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Α. ΓΔΝΙΚΑ 

 
Ν ΦΑ απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκό πξόιεςεο θαη πεξηνξηζκό ησλ θηλδύλσλ ησλ ρξεζηώλ 

ηνπ έξγνπ θαηά ηηο ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο κεηαηξνπώλ, 
επηζθεπώλ θ.α. θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ.  

Ξεξηιακβάλεη, κεηαμύ ησλ άιισλ, ηα εμήο: 

 Ρν κεηξών ηνπ έξγνπ, δειαδή ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ,  

 Νδεγίεο, επηζεκάλζεηο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, πνπ ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’ όςε θαηά ηελ κειινληηθή ρξήζε ηνπ έξγνπ, όπσο 
εξγαζίεο ηαθηηθήο θαη έθηαηεο ζπληήξεζεο, επηζθεπώλ, θαζαξηζκώλ, κεηαηξνπώλ 

αθόκε θαη θαηεδάθηζεο. 
Ζ ζύληαμε ηνπ ΦΑ νινθιεξώλεηαη καδί κε ην έξγν θαη παξαδίδεηαη ζηνλ εξγνδόηε – ρξήζηε. 

 
1. ΔΟΓΝ  : ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΘΑΗ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΘΡΗΟΗΥΛ 

   

2. ΓΗΔΘΛΠΖ : Γήκεηξα – Γήκνο Γεζθάηεο  
 

3. ΗΓΗΝΘΡΖΡΖΠ : Γήκνο Γεζθάηεο 
 

4. ΞΝΣΟΔΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΡΝ Π. Α. . : Γήκνο  Γεζθάηεο 

 

Β. ΜΗΣΡΧΟ ΔΡΓΟΤ 

 
ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  

Ρν έξγν αθνξά ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ ΓΖΚΖΡΟΑΠ κέζσ 
ηεο ηνπνζέηεζεο εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο πάρνπο 10cm θαζώο θαη ηελ ηνπνζέηεζε 
κόλσζεο νξνθήο επίζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
ζέξκαλζεο κέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο αληιηώλ ζεξκόηεηαο αέξα-λεξνύ. Ρέινο ηα 
θσηηζηηθά ζώκαηα ζα αληηθαηαζηαζνύλ κε θσηηζηηθά λέαο ηερλνινγίαο led.  

 
  ΞΑΟΑΓΝΣΔΠ ΚΔΙΔΡΖΠ  

Νη εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηερληθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη νη εμήο: 
Δπηδηόξζσζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ αξκνινγήκαηνο ηεο ιηζνδνκήο.  
Ρνπνζέηεζε εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θαη ζεξκνκόλσζεο νξνθήο. 
Ρνπνζέηεζε λέσλ θσηηζηηθώλ ιακπηήξσλ λέαο ηερλνινγίαο LED. 
Ρνπνζέηεζε αληιηώλ ζεξκόηεηαο γηα ηελ αύμεζε ηνπ Β.Α. ηνπ ζπζηήκαηνο 
παξαγσγήο ζεξκνύ κέζνπ  
Ρνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ παξαθνινύζεζεο ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ζεξκηθήο θαη 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  
Θα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο (απνμειώζεηο, εθζθαθέο, 
απνθαηαζηάζεηο). 
 
 
 

ΠΣΔΓΗΑ  
Α1. Θαηόςεηο – Όςεηο – ηνκέο  

ΑΘ1.  Θάηνςε κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ-ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΥΛ  
Π1.  ΞΟΝΚΔΡΟΖΠΔΗΠ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΥΛ  

Ι. ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΔΠ ΙΔΞΡΝΚΔΟΔΗΔΠ 
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Γ. ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

 
Γελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο δώλεο θηλδύλνπ ζην έξγν. 

Γ. ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

Ν κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο ηνπ έξγνπ είλαη θηλεηόο θαη ζα εγθαζίζηαηαη θάζε θνξά 

ζηνλ πξναλαθεξόκελν θνηλόρξεζην ή ηδησηηθό ρώξν ρσξίο λα παξεκπνδίδνληαη νη 
θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. 

Ρα πξντόληα εθζθαθήο ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα κεηαθέξνληαη ζε ρώξν απνθνκηδήο 
απνξξηκκάησλ ή όπνπ ππνδείμεη ε Γηεπζύλνπζα πεξεζία θαη επηηξέπεηαη ε απόζεζε ηνπο. 

Ρα ππνιείκκαηα ηξνθνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο δεκνηηθνύο 
θάδνπο απνξξηκκάησλ ηεο θάζε πεξηνρήο. Πε ζπλελλόεζε θάζε θνξά κε ηα αληίζηνηρα 

θαηαζηήκαηα (θαθελεία) ηεο πεξηνρήο ζα γίλεηαη ρξήζε ησλ ρώξσλ πγηεηλήο από ην 

πξνζσπηθό ηνπ εξγνηαμίνπ ελώ ην πξνζσπηθό ζα αιιάδεη ζε βνεζεηηθνύο ρώξνπο. Θα ππάξρεη 
κηθξό θαξκαθείν κε ηα απαξαίηεηα είδε πξώησλ βνεζεηώλ. 

 
 

Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΧΝ ΔΠΙΘΔΧΡΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ 
 
Ρν έξγν ζα επηζεσξείηαη ηαθηηθά θαη πξέπεη λα επηδηνξζώλνληαη άκεζα όιεο νη κηθξνθζνξέο.  

 
Γρεβενά, 31/03/2018 

 
 

Οι  σνηάκηες 

 

 

 

 

Γρεβενά, 31/03/2018 

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 
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ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ 

(.Α.Τ.) 
 

