ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ
ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
& ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ

ΔΡΓΟ: «ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΔΗ ΟΓΧΝ ΣΖ
Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 28.983,00 €

ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

ΑΡ. ΜΔΛ: 169

ΥΡΗΗ: 2017

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ
(.Α.Τ.)
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ΔΡΓΟ: «ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΔΗ ΟΓΧΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ
ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
& ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ

ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 28.983,00 €

ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

ΑΡ. ΜΔΛ: 169

ΥΡΗΗ: 2017

ΣΜΗΜΑ Α
ΓΔΝΙΚΑ
Οη γεληθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ην .Α.Τ. & Φ.Α.Τ. πξνθχπηνπλ απφ ην Π.Γ 305/1996.
Σελ επζχλε θαη ηε κέξηκλα ηεο θαηάξηηζεο ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (.Α.Τ.) θαη ηνπ Φαθέινπ
Αζθάιεηαο & Τγείαο (Φ.Α.Τ.), έρεη ν εξγνιάβνο νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, θη αλ απηφο δελ ππάξρεη, ηφηε ηελ
έρεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ (άξζξν 3 παξ. 3 θαη άξζξν 5 Παξ. 3).
Σν .Α.Τ. θαη ν Φ.Α.Τ. θαηαξηίδνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ζπληνληζηή γηα Θέκαηα αζθάιεηαο θαη
πγείαο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ (άξζξν 5 παξ. 2), εθφζνλ ππάξρεη ππνρξέσζε
απαζρφιεζεο ζπληνληζηή (άξζξν 3 παξ. 1). ε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξνχλ λα θαηαξηίδνληαη θαη λα
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ κειεηεηή ή απφ άιιν πξφζσπν κε ηα πξνζφληα πνπ ηνπ παξέρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα ππνγξαθήο ηεο κειέηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, θαη ζην νπνίν
πξφζσπν έρεη αλαηεζεί ε θαηάξηηζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο απφ ηνλ εξγνιάβν νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, θη αλ απηφο δελ ππάξρεη, ηφηε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ.
Ζ αλάζεζε απηή ζα πξνθχπηεη κε έγγξαθν ηνπ αλαζέηνληαο.
Πξνθεηκέλνπ γηα Γεκφζηα Έξγα, ην .Α.Τ. απνηειεί ηκήκα ηεο Σερληθήο Μειέηεο πνπ ππνβάιιεηαη γηα
έγθξηζε.
Σν .Α.Τ. ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα λνκνζεηηθά θείκελα πεξί κέηξσλ πξφιεςεο θαη απνηξνπήο ησλ
θηλδχλσλ, ηα νπνία θείκελα λννχληαη σο αλαπφζπαζην κέξνο απηνχ.
ε αληίζεηε κε ην ρέδην Αζθαιείαο θαη Τγείαο, ηνπ νπνίνπ ηα πεξηερφκελα ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ πξφιεςε
αηπρεκάησλ θαη βιαβψλ ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ν Φάθεινο
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο απνηειεί έλα αξρείν ζηνηρείσλ, νδεγηψλ θαη ππνδείμεσλ, γηα αληίζηνηρε πξφιεςε
κεηά ηελ θαηαζθεπή θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλεη θαηά κεγάιν κέξνο
ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν «σο θαηεζθεπάζζε», ηα νπνία ζα ζπιιέγνληαη θαη ελζσκαηψλνληαη
ζην Φ.Α.Τ. ζε δηαδνρηθέο ελεκεξψζεηο ηνπ, απφ ηνλ ζπληνληζηή Α & Τ ζηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, απφ
ηνλ ηδηνθηήηε, ηνπο ζπληεξεηέο θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπ έξγνπ ζε κεηαγελέζηεξνπο ηεο θαηαζθεπήο ρξφλνπο.
Ο ζπληνληζηήο Α & Τ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο ζπκπιεξψλεη ηνλ Φ.Α.Τ., σο πξψηνο ζπληάθηεο ηνπ,
κφλν θαηά ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε κειέηε.
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ΥΔΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ
Ζ ζρεηηθή Ννκνζεζία πνπ απαηηείηαη λα ηεξεζεί θαηά γξάκκα, θαηά ηε θάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ,
παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ αλαθεξφκελε, ιφγσ ηνπ ηαρχηαηνπ
εκπινπηηζκνχ θαη επαχμεζήο ηεο.
Π.Γ. 305/1996
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά
εξγνηάμηα, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ. (ΦΔΚ 212/29.8.1996).
Π.Γ. 397/94
Πξνδηαγξαθέο Αζθαιείαο θαη Τγείαο θαηά ηελ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ.
Δγθύθιηνο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 130329/3.7.95 :
Αληηκεηψπηζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ην ζέξνο.
Π.Γ. 396/1994
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο
πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/ΔΟΚ. (ΦΔΚ
220/Α119.12.1994).
Π.Γ. 395/1994
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο
εξγαδφκελνπο, θαηά ηελ εξγαζία ηνπο, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/655/ΔΟΚ
(ΦΔΚ 220/Α/19.12.1994).
Κ.Τ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993 Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη
Σερλνινγίαο
Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπλαξκνινγνχκελσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ
αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ ζθαισζηψλ (ΦΔΚ 756/Β/28.9.1993).
Π.Γ. 85/1991
Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζηνλ ζφξπβν θαηά
ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 86/188/ΔΟΚ (ΦΔΚ38/Α/18.3..1991)
Π.Γ. 70α/1988
Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία (ΦΔΚ 31/Α/17.2. 1998)
Π.Γ. 17/1996
Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε
κε ηηο νδεγίεο ΔΟΚ-391/89, ΔΟΚ 391/89, ΔΟΚ-383/91, ΔΟΚ 383/91.
Π.Γ. 31/1990
Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο έξγσλ.
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Π.Γ. 95/1978
Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε εξγαζίεο ζπγθνιιήζεσλ (ΦΔΚ
20/Ν17.2.1978)
Π.Γ. 1073/1981
Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ
αξκνδηφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ (ΦΔΚ 250/Α/16.9.1981)
Π.Γ. 778/1980
Πεξί κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ (ΦΔΚ Η93/Α/26.8.1980
3. Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ
Σνπηθέο Κνηλφηεηεο Βιαρέξλαο, Γάξα, Καξδαξά θαη Παιαηνπχξγνπ ηνπ Γήκνο Σξίπνιεο
4. ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ
ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ
5. ηνηρεία ηνπ ππόρξενπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ΑΤ
πληάθηεο ηνπ παξφληνο ππήξμε ε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο
6. Πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ εθαξκνδνκέλσλ θαηά θάζε κεζόδσλ
εξγαζίαο
ηελ παξάγξαθν απηή πεξηγξάθνληαη κε ζαθή θαη θαηαηνπηζηηθφ ηξφπν νη θάζεηο Η ππνθάζεηο εξγαζίαο
πνπ εκθαλίδνληαη ζην ππνβαιιφκελν κε ηε κειέηε ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζε
θάζε κία κεραλήκαηα, ηα θπξηφηεξα βνεζεηηθά κέζα, νη ηξφπνη νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο δηαθίλεζεο
πιηθψλ, θιπ.
ΦΑΔΗ – ΤΠΟΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ
1ε Φάζε (ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ – ΟΓΟΣΡΧΗΑ)
1.1 Τπφβαζε νδνζηξσζίαο
1.2 Βάζε νδνζηξσζίαο
1.3 Πξνεηνηκαζία – θαζαξηζκφο νδνζηξσκάησλ
2ε Φάζε (ΑΦΑΛΣΗΚΑ)
2.1 Αζθαιηηθή Πξνεπάιεηςε
2.2 Αζθαιηηθή πγθνιιεηηθή Δπάιεηςε
2.3 Αζθαιηηθή ηξψζε Κπθινθνξίαο

