπε, θαζαξηζκνο θιπ). Ρεηα φκσο επηζεκαηλεηαη νηη θαηα ηελ δηαξθεηα
ηεο θαηαζθεπεο θαη ζε πεξηπησζε εξγαζηαο κεζα ή πιεζηνλ πθηζηακκελσλ δηθηπσλ απνρεηεπζεο ν Αλαδνρνο είλαη
ππνρξεσκελνο λα εθαξκνζεη ηα νξηδνκελα ζηνλ θαθειιν αζθαιεηαο θαη πγεηαο ηνπ εξγνπ κε επζπλε θξνληηδα θαη δαπαλε
ηνπ αθνκα θαη αλ ζηηο ζρεηηθεο δηαηαμεηο ηνπ θαθειινπ νξηδεηαη σο ππεπζπλε ε Τπεξεζηα. Ζ Τπεξεζηα αλαιακβαλεη απηεο
ηηο επζπλεο κεηα ηελ νξηζηηθε παξαιαβε ηνπ εξγνπ ή πξηλ απφ απηελ νπνηε εθηειεη επεκβαζεηο κε δηθε ηεο επζπλε θαη γηα
δηθνπο ηεο ινγνπο ζην εξγν
3. ΚΔΗΜΔΝΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ
Δλδεηθηηθνο αιια νρη πεξηνξηζηηθνο Πηλαθαο Ννκνζεηεκαησλ, Απνθαζεσλ, Κνηλνηηθσλ Οδεγησλ θιπ ππαξρεη ζην ηεινο ηνπ
παξνληνο ηεπρνπο.
4. ΔΗΓΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ
πκθσλα κε ην Παξαξηεκα ΗΗ ηνπ Π.Γ. 305/96 ην παξνλ εξγν πεξηερεη απφ ηελ θπζε ηνπ εξγαζηεο νη νπνηεο δπλεηηθα
ελερνπλ εηδηθνπο θηλδπλνπο γηα ηελ αζθαιεηα θαη πγεηα ησλ εξγαδνκελσλ. Ζηνη απφ ηνλ ελδεηθηηθν θαηαινγν ηνπ ελ ινγσ
παξαξηεκαηνο δπλαηνλ λα παξνπζηαζηνπλ νη ελ ινγσ θηλδπλνη
·
Δξγαζηεο πνπ εθζεηνπλ ηνπο εξγαδνκελνπο ζε θηλδπλνπο θαηαπιαθσζεο, βπζηζεο ζε ακκν -ιαζπε ή πησζεο απφ
πςνο θιπ (ζεκεην 1 ηνπ Παξαξηεκαηνο ΗΗ)
·
Δξγαζηεο θνληα ζε ειεθηξηθνπο αγσγνπο πςειεο θαη κεζεο ηαζεο (ζεκεην 4 ηνπ Παξαξηεκαηνο ΗΗ) εαλ ππαξρνπλ
ηεηνηνη αγσγνη θαηα κεθνο ηεο ραξαμεο ησλ αγσγσλ θαη γηα ηελ εξγαζηα κε κεραλεκαηα (εθζθαθεηο, γεξαλνπο θιπ)
·
Δξγαζηεο ζε κεξε νπνπ ππαξρεη θηλδπλνο πληγκνπ (ζεκεην 5 ηνπ Παξαξηεκαηνο ΗΗ) γηα εξγαζηεο ζε αγσγνπο ζε
ζπλδεζε κε πθηζηακκελν δηθηπν
·
Τπφγεηεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζηεο (ζεκεην 6 ηνπ Παξαξηεκαηνο ΗΗ).
5. ΓΔΝΗΚΑ
5.1 ΚΗΝΓΤΝΟΗ
Οη θηλδπλνη πνπ είλαη δπλαηνλ λα εκθαληζηνπλ θαηα ηελ εθηειεζε ησλ ζρεηηθσλ εξγαζησλ πξνεξρνληαη απφ :
·
·
·
·
·
·
·
·

Κηλδπλνη απφ ρσκαηνπξγηθεο εξγαζηεο γηα εξγαδνκελνπο
Κηλδπλνη απφ ζξαπζε νξπγκαησλ θαη πηζαλε παξνπζηα λεξνπ
Καηαζθεπε μπινηππσλ θαη ηθξησκαησλ
Λεηηνπξγηα θαη θπθινθνξηα κεραλεκαησλ
Λεηηνπξγηα ειεθηξηθσλ κεραλσλ
Οξγαλσζε εξγνηαμηνπ ( θσηηζκνο, θνξηνεθθνξησζεηο θαη κεηαθνξεο, ξηςεηο, απνζεζεηο θιπ)
Παξνπζηα (λνκηκε ή κε) επηζθεπησλ
Δξγαζηα θνληα ζε δηθηπα Γ.Δ.Ζ. ή ππνγεηα θαισδηα
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5.2 ΓΔΝΗΚΔ ΔΤΘΤΝΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
·
Ο Αλάδνρνο νθείιεη, σο κνλαδηθνο θαη απνθιεηζηηθνο ππεπζπλνο λα ιακβαλεη θαζε θνξα ηα αλαινγα γηα θαζε
πεξηπησζε θαη αλαγθαηα ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο αζθαιείαο θαη πγηεηλεο θαηά ηελ εθηέιεζε έξγσλ κεηξα
αζθαιείαο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, γηα ηελ αζθαιεηα ησλ εξγαδνκελσλ, ηνπ εξγνπ, ηεο θπθινθνξηαο, ησλ
νδσλ θαη ησλ εγθαηαζηαζεσλ ηνπο, ησλ πεδσλ θαη ησλ νρεκαησλ, ησλ ππνγεησλ αγσγσλ θαη θαισδησλ θαη ελ γελεη γηα ηελ
πξφιεςε νηνπδήπνηε αηπρήκαηνο ε δεκηάο, έρνληαο απηφο απνθιεηζηηθά φιεο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο γηα θάζε
αηχρεκα πνπ ζα ζπκβεί απν ππαηηηφηεηα δηθή ηνπ ή ηνπ εξγαηνηερληθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ επζπλε απηε επεθηεηλεηαη ζε
νινπο ηνπο εξγαδνκελνπο εηηε εξγαδνληαη ζηνλ Αλαδνρν εηηε ζηελ Δπηβιεςε θαη ζηνλ Κπξην ηνπ Δξγνπ. Καιππηεη επηζεο
θαζε ηξηηνλ, ζην πεξηβαιινλ θαη θαζε εκπξαγκαηε αμηα. Δρεη επηζεο ν Αλαδνρνο ηελ ππνρξεσζε λα ιαβεη θαζε πξνζζεην
κεηξν γηα ηελ ηθαλνπνηεζε ηεο παξαπαλσ απαηηεζεο αθνκα θαη αλ ην κεηξν απην δελ πεξηγξαθεηαη ζην παξνλ ηεπρνο νπηε
ζαθσο πξνζδηνξηδεηαη ζηελ θεηκελε Διιεληθε Ννκνζεζηα.
·
Ο Αλαδνρνο ππνρξενπηαη λα ιακβαλεη ηα θαηαιιεια κεηξα αζθαιεηαο, λα δηαζεηαη ην θαηαιιειν εθπαηδεπκελν
πξνζσπηθν, λα δηαζεηεη ηνλ θαηαιιειν εμνπιηζκν θαη λα νξγαλσλεη ηελ εξγαζηα ηνπ κε ηξνπν σζηε λα εθηεινπληαη κε
αζθαιεηα νη εξγαζηεο εληνο πθηζηακκελσλ δηθηπσλ απνρεηεπζεο . Δπηζεκαηλεηαη ξεηα νηη ηα αλαθεξνκελα ζην ζρεδην θαη
ζηνλ θαθειιν κεηξσλ αζθαιεηαο θαη πγεηαο απνηεινπλ απνθιεηζηηθε επζπλε θαη θξνληηδα ηνπ Αλαδνρνπ, ζα γηλνληαη κε
δαπαλεο ηνπ θαη είλαη ελα ειαρηζην απαηηεζεσλ γηα ηελ εξγαζηα εληνο πθηζηακκελσλ δηθηπσλ απνρεηεπζεο. Γηα ηελ
πινπνηεζε ησλ αλαγθαησλ κεηξσλ νη δαπαλεο βαξπλνπλ απνθιεηζηηθα ηνλ Αλαδνρν.
·
Τπνρξενχηαη επίζεο ζπκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ αξζξνπ 8 ηνπ Ν.1396/83, ηελ Τ.Α. 130646/84 θαη ην Π.Γ.305/96
λα εθνδηαδεηαη κε ζεσξεκελν απν ηελ Δπηζεσξεζε Δξγαζηαο ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΜΔΣΡΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ην νπνην ζα ηεξεηηαη
ζηνλ ρσξν ηνπ εξγνπ.
·
Τπνρξενχηαη ηεινο λα ηεξεη ζρνιαζηηθα ηα νξηδνκελα ζην Π.Γ.305/96. δειαδε κεηαμπ ησλ αιισλ λα νξηζεη
ζπληνληζηε ζε ζεκαηα αζθαιεηαο θαη πγηεηαο θαηα ηελ εθηειεζε ηνπ εξγνπ θαη λα δηαβηβαδεη πξηλ απφ ηελ ελαξμε ησλ
εξγαζησλ ζηελ επηζεσξεζε εξγαζηαο γλσζηνπνηεζε ε νπνηα ζα ζπληαζζεηαη ζπκθσλα κε ην παξαξηεκα ΗΗΗ ηνπ αξζξνπ 12
ηνπ ελ ινγσ Π.Γ. θαη γεληθσο λα ζπκκνξθσλεηαη κε ηηο δηαηαμεηο απηνπ.
·
Γηα ππνγεηα ηερληθα εξγα νπσο απηα νξηδνληαη ζην Π.Γ. 225/89 (βαζνο εθζθαθεο αλσ ησλ 6.00 κεηξσλ) ν
αλαδνρνο ππνρξενπηαη λα ζπκκνξθσλεηαη κε ηηο δηαηαμεηο απηνπ. Δηδηθα ε ζπληαμε Μειεηεο Μεηξσλ Τγηεηλεο θαη Αζθαιεηαο
(Μ.Μ.Τ.Α) απνηειεη θαηα ην αξζξν 26 ηνπ αλσηεξσ Π.Γ. ζπκβαηηθε ηνπ ππνρξεσζε.
·
Ο αλαδνρνο είλαη ππνρξεσκελνο ζε πεξηνρεο "επαηζζεηνπ πιεζπζκνπ" νπσο ζρνιεηα, λνζνθνκεηα, γεξνθνκεηα,
εθθιεζηεο, γεπεδα θιπ ζε ζπλλελνεζε κε ηηο αξκνδηεο δηεπζπλζεηο /δηνηθεηηθα ζπκβνπιηα λα εμεηαδεη θαη λα ιακβαλεη
ηδηαηηεξα κεηξα αζθαιεηαο.
5.3 ΔΠΗΒΛΔΦΖ
·
Ζ Δπηβιεςε έρεη ην δηθαησκα λα δεηεζεη εγγξαθσο απφ ηνλ Αλαδνρν λα ιαβεη απζηεξνηεξα κεηξα αζθαιεηαο απφ
εθεηλα πνπ απνηεινπλ ζπκβαηηθε ηνπ ππνρξεσζε ή πξνβιεπνληαη απφ ηελ θεηκελε Διιεληθε Ννκνζεζηα ή ερνπλ δεηεζεη
επηπξνζζεησο απφ ηηο Αξκνδηεο Αξρεο. Ο Αλαδνρνο είλαη ππνρξεσκελνο λα ιαβεη ρσξηο θακκηα θαζπζηεξεζε ηα κεηξα
απηα. Γελ δηλεηαη θακκηα πξνζζεηε απνδεκησζε γηα ηα πξνζζεηα απηα κεηξα εθηνο εαλ απνδεηρζεη νηη ηα κεηξα απηα δελ
εηαλ αλαγθαηα.
·
Ζ Δπηβιεςε εαλ εθηηκεζεη νηη δελ ηεξνπληαη ηα κεηξα αζθαιεηαο ηα νπνηα πξνβιεπνληαη ή/θαη είλαη αλαγθαηα έρεη ην
δηθαησκα λα δεηεζεη εγγξαθσο ηελ ιεςε ή απνθαηαζηαζε ησλ απαξαηηεησλ κεηξσλ αζθαιεηαο εληνο ιηαλ ζπληνκνπ
ρξνληθνπ δηαζηεκαηνο ή /θαη λα δεηεζεη εγγξαθσο ηελ δηαθνπε ησλ εξγαζησλ κερξη ηελ ιεςε ή/θαη απνθαηαζηαζε ησλ
απαξαηηεησλ κεηξσλ αζθαιεηαο. ηελ δεπηεξε απηε πεξηπησζε ε απνθαζε πξεπεη λα είλαη πιεξσο αηηηνινγεκελε, ε δε
αηηηνινγεζε λα θνηλνπνηεηηαη ζηνλ Αλαδνρν.
·
ε πεξηπησζε κε ζπκκνξθσζεο ή θαζπζηεξεζεο ζπκκνξθσζεο ηνπ αλαδνρνπ ζε νπνηνδεπνηε ζρεηηθε εληνιε
ηεο επηβιεςεο κπνξεη λα επηβιεζεη πνηληθε ξεηξα κερξη 587 αλα εκεξα πιενλ ησλ αιισλ λνκηκσλ κεηξσλ θαη δηαδηθαζησλ
πνπ κπνξνπλ λα ιεθζνπλ. Σν πνζνλ απην παξαθξαηεηηαη απφ ηνλ επνκελν ινγαξηαζκν ηνπ εξγνπ.
·
ε ηδηαηηεξεο πεξηπησζεηο κεγάιεο επηθηλδπλνηεηαο ε Δπηβιεςε δηαηεξεη ην δηθαησκα λα πξνβεη ζε θαζε λνκηκε
ελεξγεηα θαη λα ιαβεη (εηηε ε ηδηα εηηε κεζσ ηξηησλ) ή απνθαηαζηεζεη ηα απαξαηηεηα κεηξα αζθαιεηαο ρσξηο ηελ κεζνιαβεζε
ηνπ αλαδνρνπ θαη λα θαηαινγηζεη ηηο ζρεηηθεο δαπαλεο ζε βαξνο ηνπ. ηα πιαηζηα απηα εηλαη δπλαηνλ ν Δπηβιεπσλ λα δσζεη
εληνιε δηαθνπεο ησλ εξγαζησλ ηελ ηξερνπζα εξγαζηκε εκεξα σζηε λα δνζεη ε δπλαηνηεηα ζηελ Τπεξεζηα λα ιαβεη νια ηα
πξνζεθνληα κεηξα εηηε ε ηδηα εηηε δηλνληαο εληνιε ζηνλ Αλαδνρν γηα ηελ εθηειεζε ηνπο.
6. ΚΑΝΟΝΔ ΑΝΑ ΦΑΖ ΔΡΓΑΗΑ
6.1. ΓΔΝΗΚΑ
·
Ο αλαδνρνο ππνρξενπηαη λα παξερεη ηελ απαηηνπκελε εθπαηδεπζε θαη πιεξνθνξεζε ζην πξνζσπηθν ηνπ θαζσο
επηζεο επαξθε πιεξνθνξεζε ζρεηηθα κε ηελ θπζε θαη ηηο ηδηαηηεξνηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκκελνπ εξγνπ. Σν πξνζσπηθν ζα
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πξεπεη λα είλαη θαηαιιεια εθπαηδεπκελν κε επαξθε γλσζε θαη εκπεηξηα ζε ζρεηηθεο εξγαζηεο. Δπηζεο λα εθπαηδεπεηαη ζε
ζεκαηα πξνιεςεο αηπρεκαησλ, παξνρεο Α βνεζεησλ, ππξνζβεζεο, ρξεζε εμνπιηζκνπ αζθαιεηαο θιπ.
·
Σν πξνζσπηθν πξεπεη λα απνηειεηηαη απφ ελειηθεο ηθαλνπο θαη θαηαιιεινπο απφ απνςε πγεηαο γηα ηελ
ζπγθεθξηκέλε εξγαζηα πνπ εθαζηνο αλαιακβαλεη. Ο επηθεθαιεο πξεπεη λα έρεη ηα θαηαιιεια πξνζνληα θαη εκπεηξηα.
·
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ρνξεγεί ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε εξγαζίαο αηνκηθά θαη
νκαδηθά εθφδηα πξνζηαζίαο θαη εξγαιεία γηα αζθαιή εξγαζία. Δλδεηθηηθά θαη κνλνλ αλαθέξνληαη: θξάλε, γπαιηά
πξνζηαζίαο, δψλεο αζθαιείαο, πνδηέο, γάληηα, κάζθεο ειεθηξνζπγθνιιεηψλ, θ.ι.π. Σν πξνζσπηθν είλαη ππνρξεσκελν λα
θνξαεη θαηα πεξηπησζε θαηαιιεια ελδπκαηα (θξαλε, ζθιεξα παπνπηζηα, σηαζπηδεο, πξνζσπηδεο, γαληηα θιπ) θαη λα θεξεη
ηνλ ζρεηηθν αηνκηθν εμνπιηζκν. Απαγνξεπνληαη καληειηα ιαηκνπ, αιπζηδεο, ηαπηνηεηεο, δαθηπιηδηα θιπ.
·
Απαγνξεπεηαη ε θαηαλαισζε νηλνπλεπκαησδσλ πνησλ ζην εξγνηαμην θαη ε αζθνπε παξακνλε, αλαπαπζε θιπ
εξγαδνκελσλ κεζα ζε απην. Απαγνξεπνληαη γεληθσο ξηςνθηλδπλεο ή αζηνρεο ή ππεξβνιηθεο ελεξγεηεο.
·
Ο αλαδνρνο νθεηιεη λα εμαζθαιηδεη ηηο απαηηνπκελεο αδεηεο απφ ηνπο αξκνδηνπο θνξεηο γηα ηελ εθηειεζε ησλ
εξγαζησλ λα θξνληηδεη εαλ απαηηεηηαη γηα ηελ αλαλεσζε ηνπο ε ηελ επεθηαζε ηνπο, λα αθνινπζεη πιεξσο ηηο ζρεηηθεο
νδεγηεο, λα πιεξσλεη ηα εμνδα ησλ αδεησλ θαη εγθξηζεσλ (αιια νρη ηηο ηπρνλ απαηηνπκελεο εγγπεζεηο) θαη λα αθνινπζεη κε
ζρνιαζηηθε επιαβεηα ηηο πξνζεζκηεο πνπ ηηζεληαη απφ ηηο εγθξηζεηο θαη αδεηεο απηεο. Ρεηα απαγνξεπεηαη ε αλεπ ζρεηηθεο
αδεηαο εθηειεζε εξγαζησλ. Δαλ δεηεζεη απφ ηνλ θπξην ηνπ εξγνπ ή άιιε αξκνδηα Τπεξεζηα ν Αλαδνρνο είλαη ππνρξεσκελνο
λα ζπληαμεη θαη λα ππνβαιιεη γηα εγθξηζε Μειεηε Κπθινθνξηαθεο Ρπζκηζεο (Μ.Κ.Ρ).
·
Οιεο νη θαηαζθεπεο, κεηξα θιπ ζρεηηθα κε ηελ πγηεηλε θαη αζθαιεηα εξγαδνκελσλ, ηξηησλ, ηνπ εξγνπ θιπ θαη ελ γελεη
θαζε ζρεηηθε πξνζσξηλε ή κε θαηαζθεπε πξεπεη λα ζπληεξεηηαη ηαθηηθα κε επζπλε, θξνληηδα θαη δαπαλε ηνπ Αλαδνρνπ.
Δπηζεο ν αλαδνρνο νθεηιεη λα ειεγρεη ηαθηηθα θαη ζπζηεκαηηθα ηα κεηξα θαη κεζα αζθαιεηαο θαη νπνηε θαη νζεο θνξεο
απαηηεζεη απφ ηνλ Κπξην ηνπ Δξγνπ ή αιιν αξκνδην θνξεα. Δπηζεο ν Κπξηνο ηνπ εξγνπ κπνξεη λα δεηεζεη ζε ηαθηα ρξνληθα
δηναζηεκαηα Αλαθνξα Αζθαιεηαο ηνπ εξγνπ.
·
Ο Αλαδνρνο είλαη ππνρξεσκελνο λα δηαβξερεη ηκεκαηα ηνπ εξγνπ νηαλ απαηηεηηαη κε αθζνλν λεξν γηα ηελ απνθπγε
ησλ νριεζεσλ απφ ζθνλεο.
·
Ο Αλάδνρνο φληαο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ θιπ. ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ρσξίο ακέιεηα ζηελ
Τπεξεζία ηπρνλ ζπκβαληα θαζσο θαη ηηο επηζθεςεηο αξκνδησλ αξρσλ ζην εξγν πεξηγξαθνληαο ιεπηνκεξεηαθα ηηο δηαηαγέο
θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ αξρψλ ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ, αζθαιείαο θιπ. πνπ θαηα ηε δηάξθεηα
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, απεπζχλνληαη ε θνηλνπνηνχληαη ζ'απηφλ.
·
Γηα εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ εηδηθά κέηξα αζθαιείαο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πάξεη φια ηα ελδεδεηγκέλα πξφζζεηα
θαη εηδηθά κέηξα αζθαιείαο θαη λα εθαξκφδεη απζηεξά ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ.
Δπηζεο γηα εηδηθεο ηεηνηεο εξγαζηεο ζα γηλεηαη εθνζνλ απαηηεηηαη εηδηθε κειεηε απφ εκπεηξν Μεραληθν.
·
Οιεο νη θαηαζθεπαζηκεο εγθαηαζηαζεηο θαη ηα ηκεκαηα ηνπο πξεπεη λα είλαη κε ηεηνην ηξνπν δηαζηαζηνινγεκελεο,
ηνπνζεηεκελεο, ζηεξηγκελεο, αγθπξσκελεο θαη θαηαζθεπαζκελεο απφ θαηαιιεια πιηθα σζηε λα κπνξνπλ λα παξαιαβνπλ θαη
λα κεηαθεξνπλ ηα δηαθνξα θνξηηα πνπ αλαπηπζζνληαη ζε νιεο ηηο θαζεηο ρξεζηκνηπνηεζεο ηνπο. Μεηαβνιε ησλ
παξακεηξσλ ζρεδηαζκνπ νδεγεη ζε ειεγρν θαη εληζρπζε ή αληηθαηζηαζε ηνπο. Γελ επηηξεπεηαη ε ππεξθνξηηζε ηνπο.
·
Οιεο νη θαηαζθεπαζηκεο εγθαηαζηαζεηο θαη ηα ηκεκαηα ηνπο νη νπνηεο κνλνλ κεηα απφ ζθιεξπλζε ή ζπλδεζε κε
αιια ηκεκαηα ή κε κεηεπεηηα πξνζζεηεο θαηαζθεπαζηηθεο παξεκβαζεηο απνθηνπλ ηελ πιεξε θεξνπζα ηθαλνηεηα ηνπο
επηηξεπεηαη λα θνξηηδνληαη κνλνλ θαη άληηζηνηρηα κε ηελ εθαζηνηε θεξνπζα ηθαλνηεηα ηνπο.
·
Οιεο νη θαηαζθεπεο πξεπεη λα ειεγρνληαη γηα ηελ επζηαζεηα θαη ηελ θεξνπζα ηθαλνηεηα ηνπο. Μεηα απφ δηαθνπε
εξγαζησλ γηα ηθαλν ρξνληθφ δηζηεκα ή αιιαγεο ή εμαληιεζε ρξνλνπ δσεο ή ππεξβνιηθε ρξεζηκνπνηεζε ή εθηαθηα γεγνλνηα
πξεπεη λα ειεγρνληαη εθ λενπ
·
Γελ επηηξεπεηαη γεληθα ε εθηειεζε ηαπηνρξνλσο εξγαζησλ ζε δηαθνξεηηθα επηπεδα ζηελ ηδηα ζεζε εθηνο εαλ ερνπλ
ιεθζεη ζνβαξα κεηξα αζθαιεηαο γηα ηελ πξνζηαζηα ησλ εξγαδνκελσλ ζην ρακεινηεξν επηπεδν απφ πησζεηο αληηθεηκελσλ
θιπ.
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ΓΖΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ
ΔΡΓΟ:
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ:

Οινθιήξσζε – Βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ
νηθηζκώλ Πάλνξκν – Ρνπκειή – ηξηπηδηαλά - Αριαδέο θαη Μειηδόλη Γήκνπ Μπινπνηάκνπ
2.005.000,00€

ΑΝΑΓΟΥΟ:
ΓΗΔΤΘΤΝΖ:

·
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη γεληθσο λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε πφζηκν λεξφ θαη
εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο εθφζνλ απαηηνπληαη απν ην Ννκν, λα εμαζθαιίζεη κέζα παξνρήο πξψησλ
βνεζεηψλ, λα θαηαζθεπάζεη θαη ηνπνζεηήζεη θαηάιιειεο πηλαθίδεο ή θσηεηλά ζήκαηα επηζήκαλζεο θαί απαγφξεπζεο
επηθίλδπλσλ ζέζεσλ θαζψο θαη πξνεηδνπνηεηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο πηλαθίδεο ηφζν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη γηα ηνπο
θηλνχκελνπο ζην εξγνηάμην .
·
Να αλεγεξζνπλ νιεο νη ηπρφλ απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηεο εξγνιαβίαο
ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απν ηελ Αζηπλνκία, ηελ Τπεξεζία επίβιεςεο θαη ηηο άιιεο αξκφδηεο αξρέο, κε επζχλε ηνπ
αλαδφρνπ ν νπνίνο θαη ζα ηηο ζπληεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε ππνρξενχκελνο ζπγρξφλσο ζηελ ελ θαηξψ θαζαίξεζε θαη
απνθφκηζε ησλ πξνηφλησλ ηνπο.
·
ε επηθηλδπλεο ζεζεηο πεξαλ ησλ αιισλ κεηξσλ αζθαιεηαο ζα πξεπεη νη εξγαδνκελνη λα είλαη δεκελνη απφ ζηαζεξν
ζεκεην κε δσλε αζθαιεηαο.
·
Θα πξεπεη θαζεκεξηλα θαη ηδηαηηεξα ζε επηθηλδπλεο ζεζεηο ή θαζεηο ηεο εξγαζηαο λα γηλεηαη επηζεσξεζε γηα ηελ
ηεξεζε ησλ κεηξσλ αζθαιεηαο θαη ηελ πηζαλνηεηα αλαγθεο επεθηαζεο θαη βειηησζεο ή αλαζεσξεζεο ηνπο. Ζ κεηαθνξα,
απνζεζε θαη ηνπνζεηεζε παληνο εηδνπο εηνηκσλ ηεκαρησλ (π.ρ. ζσιελεο, θξεαηηα θιπ) πξεπεη λα γηλεηαη κε ηεηνηνλ ηξνπν
σζηε λα απνθεπγνληαη δεκηεο νη νπνηεο κπνξνπλ λα κεησζνπλ ηελ επζηαζεηα ή ηελ θεξνπζα ηθαλνηεηα ηνπο θαη λα
νδεγεζνπλ ζε αηπρεκαηα. Δπηζεο πξεπεη λα ειεγρνληαη γηα ηελ δηαπηζησζε νξαησλ δεκησλ, παξακνξθσζεσλ θαη ξσγκσλ.
·
Σν αλνηγκα ησλ θαιπκκαησλ ησλ θξεαηησλ θαη εζραξσλ ζα γηλεηαη κε ηελ ρξεζε ησλ εηδηθσλ εξγαιεησλ.
Καιπκκαηα ηα νπνηα ερνπλ ζθελσζεη ινγσ παγεηνπ δελ επηηξεπεηαη λα αθαηξνπληαη κε ηελ βνεζεηα θσηηαο (ινγσ θηλδπλνπ
εθξεμεο) ή αιια κεζα.
·
Οη πηλαθίδεο ζήκαλζεο ηνπνζεηνχληαη ζε χςνο 1,90κ. - 2,00 κ.
6.2. ΔΓΚΡΗΔΗ
·
Ο Αλαδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ ηελ ελαξμε ησλ εξγαζησλ λα απεπζπλεηαη ζε νιεο ηηο αξκνδηεο Τπεξεζηεο γηα ηνλ
αθξηβε εληνπηζκν ησλ ππνγεησλ αγσγσλ θαη θαισδησλ θαη αιισλ θαηαζθεπσλ ή εγθαηαζηαζεσλ, λα ιακβαλεη ηελ εγθξηζε
ηνπο θαη λα ζπκκνξθσλεηαη κε ηηο ππνδεημεηο ηνπο.
·
Ο Αλαδνρνο πξηλ ηελ ελαξμε ησλ εξγαζησλ (ή απηνηεινπο θαζεσο απησλ ή/θαη νπνηεδεπνηε απαηηεηηαη) θαη γηα ηελ
ζπλεπαγνκελε ξπζκηζε ηεο θπθινθνξηαο πξεπεη λα ιαβεη ηηο ζρεηηθεο εγθξηζεηο (Δπηηξνπε Πνιενδνκηθνπ ρεδηαζκνπ θαη
Κπθινθνξηαθεο Ρπζκηζεο, Σξνραηα, ΚΣΔΛ θιπ)
·
Σαπηνρξνλα ν Αλαδνρνο (πξηλ ηελ ελαξμε νπνηαζδεπνηε εξγαζηαο) ζα πξεπεη λα βεβαησζεη κε θαζε ηξνπν νηη ζηνλ
πξνβιεπνκκελν ρσξν εξγαζηαο δελ ππαξρεη νπνηαδεπνηε θαηαζθεπε απφ ηελ νπνηαλ δπλαηνλ λα ππαξμεη θηλδπλνο γηα ηνπο
εξγαδνκελνπο θαη λα εθηηκεζεη εαλ απαηηεηηαη επηζθεπε, ζηεξημε ή θαζαηξεζε ηνπο θαη λα ιακβαλνληαη νη αληηζηνηρεο
εγθξηζεηο.
·
Σπρνλ απαηηεζεηο αζθαιεηαο θαη πγεηαο πνπ ζεηνπλ νη Τπεξεζηεο απηεο είλαη ππνρξεσηηθεο γηα ηνλ Αλαδνρν θαη ζα
εθηειεζηνπλ αδαπαλσο (εθηνο εαλ πεξηιακβαλνληαηη ζην Σηκνινγην).
6.3 ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΔ ΣΟΜΔ
·
Ο Αλαδνρνο κεηα ηελ ιεςε ησλ ζρεηηθσλ ζηνηρεησλ θαη εθνζνλ θξηζεη απφ ηελ Τπεξεζηα νηη απαηηεηηαη ζα
πξαγκαηνπνηεζεη δνθηκαζηηθεο ηνκεο γηα ηελ ζπκπιεξσζε ησλ ζηνηρεησλ ή ηελ επηβεβαησζε ηνπο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνηζε
ηνπο πξεπεη λα ιεθζνπλ νη ζρεηηθεο εγθξηζεηο.
·
Οη δνθηκαζηηθεο απηεο ηνκεο ζα εθηεινπληαη κε ηελ δενπζα πξνζνρε.
·
Ο Αλαδνρνο απφ ηελ εθηειεζε ησλ δνθηκαζηηθσλ ηνκσλ θαη κερξη ηελ πιεξε απνθαηαζηαζε ηνπο ερεη ηελ
ππνρξεσζε θαζεκεξηλνπ ειεγρνπ ησλ νξπγκαησλ θαη ησλ επηρσζεσλ θαη ζπληεξεζεο ηνπο γηα ηελ απνθπγε αηπρεκαησλ.
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6.4. ΔΝΑΡΞΖ ΚΤΡΗΧ ΔΡΓΑΗΧΝ