(Π.Γ. 305/96, άρθρο 3 – παρ. 3,4,5,6,8,9,10) 
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Α. ΓΔΝΙΚΑ 

 
Ν θύξηνο ζθνπόο ηνπ παξόληνο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο & γηεηλήο ηνπ Έξγνπ είλαη ε ΞΟΝΙΖΤΖ 

ησλ αηπρεκάησλ, ώζηε λα εμαζθαιηζζεί ε Εσή θαη ε γεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηόπν 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαζώο θαη ε απνηξνπή θζνξώλ ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Θπξίνπ 

ηνπ έξγνπ θαη ηνπ αλαδόρνπ. Γειαδή πεξηγξάθεη θαη δηεπθξηλίδεη ηνπ πηζαλνύο θηλδύλνπο θαη 

ηα κέηξα πξόιεςήο ηνπο ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ειάρηζηεο πξνβιέςεηο ηεο ζρεηηθήο 
λνκνζεζίαο. Δπίζεο απνζθνπεί ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηώλ ηπρόλ αηπρεκάησλ. 

 
1. ΔΟΓΝ          : ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΘΑΗ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΘΡΗΟΗΥΛ    

 
2. ΓΗΔΘΛΠΖ :    Γεκεηξα – Γήκνο Γεζθάηεο 

 

3. ΗΓΗΝΘΡΖΡΖΠ : Γήκνο Γεζθάηεο 
 

4. ΞΝΣΟΔΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΡΝ Π. Α. . : Γήκνο  Γεζθάηεο 
 

 

1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ  
 

 

Δπηδηόξζσζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ αξκνινγήκαηνο ηεο ιηζνδνκήο.  
Ρνπνζέηεζε εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θαη ζεξκνκόλσζεο νξνθήο. 
Ρνπνζέηεζε λέσλ θσηηζηηθώλ ιακπηήξσλ λέαο ηερλνινγίαο LED. 
Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο ζεξκνύ κέζνπ. 
Ρνπνζέηεζε αληιηώλ ζεξκόηεηαο γηα ηελ αύμεζε ηνπ Β.Α. ηνπ ζπζηήκαηνο 
παξαγσγήο ζεξκνύ κέζνπ  
Θα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο (απνμειώζεηο, εθζθαθέο, 
απνθαηαζηάζεηο). 

 

 

2. ΣΟΥΟΙ – ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ  (Δκπαίδεσζη προζφπικού – έλεγτοι 
αζθάλειας και ζσζκέυεις αζθαλείας) 

 
Ν αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηεο Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο είλαη λα νινθιεξώζεη ην έξγν 

ρσξίο αηπρήκαηα ή επηπηώζεηο ζηελ πγεία νπνηνπδήπνηε, θαη λα απνηξέςεη πηζαλά ζπκβάληα 
ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα θζείξνπλ άκεζα ή έκκεζα νπνηνδήπνηε πεξηνπζηαθό ζηνηρείν 

νπνηνπδήπνηε θαζώο θαη λα πξνθαιέζνπλ θαζπζηέξεζε ή απξόβιεπηε δηαθνπή ζε 
νπνηνδήπνηε δηαδηθαζία, ππεξεζία ή ιεηηνπξγία κε απνηέιεζκα λα βιάςνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ή ην θαιό όλνκα ηεο Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο. 

Ζ πνιηηηθή ηεο εξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο γηα ζέκαηα γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο έρεη σο εμήο: 
Ζ Γηνίθεζε ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ζα παξέρεη ζε όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο πόξνπο 

ώζηε όιεο νη εξγαζίεο, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηόηεηά ηεο, λα πξαγκαηνπνηνύληαη κε 
αζθάιεηα, γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία ηεξώληαο πάληα ηνπο 

απαξαίηεηνπο όξνπο πγηεηλήο. 

Θα πξέπεη ε αζθάιεηα λα κελ είλαη ζέκα ηύρεο αιιά θύξηα ππνρξέσζε ηεο Δξγνιεπηηθήο 
Δπηρείξεζεο λα εκθπζήζεη ζηνπο εξγαδόκελνπο ηελ ζπλαίζζεζε επζύλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

θαλόλσλ γηεηλήο. 
Ζ Δξγνιεπηηθή επηρείξεζε αληηκεησπίδεη ηελ Αζθάιεηα θαη γηεηλή κε ηνλ ίδην ζπζηεκαηηθό 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεη ηελ πνηόηεηα. 

Θάζε εξγαδόκελνο πξηλ γίλεη δεθηόο ζην εξγνηάμην, πξέπεη λα έρεη εθπαηδεπηεί πξηλ 
αλαιάβεη ηα θαζήθνληα ηνπ ώζηε λα απνθεπρζνύλ νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο πνπ ίζσο ζέζνπλ 

ζε θίλδπλν ηνλ ίδην ή ηξίηνπο, λα ηνπ έρνπλ γίλεη γλσζηέο όιεο νη απαηηνύκελεο ξπζκίζεηο 
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αζθαιείαο θαη νη κέζνδνη απνθπγήο αηπρεκάησλ θαζώο θαη νη βαζηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο. 

Ππγρξόλσο, ππάξρεη δηαζέζηκν ην παξόλ έγγξαθν κε ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα 
ηεξνύληαη ζην εξγνηάμην.  

Όηαλ πξόθεηηαη λα εθηειεζηεί κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κε εηδηθέο απαηηήζεηο, ν 
Γηεπζπληήο Έξγνπ ζπγθαιεί ζύζθεςε ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη όιν ην θύξην πξνζσπηθό, ώζηε 

λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πεξί αζθαιείαο.  