4

ΣΜΗΜΑ Β
Κίλδπλνη πνπ ελέρεηαη λα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
ΟΓΖΓΗΔ ΤΝΣΑΞΖ:
πκπιεξψλνληαη νη επηζπλαπηφκελνη πίλαθεο, πνπ ζπληίζεληαη νξηδφληηα κελ απφ πξνθαηαγεγξακκέλεο
"πεγέο θηλδχλσλ", θαηαθφξπθα δε απφ κε πξνθαζνξηζκέλεο θάζεηο θαη ππνθάζεηο εξγαζίαο'
Ο ζπληάθηεο ηνπ .Α.Τ.:
1. Αληηζηνηρίδεη ηηο θάζεηο / ππνθάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ κειεηψκελνπ έξγνπ, φπσο απηέο
απαξηζκνχληαη ζην παξαπάλσ ζεκείν Α.6 ηνπ ΑΤ, ζε ζέζεηο ηνπ πηλαθηδίνπ πνπ, γηα ιφγνπο επθνιίαο,
είλαη ελζσκαησκέλν ζε φινπο ηνπο πίλαθεο.
2. Γηα θάζε επί κέξνπο θάζε / ππνθάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, επηζεκαίλεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ, θαηά ηελ
θξίζε ηνπ, ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ. Ζ επηζήκαλζε γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ησλ αξηζκψλ 1, 2, ή 3
ζηνπο θφκβνπο ηνπ πίλαθα, φπνπ αληίζηνηρα εληνπίδεηαη πηζαλή πεγή θηλδχλνπ. Ζ ρξήζε ησλ αξηζκψλ
είλαη ππνθεηκεληθή, απνδίδεη δε ηελ αληίιεςε ηνπ ζπληάθηε γηα ηελ έληαζε ησλ θηλδχλσλ.
Ο αξηζκόο 3 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ δηαπηζηώλεηαη όηη:
είηε (I)
H πεγή θηλδχλνπ είλαη ζπλερψο παξνχζα θαηά ηελ εμεηαδφκελε θάζε / ππνθάζε εξγαζίαο (π.ρ. θίλδπλνο
θαηάξξεπζεο θαηά ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ δίπια ζε παιαηά νηθνδνκή),
είηε (II)
Oη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνχλ απμεκέλε πηζαλφηεηα επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ
(π.ρ. θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ πξαλψλ εθζθαθήο, φηαλ ην έδαθνο είλαη κηθξήο ζπλεθηηθφηεηαο, ή
πδξνθνξεί, θιπ.)
είηε (III)
O θίλδπλνο είλαη πνιχ ζνβαξφο, έζησ θαη αλ ε πηζαλφηεηα λα επηζπκβεί είλαη πεξηνξηζκέλε (π.ρ θίλδπλνο
έθξεμεο ιφγσ απξφζεθηεο ρξήζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή γπκλήο θιφγαο ζε ρψξν απνζήθεπζεο
εθξεθηηθψλ ή ζε δεμακελή θαπζίκσλ).
Ο αξηζκόο 1 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ:
είηε (I)
ε πεγή θηλδχλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ηξφπν (π.ρ θίλδπλνη ηξαπκαηηζκψλ απφ
αλαηξνπέο πιηθψλ ζε νηθνδνκηθφ εξγνηάμην)
είηε (II)
δελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αχμεζεο ησλ θηλδχλσλ (πρ. θίλδπλνη απφ ηελ θίλεζε νρεκάησλ ζε έλα
επξχρσξν ππαίζξην εξγνηάμην),
είηε (III)
ν θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξφο, έζησ θαη αλ ε πηζαλφηεηα λα επηζπκβεί είλαη κεγάιε (π.ρ. θίλδπλνη απφ ηελ
εθηέιεζε ππαίζξησλ εξγαζηψλ ζε ζπλζήθεο θαχζσλα).
Ο αξηζκόο 2 ραξαθηεξίδεη ηηο ζεσξνύκελεο σο "ελδηάκεζεο" ησλ 1 θαη 3 πεξηπηώζεσλ.
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1.1 ΤΠΟΒΑΖ ΟΓΟΣΡΧΗΑ
1.2 ΒΑΖ ΟΓΟΣΡΧΗΑ
1.3 ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ
ΟΓΟΣΡΩΙΑ
(1)

ΦΑΔΙ
ΔΡΓΑΙΑ

(2)
ΑΦΑΛΣΙΚΑ
Κίλδπλνη

ΚΑΘΑΡΗΜΟ

2.1 ΑΦΑΛΣΗΚΖ ΠΡΟΔΠΑΛΔΗΦΖ
2.2 ΑΦΑΛΣΗΚΖ ΤΓΚΟΛΛΖΣΗΚΖ ΔΠΑΛΔΗΦΖ
2.3 ΑΦΑΛΣΗΚΖ ΣΡΧΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ

Πεγέο θηλδύλσλ

Φάζε Φάζε Φάζε Φάζε
(1)
(2)
…
...

