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ΣΕΤΦΟ 9 

 

ΦΕΔΙΟ ΑΥΑΛΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΑΤ) 

(Π.Δ 305/96, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΥΟΙ 3,4,5,6,8,9,10) 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο κύριος σκοπός του παρόντος χεδήου Ασφαλεήας και Τγιεινές του Έργου εήναι η ΠΡΟΛΗΧΗ των ατυχημΫτων, 

ώστε να εξασφαλισθεή η Ζωέ και η Τγεήα των εργαζομάνων στον τόπο εκτάλεσης του Έργου καθώς και η 

αποτροπέ φθορών στα περιουσιακΫ στοιχεήα του Κυρήου του Έργου και του Αναδόχου. Δηλαδέ περιγρΫφει και 

διευκρινήζει τους πιθανούς κινδύνους και τα μάτρα πρόληψης τους λαμβΫνοντας υπόψη τις ελΫχιστες 

προβλάψεις τις σχετικές νομοθεσήας. Για την σύνταξη του άχουν ληφθεή υπ’όψιν τα παρακΫτω διατΫγματα και 

κανονισμοή: 

- Π.Δ.305/96-‘’ΕλΫχιστες προδιαγραφάς ασφαλεήας και υγεήας που πράπει να εφαρμόζονται στα προσωρινΫ έ 

κινητΫ εργοτΫξια’’ 

- Π.Δ.17/96-‘’Μάτρα για την βελτήωση της ασφΫλειας και της υγεήας των εργαζομάνων κατΫ την εργασήα’’  

- Π.Δ.16/96-‘’ΕλΫχιστες προδιαγραφάς ασφΫλειας και υγεήας στους χώρους ασφαλεήας’’ 

- Π.Δ.105/95-‘’ΕλΫχιστες προδιαγραφάς ασφαλεήας και υγεήας στην εργασήα’’ 

- Π.Δ.395/94-‘’ΕλΫχιστες προδιαγραφάς ασφαλεήας και υγεήας για την χρησιμοποήηση από τους εργαζομάνους 

κατΫ την εργασήα τους’’  

- Π.Δ.396/94-‘’ΕλΫχιστες προδιαγραφάς ασφαλεήας και υγεήας για την χρέση από τους εργαζόμενους 

εξοπλισμών ατομικές προστασήας’’ 

- Π.Δ.397/94-‘’ΕλΫχιστες προδιαγραφάς ασφαλεήας και υγεήας κατΫ την χειρονακτικέ διακήνηση φορτήων’’ 

- Π.Δ.778/80-‘’Περή μάτρων ασφαλεήας κατΫ την εκτάλεση Οικοδομικών Εργασιών’’ 

- Π.Δ.1073/81-‘’Περή μάτρων ασφαλεήας κατΫ την εκτάλεση εργασιών εις εργοτΫξια οικοδομικών και πΫσης 

φύσεως άργα πολιτικού μηχανικού’’ 

- Π.Δ.95/78-‘’Περή μάτρων υγιεινές ασφΫλειας των απασχολούμενων εις εργασήας συγκολλέσεων’’. 

1.1  Είδος του έργου και χρήση αυτού 

Σο άργο που θα εκτελεστεή με την παρούσα μελάτη προβλάπει συγκεκριμάνη περιοχέ. Για την σύνταξη της 

παρούσας μελάτης ελέφθησαν στοιχεήα από: 

 Σην υψομετρικέ μελάτη των οδών. 

 Σο εήδος των οδοστρωμΫτων. 

 Σα συμπερΫσματα των επή τόπου επισκάψεων και αναγνωρήσεων. 

 Σα κατασκευαστικΫ στοιχεήα των υφιστΫμενων αγωγών κ.α. 

 Σην υπΫρχουσα ρυμοτομήα της περιοχές της μελάτης και των γύρω περιοχών. 

 Σα οριζοντιογραφικΫ και υψομετρικΫ δεδομάνα της περιοχές. 

 Ακριβές διεύθυνση του άργου 

Σοπικέ κοινότητα-Δημοτικές Ενότητας. 

1.2  ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Κύριος του άργου εήναι η ΔΕΤΑΛ με άδρα Ελ.Βενιζάλου 13-17, Σ.Κ. 81100, Μυτιλένη. Προϊσταμάνη αρχέ εήναι το 

διοικητικό υμβούλιο της ΔΕΤΑΛ. 

Η Διευθύνουσα Τπηρεσήα του άργου εήναι η Διεύθυνση ΠεριβΫλλοντος της ΔΕΤΑΛ. 

(καταγρΫφονται κατΫ χρονολογικέ σειρΫ αρχήζοντας από τον αρχικό/αρχικούς ιδιοκτέτες και συμπληρώνονται 

καθ΄όλη τη διΫρκεια του άργου, όποτε επάρχεται κΫποια αλλαγέ στη συνολικέ έ στις επιμάρους ιδιοκτησήες): 

Δημοτικέ Επιχεήρηση Ύδρευσης  

Αποχάτευσης Λάσβου 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Σαχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζάλου 13-17 

Σαχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλένη 

Πληροφορήες : Προκοπήου Ηρακλές 

Σηλάφωνο : 2251046755 

Fax  : 2251040121 

Ε-mail  : protokolo@deyamyt.gr 

ΤΠΗΡΕΙΑ: 

 

Περήφραξη ΕγκαταστΫσεων 

Επεξεργασήας ΛυμΫτων 

Άντισσας   

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 

 

62/2021 

 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:  
ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

HORIZON 2020 HYDROUSA 

ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΜΟ: 9.973,49  € χωρής Υ.Π.Α. 

mailto:protokolo@deyamyt.gr
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Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση 
Ημερ/νία 

κτήσεως 

Σμήμα του έργου 

όπου υπάρχει 

ιδιοκτησία 

ΔΕΤΑΛ ΛΕΒΟΤ 

Ελ.Βενιζάλου 

13-17 

81100 Μυτιλένη 

 100% 

 

1.3  ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ  

υντονιστές ασφΫλειας και υγεήας άχει οριστεή ο Μελετητές, κατΫ την ΥΫση εκπόνησης της μελάτης, ενώ κατΫ 

την φΫση εκτάλεσης του Έργου ο ΑνΫδοχος του άργου, έ Ϋτομο το οποήο ορήζει ο ΑνΫδοχος μετΫ από 

σύμφωνη γνώμη της Επήβλεψης.  

τοιχεήα των υπευθύνων ενημάρωσης/αναπροσαρμογές του ΥΑΤ: 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση 
Ημερ/νία 

αναπροσαρμογής 

    

    

    

    

    

    

    

 

1.4 Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζόμενων κατά φάση μεθόδων εργασίας. 

Λόγω της φύσης του άργου, και για μειωμάνη πιθανότητα ατυχέματος, το άργο θα ολοκληρώνεται τμηματικΫ. 

Δηλαδέ θα ολοκληρώνεται τμέμα σκΫμματος περήπου 25-30 μάτρων, θα τοποθετούνται οι αγωγοή, θα 

επιχώνεται και στην συνάχεια θα ανοήγεται νάο σκΫμμα. Οι φΫσεις που περιγρΫφονται αφορούν κΫθε νάο 

σκΫμμα που ανοήγεται. 

ΥΑΗ 1 

1.1 Προετοιμασήα εργοταξήου και χΫραξη τομών  

1.2 Σοποθάτηση προσωρινού δικτύου ύδρευσης 

1.3 Εκσκαφέ-αντιστέριξη σκΫμματος  

ΥΑΗ 2 

2.1 ΑλφΫδιασμα σκΫμματος 

2.2 Σοποθάτηση σωλένα 

2.3 Κατασκευέ παροχών ύδρευσης 

ΥΑΗ 3 

3.1 Επήχωση του σωλένα 

3.2 Επήχωση και συμπήεση του υπόλοιπου 

3.3 ΑποκατΫσταση οδοστρώματος 

 

1. Πριν την άναρξη των εργασιών, περιφρΫσσεται ο χώρος του εργοταξήου. 

2. Ειδοποιούνται οι υπηρεσήες κοινές ωφάλειας (ΔΕΗ , ΟΣΕ , ΔΕΤΑΛ) και επισημαήνονται και σημαδε-ύονται τα 

προϋπΫρχοντα δήκτυα. 

3. Η χΫραξη του οδοστρώματος θα γήνει με μηχανικό δήσκο. 

4. Η εκσκαφέ των σκαμμΫτων θα γήνει με εκσκαφάα αντεστραμμάνου κΫδου. Σα υλικΫ εκσκαφές θα 

μεταφάρονται με φορτηγΫ και θα διακινούνται αμάσως άξω από το εργοτΫξιο. 

1.5  ΣΟΦΟΙ - ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΥΑΛΕΙΑ (ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ - ΕΛΕΓΦΟΙ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΚΕΧΕΙ ΑΥΑΛΕΙΑ) 

Ο αντικειμενικός σκοπός της Εργοληπτικές Επιχεήρησης εήναι να ολοκληρώσει το άργο χωρής ατυχέματα έ 

επιπτώσεις στην υγεήα οποιουδέποτε, και να αποτράψει πιθανΫ σύμβαντα τα οποήα θα μπορούσαν να φθεήρουν 

Ϋμεσα έ άμμεσα οποιοδέποτε περιουσιακό στοιχεήο οποιουδέποτε καθώς και να προκαλάσουν καθυστάρηση έ 

απρόβλεπτη διακοπέ σε οποιοδέποτε διαδικασήα, υπηρεσήα έ λειτουργήα με αποτάλεσμα να βλΫψουν την 

αποτελεσματικότητα έ το καλό όνομα της Εργοληπτικές Επιχεήρησης. 

Η Πολιτικέ της Εργοληπτικές επιχεήρησης για θάματα Τγιεινές και ΑσφΫλειας άχει ως εξές: η Διοήκηση της 

Εργοληπτικές επιχεήρησης θα παράχει όλους τους απαραήτητους πόρους ώστε όλες οι εργασήες, οι οποήες 

εμπήπτουν στην αρμοδιότητα της, να πραγματοποιούνται με ασφΫλεια, για τους εργαζόμενους και τα 

περιουσιακΫ της στοιχεήα τηρώντας πΫντα τους απαραήτητους όρους υγιεινές. 