Α. ΔΚΚΑΦΖ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ
·
Οινη νη εξγαδνκελνη (εθηνο νδεγσλ θαη ρεηξηζησλ) ζα θνξνπλ θξαλνο, αλαθιαζηηθν γηιεθν ( ε ελδπκαηα δσεξνπ
ρξσκαηνο θηηξηλνπ ή δσεξνπ πνξηνθαιη ή αιια αλαθιαζηηθα εμαξηεκαηα) γαληηα θαη ππνδεκαηα αζθαιεηαο. Δπηζεο εαλ
απαηηεηηαη σηαζπηδεο γηα ηελ αληηκεησπηζε ηνπ ζνξπβνπ θαη καζθεο γηα ηελ αληηκεησπηζε ηεο ζθνλεο.
·
Δπηζθαιε ηκεκαηα ησλ πξαλσλ πξεπεη λα θαηαθξεκληδνληαη (ή λα ππνζηεισλνληαη, επελδπνληαη θιπ) πξνζεθηηθα
απφ εκπεηξν πξνζσπηθν θαη κε ηνλ θαηαιιειν εμνπιηζκν (δπν ηνπιαρηζηνλ) γηα λα απνθεπρζνπλ αηπρεκαηα απφ μαθληθε
ηνπο πησζε. Δηδηθα πξεπεη λα ειεγρεηαη ε αλαπηπμε ηεηνησλ θαηαζηαζεσλ κεηα απφ ηζρπξεο βξνρνπησζεηο, θαηαπησζεηο
πξαλσλ θιπ
·
Ηδηαηηεξε πξνζνρε πξεπεη λα δνζεη ζηελ παξνπζηα πιεζηνλ ηνπ νξπγκαηνο μαλαζθακκελσλ ή ελ γελεη ραιαξσλ
εδαθσλ ινγσ ηνπ κεγαινπ θηλδπλνπ θαηαπησζεσλ ζηα εδαθε απηα.
Β. ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ
·
Ζ αληηζηεξημε είλαη ππνρξεσηηθε γηα βαζνο εθζθαθεο αλσ ησλ 2,00 κεηξσλ ή αλεμαξηεησο βαζνπο νηαλ
επηβαιιεηαη απφ ηελ θπζε ηνπ εδαθνπο
·
Ζ αληηζηεξημε γηλεηαη ηαπηνρξνλσο κε ηελ εθζθαθε ε νπνηα πξνεγεηηαη ειαρηζηα θαη κνλνλ νζνλ επηβαιιεηαη γηα ηελ
εθηειεζε ησλ εξγαζησλ. Θα είλαη ζπλερεο θαη δελ ζα πεξηιακβαλεη ηκεκαηα ρσξηο ζπλνρε ή ραιαξα.
·
Απαηηεζεηο γηα ηελ αληηζηεξημε πεξηγξαθνληαη αλαιπηηθα ζηελ Σερληθε Δθζεζε, ζηηο Σερληθεο Πξνδηαγξαθεο θαη ζηα
ζρεδηα ηεο κειεηεο. Γεληθα πξεπεη λα ιακβαλνληαη ππνςε νινη νη παξαγνληεο πνπ επεξξεαδνπλ ηελ επζηαζεηα ηνπ
νξπγκαηνο
·
Ζ αληηζηεξημε ζα πξνεμερεη απφ ην εδαθνο ηνπιαρηζηνλ 15 εθ σζηε λα εκπνδηδεηαη ε πησζε ιηζσλ θαη ρσκαησλ
κεζα ζην νξπγκα.
·
Οη εξγαδνκελνη θαηα ηελ θαηαζθεπε ηεο αληηζηεξημεο πξεπεη λα εξγαδνληαη απφ ηελ πξνζηαηεπκελε πεξηνρε πξνο
ηελ απξνζηαηεπηε. Ζ εξγαζηα πξεπεη λα γηλεηαη γξεγνξα σζηε λα ειαρηζηνπνηεηηαη ν θηλδπλνο αιια θαη κε ζρνιαζηηθε
πξνζνρε θαη θαησ απφ ηηο νδεγηεο ηνπ ππεπζπλνπ κεραληθνπ ηνπ Αλαδνρνπ.
·
Ζ ζπγθεληξσζε πξνηνλησλ εθζθαθεο, πιηθσλ, εξγαιεησλ, κεραλεκαησλ θιπ πξεπεη λα γηλεηαη εθηνο ηνπ
πξηζκαηνο νιηζζεζεο ηνπ πξαλνπο σζηε λα απνθεπρζεη ε θνξηηζε ηεο αληηζηεξημεο θαη ε αζηνρηα ηεο.
·
Ζ αληηζηεξημε κπνξεη λα κεηαηξαπεη θαζ' νηνλδεπνηε ηξνπν κνλνλ κεηα απφ ζρεηηθε αλαζεσξεζε ηεο κειεηεο θαη
εγθξηζε απηεο.
·
Ζ απνκαθξπλζε ηεο αληηζηεξημεο γηλεηαη ζηαδηαθα κε ηελ πξννδν ηεο επαλεπηρσζεο ηνπ νξπγκαηνο. ε εηδηθεο
πεξηπησζεηο είλαη δπλαηνλ λα παξακεηλεη γηα ινγνπο αζθαιεηαο θαη κεηα ηελ νινθιεξσζε ησλ εξγαζησλ.
Γ. ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΔΗΡΟΖ ΤΓΑΣΧΝ
·
Οπνηαδήπνηε πνζφηεηα λεξνχ (ή θαη ιπκαησλ απφ ην πθηζηακκελν δηθηπν) πξέπεη λα απνκαθξχλεηαη ακεζσο κε
άληιεζε θαη δηνρέηεπζε απ’επζείαο ζην ζχζηεκα νκβξίσλ (ππνγεηα λεξα) ή ζε θαηαιιειν απνδεθηε (ιπκαηα).
·
Ηδηαηηεξε ζεκαζηα πξεπεη λα δνζεη σζηε ε αληιεζε λα κελ πξνθαιεζεη πξνβιεκαηα ζηηο γεηηνληθεο θαηαζθεπεο
ινγσ πησζεο ηνπ πδξνθνξνπ νξηδνληα.
Γ. ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΟΡΤΓΜΑΣΟ - ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ
Ο Αλαδνρνο νθεηιεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ πιήξε θαη ζχκθσλα πξνο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηαιιειε ζηαζεξε θαη
αλζεθηηθε πεξηθξαμε ηνπ εξγνηαμηνπ θαη ησλ νξπγκαησλ θαη γηα ηελ θσηεηλε ζεκαηνδνηεζε, ηελ ζεκαλζε, ηηο νξηδνληηεο
δηαγξακκηζεηο, ηηο θαισδησζεηο θαη ηελ ζρεηηθε ππνδνκε ζεκαηνδνηεζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνπ.
Σα αλσηεξσ ζα θαιππηνπλ ηηο απαηηεζεηο αζθαιεηαο ηνζν γηα ηηο εκέξεο νζν θαη γηα ηηο λχθηεο ησλ ρψξσλ ησλ εξγνηαμίσλ
ηνπ γηα ηελ αζθαιε θαζνδήγεζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ. Γηα ιφγνπο θπθινθνξίαο θαη αζθαιείαο ε
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα αξρίδεη θαη ζα νινθιεξψλεηαη θαηά δηαδνρηθά ηκήκαηα πνπ ην κήθνο θαζελφο ζα θξίλεη ε
Τπεξεζία.
·
Ζ ηάθξνο πεξηθξάζεηαη εθηφο ηνπ κεηψπνπ πξνφδνπ ηεο εθζθαθήο θαη πιεζίνλ απηνχ. πγθεθξηκέλα ηνπνζεηείηαη
πιέγκα, αλαθιαζηηθήο ηθαλφηεηαο, ειάρηζηνπ πιάηνπο (χςνπο) 0,80 m, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά (π.ρ. ηνπνζέηεζε
επί άγθηζηξνλ, πξφζδεζε) ζε θάζεηα ζηνηρεία.
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·
Ζ απφζηαζε κεηαμχ κεηψπνπ εθζθαθήο θαη πεξίθξαμεο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 20 m θαη
ζεκαίλεηαη κε θψλνπο νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη θαηά κήθνο ηεο εθζθαθήο ζε κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο 1,2 m ή κε
θξάγκαηα ειαρίζηνπ πιάηνπο 0,60 m ηνπνζεηνχκελα κε ηελ έλλνηα ηνπ πιάηνπο ησλ θαηά κήθνο ηεο εθζθαθήο έηζη ψζηε ε
κεηαμχ ηνπο απφζηαζε λα κελ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1,5 m.
·
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθζθαθήο θάζε εκέξα ή ηελ δηαθνπή γηα δηάζηεκα εμαξηψκελν απφ ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο
επηβάιιεηαη ε δηα πιέγκαηνο πιήξεο πεξίθξαμε ηεο ηάθξνπ.
·
Πεξηκεηξηθά εθζθαθψλ βάζνπο κεγαιχηεξσλ ησλ 2,25 κ. ζα ηνπνζεηείηαη ζηαζεξή πεξίθξαμε ηχπνπ πιέγκαηνο ή
ζηεζαίνπ κε κεζνζαλίδηα ζε χςνο 1,00 κ. θαη 0,60 κ. αληίζηνηρα (πιένλ ηνπ πιέγκαηνο πεξίθξαμεο ηνπ εξγνηαμίνπ, εθηφο αλ
απηφ εθάπηεηαη ηεο ηάθξνπ).
·
Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ρξήζε θνξδέιαο νδνπνηίαο ή ζπλαθνχο κέζνπ ζήκαλζεο.
·
Αλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ είλαη ζθφπηκν ε πεξίθξαμε λα θαιχπηεη ηελ ηάθξν θαη ηνλ δηάδξνκν θίλεζεο
εξγαδνκέλσλ ή θαη κεραλεκάησλ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη θαη άιιε ισξηδα κεησκελνπ πιαηνπο
κε πξννδεπηηθά κεησκέλνπ πιάηνπο ισξίδα λα πξνεγείηαη απηήο, κέζα ζηελ νπνία ζα πξαγκαηνείηαη ε θίλεζε κεραλεκάησλ
θαη εξγαδνκέλσλ. Οη πηλαθίδεο ζήκαλζεο ηνπνζεηνχληαη ζην πιεζηέζηεξν φξην πξνο ηελ θπθινθνξία. Ζ νξηνζέηεζε ζηελ
δεχηεξε πεξίπησζε κπνξεί λα γίλεη κε θψλνπο νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνπζα.
Δ.

ΓΗΑΒΑΔΗ

·
Ο αλαδνρνο νθεηιεη λα εμαζθαιηδεη ηελ θπθινθνξηα ησλ πεξηνηθσλ θαη ηελ αλεηε θαη αζθαιε πξνζβαζε ζηηο
θαηνηθηεο θαη ηα θαηαζηεκαηα ηνπνζεησληαο θαη ηελ απαηηνπκελε ζεκαλζε. Δαλ θαηαζθεπαζζνπλ δηαβαζεηο ζα ζεκαηλνληαη
θαη ζα θσηηδνληαη θαη ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ πίλαθα 3.
·
Γίπια ζηηο δηαβάζεηο ζα ηνπνζεηείηαη ε πηλαθίδα Π-21 (Ν. 2094/92) ζε χςνο 1,90 - 2,00 m θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο
θίλεζεο ησλ πεδψλ θαη επηπξνζζέησο απφ ηελ πιεπξά ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ.
·
Δπίζεο 20 m πξηλ ηελ δηάβαζε ην φξην ηαρχηεηαο ζα νξηνζεηείηαη ζηα 20 km/h εθηφο αλ ιεηηνπξγεί θσηεηλή
ζήκαλζε.
·
ηηο δηαβάζεηο απνθεχγνληαη ηα ζθαινπάηηα. Αλ απηφ είλαη αδχλαην ηφηε ην ξίρηπ είλαη ην πνιχ 16,5 εθ. θαη ην
πάηεκα θαη’ειάρηζην 27,5 εθ.
·
Πιεπξηθά νη δηαβάζεηο πξνζηαηεχνληαη κε ζηνηρεία ηα νπνία ηξέρνπλ ζε χςνο 0,60 κ. θαη 1,00 κ. (ρεηξνιεζζήξαο).
Σν πιάηνο ηεο δηάβαζεο είλαη θαη’ειάρηζηνλ 0,60 κ. ζε πεξηνρήο κηθξήο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, 0,75 κ. ζε κεζαίαο θαη 1,00 κ.
ζε κεγάιεο (π.ρ ζρνιεία, γήπεδα).
·
Οη δηαβάζεηο θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ κήθνο επί ηνπ νδνζηξψκαηνο, πξηλ ηελ έμνδν απφ ηελ
πεξίθξαμε ίζν κε 1,5 πάηεκα. Οη δηαβάζεηο πεδψλ ζεκαίλνληαη κε ηελ πηλαθίδα Π-21 (Ν. 2094/92) θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο
ηεο δηάβαζεο. Οη πηλαθίδεο απηέο θσηίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Οη απνζηάζεηο κεηαμχ δχν δηαβάζεσλ
θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ πεξηνρή θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Μέγηζηεο απνζηάζεηο δίλεη ν πίλαθαο 3.
·
Γεθπξψζεηο ησλ ηάθξσλ πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ κηθξφηεξε δπλαηή φριεζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ηξνθνδνζίαο
ησλ πεξηνρψλ.
·
Ζ γεθχξσζε πξαγκαηνπνηείηαη κε κεηαιιηθά ειάζκαηα ειάρηζησλ απαηηήζεσλ πάρνπο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4.
·
Σα ειάζκαηα ηνπνζεηνχληαη κεηά απφ αληηζηήξημε ησλ ηνηρσκάησλ ηεο εθζθαθήο ζε κήθνο ππεξβάινλ ηεο
δηάβαζεο θαηά 60 cm εθαηέξσζελ. Οη δηαζηάζεηο ησλ ειαζκάησλ πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ζηήξημε θαηά 60 cm ηνπιάρηζηνλ
εθαηέξσζελ ηεο ηάθξνπ άλεζε θίλεζεο ησλ απηνθηλήησλ (ειάρηζηε απφζηαζε ησλ ηξνρψλ απφ ηα άθξα ηνπ ειάζκαηνο 30
cm), νκαιή πξνζπέιαζε (ρξήζε ή δεκηνπξγίαξάκπαο) θαη ην ακεηάζεηφ ηνπο. Καζφιν ην κήθνο ηεο δηάβαζεο θαη ζε επαθή
κε απηή ηνπνζεηείηαη πιέγκα ή ζηεξεα πξνζαξκνζκέλα πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα κε δχν νξηδφληηα ζηνηρεία ζε χςνο 0,60
κ. θαη 1,00 κ. Σν πιάηνο ησλ ειαζκάησλ πξέπεη λα είλαη 1,20 κ.
Σ. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΚΗΝΖΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΟΥΖΜΑΣΧΝ
·
Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν Αλαδνρνο εηλαη απνθιεηζηηθα ππεπζπλνο γηα ηελ ηεξεζε ησλ ζρεηηθσλ δηαηαμεσλ νζνλ
αθνξα ζηελ ιεηηνπξγηα θαη θπθινθνξηα ησλ κεηαθνξηθσλ ηνπ κεζσλ θαη κεραλεκαησλ.
·
Ζ θηλεζε κεραλεκαησλ θαη εξγαδνκελσλ πξεπεη λα γηλεηαη εληνο νξηνζεηεκελεο απφ θσλνπο ισξηδαο.
·
Δαλ ηα κεραλεκαηα παξακελνπλ ζην εξγνηαμην κεηα ην πεξαο ησλ εξγαζησλ θαιππηνληαη απφ ηελ πεξηθξαμε
θιεηδσλνληαη θαη αζθαιηδνληαη.
·
Θα πξεπεη λα ηεξεηηαη ειαρηζηε απνζηαζε αζθαιεηαο απφ ηα ρεηιε ηνπ νξπγκαηνο ηζε κε: s =2*P + 0,02*h νπνπ Ρ
ην αλα αμνλα θνξηην ζε ηνλλνπο θαη h ην βαζνο εθζθαθεο ζε κεηξα κε ειαρηζηε ηηκε ηνπ s ta 80 εθ.
·
Γελ επηηξεπεηαη θηλεζε ή εξγαζηα εξγαδνκελσλ πιεζηνλ ησλ κεραλεκαησλ θαηα ηελ δηαξθεηα πνπ απηα εξγαδνληαη
ή θπθινθνξνπλ εθηνο εαλ έρεη ερνπλ ιεθζεη πξνζζεηα κεηξα θαη δελ θηλδπλεπνπλ.
·
Οη δηαδξνκνη θπθινθνξηαο νρεκαησλ θαη κεραλεκαησλ εαλ απαηηνπληαη ζα ερνπλ επαξθεο πιαηνο σζηε λα
εμαζθαιηδεηαη εθαηεξσζελ ηνπ νρεκαηνο ειεπζεξνο ρσξνο ηνπιαρηζηνλ 60 εθ
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Ε. ΖΜΑΝΖ
·
ε φηη αθνξά ηελ ζήκαλζε πξηλ θαη κεηά ην εξγνηάμην απηή εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ΤΑΒΜ5/30058/83 θαη ΤΑ
ΒΜ5/30428/80 εγθπθιηνπο γηα εληφο ή εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ αληίζηνηρα.
·
Οη πηλαθίδεο ζήκαλζεο νδψλ επαλαιακβάλνληαη θαηά κήθνο ηεο πξννδεπηηθά κεησκέλνπ πιάηνπο ισξίδαο θαη ηεο
ισξίδαο κεησκέλνπ πιάηνπο φηαλ ην κήθνο ησλ είλαη κεγαιχηεξν απφ 50 θαη 80 m αληίζηνηρα. Οη πηλαθίδεο νη νπνίεο
επαλαιακβάλνληαη είλαη απηέο πνπ νξίδνληαη ζηνλ Ν. 2094/92, αλάινγα ησλ θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ. Ζ ειάρηζηε
απάηηεζε ηελ νπνία ζέηεη ε παξνχζα πξνδηαγξαθή δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2.
·
Δθζθαθέο επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε απφζηαζε αζθαιεηαο (εθηνο εαλ δελ γηλεηαη δηαθνξεηηθα ε
απαηηείηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο νπνηε πξεπεη λα ιεθζνπλ ηδηηαηεξα πξνζζεηα κεηξα) απφ νδνχο ηαρείαο ή βαξηάο
θπθινθνξίαο κε παξάιιειε ππνζηήξημε ηνπ κεηψπνπ ησλ εθζθαθψλ πξνο ηηο νδνχο απηέο.
·
εκαλζε ζα ηνπνζεηεηηαη θαη ζηνπο θαζεηνπο δξνκνπο εαλ απαηηεηηαη. Απαγνξεπηαη ε ρξεζε θνξδειαο νδνπνηηαο ή
αιινπ ζπλαθνπο κεζνπ ζεκαλζεο. Οια ηα ζεκαηα πξεπεη λα είλαη ζπκθσλα κε ηελ ζρεηηθε εγθπθιην θαη ηελ ελ γελεη
λνκνζεζηα, πξνηππα θιπ.
·
Σα αλσηεξσ ζα θαιππηνπλ ηηο απαηηεζεηο αζθαιεηαο ηνζν γηα ηηο εκέξαο νζν θαη γηα ηηο λχθηεο (βιεπε ηδηαηηεξε
παξαγξαθν) ησλ ρψξσλ ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ γηα ηελ αζθαιε θαζνδήγεζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ.
6.7. ΚΑΣΑΒΗΒΑΜΟ ΤΛΗΚΧΝ
·
Δθνζνλ απαηηεηηαη παξνπζηα εξγαδνκελσλ θνληα ζηνλ εμνπιηζκν θαηα ηελ θαηαβηβαζε γηα ηελ ππνβνεζεζε ηνπ
θαηαβηβαζκνπ πιηθσλ νη εξγαδνκελνη ζα δηαζεηνπλ αηνκηθα κεζα πξνζηαζηαο θαη ζα εξγαδνληαη πξνζεθηηθα θαη κεζα ζην
αληηζηεξηγκελν ηκεκα ηεο εθζθαθεο.
6.8 ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΧΛΖΝΧΝ - ΤΝΓΔΔΗ
·
Οη ζσιελεο ζα ηνπνζεηνπληαη ζηελ αθξηβε ηνπο ζεζε κε ηελ ρξεζε ηνπ θαηαιιεινπ εμνπιηζκνπ θαη εξγαιεησλ
αλζεθηηθσλ γηα ην ζπγθεθξηκκελν βαξνο.
·
Οη εξγαδνκελνη ζα δηαζεηνπλ αηνκηθα κεζα πξνζηαζηαο θαη ζα εξγαδνληαη πξνζεθηηθα θαη κεζα ζην αληηζηεξηγκελν
ηκεκα ηεο εθζθαθεο.
·
Οη εξγαδνκελνη εαλ απαηηεηηαη πξεπεη λα είλαη δεκελνη κε αλζεθηηθε δσλε.
6.9 ΔΠΑΝΔΠΗΥΧΖ - ΤΜΠΤΚΝΧΖ ΟΡΤΓΜΑΣΟ
·
Καηα ηελ σξα εξγαζηαο ησλ κεραλεκαησλ γηα ηελ επαλεπηρσζε ηνπ νξπγκαηνο θαλελαο εξγαδνκελνο δελ ζα
εξγαδεηαη εληνο απηνπ. Καηα ηελ σξα ηεο ζπκππθλσζεο ηεο επαλεπηρσζεο θαηα ζηξσζεηο δελ ζα εξγαδνληαη παξαιιεια ηα
κεραλεκαηα.
·
Οη αληηζηεξημεηο ζα αλαζπξνληαη βαζκηδσηα αλαινγα κε ηελ πξννδν ηεο επαλεπηρσζεο
6.10 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ - ΑΦΑΛΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ
·

Οη εξγαδφκελνη θνξνχλ θξάλνο, αλαθιαζηηθφ γηιέθν θαη ππνδήκαηα αζθαιείαο.

·

Σν εξγαηάμην νξηνζεηείηαη σο εμήο:
α.
β.

Αλ πξφθεηηαη γηα κεζαία ισξίδα ηφηε ρξεζηκνπνηνχληαη θψλνη νη νπνίνη απέρνπλ κεηαμχ ηνπο κέγηζηε
απφζηαζε 3.5 m.
Αλ πξφθεηηαη γηα αθξηλή ισξίδα, ηφηε απφ ηελ πιεπξά ηεο θίλεζεο ε νξηνζέηεζε γίλεηαη κε θψλνπο φπσο
ζηελ πεξίπησζε (α) ελψ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ηεο λεζίδαο αλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ
πεδνχο, κε πιέγκα
ε θάζε πεξίπησζε (α ή β) απφ ηελ πιεπξά ηεο θπθινθνξίαο ηζρχνπλ ηα ζρεηηθά κε ηελ επαλάιεςε ησλ
πηλαθίδσλ ζήκαλζεο νξηδφκελα.

6.11 ΓΟΚΗΜΔ ΓΗΚΣΤΟΤ
Γελ απαηηνπληαη ηδηαηηεξα κεηξα αζθαιεηαο. Πξεπεη λα ηεξνπληαη νινη νη γεληθνη θαλνλεο αζθαιεηαο
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6.12 ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΠΡΟΧΡΗΝΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ - ΖΜΑΝΖ
·
Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ απνδνζεί έλα ηκήκα ηεο νδνχ θαη πάιη ζηελ θνηλή ρξήζε, ην ηκήκα ζα
θαζαξίδεηαη θαη πιέλεηαη αλ ρξεηάδεηαη, ζα απνκαθξπλεηαη πιήξσο ε πξνζσξηλή ζήκαλζε θαη ζα απνθαζίζηαηαη ε κφληκε
(ηελ νπνία ν Δξγνιάβνο πξνζσξηλά είρε θαιχςεη).
·
Οη ζρεηηθεο πξνζσξηλεο θαηαζθεπεο κεηα ηελ απνπεξαησζε ηνπ εξγνπ ή ηκεκαηνο απηνπ ζα θαζαηξνπληαη θαη ελ
γελεη ζα απνθαζηζηαηαη πιεξσο ην νδνζηξσκα θαη νιν ην θπζηθν ή/θαη δνκεκελν πεξηβαιινλ ζηελ πξνηεξα ηνπ θαηαζηαζε.
7. ΔΗΓΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ
Οη θαλνλεο απηνη ηζρπνπλ ζπκπιεξσκαηηθα πξνο απηνπο πνπ αλαπηπζζνληαη παξαπαλσ θαη νη νπνηνη θαη απηνη ζθνπν
ερνπλ λα αληηκεησπηδνπλ θηλδπλνπο πνπ πεξηγξαθνληαη εδσ αλαιπηηθα.
7.1 ΝΤΚΣΔΡΗΝΔ ΔΡΓΑΗΔ - ΝΤΚΣΔΡΗΝΖ ΦΧΣΔΗΝΖ ΖΜΑΝΖ
·
Καηά ηελ εθηέιεζε λπθηεξηλήο εξγαζίαο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηνλ απαηηνχκελν θσηηζκφ γηα ηελ
αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θάζε ηξίηνπ . Ο θσηηζκνο θαη ηα θσηηζηηθα ζσκαηα πξεπεη λα είλαη εηζη δηεπζεηεκελα εηζη
σζηε λα εμαζθαιηδεηαη θσηηζκνο ηνπιαρηζηνλ 300 LUX νκνηνκνξθα θαηαλεκεκελνοπνπ δελ ζα πξνθαιεη ζακβσζε θαη
γεληθα ζα δεκηνπξγεη ζπλζεθεο αζθαινπο εξγαζηαο θαη θπθινθνξηαο. Δπηβαιιεηαη λα ππαξρεη θαη εθεδξηθνο θσηηζκνο
αζθαιεηαο θαζσο επηζεο θαη αηνκηθνη θαλνη θαηαιιεινπ ηππνπ γηα νινπο ηνπο εξγαδνκελνπο.
·
Απαηηήζεηο θσηεηλεο ζεκαλζεο θαηά ηελ λχθηα ή σξεο κεησκέλεο νξαηφηεηαο: Καηά κήθνο ηεο πεξίθξαμεο ηνπ
εξγνηαμίνπ θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο θπθινθνξίαο ηνπνζεηείηαη θαλφο ζε χςνο 1,20-1,35 κ. ρξψκαηνο θφθθηλνπ ζηα δεμηά ηεο
επεξρφκελεο θπθινθνξίαο θαη άζπξν ζηα αξηζηεξά ηεο αληίζεηεο θαηεχζπλζεο. Οη κέγηζηεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ θαλψλ
δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 5.
7.2. ΓΤΜΔΝΔΗ ΚΑΗΡΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ
Απαγνξεπεηαη ε εθηειεζε εξγαζησλ κε δπζκελεηο θαηξηθεο ζπλζεθεο. Δπηηξεπεηαηη κε εκπεηξν πξνζσπηθν, θαηαιιειν
εμνπιηζκν θαη ιεςε ησλ απαξαηηεησλ κεηξσλ αζθαιεηαο γηα εξγαζηεο επεκβαζεσλ πνπ ερνπλ ζθνπν λα απνηξεςνπλ
ηδηαηηεξα ζεκαληηθνπο θηλδπλνπο (π.ρ πιεκκπξεο).
7.3. ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη γηα ηελ πξνιεςε θαη αληηκεηψπηζε ππξθατψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο γεληθά ηνπ
εξγνηαμίνπ θαη γεληθνηεξα θαη ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη:
·
Γηα ηνλ πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ απφ επηθίλδπλα θαη αλαθιέμηκα πιηθά θαί ηελ θαηάιιειε
δηάζεζή ηνπο .
·
Γηα ηελ ρξεζε θαηαιιεινπ εμνπιηζκνπ
·
Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο.
·
Να κελ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο ζπγθνιιήζεσλ ή θαη άιισλ αλνηθηήο ππξάο θνληά ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο
θαπζίκσλ ή άιισλ εχθιεθησλ πιψλ ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε άιινπο (εξγνζηάζηα,
δεμακελέο πγξψλ θαπζίκσλ θ.ι.π.) θαη πξηλ εμαζθαιηζεη νηη δελ ππαξρνπλ ζηνλ αγσγν, νξπγκα, θξεαηην επθιεθηα αεξηα.
·
Να απαγνξεπεηαη ε ρξεζε γπκλεο θινγαο ζηελ εξγαζηα.
·
Να εθπαηδεχζεη θαηάιιεια ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηελ ρξήζε ππξνζβεζηήξσλ.
·
Οη γελλήηξηεο ξεχκαηνο δελ πξέπεη λα ππεξθνξηψλνληαη.
·
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θσηηάο γηα δέζηακα.
·
Απαγνξεχεηαη ε ειεχζεξε θαχζε άρξεζησλ πιηθψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θιπ.
Ο Αλαδνρνο νθείιεη λα εθνδηάζεη:
α.
β.
γ.
δ.