01000. Αζηνρίεο εδάθνπο
01100. Φπζηθά πξαλή

01101 Καηνιίζζεζε. Απνπζία / αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο
01102 Απνθνιιήζεηο. Απνπζία / αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο
01103
01104
01105
01106

01200. Σερλεηά πξαλή &
εθζθαθέο

01300. Τπόγεηεο εθζθαθέο

1400. Καζηδήζεηο

01500. Άιιε πεγή

1

ηαηηθή επηθφξηηζε. Δγθαηαζηάζεηο / εμνπιηζκφο
Γπλακηθή επηθφξηηζε. Φπζηθή αηηία
Γπλακηθή επηθφξηηζε. Αλαηηλάμεηο
Γπλακηθή επηθφξηηζε. Κηλεηφο εμνπιηζκφο

01201 Καηάξξεπζε. Απνπζία / αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο
01202
01203
01204
01205
01206
01207
01301
01302

Απνθνιιήζεηο. Απνπζία / αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο
ηαηηθή επηθφξηηζε. Τπεξχςσζε
ηαηηθή επηθφξηηζε. Δγθαηαζηάζεηο / εμνπιηζκφο
Γπλακηθή επηθφξηηζε. Φπζηθή αηηία
Γπλακηθή επηθφξηηζε. Αλαηηλάμεηο
Γπλακηθή επηθφξηηζε. Κηλεηφο εμνπιηζκφο
Καηαπηψζεηο νξνθήο / παξεηψλ. Αλππνζηήισηα ηκήκαηα
Καηαπηψζεηο νξνθήο / παξεηψλ. Αλεπαξθήο ππνζηχισζε

01303

Καηαπηψζεηο νξνθήο / παξεηψλ. Καζπζηεξεκέλε
ππνζηχισζε

01304
01401
01402
01403
01404
01405
01406
01407
01408
01409
01410
01501
01502
01503

Καηάξξεπζε κεηψπνπ πξνζβνιήο.
Αλππνζηήξηθηεο παξαθείκελεο εθζθαθέο
Πξνυπάξρνπζα ππφγεηα θαηαζθεπή
Γηάλνημε ππνγείνπ έξγνπ
Δξππζκφο
Γεσινγηθέο / γεσρεκηθέο κεηαβνιέο
Μεηαβνιέο πδξνθφξνπ νξίδνληα
Τπνζθαθή / απφπιπζε
ηαηηθή επηθφξηηζε
Γπλακηθή θαηαπφλεζε - θπζηθά αίηηα
Γπλακηθή θαηαπφλεζε - αλζξσπνγελήο αηηία
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Κίλδπλνη

Πεγέο θηλδύλσλ

Φάζε Φάζε Φάζε Φάζε
(1)
(2)
…
…

02000. Κίλδπλνη από εξγνηαμηαθό εμνπιηζκό
02100. Κίλεζε νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ

02101 πγθξνχζεηο νρήκαηνο - νρήκαηνο

1

1

02102 πγθξνχζεηο νρήκαηνο - πξνζψπσλ

1

1

02103 πγθξνχζεηο νρήκαηνο - ζηαζεξνχ εκπνδίνπ

1

1

02104 πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο - νρήκαηνο

1

1

02105 πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο - ζηαζεξνχ εκπνδίνπ

1

1

02106 Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Βιάβεο ζπζηεκάησλ

1

1

02107 Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Διιηπήο αθηλεηνπνίεζε

1

1

02202 Τπνρψξεζε εδάθνπο / δαπέδνπ

1

1

02203 Έθθεληξε θφξησζε

1

1

02204 Τπεξθφξησζε

1

1

02205 Δξγαζία ζε πξαλέο

1

1

02206 Μεγάιεο ηαρχηεηεο

1

1

1

1

02108 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. Αλεπαξθήο πξνζηαζία
02109 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. Δθηξνρηαζκφο
02200. Αλαηξνπή νρεκάησλ
θαη κεραλεκάησλ

02300. Μεραλήκαηα κε
θηλεηά κέξε

02201 Αζηαζήο έδξαζε

02301 ηελφηεηα ρψξνπ
02302 Βιάβε ζπζηεκάησλ θίλεζεο
02303 Αλεπαξθήο θάιπςε θηλνπκέλσλ ηκεκάησλ - πηψζεηο
Αλεπαξθήο θάιπςε θηλνπκέλσλ ηκεκάησλ - παγηδεχζεηο
02304
κειψλ
02305 Σειερεηξηδφκελα κεραλήκαηα & ηκήκαηά ηνπο

02400. Δξγαιεία ρεηξόο

02401 Αεξνζπκπηεζηήο

1

02402 Γνλεηήο
02500. Άιιε πεγή

02501
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Κίλδπλνη

Πεγέο θηλδύλσλ

Φάζε Φάζε Φάζε Φάζε
(1)
(2)
…
…

0300. Πηώζεηο από ύςνο
03100. Οηθνδνκέο - θηίζκαηα

03101 Καηεδαθίζεηο
03102 Κελά ηνίρσλ
03103 Κιίκαθα
03104 Δξγαζία ζε ζηέγεο

03200. Γάπεδα εξγαζίαο πξνζπειάζεηο

03201 Κελά δαπέδσλ
03202 Πέξαηα δαπέδσλ
03203 Δπηθιηλή δάπεδα
03204 Οιηζζεξά δάπεδα
03205 Αλψκαια δάπεδα
03206 Αζηνρία πιηθνχ δαπέδνπ
03207 Τπεξπςσκέλεο δίνδνη θαη πεδνγέθπξεο
03208 Κηλεηέο ζθάιεο θαη αλεκφζθαιεο
03209 Αλαξηεκέλα δάπεδα. Αζηνρία αλάξηεζεο
03210 Κηλεηά δάπεδα. Αζηνρία κεραληζκνχ
03211 Κηλεηά δάπεδα. Πξφζθξνπζε