Θα πράπει η ασφΫλεια να μην εήναι θάμα τύχης αλλΫ κύρια υποχράωση της Εργοληπτικές επιχεήρησης να 

εμφυσέσει στους εργαζόμενους την συναήσθηση ευθύνης για την τέρηση των κανόνων Τγιεινές. 

Η Εργοληπτικέ Επιχεήρηση αντιμετωπήζει την ΑσφΫλεια και Τγιεινέ με τον ήδιο συστηματικό τρόπο με τον οποήο 

αντιμετωπήζει την Ποιότητα. 
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ΚΫθε εργαζόμενος πριν γήνει δεκτός στο εργοτΫξιο, πράπει να άχει εκπαιδευτεή πριν αναλΫβει τα καθέκοντα του 

ώστε να αποφευχθούν οποιεσδέποτε ενάργειες που ήσως θάσουν σε κήνδυνο τον ήδιο έ τρήτους, να του άχουν 

γήνει γνωστάς όλες οι απαιτούμενες ρυθμήσεις ασφαλεήας και οι μάθοδοι αποφυγές ατυχημΫτων καθώς και οι 

βασικάς απαιτέσεις ασφαλεήας. υγχρόνως, υπΫρχει διαθάσιμο το παρόν άγγραφο με τους κανόνες ασφαλεήας 

που πράπει να τηρούνται στο εργοτΫξιο. 

Όταν πρόκειται να εκτελεστεή μήα συγκεκριμάνη εργασήα με ειδικάς απαιτέσεις, ο Διευθυντές Έργου συγκαλεή 

σύσκεψη στην οποήα συμμετάχει όλο το κύριο προσωπικό, ώστε να ενημερωθεή σχετικΫ με τα προβλέματα περή 

ασφΫλειας. 

Ο Μηχανικός Ασφαλεήας θα εκτελεή περιοδικούς ελάγχους ώστε να εξασφαλήζεται η συμμόρφωση με τις περή 

ασφαλεήας ρυθμήσεις. Αν ο Μηχανικός Ασφαλεήας παρατηρέσει οποιαδέποτε μη συμμόρφωση, θα συγκληθεή 

σύσκεψη με την παρουσήα όλων των μελών που εμπλάκονται. Σο αντικεήμενο της σύσκεψης θα εήναι η εξάταση 

της "μη συμμόρφωσης" και η απόφαση για τη διορθωτικέ ενάργεια που πράπει να πραγματοποιηθεή. 

Ακολούθως, αν ο Μηχανικός Ασφαλεήας εκτιμΫ ότι στη διΫρκεια της Επιθεώρησης οι διορθωτικάς ενάργειες δεν 

άχουν πραγματοποιηθεή, πράπει να το αναφάρει Ϋμεσα στη Διοήκηση. 

ε μηνιαήα βΫση θα καθορήζονται συσκάψεις ασφαλεήας σύμφωνα με το Ϋρθρο II του Π.Δ.17/96, στις οποήες 

συμμετάχουν όλοι οι εργαζόμενοι κατΫ τομεής, και δήνουν ενυπόγραφα όποιες παρατηρέσεις άχουν και αφορούν 

σε θάματα ασφαλεήας. Με την άναρξη των εργασιών ο μηχανικός ασφαλεήας με την σύμφωνη γνώμη του 

ΕργοταξιΫρχη θα καθορήσει τα θάματα των συσκάψεων αυτών. 

1.6 ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ 

Για την πραγματοποήηση όλων αυτών, άνα τεκμηριωμάνο ύστημα ΑσφΫλειας και Τγιεινές θα εφαρμόζεται στο 

Έργο. Σο σύστημα αυτό θα τεκμηριώνεται, για όλα τα ΔιοικητικΫ και ΟργανωτικΫ του θάματα, σε άνα Πρόγραμμα 

Τγιεινές και ΑσφΫλειας. 

Επήσης, γραπτάς Οδηγήες ΑσφΫλειας θα συνταχθούν, ώστε να καλύπτουν όλες τις εργασήες στο ΕργοτΫξιο. 

Αυτάς οι γραπτάς οδηγήες θα εήναι πΫντοτε στην διΫθεση των εργαζομάνων του Εργοταξήου. 

Όταν διαπιστώνεται μια μη συμμόρφωση ως προς την ασφΫλεια, ο Μηχανικός Ασφαλεήας ενεργεή σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατΫξεις περή "Φειρισμού μη συμμορφώσεων" του υστέματος ΔιασφΫλισης Ποιότητας της 

Εργοληπτικές Επιχεήρησης, περιγρΫφει τη διαπιστωμάνη κατΫσταση και δήνει τις απαιτούμενες εντολάς σχετικΫ με 

τις διορθωτικάς ενάργειες που πράπει εκτελεσθούν. 

Ο παραλέπτης της προαναφερόμενης εντολές πράπει να υλοποιέσει εντός του καθορισμάνου χρόνου τις 

υποδεικνυόμενες διορθωτικάς ενάργειες. Ακολούθως ο Μηχανικός Ασφαλεήας έ άνας από τους συναδάλφους 

του θα επιθεωρέσει και θα επιβεβαιώσει ότι άχει γήνει η διορθωτικέ ενάργεια. 

Συχόν μη συμμόρφωση του υπεύθυνου άχει σαν αποτάλεσμα την Ϋμεση σύνταξη αναφορΫς "μη-

συμμόρφωσης" από τον Μηχανικό Ασφαλεήας και θα ακολουθεήται η προαναφερόμενη σχετικέ διαδικασήα. 

ΚΫθε ατύχημα, πράπει να αναφερθεή αμάσως στον Μηχανικό Ασφαλεήας. Η κοινοποήηση πράπει να γήνει την ήδια 

μάρα που συνάβη το ατύχημα, ώστε να γήνουν οι απαραήτητες ενάργειες. Καθ' όλη τη διΫρκεια του άργου, ο 

Μηχανικός Ασφαλεήας θα πράπει να εήναι ενέμερος σχετικΫ με τη συνολικέ εργασήα που άχει εκτελεστεή, το 

συνολικό αριθμό των ατυχημΫτων που συνάβησαν, και τις ώρες εργασήας που χΫθηκαν. 

Ο μηχανικός Ασφαλεήας θα συντΫξει δηλαδέ μήα στατιστικέ ετέσια αναφορΫ σχετικΫ με τα ατυχέματα που 

συνάβησαν στη διΫρκεια του άργου. Η Διοήκηση και οι υπεύθυνοι για την ολοκλέρωση του άργου θα λαμβΫνουν 

άνα αντήγραφο της προαναφερόμενης αναφορΫς, ώστε να βελτιώνεται η μεθοδολογήα εργασήας πρόληψης 

ατυχημΫτων. 

Όλα τα άγγραφα σχετικΫ με θάματα ασφαλεήας αρχειοθετούνται. Όλα τα ατυχέματα εξετΫζονται και αναλύονται 

και η αναφορΫ υποβΫλλεται στη Διοήκηση για περαιτάρω μελάτη και λέψη αποφΫσεων. 

1.7 ΠΡΟΠΕΛΑΗ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ Ε ΘΕΕΙ 

Η προσπάλαση στο εργοτΫξιο γήνεται από το υφιστΫμενο οδικό δήκτυο και μάσω εργοταξιακών οδών. τη 

συμβολέ των ανωτάρων οδών θα αναρτηθούν προειδοποιητικάς πινακήδες "ΠΡΟΟΦΗ ΚΙΝΔΤΝΟ! ΕΙΟΔΟ - 

ΕΞΟΔΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ" και στα δύο ρεύματα της κυκλοφορήας. Η πρόσβαση στις θάσεις εργασήας γήνεται μάσα 

από την κύρια χΫραξη του άργου. Όλες οι εγκαταστΫσεις βρήσκονται επή της χΫραξης και των εργοταξιακών 

χώρων. 

Έναρξη των εργασιών προβλάπεται στις ..../.../... σύμφωνα με την ημερομηνήα υπογραφές της ύμβασης.  

2.  ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΠΟΤ ΕΝΔΕΦΕΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

2.1 ΦΨΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

ΚατΫ την εκτάλεση των χωματουργικών εργασιών ενδάχεται να παρουσιαστούν οι εξές κήνδυνοι: 

1. κήνδυνος εμπλοκές εργαζόμενου με μηχανέματα 

2. κήνδυνος εμπλοκές μηχανημΫτων μεταξύ τους 

3. κήνδυνος καταπλΫκωσης από κατακρέμνιση του χεήλους έ των παρειών της τΫφρου 

4. κήνδυνος αστοχήας τυχόν στοιχεήων υποστέριξης / αντιστέριξης 

5. κήνδυνος ατυχέματος από πτώση βρΫχων, υλικών έ υπερκεήμενων αντικειμάνων 

6. κήνδυνος πτώσης από ύφος 
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7. κήνδυνος εισπνοές σκόνης 

8. κήνδυνος άκθεσης σε θορύβους 

9. κήνδυνος ανατροπές μηχανέματος 

10. κήνδυνος από την ύπαρξη δικτύων 

2.2 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΕΡΓΑΙΕ 

Εκτός των πιο πΫνω κινδύνων που ενδάχεται να προκύψουν κατΫ την εκτάλεση της κΫθε φΫσης εργασήας 

υπΫρχουν και κήνδυνοι λόγω εκτάλεσης παρΫλληλων εργασιών. Επήσης θα πράπει να εντοπιστούν άγκαιρα οι 

κήνδυνοι που τυχόν προκύπτουν από τον συνδυασμό εργασιών. ΑναλυτικΫ οι κήνδυνοι εήναι οι εξές: 

1. Ο κήνδυνος άκθεσης των εργαζομάνων σε υψηλούς θορύβους 

2. Ο κήνδυνος λόγω επιβαρημάνου περιβΫλλοντος εργασήας σε καυσαάρια και σκόνη 

3. Ο κήνδυνος σύνθλιψης εργαζομάνων από μηχανέματα έ οχέματα 

4. Ο κήνδυνος παρακώλυσης της συγκοινωνήας 

5. Ο κήνδυνος πτώσης αντικειμάνων από ύψος 

6. Ο κήνδυνος ολήσθησης λόγω Ϋσχημων καιρικών συνθηκών 

7. Ο κήνδυνος από τον κακό συντονισμό όλων των εργασιών που εκτελούνται ταυτόχρονα 

2.3 ΔΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΨΝ ΚΟΙΝΗ ΨΥΕΛΕΙΑ 

ΚατΫ τις εργασήες ενδάχεται να προκληθούν ζημιάς στα δήκτυα κοινές Ψφάλειας αλλΫ και να προκληθούν 