Οια ηα κεραλήκαηα, θνξηεγά θαη επηβαηηθά απηνθίλεηα κε ππξνζβεζηήξα ηχπνπ μεξάο θφλεσο 6 kg γηα
κεραλήκαηα θαη θνξηεγά θαη 2,5 kgr γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα.
Σα γξαθεία κε 2 ππξνζβεζηήξεο ηχπνπ μεξάο θφλεσο 6 kgr
Σηο εξγνηαμηαθέο ζέοεηο φπνπ γίλεηαη ρξήζε ειεθηξηζκνχ κε 2 ππξνζβεζηήξεο μεξάο θφλεσο 6 kgr. ε
θακκία πεξίπησζε δελ πξέπεη νη ζέζεηο ππξνζβεζηψλ λα απέρνπλ απφ ηηο ζέζεηο εξγαηψλ απφζηαζε
κεγαιχηεξε ησλ 75 κ.
Οιεο νη ζέοεηο εξγαζίαο κε 2 ππξνζβεζηήξεο λεξνχ 10 kgr. Οη ζέζεηο ππξνζβεζηήξσλ ζα πξέπεη λα
βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 75 κ. απφ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο.
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7.4. ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΤΦΖΛΟΤ ΘΟΡΤΒΟΤ
·
Πξεπεη λα ιακβαλνληαη πξνιεπηηθα θαη επναλνξζσηηθα κεηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκν ηεο ζηαζκεο ηνπ ζνξπβνπ ζηελ
πεγε ηνπ νπσο επηινγε ησλ θαηαιιεισλ κεραλεκαησλ, κνλσζε ηαθηηθε ζπληεξεζε,θαηαιιειε νξγαλσζε ηεο εξγαζηαο.
·
Να ρξεζηκνπνηνπληαη αηνκηθα κεζα αθννπξνζηαζηαο νηαλ ε εκεξεζηα αηνκηθε ερνεθζεζε ελνο εξγαδνκελνπ ή ε
κεγηζηε ηηκε ηεο ζηηγκηαηαο κε ζηαζκηζκελεο ερεηηθεο πηεζεο ππεξβαηλεη ηα 90 dB(A) θαη ηα 200 Pa αληηζηνηρσο.
·
Σα αηνκηθα κεζα πξνζηαζηαο ζα είλαη πξνζαξκνζκελα ζηα αηνκηθα ραξαθηεξηζηηθα ηνπ εξγαδνκελνπ θαη ζηηο
ζπλζεθεο εξγαζηαο ηνπ θαη ε ρξεζε ηνπο ζα πξεπεη λα γηλεηαη πξνζεθηηθα σζηε λα κελ νδεγεζνπλ ινγσ ειιεηςεο ερεηηθεο
επαθεο ηνπ εξγαδνκελνπ κε ην πεξηβαιινλ ηνπ ζε αηπρεκαηα.
7.5. ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΚΟΝΔ
·
Πξεπεη λα ιακβαλνληαη πξνιεπηηθα θαη επαλνξζσηηθα κεηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκν ηεο δηαρπζεο ηεο ζθνλεο θαη ηπρνλ
αεξησλ απφ κεραλεκαηα ζηελ πεγε ηνπο νπσο δηαβξνρε, επηινγε ησλ θαηαιιεισλ κεραλεκαησλ, θαιπςε θαηεδαθηδνκελσλ
ηκεκαησλ, θαηαιιειε νξγαλσζε ηεο εξγαζηαο.
·
Να ρξεζηκνπνηνπληαη αηνκηθα κεζα πξνζηαζηαο
7.6. ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΠΣΧΔΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ
·
Απαγνξεπεηαη ε παξακνλε ε εξγαζηα αηνκσλ θαησ ή πιεζηνλ απφ κεηαθηλνπκελα θνξηηα, πιηθα θαζσο θαη
εθζθαθεηο, γεξαλνπο θιπ κεραλεκαηα.
·
Καηα ηελ δηαξθεηα θνξηνεθθνξησζεσλ θαλεηο εξγαδνκελνο δελ ζα εξγαδεηαη εληνο ηνπ νξπγκαηνο εθνζνλ νη
θνξηνεθθνξησζεηο πξαγκαηνπνηνπληαη πιεζηνλ απηνπ.
·
Καηα ηελ δηαξθεηα εθζθαθσλ θαη επελεπηρσζεσλ θαλεηο εξγαδνκελνο δελ ζα εξγαδεηαη εληνο ηνπ νξπγκαηνο.
·
Απαγνξεπεηαη ε δηαθηλεζε πιηθσλ θαη εξγαιεησλ κε ξηςε απφ εξγαδνκελν ζε εξγαδνκελν.
·
Απαγνξεπεηαη ε απνζεζε θαζε εηδνπο αληηθεηκελσλ πιεζηνλ ησλ ρεηιεσλ ηνπ νξπγκαηνο. Τιηθά εθζθαθήο,
εξγαιεία, πιηθά θιπ. ηνπνζεηνχληαη ζε ειάρηζηε απφζηαζε 0,60 κ. απφ ην ρείινο ηεο εθζθαθήο.
·
Οη αληηζηεξημεηο ζα πξεπεη λα εμερνπλ ηνπ εδαθνπο ηνπιαρηζηνλ 15 εθ. παξερνληαο πξνζηαζηα απφ πησζεηο.
7.7. ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΠΣΧΖ
·
Λνγσ ηεο θπζεο ηνπ εξγνπ δελ είλαη δπλαηε παληα ε ππαξμε δηαηαμεσλ πνπ λα εκπνδηδνπλ ηελ πησζε νπηε ε
ππαξμε δηαηαμεσλ πνπ λα ζπγθξαηνπλ ζηελ πησζε. Γηα ηνπο ινγνπο απηνπο είλαη απαξαηηεηε ε ρξεζηκνπνηεζε εκπεηξνπ
πξνζσπηθνπ.
·
Σα νξπγκαηα ζα ερνπλ θαη απφ ηηο δπν πιεπξεο ηνπο ειεπζεξεο ισξηδεο πιάηνπο ηνπιαρηζηνλ 60 εθαηνζησλ θαηα
ην δπλαηνλ επηπεδεο, ειεπζεξεο απφ πιηθα, εκπνδηα θαη ελ γελεη αληηθεηκελα.
·
Δαλ απαηηεζεη νη εξγαδνκελνη πξεπεη λα είλαη δεκελνη κε ζθνηληα απφ θαηαιιεια ζηαζεξα ζεκεηα.
7.8. ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΟΥΖΜΑΣΑ
·
Οινη νη εξγαδνκελνη θνληα ζε ρσξνπο θπθινθνξηαο κεραλεκαησλ θαη νρεκαησλ ζα θνξνπλ αλαθιαζηηθν γηιεθν ε
ελδπκαηα δσεξνπ ρξσκαηνο θηηξηλνπ ή δσεξνπ πνξηνθαιη ή αιια αλαθιαζηηθα εμαξηεκαηα.
·
Ο εξγνηαμηαθνο ρσξνο ζα δηαρσξηδεηαη απφ ην ππνινηπν ηκεκα ηεο νδνπ ή εγθαξζηεο νδνπο κε θαηαιιειε
πεξηθξαμε θαη πηλαθηδεο.
·
Δαλ απαηηεηηαη ζα ππνβνεζεηηαη ε θπθινθνξηα (κε ηελ ζπκθσλε γλσκε θαη ζπκθσλα κε ηηο εληνιεο ηεο Σξνραηαο)
απφ θαηαιιειν πξνζσπν(ηδηαηηεξα ζε σξεο θπθινθνξηαθεο αηρκεο ή εαλ δελ ππαξρεη γηα νπνηνλδεπνηε ινγν νξαηνηεηα).
7.9. ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ
·
Οπσο πξνβιεπνληαη ζηνλ Καλνληζκν Δζσηεξηθσλ Ζιεθηξηθσλ εγθαηαζηαζεσλ, ηηο ζρεηηθεο ηππνπνηεζεηο ηεο
Γ.Δ.Ζ. , αιινπο ζρεηηθνπο Καλνληζκνπο θαη λνκνπο. Μεηξα αζθαιεηαο πξνβιεπνληαη ζην αξζξν 21 ηνπ Π.Γ. 225/89.
·
Ηδηαηηεξε πξνζνρε ζα δηλεηαη γηα ηελ απνθπγε ειεθηξνπιεμηαο απφ επαθε κε θαισδηα θαηα ηελ εξγαζηα
κεραλεκαησλ θαη απηνθηλεησλ.
7.10. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΔΡΗΜΟΤ
Βιεπε ζρεηηθεο αλαθνξεο ζηνλ θαθειιν αζθαιεηαο θαη πγεηαο'
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7.11 ΔΠΗΚΔΦΔΗ
·
Δπηζθέπηεο ζεσξείηαη θάζε άηνκν ην νπνίν δελ αλήθεη ζην απαζρνινχκελν ζην έξγν πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνιάβνπ ή
ηεο Δπίβιεςεο θαη βξίζθεηαη εληφο ηνπ Δξγνηαμίνπ.
·
Απαγνξεπεηαη ξεηα (εθηνο εαλ ππαξμεη εηδηθε πξνο ηνπην εληνιε ηεο Τπεξεζηαο) ε εηζνδνο ηξηησλ πξνζσπσλ ζην
εξγνηαμην (θαη ν Αλαδνρνο νθεηιεη λα ιαβεη πιεξε εηδηθα κεηξα γηα ηελ απνηξνπε ηεηνησλ γεγνλνησλ) θαη ε δηνξγαλσζε
επηζθεςεσλ ή ππνδνρε επηζθεπησλ.
·
Δαλ ππαξμεη επηζθεςε ζε φινπο ηνπο επηζθέπηεο παξέρεηαη ε απαξαίηεηε ελεκέξσζε γηα ηνπο ελδερφκελνπο
θηλδχλνπο ζηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο ζπλνδεία θξάλνπο ην νπνίν ππνρξενχληαη λα θνξνχλ ζπλερψο θαη θάζε άιιν κεζν
πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. Πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επηζθεπηψλ έρεη ν Δξγνιάβνο εθηφο αλ
απηνί επηζθέπηνληαη/επηζεσξνχλ ηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο κε επζχλε ηεο Δπίβιεςεο.
7.12 ΔΡΓΑΗΔ ΜΔ ΔΚΡΖΚΣΗΚΑ
·
ε νισο εμαηξεηηθε πεξηπησζε πνπ είλαη αλαγθαηα απαηηεηηαη εγγξαθε εγθξηζε ηεο Τπεξεζηαο θαη ησλ αιισλ
αξκνδησλ αξρσλ. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ θαη αηπρεκάησλ απφ
ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ νπσο π.ρ. ειεγρφκελεο εθξήμεηο , ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ γηα ηελ απνκάθξπλζε αηφκσλ θαη
νρεκαησλ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ εθξήμεσλ,ιήςε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα παξαθείκελεο θαηαζθεπέο θαη ηδηνθηεζίεο θιπ.
Οιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηα παξαπάλσ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ν νπνηνο ερεη θαη ηελ απνθιεηζηηθε επζπλε.
·
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα πάξεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηνλ εληφπηζκν ηπρφλ παιαηψλ εθξεθηηθψλ πιψλ θαη λα
αλαθέξεη ακέζσο ην γεγνλφο απηφ ζηελ Τπεξεζία θαη λα εηδνπνηήζεη ηελ αξκφδηα ζηξαηησηηθή αξρή. Ο αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ρσξίο λα δηαηππψζεη θακκηά αληίξξεζε , ζηηο εληνιέο ησλ παξαπάλσ Αξρψλ,ρσξίο λα
δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη θακκηά απαίηεζε γηα απνδεκίσζή ηνπ, γηα ηελ ελδερφκελε αλσκαιία πνπ ζα πξνθιεζεί ζηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ , εθηφο απφ αλάινγε παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ.
·
Οιεο νη ζρεηηθεο κε εθξεθηηθα εξγαζηεο (θαη ε απνζεθεπζε ηνπο) γηλνληαη ζπκθσλα κε ηηο εηδηθεο πξνβιεςεηο ηνπ
Καλνληζκνπ Μεηαιιεπηηθσλ θαη Λαηνκηθσλ εξγαζησλ θαη ησλ εηδηθσλ δηαηαμεσλ πνπ ηζρπνπλ
7.13. ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ
Ο αλαδνρνο ππνρξενπηαη λα παξερεη εθ ησλ πξνηεξσλ νπνπ απαηηεηηαη ζρεηηθα κε εξγαζηεο πνπ πξνθαινπλ ηδηαηηεξεο
θπθινθνξηαθεο αιινησζεηο θαη πξνβιεκαηα ζε ππεξεζηεο ακεζεο επεκβαζεο (π.ρ. Ππξνζβεζηηθε Τπεξεζηα, ΔΚΑΒ). Δίλαη
επηζεο ππνρξεσκελνο λα δηδεη ακεζσο πιεξνθνξηεο πνπ ηνπ δεηνπληαη απφ αξκνδηεο αξρεο.
7.14 ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ
Θα πξεπεη λα αθνινπζνπληαη ηα αλαθεξνκελα ζηνλ θαθειιν αζθαιεηαο θαη πγεηαο (Γηαζσζε, παξνρε πξσησλ βνεζεησλ
θιπ) κε επζπλε, θξνληηδα θαη δαπαλε ηνπ Αλαδνρνπ
7.15 ΥΡΖΗΜΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΦΑΚΔΛΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ
ηνλ θαθειιν αζθαιεηαο θαη πγεηαο νπνπ πεξηγξαθνληαη νη ηδηαηηεξνηεηεο ησλ εξγσλ απνρεηεπζεο θαη δηλνληαη ζρεηηθεο
νδεγηεο ππαξρνπλ ζεκαληηθεο νδεγηεο νη νπνηεο πξεπεη λα αθνινπζνπληαη κε επζπλε, θξνληηδα θαη δαπαλε ηνπ Αλαδνρνπ
θαη θαηα ηελ δηαξθεηα ηεο θαηαζθεπεο ηνπ εξγνπ νπσο γηα Πξνζσπηθν, πξνζηαηεπηηθα ελδπκαηα θαη ελ γελεη αηνκηθν
εμνπιηζκν, νκαδηθν εμνπιηζκν, αηνκηθε θαη νκαδηθε πγηεηλε, ιεηηνπξγηθεο δηαδηθαζηεο εξγαζηαο, επηθηλδπλε αηκνζθαηξα θαη
ηξνπνη κεηξεζεο θαη αληηκεησπηζεο ηεο, κεηξα γηα πιεκκπξεο, αζζελεηεο, γηα ηνλ Ζ/Μ εμνπιηζκν θιπ
8. ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
8.1 ΠΡΟΠΔΛΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ ΚΑΗ ΑΦΑΛΖ ΠΡΟΒΑΖ ΘΔΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ
1. Ζ εηζνδνο θαη ε εμνδνο ζην νξπγκα πξεπεη λα γηλεηαη κε ζηαζεξε θαη αλζεθηηθε θιηκαθα κε εμαζθαιηζκελε ζηεξεσζε
ελαληη αλαηξνπεο, αληηνιηζζεξα δαπεδα, ρεηξνιαβεο αζθαιεηαο θαη πξνζηαηεπηηθε δηαηαμε πνπ λα απνθιεηεηο αλαηξνπε ηνπ
ρξεζηε. Απαγνξεπεηαη ε αλαξξηρεζε ή ε ρξεζηκνπνηεζε ησλ κεραλεκαησλ εθζθαθεο. Οη θιηκαθεο ζα δηαηεξνπληαη ζηελ
ζεζε ηνπο γηα νζν ρξνληθφ δηάζηεκα ππαξρνπλ εξγαδνκελνη εληνο ηνπ νξπγκαηνο. Γηα εξγαζίεο ζε βάζε κεγαιχηεξα ηνπ
1,50 κ. απαηηνχληαη θιίκαθεο ζε απνζηάζεηο φρη κεγαιχηεξεο ησλ 25 κ.
2. Απαγνξεπηαη ε θαζνδνο θαη ε αλνδνο ζην νξπγκα ηνπ πξνζσπηθνπ καδη κε βαξηα θνξηηα .
3. ηηο ελδεδεηγκελεο ζεζεηο πξεπεη λα ππαξρνπλ δηαθξηηεο ζηαζεξεο δηαβαζεηο ή γεθπξσκαηα ηθαλνπ πιαηνπο
πξνζηαηεπκελα κε θηγθιηδσκαηα γηα ηελ δηειεπζε ησλ εξγαδνκελσλ. ε θαζε πεξηπησζε απαγνξεπνληαη ηα αικαηα παλσ
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απφ ην νξπγκα ή ε δηειεπζε απφ καδεξηα θιπ. Σν απην ηζρπεη θαη ζηελ πεξηπησζε δηειεπζεο θνξηησλ. Οη πεδνγεθπξεο ζα
ερνπλ πιαηνο ηνπιαρηζηνλ 50 εθαηνζηα. ε πεξηπησζε θιηζεο κεγαιπηεξεο ησλ 12 κνηξσλ πξεπεη λα ερνπλ βαζκηδεο, ζε
πεξηπησζε δε θιηζεο κεγαιπηεξεο ησλ 30 κνηξσλ ζθαινπαηηα.
8.2 ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΡΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΣΑ ΦΑΔΗ
Γεληθα νη θαζεηο θαηαζθεπεο ηνπ εξγνπ είλαη :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Πποζδιοπιζμόρ ηων ζημείων παπεμβάζεων
Χάπαξη έπγων διαμόπθωζηρ
Καηαζκεςή ηων διαμοπθώζεων
Φςηεύζειρ
Πποζδιοπιζμόρ ηων ζημείων ζήμανζηρ
Καηαζκεςή ζηοισείων ζςζηήμαηορ ζήμανζηρ
Τοποθέηηζη ζήμανζηρ - πληποθόπηζηρ

8.3 ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΠΔΕΧΝ ΚΑΗ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ
Οπσο αλσηεξσ νξηδεηαη
8.4 ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΤΛΗΚΧΝ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΥΡΖΣΧΝ
1. Σα πιηθα ηα νπνηα ν Αλαδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεζεη ζην εξγν θπιαζζνληαη ζε θαηαιιεινπο ρσξνπο πνπ ζα εμεπξεζνπλ θαη
ζα ρξεζηκνπνηεζνπλ κε επζπλε, θξνληηδα θαη δαπαλε ηνπ. ε θακκηα πεξηπησζε δελ ηνπνζεηνπληαη ζε νδνπο ή/θαη
θνηλνρξεζηνπο ρσξνπο.
2. Ζ ελαπνζεζε πιηθσλ ζηνλ ηνπν εθηειεζεο ησλ εξγαζησλ ζα είλαη πεξηνξηζκελε (ηνπηθα θαη ρξνληθα), ν ρσξνο απνζεζεο
απνηειεη κεξνο ηνπ εξγνηαμηνπ θαη πξνζηαηεπηαη αλαινγα θαη ζα γηλεηαη κε ηξνπν πνπ δελ δεκηνπξγεη πξνβιεκαηα
θπθινθνξηαο, αζθαιεηαο πξαλσλ εθζθαθεο (απνζηαζε ηνπιαρηζηνλ 60 εθ ή νζν απαηηεηηαη ), πξνζβαζεο πεξηνηθσλ θιπ.
3. Σα αθαηάιιεια ή πιενλάδνληα πιηθά ζα δηαζηξψλνληαη ζε ρψξν εγθεθξηκκελν απφ ηηο αξκνδηεο Αξρεο. ε θαζε
πεξίπησζε ν αλάδνρνο νθείιεη λα εμεχξεη ρψξνπο απνζέζεσο ηεο Τπεξεζίαο κε αλαιακβαλνχζεο θακκηά απνιπησο
ππνρξέσζε γηα εμεχξεζε ηέηνηνπ ρψξνπ ε/θαη απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ.
4. Tα αρξεζηα πξνηνληα ζα θνξησλνληαη ζε θνξηεγα θαη ζα απνκαθξπλνληαη απφ ηελ ζεζε ηνπ εξγνπ. Σα πξνηφληα
εθζθαθψλ γεληθά αθνκα θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ρξεηάδνληαη γηα ηελ επίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο, ζα
απνκαθξχλνληαη απ'απηφ, κεξηθψο ή νιηθψο, πξνζσξηλψο ή θαη νξηζηηθψο. Ζ πξνζσξηλε ελαπφζεζε ησλ πξνηφλησλ
απηψλ ζα γίλεηαη ζε ρψξνπο θεηκέλνπο ζε νηαλδήπνηε απφζηαζε απν ηνλ ηφπν ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ θαη δηαηηζέκελνπο
πξνο ηνλ ζθνπφ απηφλ, κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ.
8.5 ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΥΧΡΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ - ΔΣΗΑΖ - Α ΒΟΖΘΔΗΧΝ
1.
Λνγσ ηνπ εηδνπο θαη ηεο θπζεσο ηνπ εξγνπ ( ηνπνζεηεζε αγσγσλ ζε νδνπο εληνο θαηνηθεκελεο πεξηνρεο) δελ είλαη
δπλαηε ε δεκηνπξγηα ρσξσλ πγηεηλεο θαη εζηηαζεο ησλ εξγαδνκελσλ.
2.
ε θαζε ζεζε εξγαζηαο ζα ππαξρεη πιεξσο εμνπιηζκελν θαξκαθεην νπσο πξνβιεπεηαη ζην αξζξν 31 ηνπ Π.Γ.
225/89.
3.
Γηα ηελ κεηαθνξα αξξσζησλ, ηξαπκαηησλ θιπ απαηηεηηαη ε κνληκε παξνπζηα θαηαιιεινπ νρεκαηνο .
8.7 ΠΗΝΑΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ
πληζηαηαη ε ρξεζε ησλ πηλαθσλ ειεγρνπ πνπ εθπνλεζε νκαδα εξγαζηαο ηνπ Σ.Δ.Δ
ΠΗΝΑΚΔ
ΠΗΝΑΚΑ 1
Σν χςνο θψλσλ t θαη ε απφζηαζε l κεηαμχ ησλ θψλσλ ζηελ πξννδεπηηθά κεησκέλνπ πιάηνπο ισξίδα θαζνξίδεηαη κε βάζε
ηελ θαηεγνξία ηεο νδνχ.
Οη ηηκέο t θαη l δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1.

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΡΟΜΟΤ

t

13

l

ΔΛΑΥΗΣΟ ΑΡΗΘΜΟ
ΚΧΝΧΝ

ηαρύηεηα
u<50km/h
ηαρύηεηα
50<u<70km/h
ηαρύηεηα
u>70km/h

40 cm

7m

3

50 cm

5m

5

60 cm

3,5 m

7

ΠΗΝΑΚΑ 2
Απαηηήζεηο Δπαλάιεςεο Πηλαθίδσλ ήκαλζεο
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΟΓΟΤ

ΛΧΡΗΓΑ ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΑ
ΜΔΗΧΜΔΝΟΤ ΠΛΑΣΟΤ
35 m

ηαρύηεηα
u<50km/h
ηαρύηεηα
u>50km/h

25 m

ΛΧΡΗΓΑ ΣΑΘΔΡΑ ΜΔΗΧΜΔΝΟΤ
ΠΛΑΣΟΤ
45 m
35 m

ΠΗΝΑΚΑ 3
Μέγηζηεο Απνζηάζεηο κεηαμύ Γηαβάζεσλ Πεδώλ
(ζπκπεξηιακβάλνληαη άιιεο δηαβάζεηο π.ρ. ππόγεηεο, απηνθηλήησλ θ.ι.π)
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ /
ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟΤ
ηαρύηεηα
u<50km/h
ηαρύηεηα
u>50km/h

ΗΓΡΤΜΑΣΑ *

ΔΜΠΟΡΗΚΟ
ΚΔΝΣΡΟ
45 κ.

ΠΤΚΝΖ ΓΟΜΖΖ

ΑΡΑΗΖ ΓΟΜΖΖ

60 κ.

75 κ.

25 κ.

60 κ.

75 κ.

100 κ.

50 κ.

* Δθθιεζίεο , ζρνιεία , γήπεδα θ.ι.π
ΠΗΝΑΚΑ 4
Διάρηζην Πάρνο Διαζκάησλ Κπθινθνξίαο ζε mm
ΜΔΑΗΑ ΟΥΖΜΑΣΑ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΟΥΖΜΑΣΟ/ ΠΛΑΣΟ
ΒΑΡΗΑ ΟΥΖΜΑΣΑ
ΔΚΚΑΦΖ Δ cm
8,0
κέρξη 55
12,5
11,5
κέρξη 70
15
13,0
κέρξη 90
20

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΟΓΟΤ
ηαρύηεηα <50km/h
ισξίδα πξννδεπηηθά
κεησκέλνπ πιάηνπο
ηαρύηεηα >50km/h
ισξίδα πξννδεπηηθά
κεησκέλνπ πιάηνπο
ηαρύηεηα <50km/h
ισξίδα ηαζεξνύ
κεησκέλνπ πιάηνπο
ηαρύηεηα >50km/h
ισξίδα ηαζεξνύ
κεησκέλνπ πιάηνπο

ΠΗΝΑΚΑ 5
Απνζηάζεηο κεηαμύ Φαλώλ Δπηζήκαλζεο Δξγνηαμίνπ
ΣΧΝ ΦΑΝΧΝ Δ ΜΔΣΡΑ
ΜΔΓΗΣΖ ΑΠΟΣΑΖ ΜΔΣΑΞΤ
ΟΓΟ ΜΔ ΚΑΚΟ ΦΧΣΗΜΟ
ΟΓΟ ΜΔ ΚΑΛΟ ΦΧΣΗΜΟ
22
42
37
27

35

30

20

15

45

40

30

25

38

33

23

18

νδόο κε λεζίδα

νδόο ρσξίο
λεζίδα

νδόο κε λεζίδα

14

νδόο ρσξίο λεζίδα

Διάρηζηνο αξηζκφο θαλψλ ζηελ ισξίδα πξννδεπηηθά κεησκέλνπ πιάηνπο ηξείο ή ίζεο απνζηάζεηο ηνπνζεηεκέλνη (αξρή,
κέζε, ηέινο).
ε πεξηνρέο φπνπ ν θσηηζκφο είλαη ειιεηπήο ή θαθφο θαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ, ην βάζνο ησλ εθζθαθψλ
θαη ηελ θίλεζε ηεο πεξηνρήο κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηελ Δπίβιεςε ν θσηηζκφο ηνπ Δξγνηαμίνπ.
Οη πηλαθίδεο ησλ δηαβάζεσλ πεδψλ ζα θσηίδνληαη κε πξνβνιείο 250 Watt νη νπνίνη ζα ηνπνζεηνχληαη πάλσ απφ θάζε
πηλαθίδα.

ΔΘΔΩΡΗΘΔΙ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

ΠΔΡΑΜΑ 28-11-2019

Παπαδοςπάκηρ Κων/νορ
Μησανολόγορ Μησανικόρ ΣΔ

Βεδεπγιωηάκη Δλένη
Υημικόρ Μησανικόρ

Ο ΜΔΛΔΣΗΣΗ
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Β. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΟΤ
1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΦΑΚΔΛΛΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΟΤ
Ο Φαθεινο αζθαιεηαο θαη πγεηαο ηνπ εξγνπ πεξηιάκβαλεη ην κεηξσν ηνπ εξγνπ θαη νδεγηεο θαη ρξεζηκα ζηνηρεηα ζε ζεκαηα
αζθαιεηαο θαη πγεηαο ηα νπνηα ζα πξεπεη λα ιακβαλνληαη ππνςε θαηα ηηο ελδερνκελεο κεηαγελεζηεξεο εξγαζηεο ζε νιε ηελ
δηαξθεηα δσεο ηνπ εξγνπ (ζπληεξεζε, κεηαηξνπε, θαζαξηζκνο θιπ).
Οη νδεγηεο απηεο ζα εθαξκνδνληαη θαη θαηα ηελ θαηαζθεπε ηνπ εξγνπ νηαλ εθηεινπληαη εξγαζηεο ζε πθηζηακκελα δηθηπα.
2. ΜΖΣΡΧΟ ΔΡΓΟΤ
Καηα ηελ θαζε ηεο κειεηεο κεηξσν εξγν ζεσξνπληαη ηα ζρεδηα, νη Σερληθεο Πξνδηαγξαθεο, ε Σερληθε Δθζεζε - Σερληθε
Πεξηγξαθε, ηα ηεπρε ππνινγηζκσλ, θαη θαζε ηερληθν ζηνηρεην ή νδεγηα πεξηιακβαλεηαη ζηα Σεπρε Γεκνπξαηεζεο.
Με ηελ ελαξμε θαη ηελ πξννδν ηεο θαηαζθεπεο νη νπνηεζδεπνηε αιιαγεο ζα ηξνπνπνηνπλ θαη ζα ζπκπιεξσλνπλ αληηζηνηρα
ηα ζηνηρεηα ηνπ Μεηξσνπ θαη ζα ελζσκαησλνληαη ζε απην.
3.ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΗ ΚΡΗΗΜΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ
3.1. ΓΔΝΗΚΑ
Σν αληηθεηκελν ηεο παξνπζαο παξαγξαθνπ επηθεληξσλεηαη ζηνπο θηλδπλνπο πνπ πξνθππηνπλ απφ ηνλ ηδηαηηεξν ραξαθηεξα
ηνπ εξγνπ (εξγαζηα ζε πεξηνξηζκελν ππνγεην ρσξν κε παξνπζηα πγξσλ). Γελ καο απαζρνινπλ δειαδε ζηελ παξνπζα νη
θηλδπλνη θαηα ηελ θαηαζθεπε, αλαθαηαζθεπε θαη ζπληεξεζε απφ εθζθαθεο, ρξεζε κεραλεκαησλ θ.ι.π. πνπ δελ ερνπλ ζρεζε
κε ηελ ηδηαηηεξνηεηα ηεο εξγαζηαο.

3.1.1. ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΑ ΔΡΓΑΗΑ - ΥΡΖΗΜΟΗ ΟΡΟΗ
Ζ ηδηαηηεξνηεηα ηεο εξγαζηαο ζηα δηθηπα απνρεηεπζεο θαη νη θηλδπλνη ζε απηελ πξνθππηεη βαζηθα απφ δπν παξαγνληεο
·

Δίλαη εξγαζηα ζε πεξηνξηζκελν ρσξν
Ο νξνο “πεξηνξηζκελνο ρσξνο” (confined space) ερεη κηα πιαηηα εξκελεηα ζηα πδξαπιηθα εξγα . Μεξηθνη ρσξνη εξγαζηεο
αληαπνθξηλνληαη αλακθηβνισο απνιπηα ζηελ ελλνηα ηνπ πεξηνξηζκελνπ ρσξνπ νπσο δεμακελέο, αγσγνη θ.ι.π.

3.1.2. ΚΗΝΓΤΝΟΗ
Οη θηλδπλνη γηα ηελ πγεηα θαη ηελ αζθαιεηα ησλ εξγαδνκελσλ θαηα ηελ εξγαζηα ερνπλ ζαλ απνηειεζκα
αηπρεκαηα ηα νπνηα ζε κεγαιν βαζκν ζα κπνξνπζαλ λα ερνπλ απνθεπρζεη.
Κπξηαξρεο αηηηεο γηα ηελ εκθαληζε απησλ ησλ θηλδπλσλ είλαη νη εμεο παξαγνληεο:
·
·
·
·

Καθνο ζρεδηαζκνο
Αγλνηα ησλ θηλδπλσλ
Αλεπαξθεο εθπαηδεπζε πξνζσπηθνπ
Διιεηςε πξνζνρεο
Οη θηλδπλνη νη νπνηνη παξακνλεπνπλ ρσξηδνληαη ζηηο εμεο νκαδεο.

·
·

Κηλδπλνη ηξαπκαηηζκσλ
Δκθαληζε κεγαισλ θαη απνηνκσλ παξνρσλ ζην δηθηπν (απφ δεκηέο )
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ζαλαηεθνξα

3.2. ΠΡΟΧΠΗΚΟ
Απαγνξεπεηαη ε θαζ’νηνλδεπνηε ηξνπν απαζρνιεζε πξνζσπηθνπ θαησ ησλ 18 εησλ.
Οη απαζρνινπκελνη ζηηο εξγαζηεο απηεο ρσξηδνληαη ζε δπν θαηεγνξηεο
·

Οζνη απφ ην πξνζσπηθν δελ ππνρξεσλνληαη απφ ηελ θπζε ηεο εξγαζηαο ηνπο λα δνπιεπνπλ ζε πεξηνξηζκελνπο ρσξνπο
(π.ρ. νδεγνη)
ηελ πεξηπησζε απηε δελ απαηηεηηαη ε δηεξεπλεζε ηεο θπζηθεο θαηαζηαζεο ησλ θαη ηεο πγεηαο ησλ πεξαλ εθεηλσλ πνπ
απαηηεηηαη γηα ηελ εθηειεζε ηεο δηθεο ηνπο εξγαζηαο αλ θαη θαιν ζα είλαη λα ππνβαιινληαη εηζη θαη αιιησο ζε ιεπηνκεξε
ηαηξηθε εμεηαζε.

·

Οζνη απφ ην πξνζσπηθν ππνρξεσλνληαη απφ ηελ θπζε ηεο εξγαζηαο ηνπο λα δνπιεπνπλ ζε πεξηνξηζκελνπο ρσξνπο (εληφο
νξχγκαηνο)
Σα αηνκα απηα πξεπεη λα δηαζεηνπλ ηνζν ηα θαηαιιεια θπζηθα πξνζνληα γηα ηελ εξγαζηα ηνπο νζν θαη ηελ ζηνηρεησδε
ηθαλνηεηα λα ζπκκεηερνπλ ζηελ απαηηνπκελε εθπαηδεπζε ηνπο . Οη ηαηξηθεο εμεηαζεηο ζηηο νπνηεο πξεπεη λα ππνβιεζνπλ
πξηλ ηελ ελαξμε ηεο εξγαζηαο ηνπο απαηηεηηαη λα είλαη νρη κνλνλ ιεπηνκεξεηο αιια θαη πξνζαξκνζκελεο ζηελ θπζε ηεο
εξγαζηαο ηελ νπνηαλ πξνθεηηαη λα εθηειεζνπλ. Οη ηαηξηθεο εμεηαζεηο πξεπεη εηεζησο λα επαλαιακβαλνληαη θαη ηα
απνηειεζκαηα ηνπο λα θπιαζζνληαη.

Ζ εθπαηδεπζε πξεπεη λα πεξηιακβαλεη κεηαμπ αιισλ ζηα παξαθαησ
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Καζνξηζκνο θαη αλαιπηηθε ελεκεξσζε γηα ηα θαζεθνληα θαηα ηελ εξγαζηαο ηνπο .
Δλεκεξσζε γηα ηηο ιεηηνπξγηθεο δηαδηθαζηεο εξγαζηαο .
Δλεκεξσζε γηα ηνπο πηζαλνπο θηλδπλνπο, ηνπο βιαπηηθνπο παξαγνληεο θαη ελδερνκελεο επηπησζεηο ζηελ πγεηα ηνπο.
Υεηξηζκνο εξγαιεησλ, κεραλεκαησλ θαη νξγαλσλ εξγαζηαο
Μεηξα αζθαιεηαο θαηα ηελ εθηειεζε ηεο εξγαζηαο
Μεηξα δηαζσζεο, αληηκεησπηζεο εθηαθησλ αλαγθσλ θαη παξνρε Πξσησλ Βνεζεησλ.
Δλεκεξσζε γηα ηελ πθηζηακκελε Ννκνζεζηα θαη ηηο ππνρξεσζεηο ηνπ πξνζσπηθνπ.
Υξεζε Μεζσλ Αηνκηθεο Πξνζηαζηαο ζπκθσλα κε ηελ νδεγηα 89/656/ΔΟΚ
Αηνκηθε θαη Οκαδηθε πγηεηλεο
Ζ Δθπαηδεπηηθε δηαδηθαζηα πξεπεη λα επαλαιακβαλεηαη ζε ηαθηα ρξνληθα δηαζηεκαηα θαη λα ζπκπεξηιακβαλεη

·
·
·

Υξεζε επνπηηθσλ κεζσλ
Αζθεζεηο πξαθηηθεο εθαξκνγεο θαη επη ηνπνπ θαησ απφ πξαγκαηηθεο ζπλζεθεο.
Γηα ηελ ελεκεξσζε ησλ εξγαδνκελσλ θαινλ ζα είλαη λα εθδνζεη ελα κηθξν επρξεζην θαη θπξησο θαηαλνεην εληππν πνπ ζα
πεξηερεη ζπλνπηηθεο αλαθνξεο ζηα παξαπαλσ ζεκεηα.
Γηα ηελ ελεκεξσζε ηνπ πξνζσπηθνπ ζα πξεπεη

·

Να είλαη αλεξηεκελα ζε θαζε εξγνηαμην, αληιηνζηαζην θαη ελ γελεη ρσξν εξγαζηαο θαη ζπγθεληξσζεο ηνπ πξνζσπηθνπ
Οδεγηεο Πξσησλ Βνεζεησλ Σειεθσλα θαη δηεπζπλζεηο πξσηεο αλαγθεο θαζσο θαη ζρεδην αληηκεησπηζεο εθηαθησλ αλαγθσλ.

·

Να ιακβαλνπλ γλσζε νισλ ησλ παξαπαλσ ηα νπνηα πξεπεη λα ηνπο επεμεγνπληαη ζε ηαθηηθεο ζπγθεληξσζεηο γηα ηελ
ελεκεξσζε ηνπο.
Οη παξαθαησ παζεζεηο νη νπνηεο απνθιεηνπλ απαζρνιεζε .