Ν Κεραληθόο Αζθαιείαο ζα εθηειεί πεξηνδηθνύο ειέγρνπο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
ζπκκόξθσζε κε ηηο πεξί αζθαιείαο ξπζκίζεηο. Αλ ν Κεραληθόο Αζθαιείαο παξαηεξήζεη 

νπνηαδήπνηε κε ζπκκόξθσζε, ζα ζπγθιεζεί ζύζθεςε κε ηελ παξνπζία όισλ ησλ κειώλ πνπ 
εκπιέθνληαη. Ρν αληηθείκελν ηεο ζύζθεςεο ζα είλαη ε εμέηαζε ηεο «κε ζπκκόξθσζεο» θαη ε 

απόθαζε γηα ηε δηνξζσηηθή ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί. Αθνινύζσο, αλ ν 
Κεραληθόο Αζθαιείαο εθηηκά όηη ζηε δηάξθεηα ηεο επηζεώξεζεο νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο δελ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, πξέπεη λα ην αλαθέξεη άκεζα ζηε Γηνίθεζε. 

Πε κεληαία βάζε ζα θαζνξίδνληαη ζπζθέςεηο αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Ξ.Γ. 
17/96, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ όινη νη εξγαδόκελνη θαηά ηνκείο, θαη δίλνπλ ελππόγξαθα 

όπνηεο παξαηεξήζεηο έρνπλ θαη αθνξνύλ ζε ζέκαηα αζθαιείαο. Κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ 
ν κεραληθόο αζθαιείαο κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ εξγνηαμηάξρε ζα θαζνξίζεη ηα ζέκαηα ησλ 

ζπζθέςεσλ απηώλ. 

 
 

3. ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ  
 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε όισλ απηώλ, έλα ηεθκεξησκέλν Πύζηεκα Αζθαιείαο θαη γηεηλήο 

ζα εθαξκόδεηαη ζην έξγν. Ρν ζύζηεκα απηό ζα ηεθκεξηώλεηαη, γηα όια ηα Γηνηθεηηθά θαη 
Νξγαλσηηθά ηνπ ζέκαηα, ζε έλα Ξξόγξακκα γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο. Δπίζεο, γξαπηέο νδεγίεο 

αζθαιείαο ζα ζπληαρζνύλ, ώζηε λα θαιύπηνπλ όιεο ηηο εξγαζίεο ζην εξγνηάμην. Απηέο νη 

γξαπηέο νδεγίεο ζα είλαη πάληνηε ζηελ δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ εξγνηαμίνπ.  
Όηαλ δηαπηζηώλεηαη κηα κε ζπκκόξθσζε σο πξνο ηελ αζθάιεηα, ν Κεραληθόο Αζθαιείαο 

ελεξγεί ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο. Ν «Σεηξηζκόο κε ζπκκνξθώζεσλ» ηνπ Ππζηήκαηνο 
Γηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηεο Δξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο, πεξηγξάθεη ηε δηαπηζησκέλε 

θαηάζηαζε θαη δίλεη ηηο απαηηνύκελεο εληνιέο ζρεηηθά κε ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

Αθνινύζσο ν κεραληθόο αζθαιείαο ή έλαο από ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζα επηζεσξήζεη θαη ζα 
επηβεβαηώζεη όηη έρεη γίλεη ε δηνξζσηηθή ελέξγεηα. 

Ρπρόλ κε ζπκκόξθσζε ηνπ ππεύζπλνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ άκεζε ζύληαμε 
αλαθνξάο ‘κε ζπκκόξθσζεο’ από ηνλ Κεραληθό Αζθαιείαο θαη ζα αθνινπζείηαη ε 

πξναλαθεξόκελε ζρεηηθή δηαδηθαζία. 

Θάζε αηύρεκα, πξέπεη λα αλαθεξζεί ακέζσο ζηνλ Κεραληθό αζθαιείαο. Ζ θνηλνπνίεζε 
πξέπεη λα γίλεη ηελ ίδηα κέξα πνπ ζπλέβε ην αηύρεκα, ώζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο. 
Θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ν Κεραληθόο Αζθαιείαο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο 

ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή εξγαζία πνπ έρεη εθηειεζηεί, ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ αηπρεκάησλ 
πνπ ζπλέβεζαλ, θαη ηηο ώξεο εξγαζίαο πνπ ράζεθαλ. 

Ν Κεραληθόο Αζθάιεηαο ζα ζπληάμεη δειαδή κηα ζηαηηζηηθή εηήζηα αλαθνξά ζρεηηθά κε 

ηα αηπρήκαηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Ζ Γηνίθεζε θαη νη ππεύζπλνη γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζα ιακβάλνπλ έλα αληίγξαθν ηεο πξναλαθεξόκελεο αλαθνξάο, ώζηε 

λα βειηηώλεηαη ε κεζνδνινγία εξγαζίαο πξόιεςεο αηπρεκάησλ.  
Όια ηα έγγξαθα ζρεηηθά κε ζέκαηα αζθαιείαο αξρεηνζεηνύληαη. Όια ηα αηπρήκαηα 

εμεηάδνληαη θαη αλαιύνληαη θαη ε αλαθνξά ππνβάιιεηαη ζηε Γηνίθεζε γηα πεξαηηέξσ κειέηε 

θαη ιήςε απνθάζεσλ. 

4. ΠΡΟΠΔΛΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ Δ ΘΔΔΙ  
 

Ζ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην γίλεηαη από ην πθηζηάκελν νδηθό δίθηπν θαη κέζσ 
εξγνηαμηαθώλ νδώλ. Πηε ζπκβνιή ησλ αλσηέξσ νδώλ ζα αλαξηεζνύλ πξνεηδνπνηεηηθέο 

πηλαθίδεο «ΞΟΝΠΝΣΖ ΘΗΛΓΛΝΠ! ΔΗΠΝΓΝΠ – ΔΜΝΓΝΠ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ» θαη ζηα δύν ξεύκαηα 
ηεο θπθινθνξίαο. 