ατυχέματα από αυτΫ: 

1. Δήκτυα Ύδρευσης 

2. Δήκτυα αποχάτευσης 

3. Δήκτυα υψηλές ΣΫσης 

4. Δήκτυα Φαμηλές ΣΫσης 

5. Δήκτυα ΟΣΕ 

2.4 ΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 

1. Ακτινοβολήες 

2. Θόρυβος /Δονέσεις 

3. κόνη 

4. Τπαήθρια Εργασήα Παγετός 

5. Τπαήθρια Εργασήα Καύσωνας 

6. Φαμηλέ Θερμοκρασήα Εργασήας 

7. Τψηλέ Θερμοκρασήα Εργασήας 

8. Τγρασήα χώρου Εργασήας 

 

3.  ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΡΟΠΗ ΣΨΝ ΚΙΝΔΤΝΨΝ 

 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

3.2 ΚΑΝΟΝΕ ΑΥΑΛΕΙΑ 

3.3 ΜΕΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (ΜΑΠ) 

3.3.1 ΓυαλιΫ ασφαλεήας 

3.3.2 ΓΫντια 

3.3.3 Παπούτσια ασφαλεήας 

3.3.4 τολέ εργασήας 

3.3.5 ΚρΫνη 

3.4 ΑΔΕΙΕ ΕΙΟΔΟΤ - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΚΕΧΕΨΝ 

3.5 ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΚΑΙ ΗΜΑΣΑ ΑΥΑΛΕΙΑ 

3.6 ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ - ΠΤΡΟΒΕΗ 

3.6.1 Πρόληψη ΠυρκαγιΫς 

3.6.2 Καταπολάμηση φωτιΫς 

3.6.2.1 ΓενικΫ 

3.6.2.2. Διατεθειμάνα μάσα κατΫσβεσης πυρκαγιΫς 

3.6.2.3. Αντιμετώπιση πυρκαγιΫς 

3.6.3 Οδηγήες επάμβασης σε περήπτωση πυρκαγιΫς 

3.7 ΦΕΔΙΟ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΚΑΣΑΣΑΕΨΝ ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 

3.7.1 Εργατικό Ατύχημα 

3.7.2 Διαδικασήα εκκάνωσης του εργοταξήου 

3.8 ΑΝΑΥΟΡΑ ΕΚΣΑΚΣΟΤ ΑΝΑΓΚΗ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ 

3.8.1 Σα καθέκοντα της ΟμΫδας Έκτακτης ΑνΫγκης 

3.8.2. Σα καθέκοντα και οι εξουσήες του Μηχανικού Ασφαλεήας 

3.8.3 Αναγγελήα Ατυχέματος 

3.9 ΣΗΡΗΗ ΕΝΣΤΠΨΝ ΕΠΙ ΣΟΠΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

3.9.1. Σέρηση εντύπων 

3.9.2 Έντυπα προς ανακοήνωση δια τοιχοκολλέσεως: 

3.10 ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (Ν. 1650/86) 
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3.11 ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΑ &ΕΞΟΠΛΙΜΟ (Π.Δ.1073/81 ΣΜΗΜΑ IV ΚΕΥ.Α') 

3.11.1 Αυτοκήνητα 

3.11.2 Υορτωτάς 

3.11.3 Γερανοή 

3.11.4 καλωσιάς 

3.11.5 Πράσες σκυροδάματος 

3.11.6 υντέρηση ΜηχανημΫτων & Εξοπλισμού 

 

3.1  ΓΕΝΙΚΑ 

ΚΫθε εργαζόμενος άχει υποχράωση να γνωρήζει: 

- Πού βρήσκονται και πως χρησιμοποιούνται οι συσκευάς πυρόσβεσης του τομάα του. 

- Που βρήσκεται, τι περιάχει και για κΫθε περήπτωση το κιβώτιο (φαρμακεήο) πρώτων βοηθειών του τμέματος του. 

3.2  ΚΑΝΟΝΕ ΑΥΑΛΕΙΑ 

- Απαγορεύεται η κυκλοφορήα στα μάτωπα εργασήας χωρής κρΫνος, παπούτσια ασφαλεήας (Ϋρβυλα), και 

φόρμα. 

- Απαγορεύεται το κΫπνισμα στα μάτωπα εργασήας και τις αποθέκες του εργοταξήου. 

- Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγήξει οποιαδέποτε συσκευέ έ μηχΫνημα, εΫν δεν του άχει ανατεθεή 

οποιαδέποτε αρμοδιότητα από τον προϊστΫμενο του. 

- Απαγορεύεται η χρέση εργαλεήων, τα οποήα βρήσκονται σε κακέ κατΫσταση. 

- Απαγορεύεται η εκκήνηση οποιασδέποτε συσκευές έ μηχανέματος εΫν δεν άχει τοποθετηθεή όλος ο 

προστατευτικός εξοπλισμός (ασφαλεήας) και εΫν δεν άχει απομακρυνθεή όλο το αναρμόδιο προσωπικό. 

- Απαγορεύεται η χρησιμοποήηση πεπιεσμάνου αάρα χωρής ακροφύσιο για καθαρισμούς εδΫφους, πΫγκου 

εργασήας κ.λ.π. 

- Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλεήων κ.λ.π. σε δρόμους διαφυγές γιατή πράπει να διατηρούνται 

καθαροή και ελεύθεροι για την αποφυγέ ατυχημΫτων. 

- Απαγορεύεται η παραμονέ προσωπικού κΫτω από αιωρούμενα φορτήα. 

- Απαγορεύεται η επήσκεψη ατόμων στα μάτωπα εργασήας εΫν δεν προηγηθεή συνεννόηση με τον αρμόδιο 

προϊστΫμενο έ εργοδηγό . 

- Απαγορεύεται σ' οποιοδέποτε Ϋτομο να περνΫει στο εσωτερικό μάρος των προστατευτικών διατΫξεων και 

περιφρΫξεων των μηχανημΫτων κατΫ τη διΫρκεια της λειτουργήας τους. 

- Απαγορεύεται σε οποιοδέποτε Ϋτομο να θάσει σε κήνηση μια μηχανέ πριν βεβαιωθεή ότι κανάνα Ϋλλο Ϋτομο 

δεν κΫνει επισκευέ, καθαρισμό έ λήπανση, ρύθμιση στη μηχανέ έ εργΫζεται κοντΫ σ' αυτέ και σε επικήνδυνη 

απόσταση. 

ΚατΫ την ανάγερση κτιρήων έ κατασκευών, θα παράχονται ασφαλεής χώροι εργασήας ΟΙ  οποήοι μπορεή να εήναι 

δΫπεδα (τα οποήα θα προστατεύονται με κιγκλιδώματα), καταστρώματα έ ξυλότυποι. 

Όλα τα εξωτερικΫ συνεργεήα και οι εργολΫβοι οφεήλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλεήας. ΚατΫ τη διΫρκεια 

επικήνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό προειδοποιεήται για κΫθε ενδεχόμενο κήνδυνο και να άχει πΫρει όλες 

τις απαιτούμενες συστΫσεις και οδηγήες ασφαλεήας από τους αρμόδιους του εργοταξήου που εήναι 

επιφορτισμάνοι με την επήβλεψη. ΕΫν οποιοδέποτε εξωτερικό συνεργεήο έ εργολΫβος κατΫ τη διΫρκεια των 

εργασιών του μάσα στον εργοταξιακό χώρο παραβαήνει τους κανονισμούς ασφαλεήας του εργοταξήου και τις 

σχετικάς διατΫξεις ασφαλεήας της Ελληνικές Νομοθεσήας, θα γήνεται παράμβαση αμάσως από τον αρμόδιο 

επιβλάποντα του εργοταξήου με σκοπό τη συμμόρφωση του συνεργεήου έ του εργολΫβου με τις ισχύουσες 

διατΫξεις ασφαλεήας. 

3.3 ΜΕΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (ΜΑΠ) 

Για την ασφΫλεια όλων των εργαζομάνων σύμφωνα με το Π.Δ. 396/94 επιβΫλλεται η πιστέ εφαρμογέ των 

παρακΫτω οδηγιών: 

- Να φορΫτε πΫντα παπούτσια ασφαλεήας έ μπότες, φόρμα και κρΫνος, όταν κυκλοφορεήτε στους δρόμους 

και στις εγκαταστΫσεις του εργοταξήου. 

- Να φορΫτε πΫντα όλα τα απαιτούμενα εήδη ατομικές προστασήας κατΫ την εκτάλεση μιας συγκεκριμάνης 

εργασήας. 

- Διατηρεήτε καθαρΫ και σε καλέ κατΫσταση τα ατομικΫ σας μάσα προστασήας, φροντήζετε να τα αλλΫζετε όταν 

παρουσιΫζουν φθορΫ και να τα αποθηκεύετε σε κατΫλληλο μάρος (ιματιοθέκες) για να μην καταστράφονται. 

Για την προστασήα των εργαζομάνων γενικΫ, η Κοιν/ξήα διαθάτει όλα τα απαραήτητα εήδη ατομικές προστασήας 

σε ικανοποιητικΫ αποθάματα που βρήσκονται στην κεντρικέ Αποθέκη. 

3.3.1. Γυαλιά ασφαλείας 

Για την αποφυγέ ατυχημΫτων στα μΫτια, επιβΫλλεται οι εργαζόμενοι να φορούν γυαλιΫ ασφαλεήας. Οι διΫφοροι 

τύποι γυαλιών εήναι οι εξές: 

1. ΓυαλιΫ ειδικΫ για εργασήες κοπές με συσκευέ οξυγόνο-ασετιλήνης. 

2. ΓυαλιΫ έ μΫσκα με ειδικό γυαλή για εργασήες ηλεκτροσυγκόλλησης. 

3.3.2. Γάντια 

τη διΫθεση του προσωπικού βρήσκονται γΫντια διαφόρων τύπων: 
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- ΔερμΫτινα γΫντια των οποήων η χρέση εήναι υποχρεωτικέ σε εργασήες χειρισμού κοφτερών και μυτερών 

αντικειμάνων για να προστατεύονται τα δΫκτυλα και τα χάρια από κοψήματα, τρυπέματα και τραυματισμούς 

γενικΫ. 