Απσιεηα ζπλεηδεζεο ( ιηπνζπκηεο)
Ηζηνξηθν ζπαζκνπ
Καξδηνπαζεηεο
Τπεξηαζε
Αζζκα, βξνγρηηηδα ε δπζπλνηα θαηα ηελ θνπσζε
Ννζνο ηνπ Meniere - Ηιηγγνο
Κσθσζε
Κιεηζηνθνβηα, λεπξνινγηθεο ε ςπρνινγηθεο παζεζεηο
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νβαξα νξζνπεδηθα πξνβιεκαηα
Παξακνξθσζεηο ε αζελεηεο θαησ αθξσλ πνπ πεξηνξηδνπλ ηελ θηλεηηθνηεηα
Υξνληεο δεξκαηνπαζεηεο
νβαξε κεησζε νξαζεο
Αλνζκηα

3.2.1 ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΔΝΓΤΜΑΣΑ
Γηα ηελ εθηειεζε ησλ εξγαζησλ πξεπεη λα δηαηηζεληαη απφ ηελ Τπεξεζηα θαη λα ρξεζηκνπνηνπληαη απφ απηνπο γηα ηελ
πξνζηαζηα ηεο πγεηαο θαη ηελ απνθπγε αηπρεκαησλ πξνζηαηεπηηθεο ελδπκαζηεο. Ζ ελδπζε απηε πξεπεη λα ηνπο πξνζηαηεπεη
απνηειεζκαηηθα θαη λα απνηειεηηαη ηνπιαρηζηνλ απν:










Φνξκα εξγαζηαο
Γαληηα εξγαζηαο
Διαζηηθα εληζρπκελα ππνδεκαηα (κερξη ηνλ κεξν ε ην γνλαην)
Μαιιηλεο θαιηζεο

O εξγαδνκελνο πξεπεη λα εθπαηδεπηεη λα εξγαδεηαη αλεηα κε ηελ ελδπζε απηε ρσξηο λα βξερεη ην εζσηεξηθν ηεο.
Σα εηδε ελδπζεο πξεπεη λα κπνξνπλ λα απνιπκαλζνπλ θαη λα θαζαξηζηνπλ ρσξηο λα θαηαζηξεθνληαη ακεζσο. Σνπην πξεπεη
λα γηλεηαη κε επηκειεηα θαη ζρνιαζηηθνηεηα κεηα απφ θαζε ρξεζε. Πξεπεη επηζεο ηαθηηθα λα αληηθαζηζηαληαη.
3.2.3. ΑΣΟΜΗΚΖ - ΟΜΑΓΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ
Μεηα ηελ εξγαζηα νη εξγαδνκελνη πξεπεη λα πιελνληαη ζρνιαζηηθα ζε νιν ην ζσκα (ληνπο) θαη ζηελ ρεηξνηεξε πεξηπησζε
ηνπιαρηζηνλ ζην πξνζσπν, ηα ρεξηα θαη ηνπο βξαρηνλεο κε ζαπνπλη θαη δεζην λεξν. πληζηαηαη επηζεο ν πξνζεθηηθνο
θαζαξηζκνο ησλ λπρησλ θαη ην βνπξηζηζκα ηνπο.
Σα παξαπαλσ πξεπεη λα γηλνληαη θαη πξηλ ηελ ιεςε νπνηαδεπνηε ηξνθεο, πνηνπ θαη πξηλ ην θαπληζκα ( νπνπ απην
επηηξεπεηαη).
ηνπο ρσξνπο εξγαζηαο πξεπεη λα απαγνξεπεηαη ζηνπο εξγαδνκελνπο νηαλ ε πξνζηαζηα ηεο πγεηαο ηνπο ην επηβαιιεη λα
ηξσλε, λα πηλνπλ θαη λα θαπληδνπλ.
ε εξγαζηεο καθξαλ ηνπ εξγνηαμηνπ ε ηεο εδξαο ηεο επηρεηξεζεο πξεπεη λα δηλεηαη ε δπλαηνηεηα ζηνπο εξγαδνκελνπο λα
θαζαξηζηνπλ θαη λα αιιαμνπλ κεζα ζηα νρεκαηα κεηαθνξαο εξγαιεησλ θαη εθνδησλ.
Απαξαηηεην ζηνηρεην γηα ηελ νκαδηθε πγηεηλε εηλαη ν ηαθηηθνο θαζαξηζκνο θαη ε ζπληεξεζε ηνζν ησλ εγθαηαζηαζεσλ θαη
ρσξσλ πνπ δηαηηζεληαη ζην πξνζσπηθν νζν θαη ησλ νρεκαησλ, εμνπιηζκνπ θαη εξγαιεησλ.
Δπηζεο πεξαλ ηεο αηνκηθεο θξνληηδαο απν θαζε εξγαδνκελν γηα ηα εηδε ελδπζεο ηα νπνηα ρξεζηκνπνηεη ζα πξεπεη λα
γηλεηαη νξγαλσκελα ζπρλνο θαζαξηζκνο θαη απνιπκαλζε ππνδεκαησλ, θνξκαο εξγαζηαο, ππνδεκαησλ, γαληησλ θαη ζπρλε
αλαλεσζε ηνπο.
3.2.4. ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ
ε νιεο ηηο εξγαζηεο θαη ηδησο ζε δεμακελεο νπνπ εηλαη πηζαλνλ λα δεκηνπξγεζεη επηθηλδπλε αηκνζθαηξα δελ επηηξεπεηαη λα
εξγαδνληαη ιηγνηεξα απν δπν αηνκα. Δθηνο δε ησλ ρσξσλ εξγαζηαο πξεπεη λα βξηζθνληαη θαη αιινη εξγαδνκελνη νη νπνηνη
πξεπεη λα θξαηνπλ επαθε κε ηνπο εξγαδνκελνπο εληνο ησλ ρσξσλ απησλ θαη ζα εηλαη εηνηκνη γηα επεκβαζε δηαζσζεο. Σν
ηδην πξεπεη λα ηζρπεη θαη γηα απνκαθξπζκελνπο ρσξνπο εξγαζηαο.
3.2.5 ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟ- ΟΦΘΑΛΜΧΝ - ΑΚΟΖ
3.2.5.1 Πεξαλ ηνπ αλαγθαηνπ πιπζηκαηνο πνπ πξναλαθεξζεθε κηα θαηαιιειε θξεκα ιαλνιηλεο πξηλ ηελ ελαξμε ηεο
εξγαζηαο θαη κεηα ην πιπζηκν παξερεη πξνζηαζηα θαη εκπνδηδεη ηνπο ηξαπκαηηζκνπο ηνπ δεξκαηνο κεησλνληαο εηζη ηνπο
θηλδπλνπο κνιπλζεο.
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Ηδηαηηεξε θξνληηδα πξεπεη λα δηλεηαη ζην θαζαξηζκα θαη ηελ επηδεζε θαζε ακπρεο, θνςηκαηνο, ηξαπκαηνο θ.ι.π. ηνπ δεξκαηνο
κε πδαηνζηεγαλν επηδεζκν νζν ην δπλαηνλ πην ζπληνκα κεηα ηνλ ηξαπκαηηζκν εηηε απηνο ερεη ζπκβεη θαηα ηελ εξγαζηα εηηε
νρη. Ζ θξνληηδα απηε πξεπεη λα γηλεηαη ρσξηο θαζπζηεξεζε νηαλ ην δεξκα εηλαη πγξν ε κνπζθεκελν.
Δξγαδνκελνο πνπ απνθηα ρξνλην δεξκαηηθν πξνβιεκα πξεπεη λα απνκαθξπλεηαη απν ηελ ζπγθεθξηκκελε εξγαζηα . Καζε
ελαο πνπ ππνθεξεη απν ζνβαξν ηξαπκαηηζκν ρσξηο ζηεγαλν επηδεζκν πξεπεη λα απνκαθξπλεηαη πξνζσξηλα κερξη ηελ
αλαξξσζε ηνπ.
Δαλ παξαζηεη αλαγθε λα δνπιεςεη θαλεηο ρσξηο ηα πξνζηαηεπηηθα γαληηα (εθηειεζε εξγαζησλ κε ζθπξνδεκα ε ηνπβια π.ρ. )
ακεζσο κεηα ζα πξεπεη λα πιελεηαη θαη λα βαδεη εηδηθν αληηζεπηηθν.
3.2.5.2 Σα καηηα πξεπεη λα πξνζηαηεπνληαη απν νπνηαδεπνηε επαθε κε ηα ιπκαηα θαη κε αλαζπκηαζεηο επηθηλδπλσλ νπζησλ
ζε πεξηνξηζκελνπο ρσξνπο. Γελ ζα πξεπεη ηα ρεξηα λα εξρνληαη ζε επαθε κε ηα καηηα θαη ηδηαηηεξα νηαλ απηα πηηζηιηζηνπλ
ε εξεζηζηνπλ δελ πξεπεη λα ηξηβνληαη κε ηα ρεξηα .
ε ηεηνηεο πεξηπησζεηο ν εξγαδνκελνο πξεπεη λα απνκαθξπλεηαη απν ην ζεκεην εξγαζηαο θαη λα ηνπ παξερνληαη νη πξσηεο
βνεζεηεο εαλ δε εηλαη ζνβαξε ε πεξηπησζε λα κεηαθεξεηαη γηα ηαηξηθε θξνληηδα.
ε κεξηθεο πεξηπησζεηο πξεπεη λα παξερνληαη πξνζηαηεπηηθεο δηαηαμεηο γηα ηα καηηα.
3.2.5.3. Σν πξνζσπηθν πνπ απαζρνιεηηαη κπνξεη λα εθηεζεη ζε ππεξβνιηθν ζνξπβν ηνζν δνπιεπνληαο κεζα ζε αγσγνπο θαη
αιινπο πεξηνξηζκελνπο ρσξνπο νζν θαη δηπια ζε γελλεηξηεο , αληιηεο θαη αιια κεραλεκαηα.
ε ηεηνηεο πεξηπησζεηο πξεπεη
·
·

Να πξνβιεπεηαη αθνπζηηθε πξνζηαζηα ηνπ εξγαδνκελνπ
Να γηλεηαη απνπεηξα κεησζεο ηνπ ζνξπβνπ ζηελ πεγε ( ερνκνλσζε )
Οηαλ δελ εηλαη δπλαηε ε κεησζε ηνπ ζνξπβνπ ζηελ πεγε θαη νηαλ ε κέζε αηνκηθε εθζεζε ζηνλ ζνξπβν ππεξβαηλεη ηα 85 - 90
dB(A) πξεπεη λα πξνβιεπεηαη αθνπζηηθε πξνζηαζηα ηνπ εξγαδνκελνπ κε ηελ επηζεκαλζε νηη θνξσληαο απηε ηελ
πξνζηαηεπηηθε δηαηαμε δελ ζα πξεπεη λα εθηηζεηαη ζε αιινπο θηλδπλνπο.

3.3. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Γηα ηελ αζθαιεηα θαη ηελ πγηεηλε ησλ εξγαδνκελσλ ζηα δηθηπα απνρεηεπζεο επηβαιιεηαη πεξαλ ηεο ιεςεο ησλ κεηξσλ
αζθαιεηαο πνπ θαζε θνξα ελδεηθλπληαη λα ππαξρεη θαη λα εθαξκνδεηαη παληα ζε νιεο ηηο εξγαζηεο δηαδηθαζηεο νη νπνηεο
ζηνρεπνπλ ζηελ ειαηησζε θαη εη δπλαηνλ ζηελ εμαιεημε ησλ θηλδπλσλ αιια θαη ζηελ ζσζηε θαη νινθιεξσκελε επηβιεςε θαη
δηνηθεζε νισλ ησλ εξγαζησλ ζηα ζπζηεκαηα απνρεηεπζεο .
Ζ ιεηηνπξγηθε απηε δηαδηθαζηα πξεπεη λα πξνβιεπεηαη θαη λα εθαξκνδεηαη ζε νια ηα ζεκεηα νπνπ πξνεηνηκαδνληαη ε
εθηεινπληαη νη εξγαζηεο δειαδε :






ην Δξγνηαμην
ην ζεκεην εξγαζηαο

θαη ζε νιεο ηηο δηαδηθαζηεο δειαδε :








ηελ δηαδηθαζηα ηεο πξνεηνηκαζηαο ζην Δξγνηαμην
ηελ δηαδηθαζηα ηεο πξνεηνηκαζηαο ζην ζεκεην εξγαζηαο.
Καηα ηελ ιεμε ηεο εξγαζηαο ζην Δξγνηαμην

θαη ζε νιεο ηηο θαηαζηαζεηο δειαδε:








ηελ εξγαζηα ξνπηηλαο
ε πεξηπησζε αηπρεκαηνο
ε πεξηπησζε θαηαζηαζεο αλαγθεο.
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ
Παξαθαησ παξαηηζεηαη ελδεηθηηθα ειαθξσο ηξνπνπνηεκελν κε βαζε ηελ βηβιηνγξαθηα ελα ζρεδην ιεηηνπξγηθεο δηαδηθαζηαο.
Σν ζρεδην απην πξεπεη
·
·

Να πξνζαξκνδεηαη ζηηο εμειημεηο ηεο ηερληθεο θαη ηεο ηερλνινγηαο.
Να ζπδεηεηηαη πεξηνδηθα σζηε λα επηζεκαηλνληαη ειιεηςεηο, αδπλακηεο θαη ιαζε ηνπ θαη λα αλαζεσξεηηαη.

ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ

·
·
·
·
·
·
·
·

Ο επηθεθαιεο αλαζεηεη ηελ εξγαζηα ζην πξνζσπηθν δηλνληαο ζε θαζε ελαλ ηελ ζεζε θαη ηνλ ξνιν ηνπ.
Γηλεηαη ειεγρνο ησλ αξρεησλ γηα ιεςε πιεξνθνξησλ θαη αλεπξεζε ησλ ζρεδησλ.
Δξεπλαηαη εαλ εηλαη γλσζηα ειαηησκαηα ε ηνπηθνη θηλδπλνη
Δξεπλαηαη εαλ επηθεηηαη βξνρνπησζε ε εαλ αλακελνληαη αιια επηθηλδπλα γεγνλνηα κεζα ζηελ εθηαζε ηνπ αγσγνπ εληνο ηνπ
νπνηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεη ε εξγαζηα.
Δλεκεξσλεηαη ην ζπλεξγεην γηα ηελ εξγαζηα θαη ηηο παξαπαλσ πιεξνθνξηεο
Πξαγκαηνπνηεηηαη ειεγρνο πνηνηηθνο θαη πνζνζηηθνο ησλ αηνκηθσλ κεζσλ πξνζηαζηαο, ησλ νκαδηθσλ κεζσλ θαη ηνπ
εμνπιηζκνπ εξγαζηαο θαη δηαζσζεο.
Φνξησλεηαη κε αζθαιεηα ν εμνπιηζκνο θαη ηα εξγαιεηα ζην νρεκα κεηαθνξαο
Διεγρεηαη ε θαιε ιεηηνπξγηα ησλ κεζσλ επηθνηλσληαο ( C.B.)

ΣΟ ΖΜΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

Δπηθνηλσληα κε εξγνηαμην θαη εηδνπνηεζε αθημεο
Δληνπηδνληαη ηα πιεζηεζηεξα ηειεθσλα γηα σξα αλαγθεο θαη γλσζηνπνηνπληαη ζηνπο εξγαδνκελνπο.
βεζηκν ηζηγαξσλ θαη θαζε επηθηλδπλεο θσηηαο θαη θσηηζηηθνπ
Σνπνζεηεζε πξνεηδνπνηεηηθσλ ζεκαησλ ζπκθσλα κε Κ.Ο.Κ. θαη δηαηαμεηο Τ.Π.Δ.ΥΧ.Γ.Δ. ζηα θαηξηα ζεκεηα
Σνπνζεηεζε θξαγκαησλ επηζεκαλζεο γπξσ απν ηα αλνηθηα θξεαηηα.
Αεξηζκνο ηνπ δηθηπνπ.
Διεγρνο γηα αζπλεζηζηεο νζκεο ε αιιε ηδηαηηεξε θαηαζηαζε.
Οπηηθνο ειεγρνο ηεο θαηαζηαζεο ησλ θιηκαθσλ , ησλ ζθαινπαηησλ θ.α. εμαξηεκαησλ θαζνδνπ .
Διεγρνο βαζνπο ξνεο θαη ηαρπηεηαο ξνεο εαλ εηλαη δπλαηνλ.
Διεγρνο αλαληε θαη θαηαληε ηνπ θξεαηηνπ εηζνδνπ εαλ ηα αληηζηνηρα θξεαηηα πξνζθεξνπ αζθαιε νδν δηαθπγεο.
Διεγρνο αηκνζθαηξαο ζε νια ηα επηθηλδπλα ζεκεηα εαλ θξηζεη νηη απαηηεηηαη.
Δαλ ν ειεγρνο δσζεη ελδεημεηο ε ζηνηρεηα επηθηλδπλνηεηαο ηεο αηκνζθαηξαο ζπλερηδεηαη ν αεξηζκνο θαη εθ'νζνλ δελ βειηησζεη
ε θαηαζηαζε ζε πξνθαζνξηζκελν ρξνλν πξεπεη λα ππαξμεη επηθνηλσληα γηα αλαθνξα θαη νδεγηεο κε ηνλ ππεπζπλν ε ηνλ
επηβιεπνληα σζηε λα απνθαζηζηεη εηηε ν κεραληθνο αεξηζκνο εηηε ε αλαβνιε ηεο εξγαζηαο
Σειηθε πξνεηνηκαζηα εμνπιηζκνπ δηαζσζεο.
Σειηθνο ειεγρνο ησλ Μεζσλ Αηνκηθεο Πξνζηαζηαο νισλ ησλ κεισλ ηνπ ζπλεξγεηνπ.
ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ

·
·

Αλαθνξα θαζε κε θαλνληθνπ ζπκβαληνο νπσο ηξαπκαηηζκνο, αζηνρηα εμνπιηζκνπ, παξαηεξεζεηο γηα ηελ εγθαηαζηαζε.
Δθαξκνγε δηαδηθαζησλ πγηεηλεο γηα ην πξνζσπηθν θαη θαζαξηνηεηαοηνπ εμνπιηζκνπ, ησλ κεζσλ αηνκηθεο πξνζηαζηαο θαη
ησλ κεραλεκαησλ.

3.4. ΚΗΝΓΤΝΟΗ
3.4.1. ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟΗ
Οη πεξηζζνηεξνη ηξαπκαηηζκνη ζην δηθηπν θαη ζηα αληιηνζηαζηα ε αιιεο εγθαηαζηαζεηο πξνθαινπληαη απφ
·

Πησζε εμνπιηζκνπ θαη πιηθσλ παλσ ζηνλ εξγαδνκελν
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·
·
·
·
·

Πησζε εξγαδνκελσλ απφ πξνρεηξεο ζθαιεο
Γιηζηξεκα ηνπ εξγαδνκελνπ
Πησζε ζην λεξν
Δκπινθε ζε κεραλεκαηα ε ηξαπκαηηζκνο απφ ιαζνο ιεηηνπξγηα κεραλεκαηνο
Ζιεθηξνπιεμηα

Γηα ηελ απνθπγε ηξαπκαηηζκσλ πξεπεη
·
·
·

Να εθαξκνδνληαη νη ζρεηηθεο νδεγηεο γηα ηελ ελδπζε ηνπ πξνζσπηθνπ
Να ηεξνπληαη ζρνιαζηηθα νη ιεηηνπξγηθεο δηαδηθαζηεο
Να ερνπλ ιεθζεη θαηα ηνλ ζρεδηαζκν ηα θαηαιιεια κεηξα νπσο ζε δηαθνξα ζεκεηα ηνπ παξνληνο ζεκεησλνληαη.

3.4.2. ΠΛΖΜΜΤΡΔ
Κηλδπλνο απφ πιεκκπξα εηλαη δπλαηνλ λα πξνθιεζεη ζπν
·
·
·

Καηαηγηδα θαηα ηελ δηαξθεηα εθηειεζεο ησλ εξγαζησλ θαη πηζαλνλ καθξηα απφ ην ζεκεην εξγαζηαο.
Ογθνο λεξνχ πνπ απειεπζεξσλεηαη απφ αζηνρηα ε αλαμηνπηζηε ιεηηνπξγηα βαιβηδαο ε αιιεο δηαηαμεο.
Σελ αθημε κεγαινπ νγθνπ λεξνχ απφ κε ειεγρνκελεο απφ ηελ Τπεξεζηα πεγεο ρσξηο πξνεηδνπνηεζε (π.ρ. αδεηαζκα
δεμακελσλ, πηζηλσλ θ.α.)

·

Δαλ δελ ερνπλ ηεξεζεη νη παξαπαλσ δηαδηθαζηεο απαγνξεπεηαη ε εηζνδνο θαη εξγαζηα ηνπ πξνζσπηθνπ ζηνπο ρσξνπο
απηνπο. Οκνησο απαγνξεπεηαη ε εηζνδνο θαη εξγαζηα ηνπ πξνζσπηθνπ ζηνπο ρσξνπο απηνπο εαλ δελ επηβεβαησζεη ε ιεμε
ηεο απαγνξεπζεο. Μεηα ηελ ιεμε ησλ εξγαζησλ εηδνπνηνπληαη νη ελδηαθεξνκελνη γηα ηελ ιεμε ησλ εξγαζησλ θαη ηελ αξζε
ησλ απαγνξεπζεσλ.

·

Δθ’νζνλ θαηα ηελ εθηειεζε ησλ εξγαζησλ δηαπηζησζεη μαθληθε θαη ζεκαληηθε αλνδνο ηεο ξνεο ινγσ μαθληθεο βξνρνπησζεο
ε απφ νπνηαδεπνηε άιιε αηηηα ην πξνζσπηθν πξεπεη ακεζσο λα εγθαηαιεηπεη ηνλ ρσξν εξγαζηαο κερξη λα απνθαηαζηεζνπλ
νκαιεο ζπλζεθεο ξνεο.

·

ε πεξηπησζε ελαξμεο βξνρεο ην ζηειερνο επηθαλεηαο νθεηιεη λα πξνεηδνπνηεζεη ακεζα κε ηελ ελαξμε ηεο ηνπο
εξγαδνκελνπο

3.5. ΑΛΛΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ
3.5.1. ΔΞΑΦΑΛΗΖ - ΔΠΗΖΜΑΝΖ ΘΔΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ
·
Γηα ηελ πεξηθξαμε θαη επηζεκαλζε ησλ ζεζεσλ εξγαζηαο θαη ησλ κεραλεκαησλ θαη νρεκαησλ πξεπεη λα
εθαξκνδνληαη ζρνιαζηηθα νη πξνβιεςεηο ησλ εηδηθσλ δηαηαμεσλ ηνπ Κσδηθα Οδηθεο Κπθινθνξηαο θαη ηεο ππνπξγηθεο
απνθαζεο ΒΜ5/30058 Δγθξηζε Πξνηππεο Σερληθεο Πξνδηαγξαθεο εκαλζεσο Δθηεινπκελσλ Δξγσλ ζε νδνπο εληνο
θαηνηθεκελσλ πεξηνρσλ (ΦΔΚ Β 121/23-3-83)
·
Καζε αλνηθην θξεαηην ζα πξεπεη εθ'νζνλ δελ εθηεινπληαη ζε απην εξγαζηεο λα θαιππηεηαη κε εηδηθε εζραξα
εμαζθαιηζκελε απν νξηδνληηεο κεηαθηλεζεηο θαη λα επηζεκαηλεηαη κε πεξηθξαγκα απν νξζνζηαηεο θαη θαγθειια κε εληνλα
επδηαθξηηα ρξσκαηα (αζπξν-θνθθηλν).
·
Πξνεηδνπνηεηηθα ζεκαηα ζα ηνπνζεηνπληαη γηα ηελ εγθαηξε πξνεηδνπνηεζε ηεο θπθινθνξηαο ζε απνζηαζεηο
ηνπιαρηζηνλ 30 κεηξσλ θαη ζπκθσλα κε ηηο ηνπηθεο ζπλζεθεο θαη ηηο δηαηαμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ.
·
Καηα ηελ εηζνδν θαη εξγαζηα ζε βαηνπο αγσγνπο νπνπ ε θιηζε ππεξβαηλεη ην 10% πξεπεη λα ιακβαλνληαη θαη
ηδηαηηεξα κεηξα αζθαιεηαο (πξνζδεζε κε ζθνηλη, εμαξηεζε δηαζσζεο κε γηιεθν θαη ζθνηλη αζθαιεηαο, ηνπνζεηεζε δηθηπσλ
αζθαιεηαο θ.α.).
·
ε πεξηπησζεηο εξγαζηαο εληνο ηνπ αγσγνπ θαη θνληα ζηελ εηζνδν ζηθσλα πξεπεη λα εμαζθαιηδεηαη ε εηζνδνο ηνπ
ζηθσλα ε θαη ζα γηλεηαη ρξεζε εμαξηεζεο δηαζσζεο.
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3.5.2. ΔΛΔΓΥΟ - ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΚΔΤΧΝ - ΟΡΓΑΝΧΝ- ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
Καζε ζπζθεπε, νξγαλν κεηξεζεο θαη εμνπιηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηεηηαη θαη ηδηαηεξα νη ζπζθεπεο ειεγρνπ θαηαιιεινηεηαο
αηκνζθαηξαο πξεπεη ζε ηαθηα ρξνληθα δηαζηεκαηα (π.ρ. αλα κελα) λα ειεγρνληαη ζην θεληξηθν εξγνηαμην εθ’νζνλ ππαξεη
απηε ε δπλαηνηεηα ε ζην εξγαζηεξην ηνπ πξνκεζεπηε.
Τπεπζπλνο γηα ηνλ ειεγρν είλαη ν νξηζζεηο σο δηαρεηξηζηεο ησλ αλσηεξσ εηδσλ ν νπνηνο θαη πξεπεη λα ηεξεη ζρεηηθν
ζεσξεκελν βηβιην Ζκεξνινγηνπ Διεγρσλ κε ιεπηνκεξε ζηνηρεηα νπσο
·
·
·
·
·
·

Σν νλνκα ηνπ ππεπζπλνπ γηα ην εηδνο θαη ην κεξνο πνπ θπιαζζεηαη
Σνλ ηππν, ηνλ αξηζκν, ηελ καξθα ηνπ θαη ην νλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηε .
Πεξηγξαθε ζπληνκε αιια πιεξε ηνπ εμεηαδνκελνπ εηδνπο θαη ησλ ηπρνλ παξειθνκελσλ ηνπ.
Σελ εκεξνκεληα ζπληεξεζεο , επηζεσξεζεο ε δνθηκεο
Σελ θαηαζηαζε ηεο θαη ηπρνλ ειαησκκαηα θαη βιαβεο πνπ δηαπηζησζεθαλ.
Αξηζκεηηθε θαηαγξαθε θαη επηβεβαησζε ηνπ ππαξρνληνο αξηζκνπ.
3.5.3. ΓΔΝΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ

·

Δίλαη απαξαηηεηε ε ιεςε κεηξσλ γηα απξνζθνπηε επηθνηλσληα ηνπ ζηειερνπο επηθαλεηαο κε ηνπο εξγαδνκελνπο εληνο ηνπ
ζθάκκαηνο..

·

Απφ ηελ αθημε ηνπ ζπλεξγεηνπ εσο ηελ ιεςε κεηξσλ αηνκηθεο πγηεηλεο απαγνξεπεηαη ην θαγεην, ην πνην θαη ην θαπληζκα.
3.6. ΜΔΑ ΠΡΟΣΑΗΑ
3.6.1. ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

·
·
·
·
·
·
·
·

Κξαλνο αζθαιεηαο
Αληηεθηδξσηηθε θνξδειια θεθαιηνπ
Φνξκα εξγαζηαο
Γηαηαμε δηαζσζεο ( εηδηθε δσλε ) θαη ζρνηλη πξνζηαζηαο
Γαληηα εξγαζηαο
Διαζηηθα εληζρπκελα ππνδεκαηα (κερξη ηνλ κεξν ε ην γνλαην)
Μαιιηλεο θαιηζεο
Αληηεθξεθηηθνο θαλνο θξαλνπο
Ζ δηαηαμε δηαζσζεο κπνξεη λα είλαη εηηε δσλε αζθαιεηαο ( safety belts) εηηε “γηιεθν” αζθαιεηαο ( safety harnesses).

·

Ζ δσλε αζθαιεηαο πξεπεη λα ρξεζηκνπνηεηηαη κνλνλ νηαλ θξηλεηαη νηη δελ ππαξρεη απνηειεζκαηηθνηεξνο ηξνπνο πξνζηαζηαο
.

·

Σν “γηιεθν” αζθαιεηαο πξεπεη λα επηιεγεηαη πξνζεθηηθα θαζσο ν κνλνο θαηαιιεινο ηππνο γηα ηελ εξγαζηα ζε
πεξηνξηζκελνπο ρσξνπο εηλαη απηνο πνπ επηηξεπεη ηελ αλαζπξζε αλαηζζεηνπ αλζξσπνπ ζε θαηαθνξπθε ζηαζε.
Οινο ν εμνπιηζκνο απηνο πξεπεη λα είλαη αλζεθηηθνο θαη λα αληαπνθξηλεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε απνζηνιε ηνπ ( π.ρ. ε
δηαηαμε δηαζσζεο πξεπεη λα είλαη δπλαηνλ λα θνξεζεη ζε πεξηνξηζκελν ρσξν κε επθνιηα, λα αληερεη ην βαξνο απηνπ πνπ ηελ
θνξαεη, λα θεξεη θξηθνπο γηα ηα ζθνηληα δηαζσζεο θαη λα είλαη απφ θαηαιιειν πιηθν σζηε λα πιελεηαη επθνια)
Οη εξγαδνκελνη πξεπεη λα θεξνπλ ζπλερσο ηνλ παξαπαλσ εμνπιηζκν.
3.6.2. ΜΔΑ ΟΜΑΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

·
·
·
·
·
·
·

θαηαιιεια ζρνηληα δηαζσζεο ( εηδηθεο δηακνξθσζεηο αθξσλ) θαη απια θαζσο θαη βαξνπιθν αλπςσζεο
Αληηεθξεθηηθα θσηηζηηθα νξπρεηνπ θαη ρεηξνο
Καηαιιεια εξγαιεηα (ζπλεζε εξγαιεηα δνπιεηαο, θιεηδηα θαιπκκαησλ θξεαηησλ , εξγαιεηνζεθε ρεηξνο θ.α)
Δμνπιηζκνο ειεγρνπ αηκνζθαηξαο αληηεθξεθηηθνπ ηππνπ
Αλαπλεπζηηθεο ζπζθεπεο εξγαζηαο θαη δηαθπγεο ( πνηε ιηγνηεξεο απν δπν )
πζθεπε επηθνηλσληαο (C.B.)
πζθεπε ηερλεηεο αλαπλνεο
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·
·

Τιηθν πξσησλ βνεζεησλ
Τιηθν ζεκαλζεο θαη αζθαιεηαο νδσλ (θσλνη, εκπνδηα, θσηηζηηθα, πξνεηδνπνηεηηθεο πηλαθηδεο, ζεκαηαθηα θ.α )
Τπαξρνπλ αξθεηα εηδε αλαπλεπζηηθσλ ζπζθεπσλ θαη ζπζθεπσλ ηερλεηεο αλαπλνεο . Ζ επηινγε ηνπο πξεπεη λα γηλεηαη κε
ζρνιαζηηθε αμηνινγεζε θαη ελεκεξσζε απφ αιινπο νκνεηδεηο Οξγαληζκνπο θαη λα ζηεξηδεηαη ζηελ θαηαιιεινηεηα ηνπο ζην
ζπγθεθξηκκελν πεξηβαιινλ εξγαζηαο.
Σα ζθνηληα (απια θαη αζθαιεηαο) δελ ζα πξεπεη ζε θακκηα πεξηπησζε λα ρξεηκνπνηνπληαη γηα αιιεο εθηνο αζθαιεηαο
αλαγθεο.
Υξεζηκνπνηεηαη επηζεο κεξηθεο θνξεο ελαο ηππνο “θνξεηνπ” απφ θαηαιιειν αλζεθηηθν πθαζκα θαη ζε θαηαιιειεο δηαζηαζεηο
εθνδηαζκελνο κε ζθνηλη γηα λα ζπξεηαη ηξαπκαηηζκελνο ε αλαηζζεηνο εξγαδνκελνο επαλσ ζε απην.
3.6.3. ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

·
·
·
·
·
·
·

·
Δηλαη βαζηθν γηα ηελ αζθαιεηα ησλ εξγαδνκελσλ νια ηα νξγαλα, κεραλεκαηα θαη ελ γελεη εμνπιηζκνο πνπ
πξναλαθεξζεθαλ θαζσο θαη ν εμνπιηζκνο δηαζσζεο:
Nα εηλαη επηιεγκελα σζηε λα αληαπνθξηλνληαη ζην εηδηθν απην πεξηβαιινλ εξγαζηαο
Να θξαηνπληαη θαζαξα θαη θαια ζπζθεπαζκελα ζε επθνια αλαγλσξηζηκεο ζπζθεπαζηεο
Να ειεγρνληαη, δνθηκαδνληαη θαη ξπζκηδνληαη ηαθηηθα (αληηγξαθα ησλ ξπζκηζεσλ θαη ησλ δνθηκσλ πξεπεη λα θπιαζζνληαη)
Να ζπληεξνπληαη ηαθηηθα
Να εηλαη γλσζηε ε ιεηηνπξγηα ηνπο ζην πξνζσπηθν
Να εηλαη εππξνζηηα θαη παληα δηαζεζηκα.
Να ππαξρνπλ δηαζεζηκα πεξηθεξεηαθα εμαξηεκαηα θαη κνλαδεο εθεδξεηαο.

3.7 ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
·
Πξεπεη λα ηεξνπληαη κε ζρνιαζηηθνηεηα θαη αθξηβεηα νιεο νη ζρεηηθεο δηαηαμεηο ησλ Διιεληθσλ Καλνληζκσλ.
Αλαθεξνπκε ελδεηθηηθα ηνλ Καλνληζκν Δζσηεξηθσλ Ζιεθηξηθσλ Δγθαηαζηαζεσλ, Καλνληζκνπο Γ.Δ.Ζ. θ.α.). Πξεπεη επηζεο
λα ηεξνπληαη ηα πξνηππα γηα ηελ εγθαηαζηαζε θαη ιεηηνπξγηα ειεθηξηθσλ εγθαηαζηαζεσλ, ζπζθεπσλ θαη κεραλεκαησλ.
·
Γελ επηηξεπεηαη ζε κε εηδηθεπκελν θαη ρσξηο ηελ λνκηκε αδεηα λα εγθαζηζηα, ηξνπνπνηεη ε παξεκβαηλεη κε
νπνηνλδεπνηε ηξνπν ζε ειεθηξηθεο εγθαηαζηαζεηο θαη εμνπιηζκν.
·
Οη εηδηθεο ζπλζεθεο επηβαιινπλ εηδηθε πξνζνρε ζπλερσο θαη ηελ εγθαηαζηαζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνπ
εμνπιηζκνπ ζηεγαλνπ ηππνπ.
·
Πξηλ απφ θαζε εξγαζηα ζπληεξεζεο ε αθνκα θαη ξπζκηζεο ζηελ εγθαηαζηαζε ε ζηνλ εμνπιηζκν απαηηεηηαη λα
πξνβνπκε ζε απνκνλσζε θαη απαγνξεπζε ιεηηνπξγηαο ηνπ εμνπιηζκνπ (θιεηδσκα ρεηξηζηεξησλ, αθαηξεζε αζθαιεησλ
ιεηηνπξγηαο, πξνεηδνπνηεηηθεο πηλαθηδεο θ.α.) Σα ινπθεηα πνπ ηνπνζεηνπληαη ζηα ρεηξηζηεξηα αθαηξνπληαη πξνζσπηθα απφ
ηνπο ρεηξηζηεο κεηα ην πεξαο ηεο εξγαζηαο θαη ηελ απνκαθξπλζε ησλ εξγαιεησλ θαη θαζαξηζκν ηνπ ρσξνπ εξγαζηαο θαη ηα
επηζηξεθνπλ ζηνλ επηθεθαιεο ππεπζπλν γηα ηελ δηαθνπε θαη επαλαιεηηνπξγηα ηεο εγθαηαζηαζεο.
Ζ ηαζε ιεηηνπξγηαο νισλ ησλ ζπζθεπσλ πνπ εξγαδνληαη εληνο ηνπ δηθηπνπ ε ζε πεξηνξηζκελνπο ρσξνπο δελ πξεπεη λα
ππεξβαηλεη ηα 50 V. Aπην ζπλεπαγεηαη ηελ ρξεζε θνξεηεο γελλεηξηαο ε νπνπ ππαξρεη παξνρε ελαιαζζνκελνπ ξεπκαηνο
ελνο κεηαζρεκαηηζηε δηπιεο πεξηειημεσο κε ηελ δεπηεξεπνπζα πεξηειημε γεησκελε εηζη σζηε ε ηαζε βξαρπθπθισζεο λα κελ
ππεξβαηλεη ηα 25 V .
Ο κεηαζρεκαηηζηεο πξεπεη
·
Να ηνπνζεηεηηαη νπσζδεπνηε εθηνο ηνπ δηθηπνπ ε ηνπ νπνηνπδεπνηε πεξηνξηζκελνηπ ρσξνπ εξγαζηαο.
·
Να εηλαη θιεηζηνο κεζα ζε αλζεθηηθν κνλσηηθν πεξηβιεκα.
·
Να είλαη επαξθσο δηαζηαζηνινγεκελνο θαη λα θαηαζθεπαδεηαη κε πιεγκα κεηαμπ θπξηαο θαη δεπηεξεπνπζαο
πεξηειημεο
·
Ζ επαθε γεησζεο λα είλαη ζηγνπξε.
·
Ζ παξνρε ηνπ θπθισκαηνο πξεπεη λα πξνζηαηεπεηαη κε επαξθεηα απφ ππεξθνξησζε ηνπ δηθηπνπ θαη κε θαηαιιειε
αζθαιεηα ε κηθξν δηαθνπηε .
·
Οια ηα κεξε ηνπ ζπκπεξηιακβαλνκελνπ ηνπ θαισδηνπ πξεπεη λα είλαη θαηαιιεια γηα εξγαζηα ζε ρσξν κε πγξαζηα.
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Οιεο νη κπαηαξηεο πξεπεη λα είλαη ζηεγαλνπ θαη αληηεθξεθηηθνπ ηππνπ.
Οη δηαθνπηεο γεληθα πξεπεη λα ηνπνζεηνπληπαη εθηνο δηθηπνπ θαη πεξηνξηζκελσλ ρσξσλ.

3.8. ΑΝΤΦΧΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
·
Γηα ηα αλπςσηηθα κεραλεκαηα γεληθα πξεπεη λα εθαξκνδνληαη ηα πξνβιεπνκελα απφ ην Π.Γ. 1073/81 ΦΔΚ
Α260/81 θαη ηηο αιιεο θεηκελεο δηαηαμεηο Δδσ επηζεκαηλνπκε ηδηαηηεξα ηα εμεο:
·
Σα κεραλνθηλεηα θαη ρεηξνθηλεηα βαξνπιθα πξεπεη λα ερνπλ θξελα θαη αζθαιεηα αλαζηξνθεο πεξηζηξηνθεο
(θαζηαληα), ηα γξαλαδηα ηνπο λα είλαη πξνθπιαγκελα θαη λα θαιππηνληαη νη θνθηεξεο επηθαλεηεο
·
Σα κεραλνθηλεηα βαξνπιθα πξεπεη λα είλαη εθνδηαζκελα κε oδεγν ζπξκαηνζθνηλνπ. Σα ειεπζεξα αθξα αθξαθησλ
θαη πξνεμερνληα πεξηζηξεθνκελα κεξε πξεπεη λα είλαη θαιπκκελα νπσο θαη ηα θηλεηα νξγαλα κεηαδνζεο θηλεζεο θαη νη
ηκαληεο εθ’νζνλ βξηζθνληαη ζε πεξηνρε εξγαζηαο ε θπθινθνξηαο.
·
Σα θαπζαεξηα ησλ θηλνπκελσλ κε κε κεραλεο εζσηεξηθεο θαπζεσο βαξνπιθσλ πξεπεη λα λα απαγνληαη σζηε λα
κελ θηλδπλεπεη απφ απηα ν ρεηξηζηεο θαη νη εξγαδνκελνη ζην δηθηπν.
·
ηα ρεηξνθηλεηα βαξνπιθα ην ζηξνθαιν (καληβεια) πξεπεη νπσζδεπνηε λα εμαζθαιηδεηαη απφ νιηζζεζε ε αζειεη
ηξαβεγκα. Γελ επηηξεπεηαη ζηξνθαιν κε ζηξεπηε ρεηξνιαβε λα ερνπλ ζεζεηο ηξηβεο κεηαμπ ρεηξνιαβεο θαη αμνλα.
·
Σα ζπξκαηνζθνηλα ησλ βαξνπιθσλ πξεπεη λα είλαη γεξα ζηεξεσκελα ζην ηπκπαλν κε ελσηηθεο πιαθεο ε
θιεηδνζθελεο.

3.9 ΓΗΑΧΖ
Καζε ζπλεξγεην πξεπεη λα κπνξεη λα ειζεη ζε επηθνηλσληα αλα παζα ζηηγκε κε ηελ εδξα ηεο επηρεηξεζεο ε ην θεληξηθν
εξγνηαμην ε αθνκα θαη αιιεο Τπεξεζηεο (Ππξνζβεζηηθε, Ννζειεπηηθα Ηδξπκαηα, Αζηπλνκηα, γηαηξνπο δηαθνξσλ ζρεηηθσλ
εηδηθνηεησλ θ.α).
Ζ επηθνηλσληα απηε θαιν ζα εηλαη λα κπνξεη λα πξαγκαηνπνηεηηαη κε αζπξκαηνπο (C.B. θ.ι.π) ε ηνπιαρηζηνλ ηειεθσληθα.
Πξνο ηνπην πξεπεη θαζε ζπλεξγεην λα δηαζεηεη ζε πξσηε δεηεζε πιεξε θαηαινγν κε ηα ηειεθσλα ησλ πξναλαθεξζελησλ
Τπεξεζησλ θαη γηαηξσλ (αθνκα θαη αλ δηαζεηεη C.B.καδη ηνπ)
Ζ ζπζηαζε ππεξεζηαο δηαζσζεο πξεπεη λα ζπκθσλεηηαη κε ηελ Ππξνζβεζηηθε Τπεξεζηα γξαπησο θαη λα θαηαζηξσλνληαη ηα
ζρεηηθα ζρεδηα δξαζεο.
Γηα ηελ εθηειεζε επηρεηξεζεσλ δηαζσζεο πξεπεη λα ππαξρεη εηδηθε εθπαηδεπζε θηαιιεια επηιεγκελνπ κεξνπο ηνπ
πξνζσπηθνπ θαη ηνπιαρηζηνλ δπν απφ θαζε ζπλεξγεην

3.9.1 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑΧΖ
Καζε ζπλεξγεην πνπ δνπιεπεη πξεπεη εθηνο απν ηα ζπλεξγα ηεο δνπιεηαο θαη ηνλ αηνκηθν θαη νκαδηθν εμνπιηζκν πνπ
πξναλαθεξζεθε πξεπεη λα ερεη καδη ηνπ ηα παξαθαησ εθνδηα γηα ηελ πεξηπησζε αλαγθεο δηαζσζεο εξγαδνκελσλ .
·

Ηζρπξν αληηεθξεθηηθνπ ηππνπ θαλν κε κπαηαξηεο ( απαηηεηηαη ειεγρνο ιεηηνπξγηαο θαζεκεξηλα)

·

Φαξκαθεην κε νια ηα απαξαηηεηα γηα ηελ παξνρε Πξσησλ Βνεζεησλ
Ο εμνπιηζκνο θαη ηα θαξκαθα πξεπεη

·
·

λα ειεγρεηαη ηαθηηθνηαηα σζηε λα εηλαη ζε θαηαζηαζε ιεηηνπξγηαο θαη λα κελ ερεη παξειεζεη ε εκεξνκεληα ηζρπνο
λα πξνζηαηεπεηαη απν ηελ ξππαλζε
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·

λα εηλαη γλσζηνο ν ρεηξηζκνο ηνπ θαη ε ρξεζε ηνπ ζε νινπο ηνπο εξγαδνκελνπο νη νπνηνη πξεπεη λα εηλαη εμνηθησκελνη κε ηελ
ρξεζε ηνπ
Ο εμνπιηζκνο δηαζσζεο θαινλ ζα είλαη λα είλαη δηαζεζηκνο γηα θαζε ζπλεξγεην. Δλ θπιαζζεηη ζην Δξγνηαμην ηνηε θαη ε
νκαδα δηαζσζεο πξεπεη λα απνηειεηηαη απφ πξνζσπηθν ηνπ εξγνηαμηνπ.
3.9.2 ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ
πκθσλα κε ζρεηηθε νδεγηα ησλ Δπξσπαηθσλ Κνηλνηεησλ:
·
Ζ αξκνδηα γηα ηε Απνρεηεπζε Τπεξεζηα νθεηιεη λα εμαζθαιηδεη ηελ θαζ'νηνλδεπνηε ζηηγκε παξνρε πξσησλ
βνεζεησλ πεξηιακβαλνκελνπ θαη ηνπ εηδηθα εθπαηδεπκελνπ πξνζσπηθνπ. Πξεπεη λα ιακβαλεη κεηξα γηα ηελ κεηαθνξα ησλ
εξγαδνκελσλ πνπ πθηζηαληαη αηπρεκα ε παξνπζηαδνπλ αηθληδηα αδηαζεζηα πξνθεηκελνπ λα ηνπο παξαζρεζεη ηαηξηθε
βνεζεηα.
·
Τιηθν πξσησλ βνεζεησλ πξεπεη λα ππαξρεη ζε νια ηα κεξε πνπ εηλαη απαξαηηεην ινγσ ησλ ζπλζεθσλ εξγαζηαο.
Σν πιηθν πξεπεη λα ερεη ηελ θαηαιιειε ζεκαλζε θαη λα εηλαη επθνια πξνζηην. Ζ δηεπζπλζε θαη ην ηειεθσλν ηεο Τπεξεζηαο
πξσησλ βνεζεησλ πξεπεη λα επηζεκαηλεηαη επθξηλσο.
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28.

29.
30.
31.
32.

έθδνζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Πάξθνπ Παηξψλ)
χιινγνο Σερληθψλ Δπηζεσξεηψλ Τπ. Δξγαζίαο & χλδεζκνο Αζθάιεηαο Κχπξνπ “Β’ Διιαδνθππξηαθφ
πλέδξην Τγείαο - Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο, ζηα Δξγα”, 30 Απξηιίνπ / 1 Μαΐνπ 1998, Λεπθσζία, Πξαθηηθά 100
ζει.
Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (Οκάδα Δξγαζίαο: Πηζηκίζε Μ. Κνληφο Ν., Παληέθεο Γ.) “ρέδην Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο (ΑΤ) θαη Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ), θαη’ εθαξκνγή ηνπ ΠΓ 305/96”, Δλεκεξσηηθφ Γειηίν
ΣΔΔ 18-5-1998 (ζει. 27-100) θαη 25-5-1998 (ζει. 73 - 80). (Πεξίιεςε, δειηίν 27-2-1996 ζει. 74-78)
ΣΔΔ “Ζ αζθάιηζε θηλδχλσλ κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ”, Γηάιεμε Γ. Κνπηίλα, Αζήλα 22 Ηαλ. 1998
(Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ΣΔΔ 13-4-1998, ζει. 16-22 θαη Σερληθή Δπηζεψξεζε, Μάξηηνο 1998, ζει. 34-39). Δπίζεο,
Πεξηνδηθφ ΚΑΣΑΚΔΤΖ, ηεχρνο Απγ. – επη. 1994, ζει. 42-47.
ΣΔΔ “Ο Μεραληθφο σο Σερληθφο Αζθαιείαο”, Ζκεξίδα 8-6-1995, Αζήλα: ΣΔΔ, Φάθεινο Τιηθψλ (ΔΓ.ΣΔΔ 31-71995 ζει. 8-13).
ΔΛΗΝΤΑΔ “Πξφηππα Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα γηα ηερληθνχο Αζθαιείαο”, Αζήλα 1997, 243 ζει. Καη ΗΔΚΔΜΣΔΔ “Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο Σ.Α.”.
“Γηαξθήο Δξκελεπηηθφο Κψδημ Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο”, 24 ηφκνη, Δθδφηεο ΣΔΥΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ
ΔΛΛΑΓΟ, Κάληγγνο 8 (4νο - 5νο φξνθνο) 106 77 Αζήλα, fax 3818165, ηει. 3301982, 3828686
“Γνκηθή Δλεκέξσζηο” (Γηαξθήο Ννκνζεζία θαη Ννκνινγία), 20 ηφκνη, Δθδφηεο: Γειεγηάλλε 24 θαη
Μπνπκπνπιίλαο, 106 82 Αζήλα, ηει. 8227531, 8216859, 3838344, fax 8210977
Ραπηάξρεο Π. “Παλδέθηεο, Γηαξθήο Κψδηθαο Ννκνζεζίαο”, Τπνπξγείν Πξνεδξίαο, Γεληθή Γηεχζπλζε
Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, Υαξηιάνπ Σξηθνχπε 5, Αζήλα 10678, ηει. 3832146, 3646736, 3803845
“Γειηίν Γνκηθήο Ννκνζεοίαο θαη Ννκνινγίαο”, Μεληαία Δπηζεψξεζηο Γνκηθήο Ννκνζεζίαο (Μακηδάθεο Δ.,
Γαιηάλεο Α.), Αζήλα (ηζ’ ηφκνη έσο ην 1987).
Υαηδεραιθηάο Ε. (ΠΔΓΔΘ) “Γεκφζηα Δξγα”, Αζήλα: Μαθεδνληθέο Δθδφοεηο, 1992 (6ε έθδνζε), 665 ζει. θαη
(7ε) έθδνζε ππφ “ΗΧΝ”, Αζήλα 1994, (ηξεηο ηφκνη).
ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. (Δπηκέιεηα: Ζ. Μπαλνχηζνο θαη Ν. αξαθφπνπινο) “Δγρεηξίδην λνκνζεζίαο Τγηεηλήο θαη
Αοθάιεηαο ηεο εξγαζίαο”, 2 ηφκνη, Αζήλα 1994, 1280 ζει.
Τπ. Δξγαζίαο “Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία”, πιινγηθφο Σφκνο, Αζήλα 1989, 688 ζει.
Τπνπξγείν Δξεπλαο θαη Σερλνινγίαο “Οδεγφο παξνρήο ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ”, Αζήλα : ΤΠΔΣ, 2 ηφκνη,
1985. Δπίζεο, “ελίζρπζε ππνδνκήο εξγαζηεξίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ΑΔΗ/ΣΔΗ θαη Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ”, Ζ’
πλεδξία Δπηηξνπήο ΔΠΔΣ (ΗΗ/3), 6-5-1997.
ΣΔΔ “Με θαηαζηξνθηθνί έιεγρνη”, Πξαθηηθά Ζκεξίδαο ΣΔΔ 10-6-1993, Σερληθά Υξνληθά, ηεχρε 5 θαη 6/94, 126
θαη 119 ζει.
Γθνχηνο Υ. “Δξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ νηθνδφκσλ ζηε ρεξζαία Διιάδα κεηά ην 1800”, Αζήλα 1985, 246 ζει.
Βαιαβαλίδεο Α., αξαθφπνπινο Ν. “Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, πξνβιήκαηα πγηεηλήο-αζθάιεηαο”, Αζήλα:
χγρξνλα ζέκαηα, 1988, 206 ζει.
αξαθφπνπινο Ν. “Πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ζέκαηα πγηεηλήο-αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία”, Πάηξα: Παλεπηζηήκην
Παηξψλ, 1992, 33 ζει.

Γ. ΔΚΓΟΔΗ, ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΟΡΔΧΝ – ΔΝΧΔΧΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Σερληθέο Δθδφζεηο Μ. Γθηνχξδαο, εξγίνπ Παηξηάξρνπ 4, 114 72 Αζήλα, ηει. 3624947,
3630219, fax 3624947
Ννκηθέο Δθδφζεηο άθθνπια, Θεζζαινλίθε,
Tερληθέο Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ
Δθδφζεηο ΣΔΔ, Καξαγεψξγε εξβίαο 4, Αζήλα 102 48, ηει. 3291405, 3254590 έσο 99, fax
3221772.
“ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΣΔΔ”, Δβδνκαδηαίν Γειηίν ηνπ ΣΔΔ, Καξαγεψξγε εξβίαο 4, Αζήλα
102 48, ηει. 3291500-502, 3240262,.
“ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΡΟΝΗΚΑ”, Δπηζηεκνληθή Δθδνζε ΣΔΔ (ζε ηξεηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο), Λέθθα
23-25, Αζήλα 105 62, ηει. 3245491-9, 3245935, fax 3314403
“ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ Καηνηθηψλ θαη Σερληθψλ Δξγσλ”, Γηκεληαία έθδνζε ησλ θαηαζθεπαζηψλ
ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ, Ηδηνθηεζία “ΣΡΟΥΟ”, Εαΐκε 24 - Αζήλα 106 83, ηει. 8235678
- 8233074, fax 8238230
“θηηξην”, Σερληθφ πεξηνδηθφ, ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΖ ΓΟΜΖΖ ΔΠΔ, Αδξηαλνππφιεσο - Δι. Βεληδέινπ
2 - Καιακαξηά Θεζζαινλίθεο 551 33, ηει. (031) 480340, fax 480544,
“ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΟ ΒΖΜΑ”, Γηκεληαία έθδνζε ηεο ΠΔΔΓΔ, Θεκηζηνθιένπο 4 – Αζήλα 106 78,
ηει. 3814735-8, 3838759, fax 3824116
“Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ”, Μεληαία Κνηλή έθδνζε ΠΔΓΜΔΓΔ-ΠΔΓΜΖΔΓΔ – ΠΔΔΓΔ, Αζθιεπηνχ 23,
Αζήλα 106 80, ηει. 3631905 – 3614978, fax 3641402
“ΤΛΖ ΚΑΗ ΚΣΗΡΗΟ”, Πεξηνδηθφ Αξρηηεθηνληθήο θαη Σερλνινγίαο Τιηθψλ, Ηδηνθηεζία:
INTACCORD, Σζηκηζθή 42, Θεζζαινλίθε 546 23, ηει. 031-221743, 271828, fax 241453
“ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΔ”, Πεξηνδηθφ πιιφγνπ Αξρηηεθηφλσλ Γηπισκαηνχρσλ Αλσηάησλ ρνιψλ
(ΑΓΑ) θαη Παλειιήληαο Δλσζεο Αξρηηεθηφλσλ (ΠΔΑ), Βξπζαθίνπ 15 θαη Κιάδνπ, Αζήλα
105 65, ηει. 3215146, fax 3215147
“ΓΔΛΣΗΟ ΠΜΔ”, Γειηίν πιιφγνπ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Διιάδνο, Καιιηξξφεο 89, Αζήλα
11745, ηει. 9238170, fax 9235959
“ΣΔΥΝΗΚΟ ΒΖΜΑ”, Γηκεληαία έθδνζε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηεο Έλσζεο Διιήλσλ
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Σερλνιφγσλ Μεραληθψλ, Μάξλε 44 - Πι. Βάζεο, Αζήλα 104 38, ηει. 5227812, 5227276, fax
5243701
15. “BUILDINGS”, Σεηξακεληαίν πεξηνδηθφ αξρηηεθηνληθήο θαη δφκεζεο, Λεσθ. Βνπιηαγκέλεο 334,
Αγ. Γεκήηξηνο, Αζήλα 173 42, ηει. 9931746, 9938872, 9932550, fax 9936009
16. “ΓΔΛΣΗΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ – ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ”, Γειηίν Παλειιήληνπ πιιφγνπ
Γηπισκαηνχρσλ Μεραλνιφγσλ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ, Αξηζηνλίθνπ 18 θαη Γνξγίνπ, 116
36 Μέηο, Αζήλα, ηει. 9212741, 9212655, fax 9217928

ΠΖΓΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
Γεληθή Γηεχζπλζε πλζεθψλ θαη Τγηεηλήο ηεο Δξγαζίαο, ηει. 3214327, 3214294
α) Γηεχζπλζε πλζεθψλ Δξγαζίαο, Σει. 3214058 fax 3214823
β) Κέληξν Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (ΚΤΑΔ)
Σει. 3214147 fax 3214197 http://www.osh.gr
γ) Δζηηαθφο Πφινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία
Πεηξαηψο 40 - Αζήλα 101 82ηει. 3214092 fax 3214197
http://www.osh.gr
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο-Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ (ΤΠΔΥΧΓΔ)
Ακαιηάδνο 17 - Αζήλα 115 23
Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δξγσλ
Υ. Σξηθνχπε 182 - Αζήλα 101 78, ηει. 6426158, 6435615
α) Γεληθή Γηεχζπλζε πγθνηλσληαθψλ Δξγσλ
Υαξ. Σξηθνχπε 182 - Αζήλα 101 78, ηει. 6435616, 6420359, 6449752, 6430916, 6449113 (fax 643 41 128)
6400550 - 8 (fax 6400559)
5242184 (fax 5249357)
β) Γεληθή Γηεχζπλζε Τδξαπιηθψλ Δξγσλ Φαλαξησηψλ 9 - Αζήλα 101 78
ηει. 6445002 (fax 6445088) – 6424397 (fax 6428085)
γ) Δηδηθέο Τπεξεζίεο Γεκνζίσλ Δξγσλ, ηει. 6444410 (fax 6452753), 6434140 (fax 6427887), 6445347 (fax
6457569), 6400312 (fax 6400311),
6459734 (fax 6459734)
δ) Γηεχζπλζε Οηθνδνκηθψλ θαη Κηηξηνδνκηθψλ Καλνληζκψλ
Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 – Αζήλα 115 26, ηει. 6929903
Τπνπξγείν Αλάπηπμεο
Μηραιαθνπνχινπ 80 - Αζήλα 115 80 ηει. 7482770, 7709816
T.E.E. - Κεληξηθή Γηνίθεζε
Καξαγεψξγε εξβίαο 4, Αζήλα 102 48, ηει. 3254591-9 - fax 3221772
http://www.tee.gr
Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ.)
Ληνζίσλ 143 θαη Θεηξζίνπ 6, Πιαηεία Αηηηθήο, Αζήλα 104 45, ηει. 8200100
e-mail:info@elinyae.gr
http://www.elinyae.gr
Δπξσπατθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Πξνψζεζε ηεο Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο
(HSPro – EU).
http://www.netsmart.gr/hspro/index1.html
Πιεξνθνξηαθφο Υψξνο “Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηα Σερληθά Δξγα”,
© Δξγνλνκία Δ.Π.Δ.
http://147.102.50.75/safe/ie/index.html
ΤΛΛΟΓΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ θαη ΔΡΓΟΛΖΠΣΧΝ Γ.Δ.
Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο
Βαζ. Κσλζηαληίλνπ 48 - 116 35 Αζήλα
ηει. 7230310, 7210386, 7235413, 7211202 - fax 7252223e-mail: helpdesk@iris.ekt.org.gr
http://www.ekt.org.gr
ΑΡΗΑΓΝΖ
Δζληθφ Κέληξν Δξεπλαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ
153 10 Αγ. Παξαζθεπή Αηηηθήο, ηει. 6503000 - fax 6522965
e-mail:info@ariadne-t.gr
http://www.ariadne-t.gr
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ΝΟΜΟΘΔΗΑ

Ο παξαθαησ θαηαινγνο είλαη ελδεηθηηθνο αιια νρη πεξηνξηζηηθνο.
Α. ΒΑΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ
Α/Α

15.
16.

Σίηινο Ννκνζεηήκαηνο
Πεξί θσδηθνπνηήοεσο ησλ πεξί πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ
εξγαηψλ δηαηάμεσλ.
Π.Γ. 22-12-1933
Πεξί αζθαιείαο εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί
θνξεηψλ θιηκάθσλ.
Π.Γ. 14-03-1934
Πεξί πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ ησλ
πάζεο θχζεσο βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ εξγνζηαζίσλ,
εξγαζηεξίσλ θ.ιπ.
Ν. 158/1975
Πεξί εξγαζίαο επί ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ επξηζθνκέλσλ
ππφ ηάζηλ.
Π.Γ. 212/1976
Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ εηο
κεηαθνξηθάο ηαηλίαο θαη πξνσζεηάο ελ γέλεη.
Π.Γ. 17/1978
Πεξί ζπκπιεξψζεσο ηνπ απφ 22/29.12.1933 Π. Γ/ηνο “πεξί
αζθαιείαο εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί
θνξεηψλ θιηκάθσλ“.
Π.Γ. 95/1978
Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο
εξγαζίαο ζπγθνιιήζεσλ.
Π.Γ. 778/1980
Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθψλ
εξγαζηψλ.
Τ.Α. ΒΜ 5/30428/1980 Πεξί εγθξίζεσο πξφηππεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο
ζεκάλζεσο εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο εθηφο
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ.
Π.Γ. 1181/1981
Πεξί θπξψζεσο ηεο ςεθηζζείζεο εηο Γελεχελ ην έηνο 1960 ππ’
αξηζ. 115 Γηεζλνχο πκβάζεσο “πεξί πξνζηαζίαο ησλ
εξγαδνκέλσλ απφ ηαο ηνληηδνχζαο αθηηλνβνιίαο”.
Π.Γ. 1073/1981
Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ εηο
εξγνηάμηα έξγσλ νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ
αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ.
Π.Γ. 329/1983
Σαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε ησλ επηθίλδπλσλ
νπζηψλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο Οδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ
Δ..Κ. 67/548/ΔΟΚ, 69/81/ΔΟΚ, 70/189/ΔΟΚ, 71/141/ΔΟΚ,
73/146/ΔΟΚ, 75/409/ΔΟΚ, 79/831/ΔΟΚ θαη ηεο Δπηηξνπήο
ησλ Δ.Κ. 76/907/ΔΟΚ, 79/370/ΔΟΚ.
Τ.Α. ΒΜ 5/30058/1983 Δγθξηζε Πξφηππεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο εκάλζεσο
Δθηεινπκέλσλ Δξγσλ ζε νδνχο εληφο θαηνηθεκέλσλ
πεξηνρψλ.
Ν. 1396/1983
Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο
νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα.
Ν. 1418/1984
Γεκφζηα Δξγα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ.
Τ.Α. 130646/1984
Ζκεξνιφγην κέηξσλ αζθαιείαο.

17.

Ν. 1430/1984

18.
19.

Τ.Α. ΗΗ5ε/Φ/17402/1984
Ν. 1568/1985

20.

Τ.Α. 56206/1613/1986

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Αξ. Ννκνζεηήκαηνο
Β.Γ. 25-08-1920

ΦΔΚ
200 Α’/05-091920
406 Α’ /29-121933
112 Α’/22-031934
189 A’/08-091975
78 Α’/06-04-1976
3 Α’/12-01-1978

20 Α’/17-02-1978
193Α’/26-08-1980
589Β’/30-06-1980

195 Α’/24-071981
260 Α’/16-091981
118 Α’ θαη 140
Α’/1983

121 Β’/23-031983
126 Α’/15-091983

23 A’/29-02-1984
154 Β’/19-031984
Κχξσζε ηεο 62 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο “πνπ αθνξά ηηο 49 Α’/18-04-1984
δηαηάμεηο αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία” θαη ξχζκηζε
ζεκάησλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κ’ απηή.
931 Β’/31-12Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ.
1984
Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.
Πξνζδηνξηζκφο ηεο ερεηηθήο εθπνκπήο ησλ κεραλεκάησλ θαη
ζπζθεπψλ εξγνηαμίνπ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο
79/113/ΔΟΚ, 81/1051/ΔΟΚ θαη 85/405/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 1978, ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 1981 θαη ηεο
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177 Α’/18-101985
570 Β’/09-091986

21.

Π.Γ. 307/1986

22.

Π.Γ. 70α/1988

23.
24.

Π.Γ. 71/1988
Τ.Α. 7755/160/1988

25.

Π.Γ. 294/1988

26.

Τ.Α. 88555/3293/1988

27.

Τ.Α. 69001/1921/1988

28.

Ν. 1837/1989

29.

Π.Γ. 225/1989

30.

Π.Γ. 31/1990

31.

Π.Γ. 70/1990

32.

Π.Γ. 85/1991

33.

Π.Γ. 157/1992

34.

Ν. 2094/1992

35.

Τ.Α. Β
4373/1205/1993

36.

Π.Γ. 77/1993

37.

38.

Τ.Α.
16440/Φ.10.4/445/199
3
Ν. 2229/1994

39.

Y.A. 378/1994

40.

Π.Γ. 395/1994

11εο Ηνπιίνπ 1985.
Πξνζηαζία ηεο Τγείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε
νξηζκέλνπο ρεκηθνχο παξάγνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εξγαζίαο ηνπο.
Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά
ηελ εξγαζία.
Καλνληζκφο ππξνπξνζηαζίαο ησλ θηηξίσλ.
Λήςε κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο Βηνκεραληθέο Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη απνζήθεο απηψλ θαζψο θαη
απνζήθεο επθιέθησλ θαη εθξεθηηθψλ πιψλ.
Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη
γηαηξνχ εξγαζίαο, επίπεδν γλψζεσλ θαη εηδηθφηεηα ηερληθνχ
αζθάιεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο
ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ. 1568/1985 “Τγηεηλή θαη αζθάιεηα
ησλ εξγαδνκέλσλ”.
Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ
Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α.
Δγθξηζε ηχπνπ ΔΟΚ γηα ηελ νξηαθή ηηκή ζηάζκεο ζνξχβνπ
κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ εξγνηαμίνπ θαη εηδηθφηεξα ησλ
κεραλνθίλεησλ αεξνζπκπηεζηψλ, ησλ ππξγνγεξαλψλ, ησλ
ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ ζπγθφιιεζεο, ησλ
ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ ηζρχνο θαη ησλ θνξεηψλ
ζπζθεπψλ ζξαχζεο ζθπξνδέκαηνο θαη αεξνζθπξψλ.
Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ θαηά ηελ απαζρφιεζε θαη
άιιεο δηαηάμεηο.
Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηα Τπφγεηα Σερληθά Δξγα.
Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε
κεραλεκάησλ εθηέιεζεο Σερληθψλ έξγσλ.
Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ ζε λαππεγηθέο
εξγαζίεο.
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.
Δπέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ θαη
Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ πνπ εθδφζεθαλ κε ηηο
εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ Ν. 1568/85 “Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ” (177/Α) ζην Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α.
Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο.
πκκφξθσζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ 89/686/ΔΟΚ
Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 1989 γηα ηελ
πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ, ζρεηηθά κε
ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο.
Γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο
θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαη ηξνπνπνίεζε θαη
ζπκπιήξσζε ηνπ Π. Γ/ηνο 307/86 (135/Α) ζε ζπκκφξθσζε
πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 88/642/ΔΟΚ.
Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά
ζπλαξκνινγνχκελσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή
θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ ζθαισζηψλ.
Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Ν. 1418/1984 θαη άιιεο
δηαηάμεηο.
Δπηθίλδπλεο νπζίεο, ηαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε
απηψλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 67/548/ΔΟΚ φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε
ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο
θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία
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135 Α’/29-081986
31 Α’/17-02-1988
32 Α’/17-02-1988
241 Β’/22-041988
138 Α’/21-061988

721 Β’/04-101988
751 Β’/18-101988

85 Α’/23-03-1989
106 Α’/02-051989
11 Α’/05-02-1990
31 Α’/14-03-1990
38 Α’/18-03-1991

74 Α’/12-05-1992

182 Α’/25-111992
187 Β’/23-031993

34 Α’/18-03-1993

756 Β’/28-091993
138 Α’/31-081994
705 Β’/20-091994

220 Α’/19-121994

41.

Π.Γ. 396/1994

42.

Π.Γ. 397/1994

43.

Π.Γ. 399/1994

44.

Π.Γ. 105/1995

45.

Π.Γ. 186/1995

46.

Π.Γ. 16/1996

47.

Π.Γ. 17/1996

48.

Π.Γ. 18/1996

49.

Π.Γ. 305/1996

50.

Π.Γ. 174/1997

51.

Π.Γ. 175/1997

52.

Π.Γ. 176/1997

53.

Π.Γ. 177/1997

54.

Π.Γ. 62/1998

89/655/ΔΟΚ.
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.
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ
ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν
ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρψξα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/269/ΔΟΚ.
Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά
ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ
90/394/ΔΟΚ.
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη
πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία
92/58/ΔΟΚ.
Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ
ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ
εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ
90/679/ΔΟΚ θαη 93/383/ΔΟΚ.
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο
εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/ΔΟΚ.
Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο
νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ.
Σξνπνπνίεζε Π.Γ. 377/1993 ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο ζε
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ 93/44/ΔΟΚ
θαη 93/68/ΔΟΚ.
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα
εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ.
Σξνπνπνίεζε π.δ. 186/1995 “Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ
απφ θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε
βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε
ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ 90/679/ΔΟΚ θαη 93/383/ΔΟΚ”
(97/Α) ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 95/30/ΔΚ.
Σξνπνπνίεζε π.δ. 70α/1988 “Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ
πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία” (31/Α) ζε
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/85/ΔΟΚ.
Mέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο θαηά ηελ
εξγαζία ησλ εγθχσλ, ιερψλσλ θαη γαινπρνπζψλ
εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/85/EOK.
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο, ηεο
αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο εμνξπθηηθέο
δηα γεσηξήζεσλ βηνκεραλίεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία
92/91/ΔΟΚ.
Μέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ θαηά ηελ εξγαζία, ζε
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 94/33/ΔΚ.

220 Α’/19-121994

221 Α’/19-121994

221 Α’/19-121994

67 Α’/10-04-1995

97 Α’/30-5-1995

10 Α’/18-01-1996
11 Α’/18-01-1996

12 Α’/18-01-1996

212 Α’/29-081996
150 Α’/15-7-1997

150 Α’/15-7-1997

150 Α’/15-7-1997

150 Α’/15-7-1997

67 Α’/26-3-1998

Β. ΠΗΝΑΚΑ ΔΓΚΤΚΛΗΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΧΝ
Α/Α
1.

2.

Σίηινο
Δγθχθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 778/1980
Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ
νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ (ΦΔΚ 193Α’ /26-08-1980)
Δγθχθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 1073/1981
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Αξηζκόο Δγθπθιίνπ
131120/10-10-1980
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
ΓΔΝΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΔΡΓΑΗΑ
Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ
131081/29-09-1981

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ εηο
εξγνηάμηα έξγσλ νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ
αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ (ΦΔΚ 260 Α’/16-091981)
Δγθχθιηνο Δθαξκνγήο Ν. 1396/1983
Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο
ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα (ΦΔΚ 126
Α’/15-09-1983)
Δγθχθιηνο Δθαξκνγήο Τ.Α. 130646/1984
Ζκεξνιφγην κέηξσλ αζθαιείαο (ΦΔΚ 154 Β’/19-03-1984)
Δγθχθιηνο Δθαξκνγήο Ν. 1430/1984
Κχξσζε ηεο 62 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο “πνπ
αθνξά ηηο δηαηάμεηο αοθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή
βηνκεραλία” θαη ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ άκεζε
ζρέζε κ’ απηή (ΦΔΚ 49 Α’/18-04-1984)
Δγθχθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 225/1989
Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηα Τπφγεηα Σερληθά Δξγα (ΦΔΚ
106 Α’/02-05-1989)
Δγθχθιηνο Δθαξκνγήο Τ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993
Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά
ζπλαξκνινγνχκελσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ
αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ ζθαισζηψλ
(ΦΔΚ 756 Β’/28-09-1993)
Δγθχθιηνο
Αληηκεηψπηζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαηά ην ζέξνο

Δγθχθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 397/1994
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ
ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ πνπ ζπλεπάγεηαη
θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρψξα ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ
πκβνπιίνπ 90/269/ΔΟΚ. (ΦΔΚ 221 Α’/19-12-1994)
Δγθχθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 105/1995
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο
ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία
92/58/ΔΟΚ. (ΦΔΚ 67 Α’/10-04-1995)

11.

Δγθχθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 16/1996
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο
ρψξνπο εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία
89/654/ΔΟΚ (ΦΔΚ 10 Α’/18-01-1996)

12.

Δγθχθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 17/1996
Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο
νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ (ΦΔΚ 11 Α’/18-011996)
Δγθχθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 305/1996
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά
εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ
(ΦΔΚ 212 Α’/29-08-1996)

13.
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130236/15-02-1982
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
ΓΔΝΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΔΡΓΑΗΑ
Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ
132625/Γεθέκβξηνο 1983
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ
130891/08-05-1984
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ
131307/08-06-1984
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ

130528/23-05-1989
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ
130210/04-06-1997
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
130329/03-07-1995
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
130405/16-08-1995
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
130409/18-08-1995
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
130532/31-07-1996
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
130297/15-07-1996
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
130159/07-05-1997
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ

Γ. ΟΓΖΓΗΔ ΣΖ ΔΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΔ ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΑ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ
Α
/
Α
1
.

ΣΗΣΛΟ ΟΓΖΓΗΑ

80/1107/E
EC

Πεξί πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο
πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλέπεηα εθζέζεψο ηνπο, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, ζε ρεκηθά, θπζηθά ή βηνινγηθά
κέζα.
Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο
πνπ νθείινληαη ζηελ έθζεζή ηνπο ζηνλ ακίαλην θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο.
Πεξί πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο
πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζεψο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εξγαζίαο ζην ζφξπβν.
Σξνπνπνηεηηθή ηεο 80/1107/ΔΟΚ, πεξί πξνζηαζίαο ησλ
εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδνληαη
ζπλέπεηα εθζέζεψο ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, ζε
ρεκηθά, θπζηθά ή βηνινγηθά κέζα.
ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ
θαηά ηελ εξγαζία.
ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο γηα
ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα.
ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο
γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο
εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο.
ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο
γηα ηελ ρξήζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο
πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία.
ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο
γηα ην ρεηξσλαθηηθφ ρεηξηζκφ θνξηίσλ φπνπ ππάξρεη
ηδηαίηεξνο θηλδχλνπο βιάβεο ηεο ξάρεο θαη νζθπτθήο ρψξαο.
Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο
παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία.
ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο
πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε βηνινγηθνχο
παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία.
Σξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 83/477/ΔΟΚ γηα ηνλ ακίαλην.

Ν. 1568/1985

πκπιήξσζε ησλ κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζην λα
πξνάγνπλ ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο θαηά
ηελ εξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζρέζε εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή κε ζρέζε πξφζθαηξεο εξγαζίαο.
ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο
πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά εξγνηάμηα.
ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε
αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία.
Πεξί ησλ ειαρίζησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο
πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηηο εμνξπθηηθέο δηα γεσηξήζεσλ βηνκεραλίεο.
Πεξί ησλ ειαρίζησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο
πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηηο ππαίζξηεο ή ππφγεηεο εμνξπθηηθέο βηνκεραλίεο.
(πξνζεζκία 3.12.94, ζην άξζξν 10 πξνζεζκία 3.12.2001)
Σξνπνπνηεηηθή ηεο νδεγίαο 90/679/ΔΟΚ (Βηνινγηθνί
παξάγνληεο).
ρεηηθά κε νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ
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Π.Γ. 70α/1988

Π.Γ. 85/1991

Π.Γ. 77/1993

Π.Γ. 17/1996

Π.Γ. 16/1996
Π.Γ. 395/1994

Π.Γ. 396/1994

Π.Γ. 397/1994

Π.Γ. 399/1994

Π.Γ. 186/1995

Π.Γ. 175/1997

Π.Γ. 305/1996
Π.Γ. 105/1995
Π.Γ. 177/1997

Τ.Α.
ΑΠΓ7/Α/Φ1/14080/7
32/1996
Π.Γ. 186/1995
Ν. 2639/1998 θαη
Π.Γ. ππφ έθδνζε

9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4

95/30/EK
94/33/EEC
95/63/EK
97/42/EK

98/24/EK

εξγαζίαο.
Γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν ηεο νδεγίαο
90/679/ΔΟΚ (Βηνινγηθνί παξάγνληεο).
Πεξί πξνζεγγίζεσο ηεο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ
φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ.
Σξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 89/655/ΔΟΚ γηα ηνλ εμνπιηζκφ
εξγαζίαο.
ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο
παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία.
Πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά
ηελ εξγαζία απφ θηλδχλνπο νθεηιφκελνπο ζε ρεκηθνχο
παξάγνληεο.

Π.Γ 174/1997
Π.Γ 62/1998
Π.Γ ππφ έθδνζε
Π.Γ ππφ έθδνζε

ην ζηάδην εζληθήο
δηαβνχιεπζεο
(ΤΑΔ)

Γ. ΤΜΒΑΔΗ ΚΑΗ ΤΣΑΔΗ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΔΡΓΑΗΑ (ILO) ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΖΝ
ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΣΗΣΛΟ
χκβαζε γηα Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηηο Καηαζθεπέο, 1988 Νν. 167
χζηαζε γηα Απαηηήζεηο Αζθαιείαο (θηίξηα), 1937 Νν. 53
χκβαζε γηα ηνλ Λεπθφ Μφιπβδν (ρξψκαηα), 1921 Νν. 13
χκβαζε γηα ηνλ Ακίαλην, 1986 Νν. 162
χζηαζε γηα ηνλ Ακίαλην, 1986 Νν. 172
χκβαζε γηα ηα Υεκηθά, 1990 Νν. 170
χζηαζε γηα ηα Υεκηθά, 1990 Νν. 177
χκβαζε γηα ηνλ Δπαγγεικαηηθφ Καξθίλν, 1974 Νν. 139
χζηαζε γηα ηνλ Δπαγγεικαηηθφ Καξθίλν, 1974 Νν. 147
χκβαζε γηα ην Μέγηζην Μεηαθεξφκελν Φνξηίν, 1967 Νν. 127
χζηαζε γηα ην Μέγηζην Μεηαθεξφκελν Φνξηίν, 1967 Νν. 128

ηα αλσηεξσ πξνζηηζεληαη σο ππνρξεσηηθσο εθαξκνζηκα νια ηα ελ ηζρπεη λνκηθα θεηκελα νπσο εγθπθιηνη,
νδεγηεο θιπ. ε πεξηπησζε θαηα ηελ νπνηαλ θαπνην απφ ηα αλσηεξσ λνκνζεηεκαηα αληηθαηαζηαζεη απφ
λεσηεξν ηζρπεη ζαθσο ε λεσηεξε εθδνζε ηνπ αθνκα θαη εαλ δελ αληηθαηαζηαζεθε ζην παξνλ ηεπρνο.
ε εηδηθα ζεκαηα πνπ δελ πξνβιεπνληαη απφ ηελ Διιεληθε Ννκνζεζηα ζα πξεπεη λα εθαξκνδνληαη εγθπξνη
δηεζλεηο θαλνληζκνη πξνιεςεο αηπρεκαησλ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ [Η]: ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΡΗΚΧΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ












Θφξπβνο
Υεκηθνί Παξάγνληεο
Δθξεθηηθέο Ύιεο
Ππξθαγηά
Ζιεθηξηθφ Ρεχκα
Μεραληθφο Δμνπιηζκφο
Γηαθίλεζε Φνξηίσλ
Δθζθαθέο
Δξγαζίεο κε Ηθξηψκαηα
θπξνδεηήζεηο

ΘΟΡΤΒΟ
Ζ πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ είλαη αξθεηά επαηζζεηνπνηεκέλε ελάληηα ζε ρεκηθνχο θηλδχλνπο, φρη φκσο θαη ζηνπο θηλδχλνπο
απφ ην ζφξπβν. Καη φκσο, ν ππέξκεηξνο ζφξπβνο κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηα επαίζζεηα θχηηαξα ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ απηηνχ
ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ε αθνπζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ λα εμνκνησζεί κε απηή ελφο ππεξήιηθα πνιχ πξηλ ν πξψηνο
αγγίμεη ηε ζχληαμε. Δίλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί φηη νπνηαδήπνηε ππέξκεηξε έθζεζε ζε ζφξπβν έρεη θαηαζηξεπηηθέο θαη κε
αλαζηξέςηκεο ζπλέπεηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε κείσζε ηεο αθνήο πέξαλ ελφο νξίνπ, ζεσξείηαη θαη λνκηθά, επαγγεικαηηθή
αζζέλεηα.
εκεία πξνζνρήο
·
Ο ζφξπβνο πάλσ απφ 85 dB(A) είλαη επηθίλδπλνο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο αθνήο.
·
Ο ζφξπβνο κέζσλ θαη πςειψλ ζπρλνηήησλ (2-5 Khz) είλαη ν πιένλ επηθίλδπλνο γηα ηελ αθνή.
·
Πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ θξνπζηηθφ ζφξπβν (κε έκθαζε ζηνλ κε αλακελφκελν).
·
Αχμεζε ηνπ ζνξχβνπ θαηά 3 dB(A) ζπλεπάγεηαη δηπιαζηαζκφ ηεο ερεηηθήο πίεζεο, άξα θαη ηεο βιαπηηθφηεηάο ηνπ.
·
Ο ρξφλνο έθζεζεο ζηνλ ζφξπβν είλαη αλάινγνο ηνπ βιαπηηθνχ ηνπ απνηειέζκαηνο.
·
Ο ζφξπβνο απνηειεί αίηην ή ζπλαίηην ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αηπρεκάησλ.
·
Ζ ζπλερήο έθζεζε ζε ζφξπβν πξνθαιεί ςπρνινγηθή έληαζε θαη επεξεάδεη ηηο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ
νξγαληζκνχ.
·
Ζ πξνζνρή πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ εθηίκεζε ηεο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζφξπβν πεξηζζφηεξν, απφ ηνλ
ζφξπβν απηφλ θαζ’ εαπηφλ.
·
Σα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο θαηά ηνπ ζνξχβνπ απνηεινχλ ηε ιηγφηεξν επηζπκεηή ιχζε θαη δελ πξέπεη λα
επηιέγνληαη γηα ζπλερή πξνζηαζία (έθζεζε ζε νθηάσξε βάζε).
Πεγή:

Tν αλσηέξσ θείκελν απνηειεί ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Παθέην "Αζθάιεηα θαη Τγεία
ζηα Σερληθά Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997

ΥΖΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ
ηνπο δηάθνξνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο γίλεηαη δηαθίλεζε θαη ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ. Απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο
απφ 1.000.000 ρεκηθέο νπζίεο, απφ ηηο νπνίεο νη 40.000 έσο 50.000 είλαη ελ δπλάκεη επηθίλδπλεο νπζίεο γηα ηελ πγεία θαη
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη γηα ην πεξηβάιινλ. Δλ ηνχηνηο, νη ρεκηθέο νπζίεο ζε κεγάιν βαζκφ παχνπλ λα
απνηεινχλ απεηιή, αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ζσζηέο κέζνδνη εξγαζίαο θαη ηα θαηάιιεια κέζα θαη κέηξα πξνζηαζίαο.
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Οξηζκέλα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα εξγνηάμηα ησλ ηερληθψλ έξγσλ, φπσο ηα δηαιπηηθά, ηα ρξψκαηα, ηα βεξλίθηα,
ε πίζζα, ν αθξφο πνιπνπξαηζάλεο θ.ά., δελ παχνπλ λα είλαη επηθίλδπλα αλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ρξφληα ηψξα.
εκεία πξνζνρήο
·
Οξηζκέλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη ελ δπλάκεη επηθίλδπλεο γηα ηνλ ρξήζηε.
·
Πάλσ ζε θάζε δνρείν πνπ πεξηέρεη κηα ρεκηθή νπζία, πξέπεη λα ππάξρνπλ νη εηηθέηεο αζθαιείαο γηα ηελ
πιεξνθφξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ.
·
Κάζε ρεκηθή νπζία εθηφο απφ ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε θάξηα ρεκηθήο
αζθαιείαο, φπνπ πεξηέρνληαη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο, ζπκπηψκαηα, κέηξα πξφιεςεο
θαη αληηκεηψπηζεο.
·
Ζ παξνρή ησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, είλαη ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε ελψ ε ρξήζε
ηνπο, είλαη ππνρξέσζε ησλ εξγαδνκέλσλ.
·
Οη ζπζθεπαζίεο ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ πξέπεη λα ειέγρνληαη σο πξφο ηε δηαξξνή.
·
Καηά ηελ απνζήθεπζε ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη ηα εχθιεθηα πιηθά.
·
ε θάζε εξγαζηαθφ ρψξν πξέπεη λα είλαη γλσζηφ ην είδνο ηεο ζθφλεο θαη ε ζπγθέληξσζή ηεο, γηα λα είλαη δπλαηή ε
κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ.

Πεγή:

Tν αλσηέξσ θείκελν απνηειεί ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Παθέην "Αζθάιεηα θαη Τγεία
ζηα Σερληθά Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997

ΔΚΡΖΚΣΗΚΔ ΤΛΔ
Οη εθξεθηηθέο χιεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ζηα ηερληθά έξγα, θπξίσο γηα ηελ εμφξπμε πεηξσκάησλ θαηά ηηο
ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ησλ ηερληθψλ έξγσλ. Οη εξγαζίεο κε εθξεθηηθέο χιεο απαηηνχλ απζηεξά κέηξα αζθαιείαο ζε φιεο
ηηο θάζεηο ηνπο, γηα ηελ απνθπγή αλεπηζχκεηεο έθξεμεο.
εκεία πξνζνρήο
·
Σα εθξεθηηθά πξέπεη λα ηα ρεηξίδνληαη κφλνλ αδεηνχρνη γνκσηέο-ππξνδφηεο.
·
Οη εθξεθηηθέο χιεο πξέπεη λα θέξνπλ ζηε ζπζθεπαζία ζήκαλζε.
·
Σα θαςχιηα θαη νη εθξεθηηθέο χιεο πξέπεη λα κεηαθέξνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη μερσξηζηά.
·
Οη απνζήθεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ηεο λνκνζεζίαο θαη γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ηνπο
απαηηείηαη εηδηθή άδεηα.
·
Καηά ηε γφκσζε ησλ δηαηξεκάησλ πξέπεη λα είλαη παξφληεο κφλνλ ν αδεηνχρνο γνκσηήο-ππξνδφηεο θαη ν
εμνπζηνδνηεκέλνο βνεζφο ηνπ.
·
Πξηλ ηελ ππξνδφηεζε πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζζεί ε κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο νπνηνπδήπνηε αηφκνπ ζηελ
πεξηνρή ηεο έθξεμεο.
·
Απαγνξεχεηαη ε άκεζε πξνζέγγηζε θαη νπνηαδήπνηε εξγαζία κεηά ηελ ππξνδφηεζε, πξηλ ηνλ έιεγρν απφ ηνλ
αδεηνχρν γνκσηή-ππξνδφηε.

Πεγή:

Tν αλσηέξσ θείκελν απνηειεί ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Παθέην "Αζθάιεηα θαη
Τγεία ζηα Σερληθά Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997

ΠΤΡΚΑΓΗΑ
Ο θίλδπλνο πξφθιεζεο ππξθαγηάο είλαη ππαξθηφο ζηα ηερληθά έξγα. Ζ πηζαλφηεηα ηνπ ζπκβάληνο θαη ε ζνβαξφηεηα ηνπ
θηλδχλνπ, είλαη ζπλάξηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ηνπ εξγνηαμίνπ θαη πνηθίινπλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ έξγνπ.
Με δεδνκέλε ηε κε κεδεληθή πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο ππξθαγηάο αθελφο θαη ηα αλεμέιεγθηα ελδερνκέλσο απνηέιεζκαηά ηεο
(νιηθή θαηαζηξνθή εγθαηάζηαζεο, εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ ή/θαη ζάλαηνο αλζξψπσλ), νθείινπλ νη Δξγνδφηεο (Αλάδνρνη ή
Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ) λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα θαηά πεξίπησζε κέηξα γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο ππξθαγηάο
(πξνιεπηηθά κέηξα) θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο (θαηαζηαιηηθά κέηξα).
εκεία πξνζνρήο
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·
Ζ πξφιεςε ππεξέρεη ηεο θαηαζηνιήο.
·
Σα απηφκαηα ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο/ππξφζβεζεο (εθφζνλ πξνβιέπνληαη) πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη θαη
ελεξγνπνηνχληαη κε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ θαη φρη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ.
·
Πξέπεη λα ππάξρνπλ ππξνζβεζηηθά κέζα γηα θάζε ηχπν ππξθαγηάο.
·
Οη νδνί δηαθπγήο πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη θαη λα παξακέλνπλ πάληα θαζαξνί θαη ειεχζεξνη εκπνδίσλ.
·
Ζ απνζήθεπζε εχθιεθησλ πιηθψλ (αεξίσλ ή πγξψλ) πξέπεη λα γίλεηαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο.
·
Πξέπεη λα ππάξρεη δηαζέζηκν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζηελ ππξαζθάιεηα, ζε φιεο ηηο βάξδηεο
·
Οια ηα κεραλήκαηα θαη νρήκαηα πξέπεη λα θέξνπλ θαηάιιειν ππξνζβεζηήξα.
·
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θιφγαο ρσξίο έγθξηζε.
·
Πξέπεη λα ππάξρνπλ δψλεο ππξαζθάιεηαο ζε δαζηθέο ή θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο.
·
Απαγνξεχνληαη νη θσηηέο γηα ζέξκαλζε ηνπ πξνζσπηθνχ.
·
Γηαθφςηε ηελ ηάζε ζε πεξίπησζε ειεθηξηθήο ππξθαγηάο.
·
Απαγνξεχνληαη νη άδεηνη ππξνζβεζηήξεο ζηα ππξνζβεζηηθά ζεκεία.

Πεγή:

Tν αλσηέξσ θείκελν απνηειεί ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Παθέην "Αζθάιεηα θαη Τγεία
ζηα Σερληθά Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997

ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΡΔΤΜΑ
Σν ειεθηξηθφ ξεχκα παξνπζηάδεη πνιινχο θαη κεγάιεο ζνβαξφηεηαο θηλδχλνπο, ηδηαίηεξα ζηα εξγνηάμηα ηερληθψλ έξγσλ,
φπνπ νη εγθαηαζηάζεηο είλαη πξνζσξηλέο, βξίζθνληαη θαηά θαλφλα ζηελ χπαηζξν θαη ην πξνζσπηθφ δελ έρεη ηελ θαηάιιειε
εθπαίδεπζε.
εκεία πξνζνρήο
·
Σν ειεθηξηθφ ξεχκα παξνπζηάδεη πνιινχο θηλδχλνπο γηα αηπρήκαηα. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά, έθξεμε, αιιά
θαη αλαπεξία, αθφκε θαη ζάλαην.
·
Μέηξα αζθαιείαο είλαη ε ρξήζε ρακειήο ηάζεο (42 V), ε κνλσηηθή ζέζε, ε γείσζε θαη ν δηαθφπηεο δηαθπγήο.
·
Οη εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ελέξγεηαο πξέπεη λα έρνπλ θαιή γείσζε, λα έρνπλ ηελ ζσζηή ζέζε ζην εξγνηάμην θαη ηα
ζηνηρεία ηνπο λα ηεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ ην έδαθνο.
·
Οη θίλδπλνη απφ ηα ειεθηξηθά δίθηπα πνηθίινπλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ δηθηχνπ (ελαέξην, ππφγεην ή βνεζεηηθφ).
·
Οη πίλαθεο δηαλνκήο θαη ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα είλαη ζηεγαλνχ ηχπνπ κε δπλαηφηεηα αζθάιηζεο, λα είλαη
γεησκέλνη, λα έρνπλ δηαθφπηε δηαθπγήο θαη λα ζπληεξνχληαη ηαθηηθά.
·
Οη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινχληαη αθνχ πξψηα έρεη ειεγρζεί ν πηζαλφο θίλδπλνο απφ δίθηπα ηεο
ΓΔΖ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ζέζε ηνπ έξγνπ.
·
Οη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη θνληά ζε δίθηπα ηεο ΓΔΖ πξέπεη λα γίλνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, αθνχ ν θίλδπλνο
γηα πηζαλφ αηχρεκα ιφγσ επαθήο ή πξνζέγγηζεο κε ην δίθηπν είλαη κεγάινο.
·
Σα θσηηζηηθά ζεκεία θαζψο θαη νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα πξέπεη λα παξέρνπλ πξνζηαζία απφ
πηζαλή ειεθηξνπιεμία.
Πεγή:

Tν αλσηέξσ θείκελν απνηειεί ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Παθέην "Αζθάιεηα θαη Τγεία
ζηα Σερληθά Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997

ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη εθηέιεζεο ησλ ηερληθψλ έξγσλ εγθαηαιείπνληαη θαη ε εθκεράληζε ησλ έξγσλ πξνρσξεί κε γνξγά
βήκαηα, έρνληαο ήδε πξνζεγγίζεη έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηα κεγάια ηδησηηθά θαη δεκφζηα ηερληθά έξγα.
Οη πκβάζεηο εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα αλαθέξνπλ σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηε δηάζεζε ηνπ
απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ. Ο εμνπιηζκφο πνηθίιεη αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ, ην
κέγεζφο ηνπο θαη ηελ ηδηαίηεξε δπζθνιία ηνπο (ηνπηθέο ζπλζήθεο), κε εμαίξεζε ηνλ ηππηθφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο απαηηείηαη γηα
ηε κεηαθνξά πιηθψλ θαη πξνζσπηθνχ -ν νπνίνο επίζεο πνηθίιεη.
Οη κεραλέο εθεπξέζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα. Γπζηπρψο ε θαθή ρξήζε, ν αθαηάιιεινο
ρεηξηζκφο θαη ε πιεκκειήο ζπληήξεζε ζε ζπλδπαζκφ κε εμσγελείο παξάγνληεο σο πξφο ην κεράλεκα θαη ην ρεηξηζηή,
γίλνληαη αηηία αηπρεκάησλ.
εκεία πξνζνρήο
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·
Eλα κεράλεκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλνλ γηα ηελ εξγαζία(εο) πνπ έρεη θαηαζθεπαζζεί.
·
Απαγνξεχεηαη ε ππεξθφξησζε κεραλήκαηνο.
·
Μφλνλ αδεηνχρνη ρεηξηζηέο επηηξέπεηαη λα ρεηξίδνληαη ηα κεραλήκαηα.
·
Ζ άδεηα ησλ ρεηξηζηψλ πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ.
·
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ ζε άζθαιην.
·
Ζ ζπληήξεζε θαη ε ηήξεζε θαξηέιαο (βηβιίνπ) ζπληήξεζεο γηα θάζε κεράλεκα είλαη ππνρξεσηηθή.
·
Απαγνξεχνληαη νη απηνζρεδηαζκνί ζηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο.
·
Οια ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ππξνζβεζηήξα θαη θαξκαθείν.
·
Οια ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ θαιψο.
·
Ο εμνπιηζκφο ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα αλαγξάθεη ην θνξηίν αλχςσζεο.
·
Πηζηνπνηεηηθφ αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο απαηηείηαη γηα φινπο ηνπο γεξαλνχο.
·
Ζ ζέζε ηνπ κεραλήκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη επηζθαιήο γηα ην ίδην θαη γηα ηξίηνπο.
·
Οια ηα ΜΔ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη πηλαθίδα “ΜΔ”.
·
Ζ θαξφηζα ησλ απηνθίλεησλ θνξηεγψλ πξέπεη λα είλαη ζθεπαζκέλε φηαλ κεηαθέξεηαη άκκνο ή 3Α.
·
Ζ επηζεψξεζε ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη.
·
Δηδηθά κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ιφγσ ελαέξησλ αγσγψλ ελέξγεηαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ.
·
Πξνζνρή ζηα ππφγεηα δίθηπα θαηά ηελ εθζθαθή ηάθξσλ.
·
Ο εμνπιηζκφο αλχςσζεο (ζακπάληα, ηκάληεο, ζπξκαηφζρνηλα) πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Ζ επηζεψξεζή
ηνπ είλαη ππνρξεσηηθή πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπ.
Πεγή:

Tν αλσηέξσ θείκελν απνηειεί ζρεηηθφ απφζπαοκα απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Παθέην "Αζθάιεηα θαη
Τγεία ζηα Σερληθά Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997

ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΦΟΡΣΗΧΝ
Ζ αλχςσζε θαη ε κεηαθνξά θνξηίσλ ζηα εξγνηάμηα θαηά θαλφλα γίλνληαη κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ (γεξαλνί, παιάγθα,
βαξνχιθα θιπ), ελ ηνχηνηο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ γίλνληαη ρεηξσλαθηηθά. Οη ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο
(αλχςσζε, κεηαθνξά, έιμε, ψζεζε ή απφζεζε θνξηίσλ), έρνπλ σο ζπλήζεηο ζπλέπεηεο:
·
Κφπσζε ησλ εξγαδνκέλσλ.
·
Καηαπφλεζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ησλ εξγαδνκέλσλ.
·
Αηπρήκαηα.
·
Καζπζηέξεζε ηεο παξαγσγήο.
Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαηά ηε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ, αξθεί λα αλαθεξζεί φηη ζηε Μ.
Βξεηαλία ην 12,5% ησλ εξγαηηθψλ ηξαπκαηηζκψλ νθείιεηαη ζηελ ππεξπξνζπάζεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Απφ απηνχο ηνπο
ηξαπκαηηζκνχο, ην 74% πξνθιήζεθε θπξίσο απφ αλχςσζε θνξηίσλ, ελψ σο ζπλέπεηα απηψλ ην 61% ησλ εξγαδνκέλσλ
παξνπζίαζε ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ κέζε.
Ζ ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ θάλεη ηελ εξγαζία πην εχθνιε θαη πην απνδνηηθή, παξφιν πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί
λα πξνθιεζνχλ αηπρήκαηα, φπσο φηαλ ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο δελ είλαη θαιή ή φηαλ δελ ηεξνχληαη νη θαλφλεο
αζθαιείαο θαηά ηε ρξήζε ηνπ.
εκεία πξνζνρήο
·
Ζ δηαθίλεζε θνξηίσλ κε κεραληθά κέζα πξέπεη λα πξνηηκάηαη ζε ζρέζε κε ηελ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ,
φπνπ είλαη εθηθηή.
·
Απαξαίηεηε είλαη ε εθ ηνπ λφκνπ πξφιεςε ησλ πηζαλψλ αηπρεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ θαηά ηελ εξγαζία.
Πξέπεη λα ππάξρεη φκσο θαη πξνιεπηηθφο ζρεδηαζκφο θαλφλσλ απφ ηνλ εξγνδφηε γηα ηελ απνθπγή ηπραίσλ ζπκβάλησλ,
φπσο θαη θαηάιιειε νξγάλσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
·
Πξέπεη λα ηεξνχληαη νη βαζηθνί θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ησλ κεραληθψλ κέζσλ
(ζπζθεπέο αλχςσζεο, νρήκαηα, ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θηι).
·
Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε πξνιεπηηθά κέηξα αζθαιείαο γηα ηε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη ηπρφλ κειινληηθά αηπρήκαηα.
Πεγή:

Tν αλσηέξσ θείκελν απνηειεί ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Παθέην "Αζθάιεηα θαη
Τγεία ζηα Σερληθά Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997
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ΔΚΚΑΦΔ
ηα πεξηζζφηεξα ηερληθά έξγα απαηηνχληαη εξγαζίεο εθζθαθψλ. Οη ζπλδεφκελνη θίλδπλνη κε ηηο εξγαζίεο εθζθαθψλ είλαη
ζεκαληηθνί, αξθεί λα ζεκεησζεί φηη ε ππνρψξεζε ελφο κφλνλ θπβηθνχ κέηξνπ εδάθνπο αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζε 1,2 - 1,5
ηφλνπο βάξνο.
εκεία πξνζνρήο
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Πξηλ ηελ εθζθαθή απαηηείηαη έξεπλα ηνπ εδάθνπο.
Πξηλ ηελ εθζθαθή απαηηείηαη έξεπλα ησλ ππνγείσλ δηθηχσλ.
Ζ αληηζηήξημε πξέπεη (αλ απαηηείηαη) λα ηνπνζεηείηαη έγθαηξα.
Οη εθζθαθέο πξέπεη λα πεξηθξάζζνληαη θαηάιιεια θαη πιήξσο.
Δμνδνη απφ ηηο εθζθαθέο (πρ ζθάιεο), πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε απνζηάζεηο κηθξφηεξεο ησλ 24m κεηαμχ ηνπο.
Ο θσηηζκφο θαη ν αεξηζκφο βαζέσλ ηάθξσλ πξέπεη λα ειέγρεηαη.
Απαηηείηαη έιεγρνο ησλ εθζθαθψλ κεηά απφ θάζε βξνρφπησζε.
Απαγνξεχνληαη απνζέζεηο πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 60cm απφ ην ρείινο ηνπ πξαλνχο.
Κακία εθζθαθή δελ είλαη αζθαιήο.
Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ζε ηάθξνπο φηαλ έρνπλ πιεκκπξίζεη.
Δπηβάιιεηαη πξφβιεςε απνξξνήο νκβξίσλ.
Απαηηείηαη αληηζηήξημε φισλ ησλ θαζέησλ ζηνηρείσλ ή κεηάζεζή ηνπο, φπνπ θηλδπλεχνπλ απφ ηελ εθζθαθή.
Απαηηείηαη αζθαιήο γεθχξσζε ηάθξσλ γηα ηε δηέιεπζε νρεκάησλ θαη πεδψλ.
Απαγνξεχεηαη ε ππνζθαθή κεραλεκάησλ
Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ζην πφδη ηνπ πξαλνχο βαζηψλ εθζθαθψλ, αλ δελ ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα.
Ζ πεξίθξαμε ησλ εθζθαθψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε θαηάιιειε απφζηαζε απφ ην ρείινο ηνπ πξαλνχο.

Πεγή:

Tν αλσηέξσ θείκελν απνηειεί ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Παθέην "Αζθάιεηα θαη
Τγεία ζηα Σερληθά Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997

ΔΡΓΑΗΔ ΜΔ ΗΚΡΗΧΜΑΣΑ
Σα ηθξηψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε χςνο ζηα ηερληθά έξγα. Οη ζνβαξνί θίλδπλνη πνπ ελέρνπλ νη
εξγαζίεο απηέο απαηηνχλ ηελ ηήξεζε απζηεξψλ θαλφλσλ αζθαιείαο. Σν είδνο ηνπ ηθξηψκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε
πεξίπησζε, εμαξηάηαη θχξηα απφ ην χςνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.
εκεία πξνζνρήο
·
Αλάινγα κε ην χςνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην θαηάιιειν ηθξίσκα.
·
Γηα ηα ζηαζεξά ηθξηψκαηα ζπληάζζεηαη ππεχζπλε δήισζε, κεηά απφ έιεγρν θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, απφ
ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή, ε νπνία θαηαηίζεηαη ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο.
·
Σα κεηαιιηθά ηθξηψκαηα πξέπεη λα θέξνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ θαη λα ζπλαξκνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
·
Ζ ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ
πξνζσπηθφ.
·
Σα ηθξηψκαηα δελ πξέπεη λα απνζπλαξκνινγνχληαη ελ κέξεη θαηά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ.
·
Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά θαη θαιά ζπληεξεκέλα.
·
Σα ηθξηψκαηα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη κε αζθαιή ηξφπν ζην έδαθνο.
·
Σα ζηαζεξά ηθξηψκαηα πξέπεη λα δέλνληαη κε αζθαιή ηξφπν ζηελ νηθνδνκή.
·
Σα δάπεδα εξγαζίαο πξέπεη λα έρνπλ πιάηνο ην ειάρηζηνλ 60cm θαη λα απνηεινχληαη απφ ηξία καδέξηα.
·
Σα δάπεδα ησλ ηθξησκάησλ δελ πξέπεη λα ππεξθνξηψλνληαη.
·
Ζ ζχλδεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεη ε λνκνζεζία.
·
Πξέπεη λα ππάξρνπλ νπσζδήπνηε ρηαζηί αληεξίδεο.
·
Πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε δάπεδν εξγαζίαο θνππαζηή (ζε χςνο 1m), παξάιιειε ζαλίδα ζην κεζνδηάζηεκα θαη
ζσξάθην (ζνβαηεπί).
Πεγή:

Tν αλσηέξσ θείκελν απνηειεί ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Παθέην "Αζθάιεηα θαη
Τγεία ζηα Σερληθά Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997
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ΚΤΡΟΓΔΣΖΔΗ
ε φια ζρεδφλ ηα ηερληθά έξγα ππάξρνπλ εξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο, είηε απηέο είλαη έλαο ηνίρνο αληηζηήξημεο είηε ν θέξσλ
νξγαληζκφο ελφο θηηξίνπ. Οη εξγαζίεο απηέο, είλαη εθείλεο πνπ απφ ηε θχζε ηνπο νξγαλψλνπλ ηελ κνξθή ηνπ εξγνηαμίνπ.
Πξφθεηηαη δειαδή γηα εθείλεο ηηο θηηξηαθέο θαηαζθεπέο, φπσο γηα παξάδεηγκα, κηα θιίκαθα, πνπ δεκηνπξγνχλ πξνζβάζεηο ζηα
δηάθνξα επίπεδα εξγαζηψλ.
ηηο εξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ, νη νπνίνη εξγάδνληαη ππφ ηελ
θαζνδήγεζε εηδηθεπκέλσλ ηερληηψλ, γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά θξηζηκφηεξε ηελ αζθάιεηα ζηηο εξγαζίεο απηέο.
εκεία πξνζνρήο
·
Ο μπιφηππνο είλαη κηα πξφρεηξε θαηαζθεπή θαη ε ππεξθφξησζή ηνπ ηνπηθά, εγθπκνλεί θηλδχλνπο θαηάξξεπζεο.
·
Σα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηηο εξγαζίεο θαινππψκαηνο νη εξγαδφκελνη,
εθηφο ηνπ θξάλνπο, πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια επηιεγκέλα γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηα άλσ θαη θάησ άθξα.
·
Καηά ηε θνξηνεθθφξησζε ηνπ νπιηζκνχ γηα ην ζηδέξσκα, πξέπεη λα απαγνξεχεηαη ε δηέιεπζε νπνηνπδήπνηε θάησ
απφ ηα αλπςσκέλα θνξηία.
·
Σα θηλνχκελα κέξε ησλ κεραλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θνπή ή θάκςε ηνπ νπιηζκνχ, πξέπεη λα θέξνπλ ηνπο
θαηάιιεινπο πξνθπιαθηήξεο γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ.
·
Καηά ηηο εξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο δελ πξέπεη λα κεηαθηλείηαη θαλείο, θάησ ή θνληά ζηνλ μπιφηππν.
·
Σα πηηζηιίζκαηα απφ λσπφ ζθπξφδεκα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη γξήγνξα απφ ηα ζεκεία δηέιεπζεο ησλ πεδψλ,
γηα λα κελ πξνθιεζνχλ αηπρήκαηα.