Ζ πξόζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο γίλεηαη κέζα από ηελ θύξηα ράξαμε ηνπ έξγνπ. Όιεο νη 

εγθαηαζηάζεηο βξίζθνληαη επί ηεο ράξαμεο θαη ησλ εξγνηαμηαθώλ ρώξσλ.  
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Έλαξμε ησλ εξγαζηώλ πξνβιέπεηαη ζηηο ……/……./2018. 

 

Β. ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΣΟΤΝ 

 

1. ΘΑΘΑΗΟΔΠΔΗΠ 
Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζαηξέζεσλ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ νη εμήο θίλδπλνη: 

 θίλδπλνο εκπινθήο εξγαδόκελνπ κε κεραλήκαηα 

 θίλδπλνο εκπινθήο κεραλεκάησλ κεηαμύ ηνπο 

 θίλδπλνο αηπρήκαηνο από πηώζε  ππεξθείκελσλ αληηθεηκέλσλ 

 θίλδπλνο εηζπλνήο ζθόλεο 

 θίλδπλνο έθζεζεο ζε ζνξύβνπο 

 θίλδπλνο αλαηξνπήο κεραλήκαηνο 

 Θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ιόγσ ύπαξμεο δηθηπνύ ΓΔΖ 

 

2. ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΜΙΗΛΔΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΔΠ 
 

 θίλδπλνο εκπινθήο κε κεράλεκα 

 θίλδπλνο αηπρήκαηνο από πηώζε  ππεξθείκελσλ αληηθεηκέλσλ 

 θίλδπλνο αζηνρίαο ηπρόλ ζηνηρείσλ ππνζηήξημεο / αληηζηήξημεο – 

απνζπλαξκνιόγεζε ηθξησκάησλ 

 θίλδπλνο έθζεζεο ζε ζνξύβνπο 

 θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ ζηνηρείσλ ππνζηήξημεο. 

 
Αλαιπηηθά νη θίλδπλνη είλαη νη εμήο: 

 θίλδπλνο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πςεινύο ζνξύβνπο 

 θίλδπλνο επαθήο πιηθώλ κε ηα κάηηα  

 θίλδπλνο θαηάπνζεο πιηθώλ  επηρξηζκάησλ ρξσκαηηζκνύ 

 θίλδπλνο νιίζζεζεο ιόγσ άζρεκσλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ 

 θίλδπλνο από ηνλ θαθό ζπληνληζκό όισλ ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη 

ηαπηόρξνλα 
 

3. ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΔΠ 

 Θίλδπλνο από πηώζεηο – κεηαηνπίζεηο πιηθώλ θαη αληηθεηκέλσλ 

 Θίλδπλνο από ηελ θπθινθνξία ησλ κεραλεκάησλ  έξγνπ 

 Θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ιόγσ ύπαξμεο δηθηύνπ ΓΔΖ 

 Κίνδσνος από ηην κσκλοθορία πεζών και οτημάηων. 

 Κίνδσνος πσρκαγιάς 

 Κίνδσνος από ηην τρήζη ηων μητανημάηων  έργοσ. 
 

 

Γ. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΡΟΠΗ ΣΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ  

 

1. ΓΔΛΗΘΑ 
  Θάζε εξγαδόκελνο έρεη ππνρξέσζε λα γλσξίδεη πνπ βξίζθνληαη θαη πσο 
ρξεζηκνπνηνύληαη νη ζπζθεπέο ππξόζβεζεο ηνπ ηνκέαο ηνπ, θαζώο πνπ βξίζθεηαη θαη ηη 

πεξηέρεη γηα θάζε πεξίπησζε ην θηβώηην (θαξκαθείν) πξώησλ βνεζεηώλ ηνπ ηκήκαηόο ηνπ. 

 Δπίζεο πξέπεη 
 Λα ηεξνύληαη απζηεξά νη δηαηάμεηο ηνπ Θ.Ν.Θ. 

 Απαξαίηεηε ζήκαλζε γηα ηελ εθηέιεζε απηώλ ησλ εξγαζηώλ  

 Λα ηνπνζεηνύληαη ηα πξντόληα εθζθαθήο καθξηά από ην ρώξν πνπ εθηεινύληαη  

 νη εξγαζίεο   

 Λα ρξεζηκνπνηνύληαη σο ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ άηνκα κε ηηο απαξαίηεηεο  

 άδεηεο θαη κε εκπεηξία θαη λα γίλεηαη ζσζηή ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ 
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 Ξξν ηεο ελάξμεσο εξγαζηώλ εθζθαθώλ κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ αξκνδίσλ  

 θνξέσλ πξέπεη λα εξεπλάηαη ε ύπαξμε δηθηύνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη λα  

 γίλεηαη ε απαηηνύκελε απνκόλσζε ή κεηαθνξά 

 Σξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ κέζσλ  αηνκηθήο πξνζηαζίαο ησλ απαηηνύκελσλ      

 εξγαζηώλ 

 

2. ΘΑΛΝΛΔΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 
 Απαγνξεύεηαη ε θπθινθνξία ζηα κέησπα εξγαζίαο ρσξία θξάλνο, παπνύηζηα 

αζθαιείαο θαη θόξκα 
 Απαγνξεύεηαη ζην πξνζσπηθό λα αγγίμεη νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ή κεράλεκα, εάλ δελ 

ηνπ έρεη αλαηεζεί νπνηαδήπνηε αξκνδηόηεηα από ηνλ πξντζηάκελό ηνπ 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε εξγαιείσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θαθή θαηάζηαζε 

 Απαγνξεύεηαη ε εθθίλεζε νπνηαζδήπνηε ζπζθεπήο ή κεραλήκαηνο εάλ δελ έρεη 

ηνπνζεηεζεί όινο ν πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο (αζθαιείαο) θαη εάλ δελ έρεη 
απνκαθξπλζεί όιν ην αλαξκόδην πξνζσπηθό 