- Λαστιχάνια γΫντια ηλεκτρολόγων (τύπου ΔΕΗ) των οποήων η χρέση εήναι υποχρεωτικέ για ηλεκτροτεχνήτες που 

εήναι υποχρεωμάνοι να εργΫζονται σε κυκλώματα υπό τΫση. 

3.3.3. Παπούτσια ασφαλείας 

- Σα Ϋρβυλα εήναι υποχρεωτικΫ για όλους τους εργαζομάνους που διακινούνται στους δρόμους και τις 

εγκαταστΫσεις του εργοταξήου. 

- Οι μπότες εήναι υποχρεωτικάς σε χώρους με νερΫ, λΫσπες και ουσήες και γενικΫ οπουδέποτε η χρέση αρβύλων 

θα άκανε προβληματικέ και ανασφαλέ την εργασήα του προσωπικού. 

3.3.4. τολή εργασίας 

Εήναι υποχρεωτικέ για όλο το προσωπικό, το οποήο ανΫλογα με το εήδος και την επικινδυνότητα της εργασήας 

που εκτελεή, φορΫ τον κατΫλληλο τύπο φόρμας. Οι τύποι αυτοή εήναι οι εξές: 

1. Κοινάς φόρμες εργασήας διμερεής. 

2. ΑδιΫβροχες άναντι βροχές κτλ. 

 

3.3.5. Κράνη 

Απαγορεύεται η εργασήα έ η κυκλοφορήα μάσα στο εργοτΫξιο χωρής κρΫνος ασφαλεήας. Για την προστασήα 

από υψηλούς θορύβους ιδήως στα υπόγεια άργα, οι εργαζόμενοι θα χρησιμοποιούν ωτασπήδες. 

3.4 ΑΔΕΙΕ ΕΙΟΔΟΤ - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΚΕΧΕΨΝ 

- Απαγορεύεται σε αναρμόδια πρόσωπα να εισάρχονται στο εργοτΫξιο. 

- Απαγορεύεται αυστηρΫ η εισαγωγέ και χρέση στο εργοτΫξιο οινοπνευματωδών ποτών, όπως επήσης και η 

εήσοδος ατόμων που βρήσκονται σε κατΫσταση μάθης. 

- Όταν παρουσιΫζεται άνας επισκάπτης, ο αρμόδιος εργοδηγός της βΫρδιας άχει καθέκον να τηλεφωνέσει 

στο πρόσωπο που θα δεχθεή την επήσκεψη για να άχει την επιβεβαήωση. 

- Σο προσωπικό της Κοιν/ξήας, του ΚτΕ και της Επήβλεψης που περιμάνει επήσκεψη τρήτων, άχει την υποχράωση 

να ειδοποιεή το αρμόδιο προσωπικό από πριν, ώστε με αυτόν τον τρόπο να κερδήζεται χρόνος από τους 

ελάγχους και τους νεκρούς χρόνους. 

- Πράπει να σημειώνεται στο βιβλήο επισκεπτών την ώρα της εξόδου και το ονοματεπώνυμο του επισκάπτη. 

- Η Κοιν/ξήα θα διατηρέσει την ασφΫλεια των εργοταξιακών χώρων αποτελεσματικΫ συμπεριλαμβανομάνου 

του προσωπικού και των εγκαταστΫσεων και θα τους εφοδιΫσει με βιβλήο επισκεπτών και 10 κρΫνη, 

τουλΫχιστον, αν απαιτεήται. 

- Οι ΤπεργολΫβοι πράπει να ειδοποιούν τον εκΫστοτε αρμόδιο του εργοταξήου σε περήπτωση αναμονές 

επισκάπτη και να ενημερώνεται ο ΕργοταξιΫρχης. 

3.5 ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΚΑΙ ΗΜΑΣΑ ΑΥΑΛΕΙΑ 

ΠροειδοποιητικΫ σέματα εήναι υποχρεωτικΫ και η Κοιν/ξήα μεριμνΫ ώστε τάτοια κατΫλληλα σέματα να 

ανεγεήρονται σε ολόκληρο το χώρο εργασήας σύμφωνα με το Π.Δ. 105/95. 

- την εήσοδο του δρόμου προσπάλασης και επΫνω στον επαρχιακό δρόμο θα αναρτηθούν αμφοτάρων των 

οδών πινακήδες προειδοποήησης "ΠΡΟΟΦΗ ΕΙΟΔΟ -ΕΞΟΔΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ". 

- ε απόσταση 150m από τον δρόμο προσπάλασης, καθώς και περιοριστικάς πινακήδες ταχύτητας. 

- το χώρο του εργοταξήου θα αναρτηθεή πινακήδα μεγήστου ορήου ταχύτητας 20Km. 

- το συνεργεήο θα αναρτηθεή πινακήδα υποχρεωτικές χρέσης αρβύλων βαράου τύπου, απαγόρευση 

καπνήσματος και υποχρεωτικέ προστασήα των ματιών για τους ηλεκροσυγκολλητάς. 

3.6  ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ - ΠΤΡΟΒΕΗ 

3.6.1. Πρόληψη Πυρκαγιάς 

Για την πρόληψη της πυρκαγιΫς ισχύουν αυστηρΫ οι παρακΫτω κανόνες: 

- Απαγορεύεται στους εργαζομάνους το κΫπνισμα και το Ϋναμμα φωτιΫς έ η εκτάλεση εργασήας που 

προκαλεή υπερθάρμανση έ σπινθέρα μάσα σε περιοχάς του εργοταξήου στις οποήες υπΫρχουν σχετικάς 

οδηγήες και γενικΫ σε χώρους όπου υπΫρχουν εύφλεκτα υλικΫ. 

- Απαγορεύεται η χρέση γυμνές φλόγας έ οποιαδέποτε εργασήα που προκαλεή σπινθέρα, φλόγα έ 

θερμότητα, χωρής την Ϋδεια του υπεύθυνου εργοδηγού. 

- Οι χώροι εργασήας θα πράπει να διατηρούνται καθαροή (απομακρύνοντας αμάσως όλα τα σκουπήδια και τα 

εύφλεκτα υλικΫ όπως λΫδια, στουπιΫ, χαρτιΫ, υφΫσματα, ξύλα κλπ). Πράπει να υπΫρχει πΫντοτε άξοδος 

ελεύθερη και χωρής εμπόδια, για Ϋμεση απομΫκρυνση, σε περήπτωση που κινδυνεύει η ζωέ κΫποιου από 

πυρκαγιΫ. 

3.6.2. Καταπολέμηση φωτιάς. 

3.6.2.1. Γενικά 

Σο υλικό καταπολάμησης φωτιΫς μπορεή να χρησιμοποιηθεή ανΫ πΫσα στιγμέ. Πράπει λοιπόν να παραμάνει 

πΫντοτε ελεύθερο και να εήναι προσιτό. 

Σο υλικό αυτό προορήζεται αυστηρΫ για χρέση μόνο σε περήπτωση πυρκαγιΫς. Απαγορεύεται "αυστηρΫ" η 

χρησιμοποήηση όλων των διατεθειμάνων μάσων αντιμετώπισης πυρκαγιΫς για Ϋλλους σκοπούς εκτός εκεήνων 

για τους οποήους προορήζονται. 
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3.6.2.2. Διατεθειμένα μέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς. 

 

1. Πυροσβεστέρες για στερεΫ, υγρΫ, αάρια καύσιμα και ηλεκτρικάς εγκαταστΫσεις 

2. Άμμος για κατΫσβεση στερεών έ υγρών καυσήμων. 

3. καπΫνες και φτυΫρια. 

3.6.2.3. Αντιμετώπιση πυρκαγιάς 

Πράπει να εήναι γνωστΫ τα πυροσβεστικΫ μάσα που υπΫρχουν στο χώρο εργασήας, που βρήσκονται, για ποιες 

πυρκαγιάς εήναι κατΫλληλα και πως χρησιμοποιούνται. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται πυροσβεστέρες 

νερού και γενικΫ νερό σε ηλεκτρικάς εγκαταστΫσεις υπό τΫση, καθώς και υγρΫ καύσιμα. 

Ο χώρος πράπει να διατηρεήται καθαρός από χαρτιΫ και εύφλεκτα υλικΫ και να γήνονται περιοδικΫ αποψιλώσεις 

του χώρου του εργοταξήου. Σο νερό πράπει να χρησιμοποιεήται για: 

1. κατΫσβεση φωτιΫς σε στερεΫ 

2. Για ελαφρΫ στερεΫ υλικΫ όπως χαρτιΫ, χόρτα, στουπιΫ κλπ να αποφεύγεται η χρέση πυροσβεστέρων 

σκόνης έ C02. Η καλύτερη λύση εήναι το νερό. 

3.6.3 Οδηγίες επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

ΕΫν κΫποιος αντιληφθεή φωτιΫ σε οποιοδέποτε σημεήο εντός και εκτός των εγκαταστΫσεων του εργοταξήου θα 

πράπει αμάσως να ειδοποιέσει: 

1. Σο τμέμα που βρήσκεται πλησιάστερα στο σημεήο φωτιΫς. τη συνάχεια να προσπαθέσει να σβέσει έ να 

περιορήσει όσο εήναι δυνατόν τη φωτιΫ χρησιμοποιώντας όλα τα κατΫλληλα για την περήπτωση μάσα 

πυροσβεστικΫ. 

2. Σο προσωπικό πυρασφΫλειας . 

ΕΫν για οποιοδέποτε λόγο δεν απαντΫ το τηλάφωνο των παραπΫνω, να καλεήται αμάσως η πυροσβεστικέ 

Τπηρεσήα (199) . 

ΠΡΟΟΦΗ: 

Όλες οι ενάργειες επάμβασης πράπει να κατευθύνονται από τον υπεύθυνο βΫρδιας έ τον ΕργοταξιΫρχη. 

3.7  ΦΕΔΙΟ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΚΑΣΑΣΑΕΨΝ ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 

Ο επικεφαλές κΫθε βΫρδιας (επιστΫτης έ εργοδηγός) σε συνεργασήα με τον Γενικό Εργοδηγό, τον Σεχνολόγο-

Μηχανολόγο Μηχανικό, τον Μηχανικό Ασφαλεήας, πράπει να λαμβΫνουν τα κατΫλληλα μάτρα για την 

αντιμετώπιση εκτΫκτων αναγκών, όπως αυτΫ αναφάρονται παρακΫτω.  