03300. Ιθξηώκαηα

03301 Κελά ηθξησκάησλ
03302 Αλαηξνπή. Αζηνρία ζπλαξκνιφγεζεο
03303 Αλαηξνπή. Αζηνρία έδξαζεο
03304 Καηάξξεπζε. Αζηνρία πιηθνχ ηθξηψκαηνο
03305 Καηάξξεπζε. Αλεκνπίεζε

03400. Σάθξνη - Φξεάηηα

03401 Πηψζε κειψλ ζηελ εθζθαθή

03500. Άιιε πεγή

03501
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Κίλδπλνη

Πεγέο θηλδύλσλ

Φάζε Φάζε Φάζε Φάζε
…
(1)
(2)
…

0400. Δθξήμεηο - Δθηνμεπόκελα πιηθά - ζξαύζκαηα
04100.Δθξεθηηθά Αλαηηλάμεηο

04101 Αλαηηλάμεηο βξάρσλ
04102 Αλαηηλάμεηο θαηαζθεπψλ
04103 Αηειήο αλαηίλαμε ππνλφκσλ
04104 Απνζήθεο εθξεθηηθψλ
04105 Υψξνη απνζήθεπζεο ππξνκαρηθψλ
04106 Γηαθπγή - έθιπζε εθξεθηηθψλ αεξίσλ& κηγκάησλ

04200. Γνρεία θαη δίθηπα ππό
πίεζε

04201 Φηάιεο αζεηηιίλεο / νμπγφλνπ
04202 Τγξαέξην
04203 Τγξφ άδσην
04204 Αέξην πφιεο
04205 Πεπηεζκέλνο αέξαο
04206 Τπνζαιάζζηνο αγσγφο δηάζεζεο ιπκάησλ
04207 Γίθηπα χδξεπζεο

04300.Αζηνρία πιηθώλ ππό
έληαζε

1

1

04301 Βξαρψδε πιηθά ζε ζιίςε
04302 Πξνεληάζεηο νπιηζκνχ/αγθπξίσλ
04303 Καηεδάθηζε πξνεληεηακέλσλ ζηνηρείσλ
04304 πξκαηφζρνηλα
04305 Δμνιθεχζεηο
04306 Λαμεχζεηο/Σεκαρηζκφο ιίζσλ

04400. Δθηνμεπόκελα πιηθά

04401 Δθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα
04402 Ακκνβνιέο
04403 Σξνρίζεηο/Λεηάλζεηο

04500.Άιιε πεγή

04501
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Κίλδπλνη

Πεγέο θηλδύλσλ

Φάζε Φάζε Φάζε Φάζε
1
2
…
…

05000.Πηώζεηο - κεηαηνπίζεηο πιηθώλ & αληηθεηκέλσλ
05100.Κηίζκαηα - θέξσλ
νξγαληζκόο

05101 Αζηνρία. Γήξαλζε
05102 Αζηνρία. ηαηηθή επηθφξηηζε
05103 Αζηνρία. Φπζηθή δπλακηθή θαηαπφλεζε
05104 Αζηνρία. Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπφλεζε
05105 Καηεδάθηζε
05106 Καηεδάθηζε παξαθεηκέλσλ

05200. Οηθνδνκηθά ζηνηρεία

05201 Γήξαλζε πιεξσηηθψλ ζηνηρείσλ
05202 Γηαζηνιή - ζπζηνιή πιηθψλ
05203 Απνμήισζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ
05204 Αλαξηεκέλα ζηνηρεία & εμαξηήκαηα
05205 Φπζηθή δπλακηθή θαηαπφλεζε
05206

Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπφλεζε

05207 Καηεδάθηζε
05208 Αξκνιφγεζε / Απαξκνιφγεζε πξνθαηαζθ. ζηνηρείσλ
05300. Μεηαθεξόκελα πιηθά
- Δθθνξηώζεηο

05301 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Αθαηαιιειφηεηα / αλεπάξθεηα

1

1

05302 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Βιάβε

1

1

05303 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Τπεξθφξησζε

1

1

05304 Απφθιηζε κεραλήκαηνο. Αλεπαξθήο έδξαζε

1

1

05305 Αηειήο / έθθεληξε θφξησζε

1

1

05306 Αζηνρία ζπζθεπαζίαο θνξηίνπ

1

1

1

1

1

1

1

1

05307 Πξφζθξνπζε θνξηίνπ
05308 Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ κήθνπο
05309 Υεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ
05310 Απφιπζε ρχδελ πιηθψλ. Τπεθφξησζε
05311 Δξγαζία θάησ απφ ζηιφ.
05400. ηνηβαζκέλα πιηθά

05401 Τπεξζηνίβαζε
05402 Αλεπάξθεηα πιεπξηθνχ πεξηνξηζκνχ ζσξνχ.
05403 Αλνξζνινγηθή απφιεςε

05500.Άιιε πεγή

05501
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Πεγέο θηλδύλσλ

Κίλδπλνη

Φάζε Φάζε
(1)
(2)

Φάζε
…

Φάζε
…

06000. Ππξθαγηέο
06100. Δύθιεθηα πιηθά

06101 Έθιπζε / δηαθπγή εχθιεθησλ αεξίσλ
06102 Γεμακελέο / αληιίεο θαπζίκσλ
06103

Μνλσηηθά, δηαιχηεο, PVC θιπ, εχθιεθηα

06104 Αζθαιηνζηξψζεηο / ρξήζε πίζζαο

1

06105 Απηαλάθιεμε-εδαθηθά πιηθά
06106 Απηαλάθιεμε-απνξξίκκαηα
06107
06200. πηλζήξεο &
βξαρπθπθιώκαηα

Δπέθηαζε εμσγελνχο εζηίαο. Αλεπαξθήο
πξνζηαζία

06201 Δλαέξηνη αγσγνί ππφ ηάζε

1

1

06202 Τπφγεηνη αγσγνί ππφ ηάζε

1

1

06203 Δληνηρηζκέλνη αγσγνί ππφ ηάζε
06204 Δξγαιεία πνπ παξάγνπλ εμσηεξηθφ ζπηλζήξα
06300.Τςειέο ζεξκνθξαζίεο

1

06301 Υξήζε θιφγαο - νμπγνλνθνιιήζεηο
06302 Υξήζε θιφγαο - θαζζηηεξνθνιιήζεηο
06303 Υξήζε θιφγαο - ρπηεχζεηο
06304 Ζιεθηξνζπγθνιιήζεηο
06305 Ππξαθηψζεηο πιηθψλ