Πεγή:

Tν αλσηέξσ θείκελν απνηειεί ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Παθέην "Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηα
Σερληθά Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ [ΗΗ]: ΥΡΖΗΜΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ

ΟΓΖΓΗΑ 1. ΑΦΑΛΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΦΟΡΣΗΧΝ
1.1

Οδεγίεο γηα Αζθαιή Αλχςσζε Φνξηίσλ

Ζ αλχςσζε θνξηίσλ είλαη κία ηδηαίηεξα επηθίλδπλε εξγαζία θαη απφ ηηο ζπρλφηεξεο αηηίεο πξφθιεζεο αηπρεκάησλ. Γηα απηφ,
εθάξκνζε ηηο παξαθάησ νδεγίεο:
1. Διεγμε εάλ νη αξηάλεο πνπ ρξεζηκνπνηείο (ζπξκαηφζρνηλα, αιπζίδεο, θαζθηέο ή ζρνηληά) είλαη ζε θαιή
θαηάζηαζε θαη φηη ν γάληδνο δηαζέηεη αζθάιεηα. Αλ δηαπηζηψζεηο θζνξέο ή θάπνην ειάηησκα αλάθεξέ ην
ακέζσο ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ ψζηε λα αληηθαηαζηαζεί.
2. Γεληθά λα απνθεχγεηο λα ρξεζηκνπνηείο αξηάλεο απφ ηλψδεο ζρνηλί γηαηί ε αληνρή ηνπ πνηθίιεη ζεκαληηθά,
αλάινγα κε ην πιηθφ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν.
3. Αλ δηαπηζηψζεηο φηη ν ρεηξηζηήο ηνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο δελ είλαη θάηνρνο αδείαο, ή αληηιεθζείο φηη ν
ρεηξηζηήο δελ βξίζθεηαη ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε ιφγσ θαηαλάισοεο νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ρξήζεο
θαξκάθσλ ή θάπνηνπ εκθαλνχο πξνβιήκαηνο πγείαο αλάθεξέ ην ακέζσο ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ.
4. Μελ ρξεζηκνπνηείο απηνζρεδηαζκνχο θαηά ηελ πξφζδεζε ηνπ θνξηίνπ φπσο ζπξκαηφζρνηλα, ζρνηληά ή
αιπζίδεο πνπ έρνπλ δεζεί θφκπν γηα λα θνληχλνπλ, αιιά θαηάιιεια λαπηηθά θιεηδηά.
5. Δάλ αλαξηάο θάπνην θνξηίν πνπ απνηειείηαη απφ επί κέξνπο ηκήκαηα θξφληηζε λα είλαη δεκέλα ζσζηά θαη
αζθαιηζκέλα γηα λα απνθχγεηο ηελ πηψζε ηνπο απφ ηπραία θίλεζε. Να δεηάο πάληα απφ ηνλ πξντζηάκελν
ζνπ λα ειέγρεη ηελ αλάξηεζε.
6. Να ρξεζηκνπνηείο γάληηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ ζνπ απφ αηρκεξέο γσλίεο ηνπ θνξηίνπ ή απφ
ζξαπζκέλα ζχξκαηα ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ.
7. Καηά ηελ αλάξηεζε θνξηίνπ κε ζρνηληά ή θαζθηέο λα θξνληίδεηο πξηλ ηελ ρξήζε ηνπο λα κελ είλαη ζηξηκκέλα.
8. Ζ αξηάλε πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηε βάζε ηνπ αγθίζηξνπ θαη φρη ζηε κχηε ηνπ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε
αθνχζηα κεηαηφπηζε ηνπ θνξηίνπ θαηά ηελ αλχςσζε.
9. Σα θνξηία πξέπεη λα αλπςψλνληαη πάληα θαηαθφξπθα.
10. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε επαθή κε δηαθηλνχκελν θνξηίν, πξηλ απηφ εδξαζζεί θαη αθηλεηνπνηεζεί κε
αζθάιεηα ζην ρψξν κεηαθνξάο ηνπ. Να ρξεζηκνπνηείο “αέξεδεο” (2 ζρνηληά) γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θνξηίνπ
θαηά ηελ αλχςσζε θαη ηελ κεηαθίλεζή ηνπ
11. Με ζηέθεζαη θάησ απφ αλπςσκέλν θνξηίν θαη θξφληηδε πάληα λα ζε βιέπεη ν ρεηξηζηήο.
12. Αλ ν ρεηξηζηήο δελ έρεη θαιή νξαηφηεηα ζε θάπνην ηκήκα ηεο δηαδξνκήο ηνπ θνξηίνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ
εξγαζίαο πξέπεη λα ππάξρεη έκπεηξνο θνπκαληαδφξνο γηα λα ηνλ θαζνδεγήζεη. Καλέλαο, εθηφο απφ
πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ θαηάιιειε εκπεηξία θαη εθπαίδεπζε δελ πξέπεη λα θάλεη ζήκαηα θαζνδήγεζεο
ζηνπο ρεηξηζηέο αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ.
13. Να απνθεχγεηο λα εξγάδεζαη ή λα θηλείζαη κέζα ζηελ αθηίλα δξάζεο ηνπ γεξαλνχ.
14. Οη εξγαζίεο πξέπεη λα δηαθφπηνληαη εάλ ππάξρνπλ αληίμνεο ζπλζήθεο, φπσο δπλαηφο άλεκνο, θαθή
νξαηφηεηα, βξνρή θ.ιπ.
15. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ζην πξνζσπηθφ λα κεηαθηλείηαη αλαξηεκέλν ζε ζπξκαηφζρνηλα, άγθηζηξα, θάδνπο,
πεξφλεο, κπνχκεο ή πάλσ ζε θνξηία.

1.2

Οδεγίεο γηα Αζθαιή Υεηξσλαθηηθή Γηαθίλεζε Φνξηίσλ

Ζ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ είλαη απφ ηηο ζπρλφηεξεο αηηίεο πξφθιεζεο αηπρεκάησλ θαη βιάβεο ηεο πγείαο. Γηα απηφ,
εθάξκνζε ηηο παξαθάησ νδεγίεο:
Να ρξεζηκνπνηείο θφξκα εξγαζίαο ρσξίο ειεχζεξα άθξα πνπ κπνξεί λα ζθαιψζνπλ θάπνπ ηελ ψξα ηεο κεηαθνξάο
Να ρξεζηκνπνηείο γάληηα εξγαζίαο θαη ππνδήκαηα αζθαιείαο κε κεηαιιηθή πξνζηαζία δαθηχισλ θαη αληηνιηζζεηηθή
ζφια
Αλ ππάξρεη θίλδπλνο πξφζθξνπζεο ή πηψζεο αληηθεηκέλσλ λα ρξεζηκνπνηείο θξάλνο.
Οηαλ ην θνξηίν είλαη βαξχ δήηεζε βνήζεηα απφ δεχηεξν άηνκν. Ζ ρεηξσλαθηηθή κεηαθνξά θνξηίσλ θξχβεη πνιινχο
θηλδχλνπο

Καηά ηελ αλχςσζε θνξηίσλ πξέπεη λα εθαξκφδεηο ηηο αθφινπζεο αξρέο:
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·
·
έδαθνο
·
·
·

ε ζπνλδπιηθή ζηήιε πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε φξζηα ζέζε
ηα πφδηα λα είλαη ιπγηζκέλα, αλνηρηά, ην θνξηίν λα βξίζθεηαη αλάκεζά ηνπο θαη ην έλα πέικα λα εθάπηεηαη ζην
λα ηνπνζεηείο ην ζψκα ζνπ φζν πην θνληά ζην πξνο αλχςσοε βάξνο
ην ζεκείν ιαβήο πξέπεη λα θξαηηέηαη ζηαζεξά θαη κε αζθάιεηα
πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο ηνπ θνξκνχ ηνπ ζψκαηνο

Ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηελ αλχςσζε θνξηίσλ, έρεη ην χςνο αλχςσζεο ηνπ θνξηίνπ. πγθεθξηκέλα ζπληζηάηαη:
·
·
·
·

κεηαθνξά απφ ην δάπεδν κέρξη ηνπ χςνπο ησλ γνλάησλ
κεηαθνξά απφ ην χςνο ησλ γνλάησλ κέρξη ηνπ χςνπο ησλ αγθψλσλ
κεηαθνξά απφ ην χςνο ησλ αγθψλσλ κέρξη ην χςνο ησλ ψκσλ.
Μεγαιχηεξν χςνο αλχςσζεο ζεκαίλεη πεξηζζφηεξν επίπνλε πξνζπάζεηα, άξα θαη πην επηθίλδπλε.

Καηά ηε κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ, πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο αξρέο:
·
Oη δηαδξνκέο πξέπεη λα ειέγρνληαη, πξηλ ηε κεηαθνξά, γηα ηπρφλ χπαξμε κηθξνπαγίδσλ θαη ν θσηηζκφο λα είλαη
επαξθήο.
·
Αλ έλα θνξηίν κεηαθέξεηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα άηνκα, πξέπεη λα ζπληνλίδνληαη νη θηλήζεηο ηνπο. Αλ ηα άηνκα
είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηξία, πξέπεη λα δηαηάζζνληαη θαζ’ χςνο. Σν ςειφηεξν απφ απηά δελ πξέπεη λα βξίζθεηαη πνηέ ζηε
κέζε.
·
Σν θνξηίν πξέπεη λα θξαηηέηαη θάζεηα σο πξνο ην θέληξν βάξνπο ηνπ, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πεξηνξίδνληαη νη
πξνζπάζεηεο γηα λα θξαηεζεί ζε ηζνξξνπία.
Απαγνξεχεηαη ε ξίςε πιηθψλ απφ ςειά εθηφο αλ ππάξρεη επηηεξεηήο πνπ ζα θξνληίδεη λα απνθιεηζηεί ν επηθίλδπλνο ρψξνο,
ζα πξνζέρεη λα κελ πιεζηάζεη θαλείο θαη ζα θαλνλίδεη πφηε ζα αξρίδεη ή ξίςε.

ΟΓΖΓΗΑ 2. ΑΦΑΛΖ ΥΡΖΖ ΦΟΡΖΣΧΝ ΚΛΗΜΑΚΧΝ (ΣΤΠΟΤ-Λ)
Οηαλ απαηηείηαη εξγαζία ζε χςνο, νη θνξεηέο θιίκαθεο δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο ππνθαηάζηαην ησλ ζθαισζηψλ, ζε
πεξηπηψζεηο φπνπ:
·
·
·

ε εξγαζία απαηηεί δξαζηεξηφηεηεο κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ή πνιιψλ δξαζηεξηνηήησλ
ε εξγαζία απαηηεί ρεηξηζκφ νγθσδψλ ή βαξηψλ αληηθεηκέλσλ
ν ρεηξηζηήο εξγάδεηαη κφλνο ηνπ.

Καηά ηε ρξήζε θνξεηψλ θιηκάθσλ ηχπνπ-Λ, νη παξαθάησ πξαθηηθή αζθαιείαο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε:
1.
Οη θιίκαθεο πξέπεη λα έρνπλ ζήκαλζε CE απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.
2.
Οη θιίκαθεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα ειέγρνληαη πξηλ ηε ρξήζε.
3.
Οη θιίκαθεο δελ πξέπεη λα δέρνληαη βάξνο κεγαιχηεξν απφ απηφ γηα ην νπνίν έρνπλ θαηαζθεπαζηεί νχηε λα
μεπεξλνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.
4.
Οη θιίκαθεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ ζρεδηαζηεί.
5.
Οη θιίκαθεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε ζηαζεξέο θαη επίπεδεο επηθάλεηεο εθηφο εάλ έρνπλ εμαζθαιηζηεί
γηα ηελ απνθπγή ηπραίαο κεηαθίλεζεο. Ο ρψξνο γχξσ απφ ηελ θνξπθή θαη ηελ βάζε ηεο θιίκαθαο πξέπεη λα δηαηεξείηαη
θαζαξφο.
6.
Οη θιίκαθεο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε νιηζζεξέο επηθάλεηεο εθηφο εάλ έρνπλ εμαζθαιηζηεί ψζηε λα
απνθεπρζεί ηπραία κεηαθίλεζε.
7.
Οηαλ νη θιίκαθεο ηνπνζεηνχληαη ζε ρψξνπο πνπ είλαη δηάδξνκνη, πφξηεο θ.ιπ. ή ζε ζεκεία φπνπ κπνξεί λα
κεηαθηλεζνχλ ιφγσ ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ ή θπθινθνξίαο, ηφηε έλα δεχηεξν άηνκν πξέπεη λα βξίζθεηαη θνληά ζηε
ζθάια ψζηε λα απνθεπρζεί ηπραία κεηαθίλεζε. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κηα νξηνζέηεζε είλαη αξθεηή ψζηε λα δηαηεξήζεη
ηελ θπθινθνξία θαη ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο καθξηά απφ ηελ θιίκαθα.
8.
Οη κεηαιιηθέο θνξεηέο θιίκαθεο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εξγαζίεο κε ειεθηξηθφ ξεχκα ή ζε ζεκεία πνπ
κπνξνχλ λα έιζνπλ ζε επαθή ειεθηξηθφ ξεχκα.
9.
Οη θιίκαθεο πξέπεη πάληα λα αλνίγνπλ πιήξσο θαη λα ελεξγνπνηείηαη ν κεραληζκφο ζηαζεξνπνίεζεο.
10.
Οη ρεηξηζηέο δελ πξέπεη λα αλεβαίλνπλ ςειφηεξα απφ ην δεχηεξν ζθαινπάηη απφ ηελ θνξπθή.
11.
Οη ρεηξηζηέο δελ πξέπεη λα πξνζπαζνχλ λα θηάζνπλ ζε ζεκεία πην καθξηά απφ ην κήθνο ηνπ ηελησκέλνπ ρεξηνχ
ηνπο εθαηέξσζελ ηεο θιίκαθαο. Δάλ απαηηείηαη λα θηάζνπλ πην καθξηά είλαη πξνηηκφηεξν λα κεηαθηλήζνπλ ηελ θιίκαθα.

42

12.
Σα εξγαιεία ρεηξφο θαη άιια πιηθά κπνξεί λα γίλνπλ επηθίλδπλα εθηφο εάλ αθνινπζεζνχλ αζθαιείο πξαθηηθέο.
Σνπνζεηψληαο ηα εξγαιεία ζε ζήθε ηα ρέξηα ηνπ ρεηξηζηή είλαη ειεχζεξα γηα λα αλέβεη ζηελ θιίκαθα.
13.
Οηαλ ν ρεηξηζηήο αλεβαίλεη ή θαηεβαίλεη ηε θιίκαθα πξέπεη έρεη πξφζσπν πξνο ηα ζθαινπάηηα.
εκείσζε: Ο παξαπάλσ θαηάινγνο πηζαλψλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ δελ λαη εμαληιεηηθφο. Δηδηθά κέηξα πξέπεη λα
ιεθζνχλ γηα εηδηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.
ΟΓΖΓΗΑ 3. ΤΠΑΗΘΡΗΔ ΔΡΓΑΗΔ Δ ΤΝΘΖΚΔ ΚΑΤΧΝΑ.
Οη νδεγίεο απηέο ελδηαθέξνπλ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνινχληαη ζε ππαίζξηεο εξγαζίεο.
Θεξκηθή θαηαπφλεζε εξγαδνκέλνπ εκθαλίδεηαη φηαλ ην άκεζν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ είλαη πνιχ ζεξκφ θαη ζε ζπλδπαζκφ
κε θνπηαζηηθή ή κε εξγαζία κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθή κείσζε παξαγσγηθφηεηαο ή κείσζε ηεο πξνζνρήο πνπ απαηηείηαη
γηα ηελ απνθπγή αηπρήκαηνο ή αίζζεζε δπζαλεμίαο ή αθφκε θαη βιάβε ζηελ πγεία ηνπ εξγαδνκέλνπ. Σέηνηα θαηάζηαζε
κπνξεί λα ππάξμεη ζαλ ζπλέπεηα θαχζσλνο ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ.
Καχζσλαο είλαη ην κεηεσξνινγηθφ θαηλφκελν φπνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πνπ πεξηβάιιεη ην ρψξν εξγαζίαο είλαη δπλαηφλ
λα πξνθαιέζεη θαηάζηαζε ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο, θαη αλαγγέιιεηαη απφ ηελ Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία.
Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζεξκηθή θαηαπφλεζε είλαη :
·
Θεξκνθξαζία μεξνχ ζεξκνκέηξνπ
·
ρεηηθή πγξαζία
·
Σαρχηεηα αέξα
·
Αθηηλνβνιία
·
Βαξχηεηα εξγαζίαο
·
Δλδπκαζία
·
Δγθιηκαηηζκφο εξγαδνκέλνπ: είλαη ε θπζηνινγηθή δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ζην ζεξκφ πεξηβάιινλ
κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ βαζηθνχ κεηαβνιηζκνχ, ηεο αχμεζεο ηεο εθίδξσζεο θαη θαη ηεο κείσζεο απψιεηαο ειεθηξνιπηψλ
(άιαηα) κε ηνλ ηδξψηα. Ο εγθιηκαηηζκφο επηηπγράλεηαη εληφο 7-10 εκεξψλ.
·
Καηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ.
ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΑΤΧΝΑ
o
Μπτθέο ζπζπάζεηο (θξάκπεο ησλ ζεξκαζηψλ). Παξαηεξνχληαη ζε άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε ρψξνπο κε πςειή
ζεξκνθξαζία. Πξνθαιείηαη απφ ηελ έληνλε απψιεηα αιάησλ θαη πγξψλ ιφγσ εθίδξσζεο. Δκθαλίδνληαη εληνλφηεξα αλ ν
εξγαδφκελνο έρεη πηεί πνιχ λεξφ ρσξίο φκσο λα αλαπιεξψλεη θαη ηα άιαηα. Ζ πάζεζε δελ ζεσξείηαη επηθίλδπλε.
Δκθαλίδεηαη απφηνκα θαη έρεη ηα αθφινπζα ζπκπηψκαηα:
·
·

Δληνλνη πφλνη θαη ζπαζκνί ησλ θνηιηαθψλ θαη ζθειεηηθψλ κπψλ
Σν δέξκα είλαη πγξφ θαη σρξφ.

o
Θεξκηθή εμάληιεζε (θαηάξξεπζε απφ ηε δέζηε). Παξαηεξείηαη ζπρλφηεξα ζε άηνκα πνπ δελ είλαη ζπλεζηζκέλα λα
εξγάδνληαη ζε πεξηβάιινλ ζεξκφ θαη πγξφ. Πξνθαιείηαη απφ ηελ ππεξβνιηθή απψιεηα λεξνχ θαη άιαηνο απφ ην ζψκα.
πκπηψκαηα:
·
Eμάληιεζε, αηνλία, αδπλακία θαη αλεζπρία ηνπ πάζρνληνο
·
Κεθαιαιγία, θνχξαζε, ίιηγγνο, λαπηία
·
Οξαζε ζνιή
·
Πξφζσπν σρξφ, δέξκα θξχν θαη θνιιψδεο, άθζνλε εθίδξσζε
·
Αλαπλνή γξήγνξε θαη επηπφιαηε
·
θπγκφο γξήγνξνο θαη αδχλαηνο
·
Θεξκνθξαζία θπζηνινγηθή ή πέθηεη
·
Δπψδπλνη κπτθνί ζπαζκνί ησλ θάησ άθξσλ θαη ηεο θνηιηάο
·
Ζ θαηάζηαζε κπνξεί λα θζάζεη κέρξη θαη ιηπνζπκία
·
Ζ θαηάζηαζε ρεηξνηεξεχεη αλ εκθαληζηνχλ δηάξξνηα θαη εκεηνί.
o
Θεξκνπιεμία. Παξαηεξείηαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε πεξηβάιινλ πνιχ ζεξκφ θαη πγξφ γηα κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα. Πξνθαιείηαη απφ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο ιφγσ αδπλακίαο απνβνιήο ζεξκφηεηαο φηαλ ε εθίδξσζε
εκπνδίδεηαη. Δκθαλίδεηαη αηθλίδηα κε ηα εμήο ζπκπηψκαηα:
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Δμάληιεζε θαη αλεζπρία ηνπ πάζρνληνο
Κεθαιαιγία, ίιηγγνο θαη ππεξβνιηθή αίζζεζε δέζηεο
Δληνλε δίςα θαη μεξνζηνκία
Γέξκα δεζηφ, θφθθηλν (έμαςε) θαη μεξφ
ε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο εκθαλίδνληαη εξπζξά αηκνξαγνχληα ζηίγκαηα
θπγκφο ηαρχο θαη έληνλνο
Πίεζε ειάρηζηα αλεβαζκέλε
Αλαπλνή γξήγνξε βαζηά θαη ζνξπβψδεο
Μπτθέο ζπζπάζεηο, θξάκπεο, παξνμπζκνί θαη εκεηφο
Αηθλίδηα απψιεηα ζπλεηδήζεσο, πνπ γξήγνξα γίλεηαη βαζηά
Κψκα, ζάλαηνο.

ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΤΦΖΛΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
Ζ αληνρή ζην ζεξκηθφ ζηξεο είλαη κεησκέλε ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνην απφ ηα θαησηέξσ πξνβιήκαηα
πγείαο:
·
Καξδηνπάζεηεο
·
Πλεπκνλνπάζεηεο (νξηζκέλεο)
·
Γεληθά λνζήκαηα
·
αθραξψδεο δηαβήηεο
·
Υξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα
·
Γηαηαξαρέο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο
·
Γπζιεηηνπξγία ηνπ ζπξενεηδνχο
·
Με ειεγρφκελε ππέξηαζε
·
Αλαηκία (ζπγγελείο αηκνζθαηξηλνπάζεηεο)
·
Φπρηθά λνζήκαηα ππφ ζεξαπεία
·
Ννζήκαηα ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο
·
Γεξκαηνπάζεηεο κεγάιεο έθηαζεο
·
Παρπζαξθία (30% πάλσ απφ ην θαλνληθφ βάξνο).
·
Λήςε νξηζκέλσλ θαξκάθσλ
·
Γεληθέο θαηαζηάζεηο
·
Γπλαίθεο ζε πεξίνδν θχεζεο
·
Δξγαδφκελνη πνπ δελ έρνπλ εγθιηκαηηζζεί (π.ρ. λένη εξγαδφκελνη, άηνκα πνπ επηζηξέθνπλ απφ αζζέλεηα ή
δηαθνπέο).
ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ
o
Ηζνξξνπία πγξψλ θαη αιάησλ
·
Αθζνλν δξνζεξφ λεξφ, πεξηζζφηεξν απφ φζν δηςάο.
·
Αλ δελ έρεηο εγθιηκαηηζζεί θαη ηδξψλεηο πνιχ ξίρλε αιάηη ζην λεξφ ζνπ (κε ηε κχηε ελφο θνπηαιηνχ ζ’ έλα κπνπθάιη
ηνπ ιίηξνπ).
·
Με ηξσο ιηπαξά θαη βαξηά γεχκαηα θαη κε θαηαλαιψλεηο νηλνπλεπκαηψδε.
·
Σξψγε θξνχηα θαη ιαραληθά.
o
Δλδπκαζία
·
Σα ξνχρα ζνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ αεξηζκφ ηνπ ζψκαηνο ζνπ, λα επηηξέπνπλ ηελ εμάηκηζε ηνπ ηδξψηα, λα είλαη
ειαθξά, άλεηα θαη πνξψδε (βακβαθεξά).
·
Αλ δνπιεχεηο ζηνλ ήιην ή θνληά ζε αθηηλνβνινχζεο επηθάλεηεο, θξφληηζε λα κελ αθήλεηο αθάιππην ην ζψκα ζνπ.
·
Κάλε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο αλ απηφ δηαηίζεηαη.
o
Τπαίζξηεο εξγαζίεο
·
Μελ εξγάδεζαη κηζφγπκλνο ζηνλ ήιην.
·
Να πξνζπαζείο λα εξγάδεζαη πεξηζζφηεξν ζηε ζθηά.
·
Φφξα πάληα θαπέιν ή ην θξάλνο ζην θεθάιη. ε πξνζηαηεχεη θαη απφ ειίαζε.
·
Να εξγάδεζαη πην παξαγσγηθά ηηο πξσηλέο ψξεο.
o
Δγθιηκαηηζκφο
·
Γψζε ηελ επθαηξία ζηνλ εαπηφ ζνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηε δέζηε. ε ιίγεο κέξεο ζα λνηψζεηο θαιχηεξα.
·
Πηζαλψο λα λνηψζεηο θάπνηα δπζθνξία αλ επηζηξέςεηο απφ άδεηα ή αθφκε θαη απφ αββαηνθχξηαθν. Γη’ απηφ
πξφζερε πεξηζζφηεξν.
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o
Α’ ΒΟΖΘΔΗΔ : Αλ δεηο θάπνηνλ κε ζπκπηψκαηα φπσο: δπζθνξία, εμάληιεζε, ίιηγγν, θξάκπεο θ.ιπ. θάιεζε
ακέζσο ζε ηαηξηθή βνήζεηα. Μέρξη λα έιζεη βνήζεηα θάλε ηα αθφινπζα :
·
Ξάπισζε ηνλ άξξσζην ζε ζθηά θαη ζε δξνζεξφ κέξνο. Βγάιε ηα πνιιά ξνχρα.
·
Φχμε ηνπ ην ζψκα κε δξνζεξφ λεξφ ή βξεγκέλα ξνχρα.
·
Φηηάμε αιαηνχρν δξνζεξφ λεξφ (έλα θνπηαιάθη αιάηη ζε θάζε πνηήξη λεξφ) θαη δίλε ζηνλ άξξσζην κηζφ πνηήξη θάζε
ηέηαξην ηεο ψξαο επί κία ψξα ή κέρξη λα εμαθαληζηνχλ ηα ζπκπηψκαηα. Δπηπιένλ δίλε ηνπ άθζνλν δξνζεξφ λεξφ, γνπιηάγνπιηά.
·
Αλ ιηπνζπκήζεη βάιε ηνλ ζε αζθαιή ζέζε αλάλεςεο (κπξνχκπηα κε ην θεθάιη πξνο ηελ πιεπξά φπνπ ην ρέξη θαη ην
πφδη πξέπεη λα είλαη αλαδηπισκέλα).
ρεηηθή Δγθχθιηνο 130329/95 “Αληηκεηψπηζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ην ζέξνο”
εκείσζε: Οη αλσηέξσ νδεγίεο είλαη επηπιένλ ησλ νξγαλσηηθψλ κέηξσλ (δηαιείκκαηα ή/θαη παχζε εξγαζίαο) πνπ
ελδερφκελα λα πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ ηελ Γηεχζπλζε ηνπ Δξγνηαμίνπ, χζηεξα απφ ζρεηηθή ππφδεημε ηνπ Σερληθνχ
Αζθαιείαο.
ΟΓΖΓΗΑ 4. ΚΑΡΚΗΝΟ ΣΟΤ ΓΔΡΜΑΣΟ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΔΗΣΑΗ ΑΠO ΠΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΣΖ
Σα άηνκα πνπ εξγάδνληαη, ή πνπ έρνπλ εξγαζηεί, κε πίζζα κεξηθέο θνξέο εκθαλίδνπλ ζπίινπο (κνηάδνπλ κε θξεαηνειηέο) ζην
πξφζσπφ ηνπο, ην ιαηκφ, ηα ρέξηα ή ην φζρεν (ν ζχιαθαο πνπ πεξηέρεη ηνπο φξρεηο). Μπνξεί λα εκθαλίζεηε ζπίινπο κεηά
απφ κεξηθνχο κφλν κήλεο εξγαζίαο κε πίζζα, αιιά ζπλήζσο νη ζπίινη αλαπηχζζνληαη κεηά απφ θάπνηα ρξφληα.
Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε ζπίισλ πξνεξρφκελα απφ έθζεζε ζε πίζζα, αιιά έλα απφ απηά απνηειεί κηα κνξθή θαξθίλνπ θαη
δελ ζα εμαθαληζηεί ρσξίο ζεξαπεία. Θεξαπεχεηαη πάλησο εχθνια κε θαηάιιειε αγσγή.
Δάλ δνπιεχνληαο έξρεζηε ζε επαθή κε πίζζα ή παξάγσγά ηεο θαη εκθαλίζεηε ζπίιν ή κηθξφ εξεζηζκφ ν νπνίνο δελ
επνπιψλεηαη, ζπκβνπιεπηείηε ην γηαηξφ ζαο. Δάλ εκθαληζηεί ζην φζρεν ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο θαη νπνηαδήπνηε
θαζπζηέξεζε είλαη επηθίλδπλε.
Σν φζρεν θηλδπλεχεη ηδηαίηεξα. Δμεηάζηε ην θάζε θνξά πνπ θάλεηε κπάλην. Δάλ αηζζαλζείηε έλα ηκήκα ζθιεξνχ δέξκαηνο ή
έλα κηθξφ εμφγθσκα, απηφ κπνξεί λα είλαη έλαο επηθίλδπλνο ζπίινο. Δπηζθεθζείηε ακέζσο ζηνλ γηαηξφ ζαο.
Αλ δνπιεχεηε ή δνπιεχαηε κε πίζζα πξνζέμηε γηα ζπίινπο. Μπνξεί λα δνπιεχαηε γηα ρξφληα κε πίζζα ρσξίο λα εκθαλίζεηε
θάπνην ζπίιν θαη λα εκθαλίζεηε ρξφληα κεηά, αθνχ θχγεηε απφ ηε δνπιεηά ζαο, γη’ απηφ ειέγμηε γηα ζπίινπο.
Γεληθέο πξνθπιάμεηο
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Απνθχγεηε επαθή ηεο πίζζαο κε ην δέξκα ζαο.
Φνξέζηε πξνζηαηεπηηθά ξνχρα.
Υξεζηκνπνηήζηε θάπνηα πξνζηαηεπηηθή ζπζθεπή, αλ ππάξρεη, π.ρ. απαγσγέαο ζθφλεο.
Αιιάδεηε ηα εζψξνπρά ζαο ζπρλά.
Αιιάδεηε ηα ξνχρα ηεο εξγαζίαο ζαο ζπρλά γηαηί ε πίζζα κπνξεί θαη δηεηζδχεη.
Μελ βάδεηε βξψκηθα παλάθηα, εξγαιεία ή άιια αληηθείκελα βξψκηθα απφ πίζζα ζηηο ηζέπεο ηνπ παληεινληνχ ζαο.
Πιχλεηε ηα ρέξηα ζαο πξηλ πάηε ζηελ ηνπαιέηα.
Κάληε έλα κπάλην κεηά ηε δνπιεηά ζαο.
Διέγμηε γηα ζπίινπο.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ [ΗΗΗ]: ΜΝΖΜΟΝΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΔΚΚΑΦΔ

Δηζαγσγή
Οξηζκνί

ηα πεξηζζφηεξα ηερληθά έξγα απαηηνχληαη εξγαζίεο εθζθαθψλ. Οη ζπλδεφκελνη θίλδπλνη κε ηηο
εξγαζίεο εθζθαθψλ είλαη ζεκαληηθνί, αξθεί λα ζεκεησζεί φηη ε ππνρψξεζε ελφο κφλνλ θπβηθνχ
κέηξνπ εδάθνπο αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζε 1,2-1,5 ηφλλνπο βάξνο.
¨
Δθζθαθή ζεσξείηαη ε αθαίξεζε εδαθηθνχ πιηθνχ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο κέρξη
βάζνο 6m θαη ζε νπνηαδήπνηε έθηαζε (δηαζηάζεηο κήθνπο θαη πιάηνπο).
¨
Σάθξνο (ραληάθη) είλαη εθζθαθή ηεο νπνίαο ε δηάζηαζε ηνπ κήθνπο είλαη πνιχ
κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ πιάηνπο.
¨
Γεληθή εθζθαθή είλαη ε εθζθαθή ζηελ νπνία θαη νη δχν δηαζηάζεηο ηεο πξνβνιήο ζην
νξηδφληην επίπεδν είλαη ζρεηηθά κεγάιεο (πρ 15m).
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¨
Tν θαηεμνρήλ λνκνζέηεκα Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζε εξγαζίεο εθζθαθψλ είλαη ην
ΠΓ 1073/1981 (ΦΔΚ 260 Α’/16-09-1981), “Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ
εηο εξγνηάμηα έξγσλ νηθνδνκψλ θαη πάοεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ”.
¨
ην ηκήκα Η ηνπ ΠΓ 1073/1981 (άξζξα 2-17) αλαθέξνληαη γεληθά κέηξα αζθαιείαο
(άξζξα 2-8) θαη εηδηθά κέηξα αζθαιείαο θαηά ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ (άξζξα 9-17).
Δπίζεο, ζην άξζξν 113 πξνδηαγξάθεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ ησλ εθζθαθψλ απφ ηνπο
εξγνδφηεο ή ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
¨
Ο Ν 2094/1992 (ΦΔΚ 182 Β’/22-11-1992), “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο”,
πξνβιέπεη, ζην άξζξν 47, παξ. Β, ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ ζε νδνχο.
¨
Δθζθαθέο ησλ νπνίσλ ην βάζνο ππεξβαίλεη ηα 6,00m ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ
225/1989 (ΦΔΚ 106 Α’/02-05-1989), “Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηα Τπφγεηα Σερληθά Έξγα”.
¨
Οη ηάθξνη ζε νδνχο ζεκαίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ΤΑ BM 5/30058/1983 (ΦΔΚ 121 Β’/2303-1983), “Έγθξηζε Πξφηππεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο εκάλζεσο Δθηεινπκέλσλ Έξγσλ ζε
νδνχο εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ”, θαη ΒΜ 5/30428/1980 (ΦΔΚ 589 Β’/30-06-1980), “Πεξί
εγθξίζεσο πξφηππεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο εκάλζεσο Δθηεινπκέλσλ Έξγσλ ζε νδνχο εθηφο
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ”.
¨
Άκεζεο εθαξκνγήο ζσξείηαη ην ΠΓ 22/29-12-1933 (ΦΔΚ 406 Α’/29-12-1933), “Πεξί
αζθαιείαο εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηψλ θιηκάθσλ” θαη ην ΠΓ 17/1978
(ΦΔΚ 20 Α’/17-02-1978), “Πεξί ζπκπιεξψζεσο ηνπ απφ 22/29-12-1933 Π. Γ/ηνο πεξί αζθαιείαο
εξγαηψλ“, θαζ’ φζνλ ζηηο εθζθαθέο πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη αζθαιείο θαη ζπρλέο έμνδνη.
¨
Με γεληθή ηζρχ εθαξκφδεηαη ν Ν 1568/1985 (ΦΔΚ 177 Α’/18-10-1985), “Τγηεηλή θαη
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ”, ν νπνίνο πξνβιέπεη ηε ιήςε θαη ηήξεζε απφ ηνλ εξγνδφηε φισλ
ησλ κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ.
¨
Δπίζεο ηζρχ έρνπλ θαη νη νηθείεο Πεξί βιαβψλ ζε ηξίηνπο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα
θαη ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.
¨
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε χκβαζε, είλαη δπλαηφλ λα θαζνξίδεη κέηξα επηπξφζζεηα ή
απζηεξφηεξα απφ ηα νξηδφκελα ζηελ θείκελε ειιεληθή λνκνζεζία.
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Κίλδπλνη

Παξάκεηξνη
ησλ κέηξσλ
αοθαιείαο

Δδαθνο

Μέηξα
αζθαιείαο
ζε ηάθξνπο

Πηζαλνί θίλδπλνη νη νπνίνη ελέρνληαη ζηηο εθζθαθέο, είλαη νη αθφινπζνη:
·
Πιεκκχξηζκα εθοθαθήο.
·
Βιάβε ζε ππφγεηα δίθηπα.
·
Πηψζε αηφκσλ/νρεκάησλ εληφο ηεο εθζθαθήο.
·
Τπνρψξεζε/θαηνιίζζεζε πξαλψλ.
·
Τπνρψξεζε/θαηνιίζζεζε γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ.
·
Τπνρψξεζε νδψλ/ζηδεξνηξνρηψλ.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηηο εθζθαθέο, είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ησλ
αθνινχζσλ παξακέηξσλ:
·
Σχπνο εθζθαθήο/δηαοηάζεηο.
·
Πεξηνρή (θαηνηθεκέλε ή κε).
·
Δδαθνο.
·
Πξνεγνχκελεο εθζθαθέο θαη πνηφηεηα απνθαηάζηαζεο.
·
Κιηκαηνινγηθέο/θαηξηθέο ζπλζήθεο.
·
Παζεηηθέο θαη ελεξγεηηθέο σζήζεηο γαηψλ.
·
Τπφγεηα χδαηα.
·
Μέζνδνη εθζθαθήο.
Μία βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηε κειέηε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο είλαη ην έδαθνο.
Απμεκέλν θίλδπλν παξνπζηάδνπλ βαζεηέο εθζθαθέο ζε ραιαξά εδάθε. Δπίζεο ηδηαίηεξε πξνζνρή
πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ βαξηά κεραλήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθζθαθή ή
πιεζίνλ ηεο εθζθαθήο γηα άιιεο εξγαζίεο.
Οη θαηξηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο παίδνπλ ην δηθφ ηνπο ξφιν, επεξεάδνληαο ηε
ζπλεθηηθφηεηα ησλ εδαθψλ θαη θπξίσο ηηο πιεπξέο ηεο εθζθαθήο (πξαλή εθζθαθήο).
Καλέλα έδαθνο δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη εμ’ νξηζκνχ αζθαιέο θαη ηθαλφ λα θέξεη ην ίδην βάξνο
ηνπ. Δπηπιένλ, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο (βξνρή) θαη νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο (μεξή αηκφζθαηξα)
επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εδάθνπο.
Ακκψδε εδάθε παξνπζηάδνπλ κηθξφ δείθηε εζσηεξηθήο ηξηβήο θαη ζρεδφλ ξένπλ. Αληίζεηα, ηα
ζηηθξά αξγηιψδε εδάθε παξνπζηάδνπλ κεγάιε ζπλεθηηθφηεηα.
Σα βξαρψδε θαη εκηβξαρψδε εδάθε δελ ελέρνπλ θίλδπλν ππνρσξήζεσλ, ηνπιάρηζηνλ κε ηε
κνξθή ησλ ππνρσξήζεσλ πνπ αλακέλνληαη ζε έλα γαηψδεο έδαθνο. Ο θίλδπλνο έγθεηηαη ζηελ
αλάπηπμε ξεγκαηψζεσο ε νπνία κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ απνθφιιεζε ηκήκαηνο βξάρνπ.
Δθ’ φζνλ νη ηάθξνη αλνίγνληαη ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ ππφγεηα δίθηπα, ζα πξέπεη λα
πξνεγείηαη ελεκέξσζε απφ ηνπο αληίζηνηρνπο Οξγαληζκνχο θνηλήο Αζθάιεηαο.
ε πεξίπησζε εθζθαθήο πιηθνχ επηζεκάλζεσο ππνγείνπ δηθηχνπ (πιέγκα, ηνχβια), ε εθζθαθή
πξέπεη λα δηαθφπηεηαη θαη λα εηδνπνηείηαη ε αληίζηνηρε ππεξεζία.
Γεληθψο ε εθζθαθή αδξαλψλ πιηθψλ απνηειεί έλδεημε ππνγείνπ δηθηχνπ ΟΚΧ, αθφκε θαη αλ δελ
βξεζεί πιηθφ επηζεκάλζεσο. Μφλν ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ έρεη πιηθφ επηζεκάλζεσο ζε φιν ην
κήθνο ηνπ.
Σα πξαλή, εθφζνλ δελ κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ ππφ θιίζε (θαηαθφξπθα πξαλή), πξέπεη λα
αληηζηεξίδνληαη. H απαηηνχκελε αληηζηήξημε εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ην είδνο θαη ην
κέγεζνο ηεο εθζθαθήο, ην πιάηνο ηεο ηάθξνπ θαη ηε θχζε ηνπ εδάθνπο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν
απφ ηηο θαηξηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ηα κέζα εθζθαθήο, ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν
εξγαζίαο.
ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΠΓ 1073/1981,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε (ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν) κε ην ΦΔΚ 64 Α’/28-05-1995.
ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη πξνζσπηθφ ζε ηάθξν, αλ δελ έρεη δνζεί άδεηα
θαηαιιειφηεηαο ηεο ηάθξνπ απφ ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ.
Ζ ηάθξνο είλαη θαηάιιειε γηα εξγαζίεο ζε απηή, φηαλ δελ απαηηείηαη αληηζηήξημε ή φηαλ έρεη
ηνπνζεηεζεί επαξθήο αληηζηήξημε.
Απαγνξεχεηαη ε εξγαοία κέζα ζηελ ηάθξν, εθ’ φζνλ πιεζίνλ ζπλερίδεηαη ε εθζθαθή.
ε πεξίπησζε αβαζψλ ηάθξσλ, δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε κειέηε ηνπ εδάθνπο.
ε πεξίπησζε βαζέσλ ηάθξσλ (3-6m), απαηηείηαη εηδηθή κειέηε.
Απαηηείηαη ε θαηαθξήκληοε θάζε ζηνηρείνπ, ην νπνίν εμέρεη ηνπ πξαλνχο.
Απαηηείηαη κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ηεο εθζθαθήο ζηα γεηηνληθά θηίξηα, ιφγσ παζεηηθψλ
σζήζεσλ γαηψλ.
Κάζε θαηαθφξπθν ζηνηρείν πιεζίνλ ηεο εθζθαθήο (ζηχινη, δέλδξα, ηζηνί θιπ) πξέπεη λα
κεηαθέξεηαη πξίλ ηελ εθζθαθή ή λα αληηζηεξίδεηαη θαηάιιεια.
Μέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη γηα ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ εθηφο εθζθαθήο θαη ηελ άκεοε
άληιεζε πδάησλ ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα.
Σα πξαλή ησλ εθζθαθψλ πξέπεη λα έρνπλ θιίζε ίζε κε ηελ γσλία εζσηεξηθήο ηξηβήο, γηα λα κελ
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ζηηο γεληθέο
εθζθαθέο

εκεία
πξνζνρήο

απαηηείηαη αληηζηήξημε.
Πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη θιίκαθεο ζε δηαζηήκαηα φρη κεγαιχηεξα ησλ 24m κεηαμχ ηνπο (κέγηζηε
δηαλπφκελε απφζηαζε 12m).
ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη φρεκα ή κεράλεκα λα νδεγείηαη κε ηνπο ηξνρνχο
εθαηέξσζελ ηεο ηάθξνπ.
Καλέλα κεράλεκα δελ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 60cm απφ ην ρείινο ηεο
εθζθαθήο.
Σα πξντφληα εθζθαθήο, αλ δελ θνξηψλνληαη ακέζσο, δελ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηνχληαη ζε
απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 60cm απφ ην ρείινο ηεο ηάθξνπ.
Ζ ηάθξνο πεξηθξάζζεηαη πιήξσο κε πιέγκα ή εκπφδηα ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ηελ επηζήκαλζε
ηεο ηάθξνπ θαη παξέρνπλ πξνζηαζία ζε θάζε πεδφ απφ ηνλ θίλδπλν πηψζεο κέζα ζηελ
εθζθαθή. Ζ πεξίθξαμε ηνπνζεηείηαη ζε φιε ηελ πεξίκεηξν ηεο εθζθαθήο, ζε απφζηαζε
ηνπιάρηζηνλ 20cm απφ ην ρείινο ηνπ πξαλνχο.
Δθφζνλ ε εθζθαθή γίλεηαη ζε νδνχο, ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ζπλερψο ε νδφο απφ ηα πξντφληα
εθζθαθήο.
Δθζθαθή ηάθξνπ ζηα φξηα εζληθήο νδνχ ή ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, απαγνξεχεηαη.
Δλαιιαθηηθά, πξέπεη λα πξνηηκάηαη ε δηάηξεζε κεηά απφ ζρεηηθή κειέηε. Αλ ε εθζθαθή δελ
κπνξεί λα απνθεπρζεί, ηφηε ελεκεξψλνληαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο (3ε ΓΔΚΔ & ΟΔ αληίζηνηρα),
ππνβάιιεηαη ζρεηηθή κειέηε θαη εθδίδεηαη άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο φπνπ πξνβιέπνληαη
ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο.
Απαγνξεχεηαη ε ππνζθαθή ηνπ εθζθαπηηθνχ κεραλήκαηνο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, πξέπεη λα
κειεηψληαη θαη ιακβάλνληαη εηδηθά κέηξα αζθαιείαο.
ε φηη αθνξά ηα κεραλήκαηα εθζθαθήο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο νηθείεο ζεκεηψζεηο πεξί
αζθαιείαο ησλ κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη θαλείο απφ ην
πξνζσπηθφ, πνιχ δε πεξηζζφηεξν απφ ηνλ πιεζπζκφ (έξγα ζε νδνχο), δελ επηηξέπεηαη λα
βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή πεξηζηξνθήο ησλ ζπζηεκάησλ (ζθάθνο, πξφβνινο θιπ) ηνπ εθζθαπηηθνχ
κεραλήκαηνο.
ηηο πεξηπηψζεηο γεληθψλ εθζθαθψλ αληηκεησπίδνληαη ζπλήζσο κεγαιχηεξα βάζε απφ εθείλα
ησλ ηάθξσλ. Οη γεληθέο εθζθαθέο εθηεινχληαη γηα ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ, ζε έξγα νδνπντίαο θαη
δηακφξθσζεο επηπέδσλ θαζψο θαη γηα ηελ θαηαζθεπή εκηππφγεησλ εγθαηαζηάζεσλ (δεμακελέο).
ηελ πεξίπησζε ησλ έξγσλ νδνπνηίαο θαη δηακφξθσζεο επηπέδνπ ππάξρεη ζπλήζσο άλεοε
ρψξνπ θαη κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ πξαλή ππφ θιίζε. Αληίζεηα, ζηηο εθζθαθέο ζεκειίσλ απηφ
δελ είλαη πάληα εθηθηφ, ηδηαίηεξα ζε έξγα εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. ηηο πεξηπηψζεηο
θαηαθφξπθσλ πξαλψλ γεληθψλ εθζθαθψλ, απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ζην πφδη ηνπ πξαλνχο ή
πιεζίνλ απηνχ αλ δελ έρνπλ ιεθζεί ηα αθφινπζα θαηάιιεια κέηξα:
·
Απαηηείηαη ε θαηαθξήκληζε θάζε ζηνηρείνπ ην νπνίν εμέρεη ηνπ πξαλνχο.
·
Ζ εθζθαθή πξέπεη λα πεξηθξάζζεηαη θαηάιιεια. ε πεξίπησζε κε αληηζηήξημεο
θαηαθφξπθσλ πξαλψλ, ε πεξίθξαμε πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην
πειίθν ηνπ βάζνπο εθζθαθήο πξφο ηελ εθαπηνκέλε ηεο γσλίαο ηεο εζσηεξηθήο ηξηβήο ηνπ
εδαθηθνχ πιηθνχ.
·
Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ελψ ππάξρνπλ εθζθαθέο κεγάινπ
βάζνπο πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθξεθηηθά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ.
·
Οη ξάκπεο πξνζπέιαζεο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ πξέπεη λα έρνπλ θιίζε
κηθξφηεξε ηνπ 25% θαη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 3m.
·
Δηδηθά εκπφδηα-stop (πρ ρακειά αλαρψκαηα) θαηαζθεπάδνληαη πεξηκεηξηθά ηεο
εθζθαθήο, ζηηο ζέζεηο φπνπ κεραλήκαηα πιεζηάδνπλ ηελ εθζθαθή κε ηελ φπηζζελ, γηα λα
εθηειέζνπλ εξγαζία (ζθπξνδέηεζε).
ε φηη αθνξά ηα κεραλήκαηα εθζθαθήο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο νηθείεο ζεκεηψζεηο πεξί
αζθαιείαο ησλ κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη θαλείο απφ ην
πξνζσπηθφ, πνιχ δε πεξηζζφηεξν απφ ηνλ πιεζπζκφ (έξγα ζε νδνχο), δελ επηηξέπεηαη λα
βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή πεξηζηξνθήο ησλ ζπζηεκάησλ (ζθάθνο, πξφβνινο θιπ) ηνπ εθζθαπηηθνχ
κεραλήκαηνο.
·
Πξίλ ηελ εθζθαθή απαηηείηαη έξεπλα ηνπ εδάθνπο.
·
Πξίλ ηελ εθζθαθή απαηηείηαη έξεπλα ησλ ππνγείσλ δηθηχσλ.
·
Ζ αληηζηήξημε πξέπεη (αλ απαηηείηαη) λα ηνπνζεηείηαη έγθαηξα.
·
Οη εθζθαθέο πξέπεη λα πεξηθξάζζνληαη θαηάιιεια θαη πιήξσο.
·
Δμνδνη απφ ηηο εθζθαθέο (πρ ζθάιεο), πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε απνζηάζεηο κηθξφηεξεο
ησλ 24m κεηαμχ ηνπο.
·
Ο θσηηζκφο θαη ν αεξηζκφο βαζέσλ ηάθξσλ πξέπεη λα ειέγρεηαη.
·
Απαηηείηαη έιεγρνο ησλ εθζθαθψλ κεηά απφ θάζε βξνρφπησζε.
·
Απαγνξεχνληαη απνζέζεηο πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 60cm απφ
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ην ρείινο ηνπ πξαλνχο.
·
Κακία εθζθαθή δελ είλαη αζθαιήο.
·
Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ζε ηάθξνπο φηαλ έρνπλ πιεκκπξίζεη.
·
Δπηβάιιεηαη πξφβιεςε απνξξνήο νκβξίσλ.
·
Απαηηείηαη αληηζηήξημε φισλ ησλ θαζέησλ ζηνηρείσλ ή κεηάζεζή ηνπο, φπνπ θηλδπλεχνπλ
απφ ηελ εθζθαθή.
·
Απαηηείηαη αζθαιήο γεθχξσζε ηάθξσλ γηα ηε δηέιεπζε νρεκάησλ θαη πεδψλ.
·
Απαγνξεχεηαη ε ππνζθαθή κεραλεκάησλ
·
Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ζην πφδη ηνπ πξαλνχο βαζεηψλ εθζθαθψλ, αλ δελ ιεθζνχλ
εηδηθά κέηξα.
·
Ζ πεξίθξαμε ησλ εθζθαθψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε θαηάιιειε απφζηαζε απφ ην ρείινο ηνπ
πξαλνχο.

ΣΤΠΟΗ ΚΑΣΑΡΔΤΖ ΟΡΤΓΜΑΣΟ
Α/Α

ΥΟΛΗΑ
ΕΧΝΖ ΔΚΘΔΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ Δ
ΚΗΝΓΤΝΟ

ΔΗΚΟΝΑ

1

2

ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΣΧΝ ΠΡΑΝΧΝ ΔΚΚΑΦΖ
ΛΟΓΧ ΔΝΑΠΟΘΔΖ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
ΔΚΚΑΦΖ ΠΟΛΤ ΚΟΝΣΑ ΣΟ ΟΡΤΓΜΑ

3

ΑΠΟΚΟΠΖ ΠΡΑΝΟΤ
ΤΝΑΝΣΑΣΑΗ ΤΝΖΘΧ Δ ΑΡΓΗΛΛΗΚΑ
ΔΓΑΦΖ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΤΦΗΣΑΝΣΑΗ
ΑΠΟΣΡΑΓΓΗΖ

4

ΚΑΣΑΡΡΔΤΖ
ΤΝΑΝΣΑΣΑΗ ΤΝΖΘΧ Δ ΔΓΑΦΖ ΣΑ
ΟΠΟΗΑ ΔΥΟΤΝ ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ
ΔΚΚΑΦΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΥΧΘΔΗ ΜΔ
ΑΜΜΟΥΑΛΗΚΟ

5

ΠΔΡΗΣΡΟΦΖ
ΤΝΑΝΣΑΣΑΗ ΤΝΖΘΧ Δ ΑΡΓΗΛΛΗΚΑ
ΔΓΑΦΖ ΜΔ ΤΓΡΑΗΑ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ [ΗV]: ΜΝΖΜΟΝΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΖ ΖΜΑΝΖ

ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΖ ΖΜΑΝΖ
Ζ πεξηζηαζηαθε ζεκαλζε ζρεηηδεηαη κε :
·
·
·
·

Σελ επηζήκαλζε επηθίλδπλσλ ζπκβάλησλ
Σελ θιήζε αηφκσλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλή ελέξγεηα
Σελ επείγνπζα απνκάθξπλζε αηφκσλ
Σελ θαζνδήγεζε αηφκσλ πνπ εθηεινχλ ρεηξηζκνχο

Καη γηλεηαη κε :
·
·
·
·

θσηεηλφ ζήκα
ερεηηθφ ζήκα
ζήκα δηα ρεηξνλνκηψλ
πξνθνξηθή αλαθνίλσζε

Οξηζκέλνη ηξφπνη απηήο ηεο ζήκαλζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ καδί φπσο:
·
·
·

Φσηεηλφ ζήκα θαη ερεηηθφ ζήκα.
Φσηεηλφ ζήκα θαη πξνθνξηθή αλαθνίλσζε.
ήκα δηα ρεηξνλνκηψλ θαη πξνθνξηθή αλαθνίλσζε.

1. Ζρεηηθά ζήκαηα
Δλα ερεηηθφ ζήκα πξέπεη λα έρεη ερεηηθφ επίπεδν ζαθψο αλψηεξν ησλ δηάρπησλ ζνξχβσλ ηνπ πεξηβάιινληνο, λα
αλαγλσξίδεηαη εχθνια θαη λα δηαθξίλεηαη ζαθψο αθελφο απφ έλα άιιν ερεηηθφ ζήκα θαη αθεηέξνπ απφ ηνπο δηάρπηνπο
ζνξχβνπο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Δάλ έλα ζχζηεκα κπνξεί λα εθπέκπεη ερεηηθφ ζήκα ζε θπκαηλφκελε θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα, ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε
θπκαηλφκελε ζπρλφηεηα γηα λα ππνδεηθλχεη, ζε ζρέζε κε ηε ζηαζεξή, πςειφηεξν θίλδπλν ή επείγνπζα αλάγθε επέκβαζεο ή
δεηνχκελεο ή επηβαιιφκελεο ελέξγεηαο. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ερεηηθφ ζήκα αλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ππάξρεη
ηδηαίηεξα δπλαηφο ζφξπβνο.
2. Φσηεηλά ζήκαηα
Σν θσο πνπ εθπέκπεηαη απφ έλα ζήκα πξέπεη λα δεκηνπξγεί θαηάιιειε θσηεηλή αληίζεζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ ρσξίο λα
πξνθαιεί ζάκπσκα ιφγσ ππεξβνιήο ή θαθή νξαηφηεηα ιφγσ αλεπάξθεηαο. Ζ θσηεηλή επηθάλεηα πνπ εθπέκπεη έλα ζήκα
κπνξεί λα είλαη εληαίνπ ρξψκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ζπλδπαζκνχο ζρεκάησλ θαη ρξσκάησλ, ή
λα πεξηέρεη έλα εηθνλνζχκβνιν ζε θαζνξηζκέλν θφλην ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ ην αθνξνχλ.
Αλ έλα ζχζηεκα κπνξεί λα εθπέκπεη ζπλερέο θαη δηαθεθνκκέλν θσηεηλφ ζήκα, ην δηαθεθνκκέλν ζήκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
λα ππνδεηθλχεη, ζε ζρέζε κε ην ζπλερέο, έλα πςειφηεξν επίπεδν θηλδχλνπ ή κηα απμεκέλε αλάγθε επέκβαζεο ή δεηνχκελεο
ή επηβαιιφκελεο δξάζεο. Ζ δηάξθεηα θάζε ιάκςεο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ ιάκςεσλ ελφο δηαθεθνκκέλνπ θσηεηλνχ ζήκαηνο
πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ θαιή θαηαλφεζε ηνπ κελχκαηνο θαη λα απνθεχγεηαη θάζε ζχγρπζε, είηε κεηαμχ δηαθφξψλ θσηεηλψλ
ζεκάησλ, είηε κε έλα ζπλερέο θσηεηλφ ζήκα. Δλα ζχζηεκα εθπνκπήο θσηεηλνχ ζήκαηνο ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζε πεξίπησζε
ζνβαξνχ θηλδχλνπ πξέπεη λα επηηεξείηαη εηδηθά ή λα δηαζέηεη βνεζεηηθφ ιακπηήξα.
Δπηπιένλ:
·
Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγρξφλσο δχν ερεηηθά ζήκαηα ή δχν θσηεηλά ζήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα
ζπγρένληαη.
·
Γηα ηηο ζεκάλζεηο πνπ έρνπλ αλάγθε πεγήο ελέξγεηαο γηα λα ιεη-ηνπξγήζνπλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη επηθνπξηθή
ηξνθνδνζία ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο θαλνληθήο ηξνθνδνζίαο ηνπο.
·
Ζ θαιή ιεηηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θσηεηλψλ θαη ερε-ηηθψλ ζεκάησλ πξέπεη λα ειέγρεηαη πξηλ ηεζνχλ
ζε ιεηηνπξγία θαη ζηε ζπλέρεηα αξθεηά ζπρλά. Δπίζεο πξέπεη λα ηίζεληαη ζε εηνηκφηεηα ακέζσο κεηά απφ θάζε
ρξεζηκνπνίεζε.
·
Αλ έλα δηαθεθνκκέλν θσηεηλφ ζήκα ρξεζηκνπνηείηαη αληί ή σο ζπ-κπιήξσκα ερεηηθνχ ζήκαηνο, πξέπεη ν θψδηθαο
ηνπ ζήκαηνο λα είλαη ηαπηφζεκνο.
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3. Πξνθνξηθή αλαθνίλσζε
Ζ πξνθνξηθή αλαθνίλσζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ελφο νκηιεηή ή πνκπνχ θαη ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αθξναηψλ, κε ηε
κνξθή ζχληνκσλ θεηκέλσλ, νκάδσλ ιέμεσλ ή/θαη κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ, ελδερφκελα θσδηθνπνηεκέλσλ. Σα πξνθνξηθά
κελχκαηα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ζχληνκα, απιά θαη ζαθή. Σα άηνκα ζηα νπνία απεπζχλεηαη ην ζήκα ζα πξέπεη λα
γλσξίδνπλ θαιά ηε ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα.
Αλ ε πξνθνξηθή αλαθνίλσζε ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζέζε ή σο ζπκπιήξσκα ζεκάησλ κε ρεηξνλνκίεο, πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ιέμεηο-θσδηθνί φπσο π.ρ.: έλαξμε, ζηνπ, ηέινο, βίξα, κάηλα, πξνρψξεζε, νπηζζνρψξεζε, δεμηά, αξηζηεξά,
θίλδπλνο, γξήγνξα.
4. ήκαηα κε Υεηξνλνκίεο
Δλα ζήκα κε ρεηξνλνκίεο πξέπεη λα είλαη αθξηβέο, απιφ, επξχ, λα γίλεηαη θαη λα θαηαλνείηαη εχθνια θαη λα είλαη ζαθψο
δηαθεθξηκέλν απφ άιιν ζήκα κε ρεηξνλνκίεο. Οη ρξεζηκνπνηνχκελεο ρεηξνλνκίεο κπνξεί λα πνηθίιινπλ ειαθξά ή λα είλαη
αλαιπηηθφηεξεο απφ απηέο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζεκαζία ηνπο θαη ε θαηαλφεζε ηνπο Θα
είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο. Σν άηνκν πνπ δίλεη ηα ζήκαηα θαιείηαη ζεκαησξφο θαη ν παξαιήπηεο ησλ ζεκάησλ ρεηξηζηήο.
Ο ζεκαησξφο πξέπεη λα βιέπεη απεπζείαο ηηο εθηεινχκελεο θηλήζεηο απφ ην ρεηξηζηή ρσξίο λα δηαηξέρεη θίλδπλν απφ απηέο
θαη λα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ρεηξηζηή θαη κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη
πιεζίνλ. Οηαλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ πξέπεη λα πξνβιέπνληαη πεξηζζφηεξνη ζεκαησξνί. Ο ζεκαησξφο πξέπεη λα θέξεη έλα
ή πεξηζζφηεξα θαηάιιεια ζηνηρεία αλαγλψξηζεο (π.ρ. ζαθάθη, θξάλνο, πεξηρεηξίδεο, πεξηβξαρηφληα, ξαθέηεο) κε έληνλν θαη
θαηά πξνηίκεζε εληαίν ρξψκα γηα λα είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκνο απφ ηνλ ρεηξηζηή.
Α. Γεληθέο ρεηξνλνκίεο
Δηθόλα
Α/Α
εκαζία
Πεξηγξαθή
Α1

ΔΝΑΡΞΖ
Πξνζνρή
Αλάιεςε
θαζνδήγεζεο

Οη δχν βξαρίνλεο βξίζθνληαη ζε έθηαζε θαη νη
παιάκεο είλαη εζηξακκέλεο πξνο ηα εκπξφο.

Α2

ΣΟΠ
Γηαθνπή
Σέινο ηεο θίλεζεο

Ο δεμηφο βξαρίνλαο ηελησκέλνο πξνο ηα άλσ, ε
δεμηά παιάκε εζηξακκέλε πξνο ηα εκπξφο.

Α3

ΣΔΛΟ
ησλ ελεξγεηψλ

Σα δχν ρέξηα είλαη ελσκέλα ζην χςνο ηνπ ζηήζνπο.

Β. Καηαθόξπθεο θηλήζεηο
Α/Α
Β1

εκαζία
ΑΝΤΦΧΖ

Δηθόλα
Πεξηγξαθή
Ο δεμηφο βξαρίνλαο είλαη ηε-λησκέλνο πξνο ηα άλσ
θαη ε δε-μηά παιάκε εζηξακκέλε πξνο ηα εκπξφο
δηαγξάθεη αξγά έλα θχθιν.

Β2

ΚΑΘΟΓΟ

Β3

ΚΑΘΔΣΖ
ΑΠΟΣΑΖ

Ο δεμηφο βξαρίνλαο είλαη ηελησκέλνο πξνο ηα θάησ
θαη ε δεμηά παιάκε εζηξακκέλε πξνο ην εζσηεξηθφ
δηαγξάθεη αξγά έλαλ θχθιν.
Με ηα ρέξηα θαζνξίδεηαη ε απφζηαζε.
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Γ. Οξηδόληηεο θηλήζεηο
Γ1

ΠΡΟΥΧΡΖΔ

Με ηνπο δχν βξαρίνλεο δη-πισκέλνπο θαη ηηο
παιάκεο εζηξακκέλεο πξνο ην εζσηεξηθφ, ην
πξφζζην κέξνο ησλ βξαρηφλσλ εθηειεί θηλήζεηο
αξγέο πξνο ην ζψκα.

Γ2

ΟΠΗΘΟΥΧΡΖΔ

Με ηνπο δχν βξαρίνλεο δηπισ-κέλνπο θαη ηηο
παιάκεο εζηξακ-κέλεο πξνο ηα έμσ, ην πξφζζην
κέξνο ησλ βξαρηφλσλ εθηειεί θηλήζεηο αξγέο
απνκαθξπλφκελεο απφ ην ζψκα.

Γ3

ΓΔΞΗΑ
σο πξνο ηνλ
ζεκαησξφ

Με ηνλ δεμηφ βξαρίνλα ηελησ-κέλν πεξίπνπ
νξηδνληίσο; ε πα-ιάκε ηνπ δεμηνχ ρεξηνχ βιέπεη
πξνο ηα θάησ θαη εθηεινχληαη κηθξέο αξγέο
θηλήζεηο θαηά ηε . δηεχζπλζε απηή.

Γ4

ΑΡΗΣΔΡΑ
σο πξνο ηνλ
ζεκαησξφ

Με ηνλ αξηζηεξφ βξαρίνλα ηελησκέλν πεξίπνπ
νξηδνληίσο θαη ηελ παιάκε ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ
εζηξακκέλε πξνο ηα θά-ησ εθηεινχληαη κηθξέο
αξγέο θηλήζεηο θαηά ηε δηεχζπλζε απ-ηή

Γ5

ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ
ΑΠΟΣΑΖ

Με ηα ρέξηα θαζνξίδεηαη ε απφ-ζηαζε.

Γ. Κίλδπλνο
Α/Α
Γ1

Δηθόλα
εκαζία
Πεξηγξαθή
ΚΗΝΓΤΝΟ
Οη δχν βξαρίνλεο είλαη ηελησ-κέλνη πξνο ηα άλσ
επείγνπζα δηαθνπή θαη νη παιάκεο εζηξακκέλεο πξνο ηα εκπξφο.
ή ζηάζε

Γ2

ΣΑΥΔΗΑ ΚΗΝΖΖ

Οη θσδηθνπνηεκέλεο ρεηξνλνκίεο πνπ θαζνδεγνχλ ηηο θηλήζεηο εθηεινχληαη κε
ηαρχηεηα.
ΒΡΑΓΔΗΑ ΚΗΝΖΖ Οη θσδηθνπνηεκέλεο ρεηξνλνκίεο πνπ θαζνδεγνχλ ηηο θηλήζεηο εθηεινχληαη κε κεγάιε
βξαδχηεηα.

Γ3
πηλαθίδα.

ΔΘΔΩΡΗΘΔΙ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

ΠΔΡΑΜΑ 28-11-2019

Παπαδοςπάκηρ Κων/νορ
Μησανολόγορ Μησανικόρ ΣΔ

Βεδεπγιωηάκη Δλένη
Υημικόρ Μησανικόρ

Ο ΜΔΛΔΣΗΣΗ
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