3.7.1. Εργατικό Ατύχημα 

ε κΫθε εργατικό ατύχημα αμάσως ειδοποιεήται η ομΫδα ασφαλεήας  προσφάρει τις πρώτες βοέθειες και αν ο 

τραυματισμός εήναι σοβαρές μορφές υποχρεούται να φροντήσει για την μεταφορΫ του τραυματισμάνου στο 

πλησιάστερο Κάντρο Τγεήας έ στο Γενικό Νοσοκομεήο Μυτιλένης. 

ΚΫθε τμέμα εήναι υποχρεωμάνο να άχει φαρμακεήο εξοπλισμάνο κατΫλληλα με όλα τα απαραήτητα φΫρμακα και 

υλικΫ γενικΫ για την παροχέ πρώτων βοηθειών σε περήπτωση ατυχέματος. ε περήπτωση ελαφρού ατυχέματος: 

ΜετΫ από κΫθε ελαφρύ τραύμα ο τραυματήας  πράπει να χρησιμοποιέσει βασικΫ μάτρα θεραπεήας και κυρήως 

καθΫρισμα καλό (αντισηπτικό) και ενδεχομάνως επήδεσμο. 

ΕΫν η κατΫσταση του τραύματος απαιτεή την Ϋμεση επιμάλεια νοσοκόμου, ο εργοδηγός βΫρδιας θα ενεργέσει 

για την μεταφορΫ του τραυματήα στο πλησιάστερο νοσοκομεήο. 

ε περήπτωση σοβαρού ατυχέματος: 

- Εήναι απαραήτητο να δοθούν στον τραυματήα  όλες οι στοιχειώδεις πρώτες βοέθειες στον τόπο του ατυχέματος 

πριν μεταφερθεή στο Νοσοκομεήο. 

3.7.2. Διαδικασία εκκένωσης του εργοταξίου 

Η διαδικασήα φάρεται εις πάρας από κοινού σε συνεργασήα με την υπΫρχουσα διαδικασήα που ακολουθεή η 

υπηρεσήα. 

3.8 ΑΝΑΥΟΡΑ ΕΚΣΑΚΣΟΤ ΑΝΑΓΚΗ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ 

Οι Ϋνθρωποι που θα εντοπήσουν πρώτοι την κατΫσταση άκτακτης ανΫγκης οφεήλουν να ενημερώσουν τον 

ΕργοταξιΫρχη το ταχύτερο δυνατό (ονοματεπώνυμο τραυματήα  και θάση του συμβΫντος) έ τον αντικαταστΫτη 

του σε περήπτωση απουσήας του πρώτου. 

τη συνάχεια όλοι οι εργαζόμενοι συγκεντρώνονται σε προκαθορισμάνα σημεήα για περαιτάρω οδηγήες. 

Η διοήκηση της Εργοληπτικές Επιχεήρησης εξουσιοδοτεή προς αποφυγέ οποιουδέποτε εργατικού ατυχέματος : 

τον συντονιστέ σε θάματα ασφαλεήας, τον Μηχανικό Ασφαλεήας, τον Ιατρό Εργασήας, τους αμαρεήτες (άνας 

τουλΫχιστον σε κΫθε βΫρδια) και οργανώνεται μια "ΟμΫδα Έκτακτης ΑνΫγκης" με επικεφαλές το Μηχανικό 

Ασφαλεήας και από 10 Ϋτομα και θα εήναι κατΫλληλα οργανωμάνα, ώστε επαρκές αριθμός μελών της να εήναι 

διαθάσιμος για δρΫση και βοέθεια οποτεδέποτε κατΫ τη διΫρκεια των εργασιών. 

Η υπ' όψη ομΫδα θα εκπαιδευτεή από ειδικευμάνο προσωπικό. ΚΫθε μάλος της ομΫδας θα εήναι ικανό να δώσει 

πρώτες βοέθειες, να λειτουργέσει τους εξοπλισμούς των αναπνευστικών συσκευών και τον εξοπλισμό 

πυρόσβεσης και να άχει δυνατότητα Ϋμεσης προσπάλασης των μετώπων εργασήας. 
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Ο Μηχανικός Ασφαλεήας του άργου ευθύνεται για την επήβλεψη της εκτάλεσης των εργασιών σύμφωνα προς τις 

ισχύουσες περή ασφαλεήας διατΫξεις και τις προδιαγραφάς του Κτ Ε.  

3.8.1. Σα καθήκοντα της Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης είναι: 

1. Παροχέ Πρώτων Βοηθειών. 

2. Παροχέ και διανομέ Μ.Α.Π. 

3. Ενημάρωση προσωπικού. 

4. Ορισμός ενός τουλΫχιστον σαμαρεήτη σε κΫθε βΫρδια εργασήας. 

5. ΕξασφΫλιση και συντέρηση των παρακΫτω υλικών. 

- Μήα (1) μΫλλινη κουβάρτα 

- Μήα (1) φιΫλη οξυγόνου 

- ΤλικΫ για επήδεση τραυμΫτων, απολύμανση κ.λ.π 

- Ενάσεις αναλγητικάς. 

- Αναπνευστικάς συσκευάς για την παρακρΫτηση σκόνης. 

- Σρεις (3) λαμπτέρες ανθεκτικοή σε άκρηξη. 

- συντέρηση ενός σετ φαρμακεήου στα κύρια μάτωπα εργασιών. 

6. υντέρηση και επιθεώρηση των μάσων πυρόσβεσης, την καταλληλότητα αυτών και την διανομέ τους όταν 

χρειαστούν. 

3.8.2. Σα καθήκοντα και οι εξουσίες του Μηχανικού Ασφαλείας είναι: 

1. Μαζή με την ομΫδα ασφαλεήας του Έργου, να άχει Ϋμεση επικοινωνήα με τους αρμόδιους φορεής, όπως 

τροχαήα-αστυνομήα, πρώτες βοέθειες, τοπικέ αυτοδιοήκηση, κοινωνικούς φορεής, φορεής μαζικές 

ενημάρωσης. 

2. Πρόγνωση και λύση προβλημΫτων που προκύπτουν στο άργο, όπως επικοινωνήες, ανασφαλεής συνθέκες 

στο εργασιακό περιβΫλλον, τοπικάς δυσκολήες για την ασφΫλεια του άργου και των εργαζομάνων. 

3. Να συσκάπτεται με τον διευθυντέ και μηχανικούς πληροφορώντας τους για το βαθμό των μάτρων 

ασφαλεήας που εφαρμόζονται. 

4. Να οργανώνει ελάγχους ασφαλεήας στο τμέμα για το οποήο εήναι υπεύθυνος, ώστε να επιβεβαιώνεται η 

διατέρηση και επιβολέ των μάτρων ασφαλεήας. 

5. Να επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατΫλληλου προσωπικού εξοπλισμού ασφαλεήας για κΫθε εργαζόμενο 

καινΫ επιβλάπει την ορθέ χρέση αυτών. 

6. Να ελάγχει την εκτάλεση των εργασιών, να επισκάπτεται τακτικΫ το εργοτΫξιο καινΫ αναφάρει τις όποιες 

αποκλήσεις επισημαήνονται. 

7. Να ερευνΫ τα ατυχέματα και να διατηρεή άνα ημερολόγιο καταγραφές τους για την αποφυγέ Ϋλλων 

παρομοήων. 

8. Να επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό εήναι ενέμερο σχετικΫ με τις πρώτες βοέθειες που πράπει να παράχονται. 

3.8.3 Αναγγελία Ατυχήματος 

Αν με την αρχικέ αντιμετώπιση ενός ατυχέματος διαπιστωθεή πως ο τραυματήας πράπει να μεταφερθεή σε 

πλησήον Νοσοκομεήο έ Κλινικέ, η μεταφορΫ γήνεται αμάσως με αυτοκήνητο του Εργοταξήου. 

ΜετΫ την αντιμετώπιση του ατυχέματος ειδοποιεήται: 

1. Ο τεχνικός ασφαλεήας. 

2. Ο ΠροϊστΫμενος του τμέματος όπου ανέκει ο τραυματήας . 

Οι τεχνικοή ασφαλεήας του Εργοταξήου προβαήνουν σε άρευνα και ανΫλυση του Ατυχέματος προκειμάνου να 

διαπιστωθούν τα αήτια. 

Ο ΠροϊστΫμενος Σμέματος στο οποήο ανέκει ο τραυματήας , προβαήνει κατΫ περήπτωση στις εξές ενάργειες: 

- ΕΫν πρόκειται για ελαφρύ ατύχημα που θα συνεπΫγεται ολιγόωρη απουσήα του τραυματήα -μικρότερη από 8 

ώρες- από την εργασήα, συμβουλεύεται την Έκθεση Σεχνικών Ασφαλεήας και προτεήνει λύσεις έ κΫνει 

συστΫσεις (ανΫλογα με τα αήτια) άτσι ώστε να μην επαναληφθεή παρόμοιο ατύχημα. 

- ΕΫν πρόκειται για σοβαρό ατύχημα που θα άχει σαν αποτάλεσμα μια διακοπέ εργασήας-από πλευρΫς 

τραυματήας -μεγαλύτερη από 8 ώρες, ο ΠροϊστΫμενος του τραυματήα: 

1. Ενημερώνει το γραφεήο προσωπικού μάσα σε 24 ώρες το αργότερο από τη στιγμέ του ατυχέματος 

αφού ερευνέσει τα αήτια και συμβουλευθεή τη σχετικέ άκθεση των Σ.Α. 

2. Προτεήνει λύσεις έ κΫνει συστΫσεις (ανΫλογα με τα αήτια) ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια 

ατυχέματα. 

3. υμπληρώνει τη Δέλωση ατυχέματος σε όσα σημεήα τον αφορούν και την μονογρΫφει. Σο γραφεήο 

προσωπικού μετΫ την αναγγελήα ατυχέματος από τον ΠροϊστΫμενο Σμέματος, ενημερώνει ΑΜΕΨ την 

Επιθεώρηση Εργασήας και συμπληρώνει τη δέλωση ατυχέματος στα σημεήα που τον αφορούν. 