06400. Άιιε πεγή

06401 Πεξηβάιινληεο ζάκλνη
06402

07000. Ηιεθηξνπιεμία

07100.Γίθηπα εγθαηαζηάζεηο

07101 Πξνυπάξρνληα ελαέξηα δίθηπα

1

1

Πξνυπάξρνληα ππφγεηα δίθηπα

1

1

Γίθηπν ειεθηξνδφηεζεο έξγνπ

1

1

Αλεπαξθήο αληηθεξαπληθή πξνζηαζία

1

1

Ζιεθηξνθίλεηα εξγαιεία

1

1

Ζιεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα

1

1

07102
07103
07104
07105
07106
07200. Δξγαιεία κεραλήκαηα

07201
07202

07300. Άιιε πεγή

07301

Πξνυπάξρνληα εληνηρηζκέλα δίθηπα
Πξνυπάξρνληα επίηνηρα δίθηπα
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Κίλδπλνη

Πεγέο θηλδύλσλ

Φάζε Φάζε Φάζε Φάζε
(1)
(2)
…
…

0800.Πληγκόο/Αζθπμία
08100. Νεξό

08101 Τπνβξχρηεο εξγαζίεο
08102 εξγαζίεο ελ πισ - πηψζε
08103

Βχζηζε / αλαηξνπή πισηνχ κέζνπ

08104 Παξφρζηεο / παξάιηεο εξγαζίεο. Πηψζε
08105 Παξφρζηεο / παξάιηεο εξγαζίεο. Αλαηξνπή κεραλήκαηνο
08106 Τπαίζξηεο ιεθάλεο / Γεμακελέο. Πηψζε
08107 Τπαίζξηεο ιεθάλεο / Γεμακελέο. Αλαηξνπή κεραλήκαηνο
08108 Πιεκκχξα / Καηάιπζε έξγνπ
08200. Αζθπθηηθό
πεξηβάιινλ

1

1

08201 Βάιηνη, ηιείο, θηλνχκελεο άκκνη
08202 Τπφλνκνη, βφζξνη, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί
08203 Βχζηζε ζε ζθπξφδεκα, αζβέζηε, θιπ
08204 Δξγαζία ζε θιεηζηφ ρψξν - αλεπάξθεηα νμπγφλνπ

08300. Άιιε πεγή

08301
08302

09000. Δγθαύκαηα
09100.Τςειέο ζεξκνθξαζίεο

09101 πγθνιιήζεηο / ζπληήμεηο
09102 Τπέξζεξκα ξεπζηά
09103 Ππξαθησκέλα ζηεξεά
09104 Σήγκαηα κεηάιισλ
09105 Άζθαιηνο /πίζζα

1

09106 Καπζηήξεο
09107 Τπεξζεξκαηλφκελα ηκήκαηα κεραλψλ
09200.Καπζηηθά πιηθά

1

1

09201 Αζβέζηεο
09202 Ομέα
09203

09300.Άιιε πεγή

09301
12

Κίλδπλνη

Πεγέο θηλδύλσλ

Φάζε Φάζε Φάζε Φάζε
(1)
(2)
…
…

10000.Έθζεζε ζε βιαπηηθνύο παξάγνληεο
10100.Φπζηθνί παξάγνληεο

10101

Αθηηλνβνιίεο

10102

Θφξπβνο / Γνλήζεηο

1

10103

θφλε

1

10104

Τπαίζξηα εξγαζία / Παγεηφο

1

1

10105

Τπαίζξηα εξγαζία / Καχζσλαο

1

1

10106

Υακειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο

1

1

10107

Τςειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο

1

1

10108

Τγξαζία ρψξνπ εξγαζίαο

1

1

10109

Τπεξπίεζε / Τπνπίεζε

1

10110
10200.Υεκηθνί παξάγνληεο

10201

Γειεηεξηψδε αέξηα

10202

Υξήζε ηνμηθψλ πιψλ

10203

Ακίαληνο

10204

Αηκνί ηεγκάησλ

10205

Αλαζπκηάζεηο πγξψλ/βεξλίθηα, θφιιεο, κνλσηηθά, δηαιχηεο

10206

Καπλαέξηα αλαηηλάμεσλ

10207

Καπζαέξηα κεραλψλ εζση. θαχζεο

10208

πγθνιιήζεηο

10209

Καξθηλνγφλνη παξάγνληεο

10210
10300. Βηνινγηθνί
παξάγνληεο

10301

Μνιπζκέλα εδάθε

10302

Μνιπζκέλα θηίξηα

10303

Δξγαζία ζε ππνλφκνπο, βφζξνπο, βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο

10304

Υψξνη πγηεηλήο

10305
10400.Άιινη παξάγνληεο

10401
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πκπιεξσκαηηθά ησλ πξναλαθεξνκέλσλ λνκνζεηηθψλ δηαηαγκάησλ, ζε θάζε θάζε ηνπ έξγνπ πξνηείλνληαη
ηα εμήο:
 Πεξίθξαμε θαη ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ησλ δηεξρφκελσλ
ηξνρνθφξσλ. Γεκηνπξγία αζθαιψλ δηφδσλ γηα ηελ δηέιεπζε ησλ πεδψλ ζηνπο ρψξνπο θαη ζηα ζεκεία
πνπ νη εξγαζίεο ηνπ εξγνηαμίνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο. Δπίζεο πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμίνπ
πξνο απνθπγήλ εηζφδνπ αηφκσλ κε ερφλησλ εξγαζία θαζψο θαη δψσλ.
 Πξνκήζεηα εθηφο ηνπ θξάλνπο θαη θσζθνξνχρνπ γηιέθνπ ζηνπο εξγαδνκέλνπο εληφο ηνπ νδνζηξψκαηνο.
 Καζεκεξηλή εθπαίδεπζε θαη ππελζχκηζε ησλ θηλδχλσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ εξγνηαμηάξρε θαη
ηνλ ηερληθφ αζθαιείαο.
Κατά τις τωματοσργικές εργασίες προτείνονται τα εμήο:
 Να ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα ζπλεξγεία ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ ΟΣΔ ηεο ΓΔΤΑΣ θαζψο θαη ηνπ
δήκνπ ψζηε λα εληνπηζζνχλ νη Θέζεηο ησλ δηθηχσλ θαη λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή ηνπο.
ε ότι αυορά τα μητανήματα με κινητά μέρη:
 Κάιπςε ησλ θηλνχκελσλ ηκεκάησλ ησλ κεραλεκάησλ φπνπ είλαη δπλαηφλ θαζψο θαη
 Σνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ.
ε ότι αυορά τη μεταυορά υορτίων:
 πλερή ππελζχκηζε ησλ νδεγψλ γηα απμεκέλε πξνζνρή ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο
 Υξήζε ζεκάλζεσο γηα δηαθνπή θπθινθνξίαο - παξαθάκςεηο.