 Απαγνξεύεηαη ε ελαπόζεζε πιηθώλ, εξγαιείσλ θ.ι.π. ζε δξόκνπο δηαθπγήο γηαηί 

πξέπεη λα δηαηεξνύληαη θαζαξνί 
 Απαγνξεύεηαη ε παξακνλή πξνζσπηθνύ θάησ από αησξνύκελα θνξηία 

 Απαγνξεύεηαη ε επίζθεςε αηόκσλ ζηα κέησπα εξγαζίαο εάλ δελ πξνεγεζεί 

ζπλελλόεζε κε ηνλ αξκόδην πξντζηάκελν ή εξγνδεγό 

 Απαγνξεύεηαη ζ’ νπνηνδήπνηε άηνκν λα πεξλάεη ζην εζσηεξηθό κέξνο ησλ 

πξνζηαηεπηηθώλ δηαηάμεσλ θαη πεξηθξάμεσλ ησλ κεραλεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο 
 Απαγνξεύεηαη ζε νπνηνδήπνηε άηνκν λα ζέζεη ζε θίλεζε κηα κεραλή πξηλ βεβαησζεί 

όηη θαλέλα άιιν άηνκν δελ θάλεη επηζθεπή, θαζαξηζκό ή ιίπαλζε, ξύζκηζε ζηε 

κεραλή ή εξγάδεηαη θνληά ζ’ απηή θαη ζε επηθίλδπλε απόζηαζε 
 

Όια ηα εμσηεξηθά ζπλεξγεί θαη εξγνιάβνη νθείινπλ λα ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο. 

Θαηά ηελ δηάξθεηα επηθίλδπλσλ εξγαζηώλ ην πξνζσπηθό απηό πξνεηδνπνηείηαη γηα θάζε 
ελδερόκελν θίλδπλν θαη λα έρεη πάξεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο ζπζηάζεηο θαη νδεγίεο αζθαιείαο 

από ηνπο αξκόδηνπο ηνπ εξγνηαμίνπ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ επίβιεςε.  
Δάλ νπνηνδήπνηε εμσηεξηθό ζπλεξγείν ή εξγνιάβνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ηνπ 

κέζα ζηνλ εξγνηαμηαθό ρώξν παξαβαίλεη ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο αζθαιείαο ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο, ζα γίλεηαη παξέκβαζε ακέζσο από 

ηνλ αξκόδην επηβιέπνληα ηνπ εξγνηαμίνπ κε ζθνπό ηε ζπκκόξθσζε ηνπ ζπλεξγείνπ ή ηνπ 

εξγνιάβνπ κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο αζθαιείαο. 
 

Ζ θαηαζθεπή ηθξησκάησλ απαηηεί ηελ άξηηα θαη έληερλε ζπλαξκνιόγεζε θαη ζύλδεζε ησλ 
πιηθώλ. 

 

 

3. ΚΔΠΑ ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ (ΚΑΞ) 
  Γηα ηελ αζθάιεηα όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζύκθσλα κε ην Ξ.Γ. 396/94 επηβάιιεηαη ε 

πηζηή εθαξκνγή ησλ παξαθάησ νδεγηώλ: 

 Λα θνξάηε πάληα παπνύηζηα αζθαιείαο ή κπόηεο, θόξκα θαη θξάλνο, όηαλ 

θπθινθνξείηε ζηνπο δξόκνπο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ 

 Λα θνξάηε πάληα όια ηα απαηηνύκελα είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εθηέιεζε 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο 

 Γηαηεξείηαη θαζαξά θαη ζε θαιή θαηάζηαζε ηα αηνκηθά ζαο κέζα πξνζηαζίαο, 

θξνληίδεηε λα ηα αιιάδεηε όηαλ παξνπζηάδνπλ θζνξά θαη λα ηα απνζεθεύεηε ζε 
θαηάιιειν κέξνο (ηκαηηνζήθεο) γηα λα κελ θαηαζηξέθνληαη. 

 
3.1 Γπαιηά αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ζηα κάηηα 

3.2 Γάληηα δεξκάηηλα ή ιαζηηρέληα αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο 
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3.3 Ξαπνύηζηα αζθαιείαο, άξβπια ή κπόηεο όπνπ είλαη απαξαίηεηεο 

3.4 Πηνιή εξγαζίαο – θόξκεο 

3.5 Θξάλε 

4. ΑΓΔΗΔΠ ΔΗΠΝΓΝ – ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΞΗΠΘΔΤΔΥΛ 
 Απαγνξεύεηαη ζε αλαξκόδηα πξόζσπα λα εηζέξρνληαη ζην εξγνηάμην 

 Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε εηζαγσγή θαη ρξήζε ζην εξγνηάμην νηλνπλεπκαησδώλ 

πνηώλ, όπσο επίζεο θαη ε είζνδνο αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε κέζεο 
 Πε πεξίπησζε επηζθέπηε πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν αξκόδηνο εξγνδεγόο ή ππεύζπλνο 

ηνπ εξγνηαμίνπ 

 

5. ΞΗΛΑΘΗΓΔΠ ΘΑΗ ΠΖΚΑΡΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 
Ξξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθά θαη ν Αλάδνρνο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

αλάξηεζή ηνπο ζε νιόθιεξν ην ρώξν εξγαζίαο ζύκθσλα κε ην Ξ.Γ. 105/95. 