3.9  ΣΗΡΗΗ ΕΝΣΤΠΨΝ ΕΠΙ ΣΟΠΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

3.9.1. ύμφωνα με τον Νόμο 1396/83, άρθρο 8, τηρούνται: 

- Επιτόπου του άργου τηρεήται ημερολόγιο μάτρων ασφαλεήας το οποήο εήναι θεωρημάνο από την τοπικέ 

Επιθεώρηση εργασήας και "βιβλήο γραπτών υποδεήξεων Σ.Α & Γ.Ε." στο οποήο αναγρΫφονται από τον 
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Μηχανικό Ασφαλεήας περιστατικΫ παρΫβασης των κανόνων ασφαλεήας από τους εργαζόμενους καθώς και 

υποδεήξεις για το τι πράπει να γήνει από τον ΕργοταξιΫρχη. 

- Επήσης τηρεήται Βιβλήο ΑτυχημΫτων όπου σημειώνονται όλα τα ατυχέματα που συμβαήνουν από τα ποιο 

σοβαρΫ άως τα λιγότερα σοβαρΫ. 

- υνημμάνα σας υποβΫλουμε υπόδειγμα ημερολογήου μάτρων ασφαλεήας και βιβλήο ατυχημΫτων το οποήο μας 

αποστΫλθηκε από την υπηρεσήα. 

3.9.2. Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως: 

το χώρο του εργοταξήου αναρτούνται άντυπα που καθοδηγούν και ενημερώνουν τους εργαζόμενους σε 

ζητέματα ασφΫλειας και υγιεινές. 

3.10 ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (Ν. 1650/86) 

Ψς περιβΫλλον νοεήται τόσο το Υυσικό ΠεριβΫλλον όσο και το Ανθρωπογενάς. 

Η προστασήα του περιβΫλλοντος εήναι μεγήστης σημασήας για την Κοιν/ξήα. 

Ο σχεδιασμός των άργων γήνεται πΫντα κατΫ τάτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχΫνονται: 

1. Η μάγιστη δυνατέ εναρμόνιση του Έργου στο περιβΫλλον. 

2. Η ελΫχιστη δυνατέ διατΫραξη του περιβΫλλοντος.  

Οι παραπΫνω στόχοι ικανοποιούνται: 

1.  Σόσο κατΫ τη διΫρκεια ζωές του άργου. 

2.  Όσο και κατΫ τη διΫρκεια κατασκευές του. 

3.11 ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΑ & ΕΞΟΠΛΙΜΟ (Π.Δ.1073/81 ΣΜΗΜΑ IV ΚΕΥ.Α') 

Ο μηχανικός εξοπλισμός ενός εργοταξήου περιλαμβΫνει μηχανέματα που εξυπηρετούν διΫφορες εργασήες. 

Όσον αφορΫ στα χωματουργικΫ άργα χρησιμοποιούνται οι φορτωτάς, οι εκσκαφεής, οι προωθητάς, οι 

οδοστρωτέρες, οι ισοπεδωτάς και τα ανατρεπόμενα φορτηγΫ. το χώρο του εργοταξήου γενικΫ 

χρησιμοποιούνται: γερανοή, γεννέτριες και λεωφορεήα έ επιβατικΫ. Όλος ο ιδιόκτητος κινητός εξοπλισμός της 

εταιρεήας, όπως φορτηγΫ, γερανοή, ηλεκτροσυγκολλέσεις και Ϋλλα παρόμοια όπως επήσης υλικΫ και εργαλεήα, 

εήναι καταχωρημάνα, εφοδιασμάνα με Ϋδεια, ασφαλισμάνα και διατηρημάνα σε καλέ κατΫσταση.  

3.11.1. Αυτοκίνητα 

ΤπΫρχει το "δελτήο καταλληλότητας" κΫθε οχέματος το οποήο ελάγχεται και αναθεωρεήται και το "δελτήο 

συντέρησης" το οποήο ενημερώνεται απ τον συντηρητέ του εργοταξήου. 

- Σο όχημα πράπει να φάρει Άδεια κυκλοφορήας και να εήναι ασφαλισμάνο. 

- Σο όχημα πράπει να άχει περΫσει τον περιοδικό άλεγχο του ΚΣΕΟ. 

- Σο όχημα πράπει να φάρει κιβώτιο Α' Βοηθειών. 

- Σο όχημα πράπει να φάρει πυροσβεστέρα. 

- Σο όχημα πράπει να εήναι εφοδιασμάνο με καμπήνα προστασήας, με ηχητικέ κόρνα και φωτεινό σέμα κατΫ την 

όπισθεν. 

Ο οδηγός του αυτοκινέτου φάρει και την ευθύνη της καλές κατΫστασης του οχέματος και ενημερώνει υπεύθυνα 

Ϋτομα του συνεργεήου για τυχόν επισκευάς. 

Πράπει να γήνεται τακτικός άλεγχος στα φράνα, την κόρνα, τα φώτα τους υαλοκαθαριστέρες και τα λοιπΫ 

συστέματα ασφαλεήας. 

Πράπει να δάνονται με ασφΫλεια τα φορτήα πριν ξεκινέσει το όχημα. Επήσης πράπει να τηρούνται οι παρακΫτω 

κανόνες: 

- Απαγορεύεται να πηδΫτε από οχέματα έ να ανεβαήνετε όταν αυτΫ δεν άχουν σταματέσει τελεήως. 

- Απαγορεύεται το κΫπνισμα κατΫ τον ανεφοδιασμό σε καύσιμα. Σην ώρα αυτέ η μηχανέ πράπει να εήναι 

σβηστέ. 

- Απαγορεύεται η φόρτωση των οχημΫτων περισσότερο από το μάγιστο επιτρεπόμενο. 

- Πράπει να γήνει ιδιαήτερος άλεγχος για την καλέ λειτουργήα των φράνων και της κόρνας. 

- Απαγορεύεται η χρέση των οχημΫτων για Ϋλλες εργασήες εκτός απ' αυτάς για τις οποήες άχουν κατασκευασθεή. 

 

3.11.2 Υορτωτές 

ΤπΫρχει το "δελτήο καταλληλότητας" κΫθε μηχανέματος το οποήο ελάγχεται και αναθεωρεήται και το "δελτήο 

συντέρησης" το οποήο ενημερώνεται απ τον συντηρητέ του εργοταξήου. Οι φορτωτάς αυτοή για την μεήωση των 

καυσαερήων άχουν καταλύτη και φάρουν φήλτρο νερού. Έχει αναρτημάνους προβολεής που και χρησιμοποιεή. 

Η χρέση των φορτωτών αυτών εήναι μόνο για την εργασήα που προβλάπεται (μεταφορΫ και φόρτωση 

προϊόντων) και γήνεται μόνο από εξουσιοδοτημάνα Ϋτομα (χειριστές). Απαγορεύεται η μεταφορΫ του 

προσωπικού μάσα στον κΫδο, παρΫ μόνο εΫν ο φορτωτές εήναι εφοδιασμάνος με ειδικό καλΫθι το οποήο πληροή 

τις προδιαγραφάς (κουπαστέ, καλέ κατασκευέ, σωστό στεράωμα επΫνω στον φορτωτέ). 

Απαγορεύεται η χρησιμοποήηση του κΫδου για φρενΫρισμα παρΫ μόνο σε μεγΫλη ανΫγκη. Επιθεωρεήται 

καθημερινΫ η στΫθμη του νερού και συμπληρώνεται. 

- Σο όχημα πράπει να φάρει Άδεια κυκλοφορήας και να εήναι ασφαλισμάνο. 

- Σο όχημα πράπει να άχει περΫσει τον περιοδικό άλεγχο του ΚΣΕΟ. 

- Σο όχημα πράπει να φάρει κιβώτιο Α' Βοηθειών. 
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- Σο όχημα πράπει να φάρει πυροσβεστέρα. 

 

- Σο όχημα πράπει να εήναι εφοδιασμάνο με καμπήνα προστασήας, με ηχητικέ κόρνα και φωτεινό σέμα κατΫ την 

όπισθεν. 

3.11.3 Γερανοί 

- Σο όχημα πράπει να φάρει Άδεια κυκλοφορήας και να εήναι ασφαλισμάνο. 

- Σο όχημα πράπει να άχει περΫσει τον περιοδικό άλεγχο του ΚΣΕΟ. 

- Σο όχημα πράπει να φάρει κιβώτιο Α' Βοηθειών. 

- Σο όχημα πράπει να φάρει πυροσβεστέρα. 

- Σο όχημα πράπει να εήναι εφοδιασμάνο με καμπήνα προστασήας, με ηχητικέ κόρνα και φωτεινό σέμα κατΫ την 

όπισθεν. 

ΤπΫρχει το "δελτήο καταλληλότητας" κΫθε μηχανέματος το οποήο ελάγχεται και αναθεωρεήται και το "δελτήο 

συντέρησης" το οποήο ενημερώνεται απ τον συντηρητέ του εργοταξήου. 

Η σωστέ χρέση των γερανών εξασφαλήζεται όταν ελάγχονται κατΫλληλα τα ακόλουθα σημεήα : 

1. ΔιαγρΫμματα ασφαλούς φορτήου. 

2. Ικανότητα των μηχανικών βαρούλκων. 

3. Υύση του εδΫφους. 

4. Καιρικάς συνθέκες (Ϋπνοια, κλπ) 

Πράπει να διατηρούνται πΫντα σε επΫρκεια όλα τα μηχανικΫ και ηλεκτρικΫ βαρούλκα των γερανών και συντηρεή 

συστηματικΫ τα μηχανέματα. 

Πράπει να ελάγχεται καθημερινΫ την κατΫσταση των συρματόσχοινων και τα αντικαθιστΫ με την πρώτη άνδειξη 

φθορΫς. 

Όταν το αιωρούμενο μπρΫτσο εήναι άτοιμο, να υπολογήζεται το νεκρό σημεήο και να γήνεται ακριβές εκτήμηση για 

την σωστέ και ασφαλέ άδραση του γερανού. 

Όλοι οι γΫντζοι πράπει να συνοδεύονται από μηχανισμούς ασφΫλειας άναντι επικινδύνων χαλαρώσεων των 

αναρτέσεων. 

3.11.4 καλωσιές 

Οι κΫθετες βΫσεις των σκαλωσιών θα βρήσκονται σε σταθερέ βΫση. 

Όλες οι σκαλωσιάς με ύφος 3m έ περισσότερο πΫνω από το άδαφος θα εήναι εφοδιασμάνες με κιγκλιδώματα 

ασφαλεήας στις ανοιχτάς πλευράς τους, σύμφωνα με τις σχετικάς διατΫξεις. Ασφαλέ μάσα πρόσβασης θα 

παράχονται σε όλα τα επήπεδα εργασήας της σκαλωσιΫς. ΛαμβΫνοντας υπόψη τα Π.Δ. 447/75 και 778/80 οι 

σανήδες των σκαλωσιών πράπει να επιθεωρούνται καινΫ δοκιμΫζονται πριν από κΫθε εγκατΫσταση. 