ΣΜΗΜΑ Γ
Μέηξα γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ απνηξνπή ησλ θηλδύλσλ θαη γεληθά γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία
ησλ εξγαδνκέλσλ
Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην*.
1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ
θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ,
ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή
επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: ΠΓ 305/96 (αξ. 7-9), Ν.3669/08 (αξ. 37
παξ.7), Ν. 3850/10** (αξ. 42).
2. ηα πιαίζηα ηεο επζύλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη :
α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα
ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.3669/08 (αξζ. 37 παξ.7).
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
(ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ: ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01,
ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο
ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη
ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ.182).
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γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο
ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά
ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.
111), ΠΓ 305/96 (αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ. 42- 49). Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο
εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε
λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο
(εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε
εηαηξεία).
3. ύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηα αθόινπζα :
3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο Τγείαο
(ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα :
α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ
πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα
ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20
εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ.
12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96.
β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ η α ν πνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο
κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ
ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ.182).
γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ
ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα
εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο
θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ).
* H έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ
ΠΓ 305/96.
** O Ν.3850/10 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ άξ. δεχηεξν,
θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ : Ν.1568/85, ΠΓ 294/88, ΠΓ 17/96, θιπ.
δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ
ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002
(παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ.182).
ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.10) θαη
ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΧΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ.
ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο Τγείαο
(ΦΑΤ).
Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα
άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά
αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ.
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1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο ΤΑ :
ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ νη νπνίεο
ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 θαη 182).
2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ :
α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο
ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή.
β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο :Π.Γ.305/96 (αξζ.12
παξάξηεκα ΗΗ).
γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.
δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν
δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ
αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/2511-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ.
3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε
Γεκφζηνπ Έξγνπ: ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08
αξ. (73 θαη 75).
4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην
ζπλνδεχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002
(παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ.
5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ  ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ Φ ΑΤ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ.
3.2 Αλάζεζε θαζεθόλησλ ζε ηερληθό αζθαιείαο, γηαηξό εξγαζίαο – ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη
πγείαο
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη:
α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο
ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4).
β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη άλσ
εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25).
γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο
επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα
ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο.
Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθφ
ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε
απνδνρήο : Ν.3850/10 (αξ.9).
δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ : ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο,
εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ:
1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ
θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ
νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8).
2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο
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ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17 παξ.1). Ο αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ.
Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ
αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.
Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν
3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο
θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο
πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10.
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν.
3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη
ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β).
Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην
βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο
αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια
ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα
ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ
αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α).
4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο
κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ).
5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9).
3.3 Ηκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ), φηαλ απαηηείηαη
εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην
εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.)
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο.
Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο
Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φηη
αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο
εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ κε
αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003.
3.4 πζρεηηζκόο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ηκεξνιόγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ)
Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ  ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ Μ Α.
ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ
ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ /
δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο.
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4. Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ ζην εξγνηάμην.
4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ
κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο:
α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ: ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96 (αξ.12 παξαξη. IV
κέξνο Α, παξ. 18.1).
β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην,
ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.7579), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2).
γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) θαη
ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : Π Γ
1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6).
δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - δηάζσζεο
θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - αληηκεηψπηζε
ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ. : ΠΓ 1073/81 (αξ. 9296), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45).
ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε
ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.109,110),
Ν.1430/84 (αξ.17,18), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14).
ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδφκελνπο
φπσο : πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο,
γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο
πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ : Π.Γ. 1073/81(αξ.102108), Ν.1430/84 (αξ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α.
νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ).
4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδόηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θόξησζε - εθθόξησζε –
ελαπόζεζε πιηθώλ, ζόξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη
ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε :- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-22011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7)
- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή
δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ
πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ »
- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9 – 11 θαη αξ.52 ) θαη ηελ ηξνπ. απηνχ :
Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46).
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β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, θαηάιεςεο
ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ.43,44).
γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο
απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ
πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΠΓ 1073/81
(αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.IVκέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 31,35).
δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο,
απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81
(αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11
θαη. κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30).
ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ:
α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο
ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη
βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10.
4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηώλ.
Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξ.2).
α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ
θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ
θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα
ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ
499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ
305/96 (αξ.12 παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ
57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35).
β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β’, ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4 θαη 8.5)
θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία :
1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο
2. Άδεηα θπθινθνξίαο
3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο.
4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο)
5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄, ηκήκα ΗΗ, παξ.
8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1).
εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή.
6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε, θαιή
ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ
ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6).
7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν
βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ).
5.Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα
νπνία ηεξνύληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηώλ ηνπ εθηεινύκελνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα απαηηνχκελα
κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα :
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5.1 Καηεδαθίζεηο :
Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ 31245/93, Ν. 2168/93,
ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), Τ.Α. 3009/2/21- γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα II,
παξ.11), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ
2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 21017/84/09.
5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο :
Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8- αζθάιεηα θαη αληνρή
θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9
παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ.
12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ).
5.3 Ιθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δώλεο θηλδύλνπ, Δξγαζίεο ζε ύςνο, Δξγαζίεο ζε
ζηέγεο.
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9
παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ
παξ.4-6,14 ).
5.4 Δξγαζίεο ζπγθόιιεζεο, νμπγνλνθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο
ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,.104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ.15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ),
Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99.
5.5 Καηαζθεπή δνκηθώλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.)
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ
305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12).
5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπώλ ππνγείσλ έξγσλ.
(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη
εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε
ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ
3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ
2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ
3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ
παξ.10).
5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα
(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε πισηψλ
λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΠΓ 1073/81 (αξ.100), Ν 1430/84 (αξ.17), ΠΓ 396/94 (αξ.9
παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), ΤΑ 3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.8.3 θαη
παξ.13).
6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα
απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην.
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ:
«ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ»
A. ΝΟΜΟΗ
Ν. 495/76