 Πηελ είζνδν ηνπ δξόκνπ πξνζπέιαζεο πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο «ΞΟΝΠΝΣΖ 

ΔΗΠΝΓΝΠ – ΔΜΝΓΝΠ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ» 

 Πε απόζηαζε 150m από ηνλ δξόκν πξνζπέιαζεο, θαζώο θαη πεξηνξηζηηθέο πηλαθίδεο 

ηαρύηεηαο 
 Πην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ ζα αλαξηεζεί πηλαθίδα κεγίζηνπ νξίνπ ηαρύηεηαο 20Km 

 Πην ζπλεξγείν ζα αλαξηεζεί πηλαθίδα ππνρξεσηηθήο ρξήζεο αξβύισλ θαη θξαλώλ 

 

6. ΞΟΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑ – ΞΟΝΠΒΔΠΖ 
 

6.1 Ξξόιεςε Ξπξθαγηάο 

 Γηα ηελ πξόιεςε ηεο ππξθαγηάο ηζρύνπλ απζηεξά νη παξαθάησ θαλόλεο: 

 Απαγνξεύεηαη ζηνπο εξγαδόκελνπο ην θάπληζκα θαη ην άλακκα θσηηάο ή ε εθηέιεζε 

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

νπνίεο ππάξρνπλ ζρεηηθέο νδεγίεο θαη γεληθά ζε ρώξνπο όπνπ ππάξρνπλ εύθιεθηα πιηθά 
 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε γπκλήο θιόγαο ή νπνηαδήπνηε εξγαζία πξνθαιεί ζπηλζήξα, 

θιόγα ή ζεξκόηεηα, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ ππεύζπλνπ εξγνδεγνύ 

 Νη ρώξνη εξγαζίαο ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη θαζαξνί (απνκαθξύλνληαο όια ηα 

ζθνππίδηα θαη ηα εύθιεθηα πιηθά όπσο ιάδηα, ζηνππηά, ραξηηά, πθάζκαηα, μύια θ.ι.π.) 
 Ξξέπεη λα ππάξρεη πάληνηε έμνδνο ειεύζεξε θαη ρσξίο εκπόδηα, γηα άκεζε 

απνκάθξπλζε, ζε πεξίπησζε πνπ θηλδπλεύεη ε δσή θάπνηνπ από ππξθαγηά. 

 

6.2 Θαηαπνιέκεζε θσηηάο 

 Ρν πιηθό θαηαπνιέκεζεο ηεο θσηηάο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλά πάζα ζηηγκή. 

Ξξέπεη ινηπόλ λα παξακέλεη πάληνηε ειεύζεξν θαη λα είλαη πξνζηηό. 

 Γηαηεζεηκέλα κέζα θαηάζβεζεο ππξθαγηάο είλαη νη ππξνζβεζηήξεο γηα ζηεξεά, πγξά, 
αέξηα θαύζηκα θαη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε άκκνο γηα θαηάζβεζε ζηεξεώλ ή 

πγξώλ θαπζίκσλ. 
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 Πην εξγνηάμην κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηάζβεζε θηπαξηά θαη 

ζθαπάλεο. 

 

6.3 Αληηκεηώπηζε ππξθαγηάο 

 Ξξέπεη λα είλαη γλσζηά ηα ππξνζβεζηηθά κέζα πνπ ππάξρνπλ ζην ρώξν εξγαζίαο, 
πνπ βξίζθνληαη, γηα πνηεο ππξθαγηέο είλαη θαηάιιειεο θαη πσο ρξεζηκνπνηνύληαη. 

Απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ππξνζβεζηήξεο λεξνύ θαη γεληθά λεξό ζε 
ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ππό ηάζε, θαζώο θαη πγξά θαύζηκα. 

Ν ρώξνο πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξόο από ραξηηά θαη εύθιεθηα πιηθά θαη λα 
γίλνληαη πεξηνδηθά απνςηιώζεηο ηνπ ρώξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Ρν λεξό πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαηάζβεζε θσηηάο ζε ζηεξεά 

Γηα ειαθξά ζηεξεά πιηθά όπσο ραξηηά, ρόξηα, ζηνππηά θιπ λα απνθεύγεηαη ε ρξήζε 
ππξνζβεζηήξσλ ζθόλεο. Ζ θαιύηεξε ιύζε είλαη ην λεξό. 

 

6.4 Νδεγίεο επέκβαζεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο 

 Δάλ θάπνηνο αληηιεθζεί θσηηά ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν εληόο θαη εθηόο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη ακέζσο λα εηδνπνηήζεη ην πξνζσπηθό αζθαιείαο 

θαη ην πιεζηέζηεξν ππξνζβεζηηθό ηκήκα  θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνζπαζήζεη λα ζβήζεη ή λα 

πεξηνξίζεη όζν είλαη δπλαηό ηελ θσηηά ρξεζηκνπνηώληαο όια ηα θαηάιιεια γηα ηελ πεξίπησζε 

ππξνζβεζηηθά κέζα. 

 

7. ΔΟΓΑΡΗΘΝ ΑΡΣΖΚΑ 
Πε θάζε εξγαηηθό αηύρεκα ακέζσο εηδνπνηείηαη ε νκάδα αζθαιείαο θαη αλ ν ηξαπκαηηζκόο 

είλαη ζνβαξόο ππνρξενύηαη λα θξνληίζεη γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ ζην 

πιεζηέζηεξνπ Λνζνθνκείνπ. 

Θάζε ηκήκα είλαη ππνρξεσκέλν λα έρεη θαξκαθείν εμνπιηζκέλν θαηάιιεια κε όια ηα 

απαξαίηεηα θάξκαθα θαη πιηθά γεληθά γηα ηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο. 

 

 

8 . ΑΛΑΦΝΟΑ ΔΘΡΑΡΝ ΑΛΑΓΘΖΠ ΠΡΝ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ 

 

Νη άλζξσπνη πνπ ζα εληνπίζνπλ πξώηνη ηελ θαηάζηαζε έθηαηεο αλάγθεο νθείινπλ λα 
ελεκεξώζνπλ ηνλ εξγνηαμηάξρε ην ηαρύηεξν δπλαηό. Πηε ζπλέρεηα όινη νη εξγαδόκελνη 

ζπγθεληξώλνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία γηα πεξαηηέξσ νδεγίεο. 