Θα εγκαθήστανται προστατευτικΫ γεήσα στις ανοιχτάς πλευράς των σκαλωσιών, προκειμάνου να αποφεύγεται η 

πτώση των εργαλεήων, υλικών έ του εξοπλισμού. 

Δεν θα χρησιμοποιεήται σκαλωσιΫ που άχει υποστεή ζημιάς μάχρις ότου επισκευαστεή και ενισχυθεή. 

Η Κοινοπραξήα θα εξασφαλήσει ώστε όλες οι σκαλωσιάς που χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους της να 

βρήσκονται σε ασφαλέ κατΫσταση. 

τη σκαλωσιΫ θα υπΫρχει πΫντα μόνο το υλικό που χρησιμοποιεήται τη στιγμέ εκεήνη και ποτά δεν θα 

υπερφορτώνεται. 

3.11.5 Πρέσες σκυροδέματος 

- Σο όχημα πράπει να φάρει Άδεια κυκλοφορήας και να εήναι ασφαλισμάνο. 

- Σο όχημα πράπει να φάρει κιβώτιο Α' Βοηθειών. 

- Σο όχημα πράπει να φάρει πυροσβεστέρα. 

- Σο όχημα πράπει να εήναι εφοδιασμάνο με καμπήνα προστασήας, με ηχητικέ κόρνα και φωτεινό σέμα κατΫ την 

όπισθεν. 

- Σο  όχημα πράπει να φάρει τριγωνικό σέμα προειδοποήησης και φωτεινό φΫρο. 

ΤπΫρχει το "δελτήο καταλληλότητας" κΫθε μηχανέματος το οποήο ελάγχεται και αναθεωρεήται και το "δελτήο 

συντέρησης" το οποήο ενημερώνεται απ τον συντηρητέ του εργοταξήου. 

Πριν από κΫθε χρέση το όχημα επιθεωρεήται προσεκτικΫ, δοκιμΫζονται τα κινητΫ του μάρη, λιπαήνονται και 

συντηρούνται κατΫ τη διΫρκεια παύσης του μηχανέματος. 

ε όλες τις περιπτώσεις η θεμελήωση της πράσας θα εήναι σωστέ ώστε σε κΫθε περήπτωση θα εξασφαλήζεται η 

εργασήα. 

Απαγορεύεται δε να βρήσκονται εργαζόμενοι μάσα στη ζώνη εργασήας ειδικΫ κΫτω απ' τα κινητΫ μάρη της 

μπούμας. Όπου αυτό δε εήναι δυνατό οι εργασήες συντονήζονται από άμπειρο εργοδηγό. 

3.11.6 υντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού 

Για τον εξοπλισμό της διαδικασήας συντέρησης ισχύουν οι οδηγήες και οι προδιαγραφάς των κατασκευαστών: 

ΤπΫρχει το "δελτήο καταλληλότητας" κΫθε μηχανέματος το οποήο ελάγχεται και αναθεωρεήται, και το "δελτήο 

συντέρησης" το οποήο ενημερώνεται απ' τον συντηρητέ του εργοταξήου. Απαγορεύεται η χρέση 
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εργαλειομηχανών (τόρνος, φράζες, πριονοκορδάλες, πλΫνα, κλπ) από πρόσωπα μη εξασκημάνα και 

ακατΫλληλα για το χειρισμό τους. 

Απαγορεύεται η οξυγονοκόλληση και ηλεκτροκόλληση αν αυτός που την εκτελεή δεν άχει προηγουμάνως 

εφοδιαστεή με όλα τα ατομικΫ προστατευτικΫ μάσα (για την προστασήα των ματιών, του προσώπου, των χεριών, 

των ποδιών και του σώματος), κατΫ της φωτιΫς, της ακτινοβολήας και των πυρακτωμάνων τεμαχήων 

εκπαιδευμάνα, αρμόδια και εξουσιοδοτημάνα. Απαγορεύεται αυστηρΫ η εκτάλεση ηλεκτρολογικές εργασήας σε 

ηλεκτρικΫ δήκτυα, εγκαταστΫσεις, συσκευάς κλπ, αν δεν βεβαιωθεή απόλυτα η ασφαλές διακοπέ του ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

υντέρηση μηχανισμού έ εξοπλισμού σε κήνηση απαγορεύεται όπου η επαφέ με τα κινούμενα μάρη μπορεή να 

τραυματήσει τους εργαζόμενους. 

Ακόλουθες προφυλΫξεις επιβΫλλονται όπου απαιτεήται από τη διαδικασήα συντέρησης να παραμάνει σε 

λειτουργήα ο εξοπλισμός: 

1. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τις διαδικασήες αυτάς θα εήναι πλέρως εκπαιδευμάνοι και 

εξουσιοδοτημάνοι να εκτελάσουν την διαδικασήα αυτέ. 

2. Θα καθοριστεή μια ασφαλές διαδικασήα για κΫθε περήπτωση και η διαδικασήα θα εήναι διαθάσιμη και αν εήναι 

πρακτικό, θα υπΫρχει δήπλα στον μηχανισμό. 

4.  ΕΚΚΑΥΕ - ΕΠΙΦΨΕΙ 

Οι εκσκαφάς και επιχώσεις γήνονται με χρέση μηχανικών μάσων. Οι χειριστάς θα φροντήζουν ώστε τα 

μηχανέματα και τα οχέματα που θα χρησιμοποιηθούν να άχουν επιθεωρηθεή και να εήναι σωστΫ συντηρημάνα. 

Για τον λόγο αυτό υπΫρχει το βιβλήο συντέρησης το οποήο ενημερώνεται και ελάγχεται από τον Μηχανικό 

Ασφαλεήας. Σα ορύγματα γήνονται με εκσκαφεής και φορτηγΫ μεταφορΫς. Σα μηχανέματα (τσΫπες, φορτηγΫ 

μεταφορΫς, φορτωτάς κλπ) θα εήναι εφοδιασμάνα με καμπήνα τύπου ROBS και με ηχητικό και φωτεινό σέμα κατΫ 

την οπισθοδρόμηση. Θα άχουν εφοδιαστεή ασφαλώς με πυροσβεστέρα , και η χρέση τους θα γήνεται μόνο από 

εξουσιοδοτημάνα Ϋτομα. Σα μάτρα ασφαλεήας ειδικΫ για τον εξοπλισμό αναφάρονται σε Ϋλλη παρΫγραφο. 

Όταν εγκαθήσταται υποστέριγμα έ αφαιρεήται στη φΫση των εκσκαφών, η εργασήα θα γήνεται κατΫ τρόπο ώστε 

να μην εκτήθεται σε κήνδυνο οι εργαζόμενοι. Οι κλήσεις των πρανών εήναι τάτοιες που απαγορεύουν την 

κατολήσθηση εδΫφους. Παρ' όλα αυτΫ όπου ανακαλύπτεται χαλαρέ ζώνη θα σταματούν οι εργασήες εκσκαφές 

άως ότου σταθεροποιηθεή το άδαφος. Ο χώρος εργασήας θα διαμορφωθεή άτσι ώστε να εήναι λειτουργικός, 

ασφαλές, προσπελΫσιμος, και η επιλογέ των μηχανημΫτων θα γήνεται πΫντα με τεχνικΫ κριτέρια από τον 

υπεύθυνο μηχανικό κατασκευές. Σα όρια της εκσκαφές χαρΫσσονται ακριβώς από το τοπογραφικό συνεργεήο. 

ΚατΫ την φΫση της εργασήας αυτές επιθεωρούνται καθημερινΫ τα στοιχεήα της άτσι ώστε να υλοποιεήται η 

σωστέ και ασφαλές κατασκευέ. 

Όπου τα πρανέ εγκυμονούν κινδύνους κατολήσθησης, θα λαμβΫνονται μάτρα προφύλαξης (προστατευτικΫ 

γεήσα κτλ). 

Όπου απαιτεήται θα κατασκευΫζεται κουπαστέ ασφαλεήας, ενώ όπου δεν εκτελούνται εργασήες, θα τοποθετεήται 

ταινήα ασφαλεήας. 

 

5. ΤΝΕΡΓΕΙΟ 

Όλο το προσωπικό πράπει να διαθάτει παπούτσια ασφαλεήας, γΫντια εργασήας, και προστατευτικό κρΫνος. 

Επιπλάον, οι συγκολλητάς πράπει να διαθάτουν δερμΫτινα γΫντια και ποδιΫ, για προστασήα από καψήματα και 

ακτινοβολήα, καθώς και την ειδικέ μΫσκα συγκόλλησης. Οι πήνακες διανομές ισχύος πράπει να εήναι σε καλέ 

κατΫσταση, πλέρεις, με τις ασφΫλειες τους, χωρής σπασμάνους διακόπτες, χωρής γυμνΫ καλώδια, χωρής 

σπασμάνους ακροδάκτες και γειωμάνοι. 

Σα καλώδια τροφοδοσήας υποπινΫκων, ηλεκτρικών εργαλεήων, ηλεκτρικού φούρνου προθάρμανσης 

ηλεκτροδήων και ηλεκτροσυγκολλέσεων πράπει να μην άχουν φθοράς στη μόνωση τους και να μην άχουν 

σπασμάνους ακροδάκτες. Ο υπεύθυνος του συνεργεήου υποχρεούται να αντικαταστέσει αμάσως φθαρμάνα 

καλώδια και ακροδάκτες, με Ϋλλα χωρής φθοράς. 

Οι μηχανάς συγκόλλησης πράπει να βρήσκονται σε καλέ κατΫσταση, χωρής φθαρμάνες μονώσεις καλωδήων και 

ακροδεκτών. Υθαρμάνα καλώδια, σπασμάνοι ακροδάκτες έ σπασμάνες τσιμπήδες ηλεκτροσυγκόλλησης πράπει 

να αντικαθήστανται αμάσως με καινούργια. ΜπουκΫλες οξυγόνου και ασετιλήνης πράπει να εήναι σταθερΫ 

δεμάνες στα ειδικΫ καρότσια μεταφορΫς έ σε μεταλλικΫ δοκΫρια. 