ΦΔΚ 337/Α/76

Π. Γ. 395/94

ΦΔΚ 220/Α/94

Ν. 1396/83

ΦΔΚ 126/Α/83

Π. Γ. 396/94

ΦΔΚ 220/Α/94

Ν. 1430/84

ΦΔΚ 49/Α/84

Π. Γ. 397/94

ΦΔΚ 221/Α/94

Ν. 2168/ 93

ΦΔΚ 147/Α/93

Π. Γ. 105/95

ΦΔΚ 67/Α/95

Ν. 2696/99

ΦΔΚ 57/Α/99

Π. Γ. 455/95

ΦΔΚ 268/Α/95

Ν. 3542/07

ΦΔΚ 50/Α/07

Π. Γ. 305/96

ΦΔΚ 212/Α/96

Ν. 3669/08

ΦΔΚ 116/Α/08

Π. Γ. 89/99

ΦΔΚ 94/Α/99

Ν. 3850/10

ΦΔΚ 84/Α/10

Π. Γ. 304/00

ΦΔΚ 241/Α/00

Ν. 4030/12

ΦΔΚ 249/Α/12

Π. Γ. 155/04

ΦΔΚ 121/Α/04

Π. Γ. 176/05

ΦΔΚ 227/Α/05

Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ

ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ

Π. Γ. 149/06

ΦΔΚ 159/Α/06

Π. Γ. 413/77

ΦΔΚ 128/Α/77

Π. Γ. 2/06

ΦΔΚ 268/Α/06

Π. Γ. 95/78

ΦΔΚ 20/Α/78

Π. Γ. 212/06

ΦΔΚ 212/Α/06

Π. Γ. 216/78

ΦΔΚ 47/Α/78

Π. Γ. 82/10

ΦΔΚ 145/Α/10

Π. Γ. 778/80

ΦΔΚ 193/Α/80

Π. Γ. 57/10

ΦΔΚ 97/Α/10

Π. Γ. 1073/81

ΦΔΚ 260/A/81

Π. Γ. 225/89

ΦΔΚ 106/Α/89

Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ

ΑΠΟΦΑΔΗ

Π. Γ. 31/90

ΦΔΚ 31/Α/90

ΤΑ 130646/84

ΦΔΚ 154/Β/84

Π. Γ. 70/90

ΦΔΚ 31/Α/90

ΚΤΑ 3329/89

ΦΔΚ 132/Β/89

Π. Γ. 85/91

ΦΔΚ 38/Α/91

ΚΤΑ 8243/1113/91

ΦΔΚ 138/Β/91

Π. Γ. 499/91

ΦΔΚ 180/Α/91

ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93 ΦΔΚ 187/Β/93
ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93

Γ.ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ

ΑΠΟΦΑΔΗ

Γ. ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ

ΚΤΑ αξ. 8881/94

ΦΔΚ 450/Β/94

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 27/03

ΤΑ αξ.νηθ. 31245/93

ΦΔΚ 451/Β/93

ΤΑ 3009/2/21-γ/94

ΦΔΚ 301/Β/94

ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94

ΦΔΚ 73/Β/94

ΤΑ 3131.1/20/95/95

ΦΔΚ 978/Β/95

ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95

ΦΔΚ 677/Β/95

ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96

ΦΔΚ 1035/Β/96

Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97

ΦΔΚ 113/Β/97

ΦΔΚ 765/Β/93

ΑΡ.ΠΡΧΣ.ΓΔΔΠ
Π/208/12-9-03

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6/08

ΑΡ.ΠΡΧΣ.ΓΗΠΑΓ/
νηθ/215/31-3-08

ΔΓΚΤΚΛΗΟ .ΔΠ.Δ

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
ΑΓΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΕ
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ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99

ΦΔΚ 987/Β/99

ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03

ΦΔΚ 1186/Β/03

ΚΤΑ αξ. Γ13ε/4800/03

ΦΔΚ 708/Β/03

ΚΤΑ αξ.6952/11

ΦΔΚ 420/Β/11

ΤΑ 3046/304/89

ΦΔΚ 59/Γ/89

ΤΑ Φ.28/18787/1032/00

ΦΔΚ 1035/Β/00

ΤΑ αξ. νηθ. 433/2000

ΦΔΚ 1176/Β/00

ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01

ΦΔΚ 686/Β/01

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01

ΦΔΚ 266/Β/01

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02

ΦΔΚ 16/Β/03

ΤΑ ΓMEO/Ο/613/11

ΦΔΚ 905/Β/11

ΤΑ 21017/84/09

ΦΔΚ 1287/Β/09

Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7,
Απφθ. 7568.Φ.700.1/96

ΦΔΚ 155/Β/96

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Γηα θάζε `πεγή θηλδχλσλ' πνπ έρεη επηζεκαλζεί ζηνπο πίλαθεο ηνπ Σκήκαηνο Β (ζηήιε 1), θαηαγξάθνληαη νη
θάζεηο / ππνθάζεηο φπνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα εκθάληζεο (ζηήιε 2), αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπνπλ ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο (ζηήιε 3), θαη ζπκπιεξψλνληαη ηα θαηά
ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε αλαγθαία πξφζζεηα ή εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο
ζπλζήθεο ή απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ (ζηήιε 4).
(*) Αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ πεξηέρνπλ ηα απαηηνχκελα θάζε θνξά κέηξα
(**) Πεξηγξάθνληαη κέηξα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
εξγαδνκέλσλ, αιιά δελ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ή ε πξφβιεςή δελ είλαη επαξθήο γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δπίζεο εδψ πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ θαη ηα εηδηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ
γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο (βι. άξζξν 3, παξ.5 ηνπ Π.Γ. 305/96)
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ΔΠΙΗΜΑΜΔΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ
ΣΜΗΜΑΣΟ Β
(1) ΠΗΓΔ
(2) ΦΑΔΙ
ΚΙΝΓΤΝΩΝ
ΔΡΓΑΙΩΝ