8.1 Ρα θαζήθνληα ηεο Νκάδαο Έθηαηεο Αλάγθεο είλαη: 
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 Ξαξνρή πξώησλ Βνεζεηώλ 

 Ξαξνρή θαη δηαλνκή Κ.Α.Ξ. 

 Δλεκέξσζε πξνζσπηθνύ 

 Νξηζκόο ελόο ηνπιάρηζηνλ ππεύζπλνπ ζε θάζε βάξδηα εξγαζίαο 

 Ππληήξεζε θαη επηζεώξεζε ησλ κέζσλ ππξόζβεζεο, ηελ θαηαιιειόηεηα απηώλ θαη ηελ 

δηαλνκή ηνπο όηαλ ρξεηαζηνύλ. 

 

8.2 Ρα θαζήθνληα θαη νη εμνπζίεο ηνπ Κεραληθνύ Αζθαιείαο είλαη: 

 Καδί κε ηελ νκάδα αζθαιείαο ηνπ έξγνπ, λα έρεη άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο αξκόδηνπο 

θνξείο, όπσο ηξνραία – αζηπλνκία, πξώηεο βνήζεηεο, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θνηλσληθνύο 
θνξείο, θνξείο καδηθήο ελεκέξσζεο. 

 Ξξόγλσζε θαη ιύζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ ζην έξγν, όπσο επηθνηλσλίεο, 

αλαζθαιείο ζπλζήθεο ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ, ηνπηθέο δπζθνιίεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 

έξγνπ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ 
 Λα ζπζθέπηεηαη κε ηνλ δηεπζπληή θαη κεραληθνύο πιεξνθνξώληαο ηνπο γηα ην βαζκό ησλ 

κέηξσλ αζθαιείαο πνπ εθαξκόδεηαη 

 Λα νξγαλώλεη ειέγρνπο αζθαιείαο ζην ηκήκα γηα ην νπνίν είλαη ππεύζπλνο, ώζηε λα 

επηβεβαηώλεηαη ε δηαηήξεζε θαη επηβνιή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο 
 Λα επηβεβαηώλεη ηελ ύπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνύ εμνπιηζκνύ αζθαιείαο γηα θάζε 

εξγαδόκελν θαη λα επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε απηώλ 

 Λα ειέγρεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, λα επηζθέπηεηαη ηαθηηθά ην εξγνηάμην θαη λα 

αλαθέξεη ηηο όπνηεο απνθιίζεηο επηζεκαίλνληαη 

 Λα εξεπλά ηα αηπρήκαηα θαη λα δηαηεξεί έλα εκεξνιόγην θαηαγξαθήο ηνπο γηα ηελ 

απνθπγή άιισλ παξόκνησλ 
 Λα επηβεβαηώλεη όηη ην πξνζσπηθό είλαη ελήκεξν ζρεηηθά κε ηηο πξώηεο βνήζεηεο πνπ 

πξέπεη λα παξέρνληαη. 

 

8.3 Αλαγγειία Αηπρήκαηνο 

 Αλ κε ηελ αξρηθή αληηκεηώπηζε ελόο αηπρήκαηνο  δηαπηζησζεί πσο ν ηξαπκαηίαο 

πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζε πιεζίνλ λνζνθνκείν, ε κεηαθνξά γίλεηαη ακέζσο κε απηνθίλεην ηνπ 
εξγνηαμίνπ. 

Κεηά ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ αηπρήκαηνο εηδνπνηείηαη: 

1) Ν ηερληθόο αζθαιείαο πνπ ζα πξνβεί ζε έξεπλα θαη αλάιπζε ηνπ αηπρήκαηνο πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζησζνύλ ηα αίηηα 

2) Ν πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο όπνπ αλήθεη ν αηπρεκαηίαο γηα λα πξνβεί θαηά πεξίπησζε 
ζηηο εμήο ελέξγεηεο: 

 Δάλ πξόθεηηαη γηα ειαθξύ αηύρεκα πνπ ζα ζπλεπάγεηαη νιηγόσξε απνπζία ηνπ αηπρεκαηία 

κηθξόηεξε από 8 ώξεο από ηελ εξγαζία, ζπκβνπιεύεηαη ηελ έθζεζε ηερληθώλ Αζθάιεηαο θαη 
πξνηείλεη ιύζεηο ή θάλεη ζπζηάζεηο έηζη ώζηε λα κελ επαλαιεθζεί παξόκνην αηύρεκα 

 Δάλ πξόθεηηαη γηα ζνβαξό αηύρεκα πνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηα δηαθνπή εξγαζίαο, από 

πιεπξάο αηπρεκαηία, κεγαιύηεξε από 8 ώξεο, ηόηε α) ελεκεξώλεη ην γξαθείν πξνζσπηθνύ 
κέζα ζε 24 ώξεο ην αξγόηεξν από ηε ζηηγκή ηνπ αηπρήκαηνο αθνύ εξεπλήζεη ηα αίηηα θαη 

ζπκβνπιεπηεί ηε ζρεηηθή έθζεζε ησλ Ρ.Α., β) πξνηείλεη ιύζεηο ή θάλεη ζπζηάζεηο ώζηε λα 

κελ επαλαιεθζνύλ παξόκνηα αηπρήκαηα θαη γ) ζπκπιεξώλεη ηε δήισζε αηπρήκαηνο ζε 
όζα ζεκεία ηνλ αθνξνύλ θαη ηελ κνλνγξάθεη. 
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Ρν γξαθείν πξνζσπηθνύ κεηά ηελ αλαγγειία αηπρήκαηνο από ηνλ Ξξντζηάκελν Ρκήκαηνο, 

ελεκεξώλεη ακέζσο ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξώλεη ηε δήισζε αηπρήκαηνο ζηα 
ζεκεία πνπ ηνλ αθνξνύλ. 