Απαγορεύεται οι μπουκΫλες να τοποθετούνται κοντΫ σε πηγάς ανΫφλεξης. Σα καλώδια αερήου δεν πράπει να 

άχουν φθοράς έ διαρροάς. το τάλος της λειτουργήας τους πράπει να κλεήνονται οι βαλβήδες παροχές αερήου, που 

βρήσκονται πΫνω στις μπουκΫλες, και τα καλώδια αερήων πράπει να τυλήγονται προσεκτικΫ και όχι να 

παραμάνουν πεταμάνα στο πΫτωμα. Οι μπουκΫλες πράπει να βρήσκονται πΫντα σε όρθια θάση. ΜπουκΫλες 

οξυγόνου και ασετιλήνης δεν πράπει να αποθηκεύονται στον ήδιο χώρο. 

Ο χώρος του συνεργεήου διαθάτει κατΫλληλους πυροσβεστέρες. Εργασήες 

οικοδομικΫ 
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Η εργασήα αυτέ απαιτεή ταυτόχρονη λειτουργήα πολλών μηχ/των. Σα μάτρα προστασήας ειδικΫ για τον εξοπλισμό 

αναφάρεται σε Ϋλλη παρΫγραφο. 

Η εργασήα αυτέ συντονήζεται από άμπειρο εργοδηγό. Ψς προς τη φύση της δεν αποτελεή ιδιαήτερα επικήνδυνη 

εργασήα, εφόσον τηρούνται τα ελΫχιστα μάτρα ασφαλεήας των μηχανημΫτων. 

Ο χώρος εργασήας διατηρεήται καθαρός, προσπελΫσιμος και λειτουργικός. 

Η εκσκαφέ των χανδΫκων για την τοποθάτηση των αγωγών προβλάπεται με κατακόρυφα πρανέ με πλΫτος και 

βΫθος ορυγμΫτων σύμφωνα με τα σχάδια της μελάτης και με αντιστηρήξεις των παρειών εκσκαφές όπου 

απαιτεήται και κατΫ τρόπο που να παράχουν πλέρη ασφΫλεια άναντι ατυχημΫτων, ενώ συγχρόνως θα 

δημιουργούν την ελΫχιστη δυνατέ δυσχάρεια στην κυκλοφορήα. Σο πλΫτος του ορύγματος καθορήζεται στα 

σχάδια ανΫ διατομέ και εήδος αγωγού και αφορΫ το ελεύθερο πλΫτος ορύγματος όπως ορήζεται στα σχάδια της 

παρούσας μελάτης. 

Σο βΫθος καθορήζεται στα σχάδια της μελάτης που αφορούν τις μηκοτομάς των αγωγών. 

Η δαπΫνη του άργου που θα κατασκευασθεή αφορΫ σε όλες τις εργασήες που απαιτούνται για την πλέρη 

αποπερΫτωση του άργου. 

ΠεριλαμβΫνονται όλες οι προμέθειες, οι μεταφοράς υλικών και οι αποκαταστΫσεις των οδοστρωμΫτων και των 

πεζοδρομήων. 

Ο προϋπολογισμός του άργου ανάρχεται στο ποσό των  8.536,62  € χωρής τον Υ.Π.Α. . 

 

6. ΦΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

χεδιΫζεται στον προβλεπόμενο χώρο αυτού του εντύπου έ επισυνΫπτεται σχεδιΫγραμμα της θάσης του άργου, 

στο οποήο θα φαήνονται με χαρακτηριστικό και εύκολα αντιληπτό τρόπο (π.χ. διαφορετικό χρώμα, διαφορετικό 

εήδος έ πΫχος γραμμών κλπ) έ και περιγραφικΫ τα παρακΫτω στοιχεήα: 

Ακολουθεή σχεδιΫγραμμα θάσης του εργοταξήου (χ.1) στο οποήο φαήνονται: 
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1. Δήοδοι προσπάλασης στο εργοτΫξιο και πρόσβασης στις θάσεις εργασήας. Η προσπάλαση στο άργο εήναι 

Ϋμεση και παρουσιΫζεται στο επισυναπτόμενο χάδιο 1. 

2. Δήοδοι κυκλοφορήας πεζών και οχημΫτων εντός του εργοταξήου. Η διάλευση και παραμονέ ατόμων στο 

χώρο του εργοταξήου απαγορεύεται, εκτός από το εξουσιοδοτημάνο για την κατασκευέ προσωπικό του 

άργου. Η κυκλοφορήα πεζών γήνεται περιμετρικΫ της όλης άκτασης του εργοταξήου (κυρήως από πεζοδρόμια) 

αφού ληφθούν όλα τα απαραήτητα μάτρα για την προστασήα τους από πτώση. Η κυκλοφορήα φορτηγών 

κατΫ τη φΫση της εκσκαφές θα γήνεται μόνο ανΫντη έ κατΫντη του σκΫμματος με οδηγήες και επήβλεψη 

υπεύθυνου ατόμου ώστε να μην δημιουργηθεή πρόβλημα στην κυκλοφορήα των δρόμων και κήνδυνος για 

τους εργαζόμενους. 

3. Φώροι εγκατΫστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός του άργου εήναι κινητός και θα 

εγκαθήσταται κΫθε φορΫ στον προσφορότερο ανΫλογα με τις ανΫγκες χώρο, συνέθως μακριΫ από τις 

οδούς μεγΫλης κυκλοφορήας όπως. 

4. Φώροι αποθέκευσης Υαήνονται στο χάδιο 2. 

5. Φώροι συλλογές αχρέστων και επικήνδυνων υλικών (θα περιγρΫφεται και ο τρόπος αποκομιδές τους). Σα 

Ϋχρηστα αντικεήμενα, υπολεήμματα υλικών, φθαρμάνα υλικΫ, προϊόντα κατεδαφήσεων, κλπ. θα συλλάγονται 

σε ενοικιαζόμενο container δήπλα στους χώρους αποθέκευσης όπως φαήνεται στο χάδιο 2. To container θ' 

απομακρύνεται κατΫ διαστέματα και θα αντικαθήσταται με Ϋλλο κενό. 

6. Φώροι υγιεινές, εστήασης και πρώτων βοηθειών. Οι χώροι υγιεινές , εστήασης και πρώτων βοηθειών θα εήναι 

κινητοή και θα εγκατασταθούν κατΫ μέκος της οδού και αναλόγως με την εξάλιξη του εργοταξήου .Σο 

πρόχειρο φαγητό θα γήνεται σε προσωρινΫ στεγασμάνο χώρο του εργοταξήου. Σα απορρήμματα και 

υπολεήμματα τροφών θα απορρήπτονται σε κΫδο απορριμμΫτων, θα μεταφάρονται δε σε πλαστικάς 

σακούλες στον δημοτικό κΫδο συλλογές στην οδό. το εργοτΫξιο θα διαμορφωθεή μικρό φαρμακεήο με τα 

απαραήτητα εήδη πρώτων βοηθειών. ε εμφανέ θάση δήπλα στο φορητό φαρμακεήο θα αναγρΫφονται η 

διεύθυνση και το τηλάφωνο του πλησιάστερου φαρμακεήου και του υποκαταστέματος του ΙΚΑ που καλύπτει 

την περιοχέ. 

7. Άλλα σημεήα, χώροι έ ζώνες που απαιτούνται για την ασφΫλεια και την υγεήα των εργαζομάνων. 

Για όλους του προαναφερθάντες κήνδυνους χρησιμοποιέθηκε η κλήμακα 1-3 για την εκτήμηση του κινδύνου ως 

εξές: 

1 : Μικρέ Επικινδυνότητα 

2 : Μάτρια Επικινδυνότητα 

3 : ΜεγΫλη Επικινδυνότητα 

Όσο αφορΫ τα ληφθάντα μάτρα αυτΫ περιγρΫφονται αναλυτικΫ στα κεφΫλαια 3 και 4 του παρόντος, αλλΫ και 

στην νομοθεσήα άτσι όπως περιγρΫφεται στο ΚεφΫλαιο 1. Επή πρόσθετα απαιτεήται: 

1. Η απαγόρευση χωρής λόγο παραμονές προσωπικού κοντΫ στα πρανέ των εκσκαφών. 

2. Σα κΫθε εήδους μηχανέματα του άργου, πράπει να απάχουν τουλΫχιστον 2 μάτρα καθ' ύφος από το δήκτυο της 

ΔΕΗ. Η ήδια απόσταση πράπει να τηρεήται περιμετρικΫ των αγωγών για τα κινητΫ μάρη των μηχανημΫτων 

(γερανό, αντλήα σκυροδάματος κλπ). 

3. Να χρησιμοποιούνται μάσα ατομικές προστασήας της ακοές (κυρήως για τους χειριστάς τσΫπας κλπ). 

4. Να υπΫρχουν χώροι συλλογές Ϋχρηστων και επικήνδυνων υλικών. Σα Ϋχρηστα αντικεήμενα, υπολεήμματα 

υλικών, φθαρμάνα υλικΫ κλπ θα συλλάγονται σε Container, το οποήο θα αδειΫζει κατΫ τακτΫ χρονικΫ 

διαστέματα. 

5. Να υπΫρχει μάριμνα υγιεινές εστήασης και πρώτων βοηθειών. 

Σο πρόχειρο φαγητό θα γήνεται σε στεγασμάνο χώρο του εργοταξήου. Σα απορρήμματα και υπολεήμματα 

τροφών θα απορρήπτονται στον προβλεπόμενο κΫδο απορριμμΫτων, θα μεταφάρονται δε σε πλαστικάς 

σακούλες στο δημοτικό κΫδο συλλογές πλησήον του εργοταξήου. το ΕργοτΫξιο θα διαμορφωθεή μικρό 

φαρμακεήο με τα απαραήτητα εήδη πρώτων βοηθειών. ε εμφανέ θάση δήπλα στο φορητό φαρμακεήο θα 

αναγρΫφονται η διεύθυνση και το τηλάφωνο του Νοσοκομεήου Μυτιλένης, του πλησιάστερου φαρμακεήου 

και του υποκαταστέματος ΙΚΑ που καλύπτει την περιοχέ. 

 

 
 Ο ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΕΛ ΛΕΒΟΤ 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗ 

ΔΕΤΑΛ 

 

 

 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ ΗΡΑΚΛΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ Σ.Ε 

 

ΒΑΙΛΑΡΟ ΨΣΗΡΗ 

ΦΗΜΙΚΟ 

 