9.ΡΖΟΖΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΔΞΗ ΡΝΞΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 
 

9.1  Πύκθσλα κε ηνλ λόκν 1396/83, άξζξν 8, ηεξνύληαη: 

 Δπί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ηεξείηαη εκεξνιόγην κέηξσλ αζθαιείαο ην νπνίν είλαη ζεσξεκέλν 

από ηελ ηνπηθή Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο θαη «βηβιίν γξαπηώλ ππνδείμεσλ Ρ.Α. & Γ.Δ.» ζην 
νπνίν αλαγξάθνληαη από ηνλ Κεραληθό αζθαιείαο πεξηζηαηηθά παξάβαζεο ησλ 

θαλόλσλ αζθαιείαο από ηνπο εξγαδνκέλνπο θαζώο θαη ππνδείμεηο γηα ην ηη πξέπεη λα 
γίλεη από ηνλ Δξγνηαμηάξρε 

 Ρεξείηαη Βηβιίν Αηπρεκάησλ όπνπ ζεκεηώλνληαη όια ηα αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ από 

ηα πην ζνβαξά έσο ηα ιηγόηεξν ζνβαξά. 

 

a. Έληππα πξνο αλαθνίλσζε δηα ηνηρνθνιιήζεσο. Πην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ αλαξηνύληαη 
έληππα πνπ θαζνδεγνύλ θαη ελεκεξώλνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο ζε δεηήκαηα αζθαιείαο 

θαη πγηεηλήο. 

 

10. ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ (Λ. 1650/86) 

 Ν ζρεδηαζκόο ησλ έξγσλ γίλεηαη πάληα θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα επηηπγράλνληαη: 

 Ζ κέγηζηε δπλαηή ελαξκόληζε ηνπ έξγνπ ζην πεξηβάιινλ 

 Ζ ειάρηζηε δπλαηή δηαηάξαμε ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

11. ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ & ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ (Ξ.Γ.1073/81) 

 Ν κεραληθόο εμνπιηζκόο ελόο εξγνηαμίνπ πεξηιακβάλεη κεραλήκαηα πνπ 

εμππεξεηνύλ δηάθνξεο εξγαζίεο.Όινο ν ηδηόθηεηνο θηλεηόο εμνπιηζκόο είλαη θαηαρσξεκέλνο, 

εθνδηαζκέλνο κε ηηο θαηάιιειεο άδεηεο, αζθαιηζκέλα θαη δηαηεξεκέλα ζε θαιή θαηάζηαζε. 

11.1 Απηνθίλεηα - Φνξησηέο 

 πάξρεη ην «δειηίν θαηαιιειόηεηαο» θάζε νρήκαηνο ην νπνίν ειέγρεηαη θαη 

αλαζεσξείηαη θαη ην «δειηίν ζπληήξεζεο» ην νπνίν ελεκεξώλεηαη από ηνλ ζπληεξεηή ηνπ 

εξγνηαμίνπ. 

 Ρν όρεκα πξέπεη λα θέξεη Άδεηα θπθινθνξίαο θαη λα είλαη αζθαιηζκέλν 

 Ρν όρεκα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη ηνλ πεξηνδηθό έιεγρν ηνπ ΘΡΔΝ 

 Ρν όρεκα πξέπεη λα θέξεη Θηβώηην Α’ Βνεζεηώλ 

 Ρν όρεκα πξέπεη λα θέξεη ππξνζβεζηήξα 

 Ρν όρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε θακπίλα πξνζηαζίαο, κε ερεηηθή θόξλα θαη 

θσηεηλό ζήκα θαηά ηελ όπηζζελ. 
Ν νδεγόο ηνπ απηνθηλήηνπ θέξεη θαη ηελ επζύλε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο 

θαη ελεκεξώλεη ππεύζπλα άηνκα ηνπ ζπλεξγείνπ γηα ηπρόλ επηζθεπέο. Ξξέπεη λα γίλεηαη 

ηαθηηθόο έιεγρνο ζηα θξέλα, ηελ θόξλα, ηα θώηα, ηνπο παινθαζαξηζηήξεο θαη ηα ινηπά 
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ζπζηήκαηα αζθαιείαο. Ξξέπεη λα δέλνληαη κε αζθάιεηα ηα θνξηία πξηλ μεθηλήζεη ην όρεκα. 

Δπίζεο πξέπεη λα ηεξνύληαη νη παξαθάησ θαλόλεο: 

 Απαγνξεύεηαη λα πεδάηε από νρήκαηα ή λα αλεβαίλεηε όηαλ απηά δελ έρνπλ 

ζηακαηήζεη ηειείσο 

 Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα θαηά ηνλ αλεθνδηαζκό ζε θαύζηκα. Ρελ ώξα απηή ε 

κεραλή πξέπεη λα είλαη ζβεζηή 
 Απαγνξεύεηαη ε θόξησζε ησλ νρεκάησλ πεξηζζόηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν 

 Ξξέπεη λα γίλεη ηδηαίηεξνο έιεγρνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ θξέλσλ θαη ηεο 

θόξλαο 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ησλ νρεκάησλ γηα άιιεο εξγαζίεο εθηόο απ’ απηέο γηα ηηο 

νπνίεο  έρνπλ θαηαζθεπαζηεί 
 Απαγνξεύεηαη ε κεηαθνξά πξνζσπηθνύ κέζα ζηνλ θάδν ηνπ θνξησηή, εθηόο αλ 

απηόο είλαη εθνδηαζκέλνο κε εηδηθό θαιάζη ην νπνίν πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο 
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