01102

Φ1

02101

Φ1,Φ2

02102

Φ1,Φ2

02103

Φ1,Φ2

02104

Φ1,Φ2

02105

Φ1,Φ2

02106

Φ1,Φ2

02107

Φ1,Φ2

02202

Φ1,Φ2

02203

Φ1,Φ2

02204

Φ1,Φ2

02205

Φ1,Φ2

02206

Φ1, Φ2

02302

Φ1, Φ2

02401

Φ1

04207

Φ1,Φ2

05301

Φ1,Φ2

05302

Φ1,Φ2

05303

Φ1,Φ2

05304

Φ1,Φ2

05305

Φ1,Φ2

05306

Φ1, Φ2

05401

Φ1,Φ2

ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ
(3) ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ Ή ΔΙΓΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ
ΑΠΟ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ(*)
ΔΡΓΑΙΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ ΔΙΓΙΚΟΤ
ΚΙΝΓΤΝΟΤ (**)
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1994
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1994
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1996
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 397/1994
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 397/1994
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05402

Φ1,Φ2

05403

Φ1, Φ2

06104

Φ2

06201

Φ1,Φ2

06202

Φ1,Φ2

06204

Φ1

07101

Φ1,Φ2

07102

Φ1,Φ2

07105

Φ1,Φ2

07106

Φ1,Φ2

07201

Φ1,Φ2

07202

Φ1,Φ2

08108

Φ1,Φ2

09105

Φ2

09107

Φ1,Φ2

010102

Φ1,Φ2

010103

Φ1

010104

Φ1,Φ2

010105

Φ1,Φ2

010106

Φ1,Φ2

010107

Φ1,Φ2

010108

Φ1,Φ2

Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 397/1994
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 397/1994
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 397/1994
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 397/1994
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 397/1994
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 397/1994
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96
Π.Γ. 305/96, ΠΓ. 1073/81,
Π.Γ. 17/96

Σπκπιεξωκαηηθά ηωλ πξναλαθεξνκέλωλ λνκνζεηηθώλ δηαηαγκάηωλ, ζε θάζε θάζε ηνπ έξγνπ πξνηείλνληαη ηα
εμήο:
 Πεξίθξαμε θαη ζήκαλζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία θαη έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ησλ
δηεξρφκελσλ ηξνρνθφξσλ. Γεκηνπξγία αζθαιψλ δηφδσλ γηα ηελ δηέιεπζε ησλ πεδψλ ζηνπο ρψξνπο θαη
ζηα ζεκεία πνπ νη εξγαζίεο ηνπ εξγνηαμίνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο.
 Πξνκήζεηα εθηφο ηνπ θξάλνπο θαη θσζθνξνχρνπ γηιέθνπ ζηνπο εξγαδνκέλνπο εληφο ηνπ νδνζηξψκαηνο.
24

 Καζεκεξηλή εθπαίδεπζε θαη ππελζχκηζε ησλ θηλδχλσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ εξγνηαμηάξρε θαη
ηνλ ηερληθφ αζθαιείαο.
Καηά ηηο ρωκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πξνηείλνληαη ηα εμήο:
 Να ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα ζπλεξγεία ηεο ΓΔΖ ηνπ ΟΣΔ , ηεο ΓΔΤΑΣ, θαζψο θαη ηνπ δήκνπ
ψζηε λα εληνπηζζνχλ νη ζέζεηο ησλ δηθηχσλ θαη λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή ηνπο.
ε όηη αθνξά ηα κεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε:
 Κάιπςε ησλ θηλνχκελσλ ηκεκάησλ ησλ κεραλεκάησλ φπνπ είλαη δπλαηφλ θαζψο θαη
 Σνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ.
ε όηη αθνξά ηε κεηαθνξά θνξηίωλ:
 πλερή ππελζχκηζε ησλ νδεγψλ γηα απμεκέλε πξνζνρή ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο
 Υξήζε ζεκάλζεσο γηα δηαθνπή θπθινθνξίαο - παξαθάκςεηο.
ΣΜΗΜΑ Γ
Πξόζζεηα ζηνηρεία
1. Γίνδνη πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμην θαη πξόζβαζεο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο
Οη νδνί θπθινθνξίαο: πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζην πιάηνο 60 εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ.
Οη νδνί πξνζπέιαζεο πξνο ηηο Θέζεηο εξγαζίαο, ρψξνπο δηακνλήο θαη ρψξνπο εξγαιείσλ πξέπεη λα
δηαηάζζνληαη θαη ζπληεξνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε νη απαζρνινχκελνη λα κπνξνχλ λα κεηαβαίλνπλ θαη
λα απνρσξνχλ αζθαιψο.
2. Γίνδνη θπθινθνξίαο πεδώλ θαη νρεκάησλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ
Δληφο ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη νη ηζρχνληεο θαλνληζκνί αζθαινχο θπθινθνξίαο ηφζν γηα ηελ
θίλεζε ησλ πεδψλ φζν θαη γηα ηελ θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ.
Ζ δηέιεπζε θαη παξακνλή αηφκσλ ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ απαγνξεχεηαη, εθηφο απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν
γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ.
Ζ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη απφ ηα θαηάιιεια
δηακνξθσκέλα ηκήκαηα.
Γηα ηελ αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο (ΚΟΚ).
3. Υώξνη εγθαηάζηαζεο ηνπ βαζηθνύ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ
Σα βαξηά εξγαιεία αζθαιίδνληαη επί ηφπνπ ελψ ηα κηθξφηεξα (εξγαιεία ρεηξφο, κηθξνζπζθεπέο θιπ.)
απνζεθεχνληαη ζηνπο δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο κε επζχλε ησλ εξγαηψλ πνπ ηα
ρξεζηκνπνηνχλ.
4. Υώξνη απνζήθεπζεο
Γελ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία απνζεθψλ θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ θιπ. Οη κηθξέο πνζφηεηεο πνπ
απαηηνχληαη ζα παξαδίδνληαη θαζεκεξηλά απφ ηα ηνπηθά πξαηήξηα θαπζίκσλ.
5. Υώξνη ζπιινγήο αρξήζησλ θαη επηθίλδπλσλ πιηθώλ
Σα πιηθά απηά ζα νδεγνχληαη άκεζα πξνο ηελ πιεζηέζηεξε ρσκαηεξή κέζσ θνξηεγψλ.
6. Υώξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώησλ βνεζεηώλ
Γηα ηελ αιιαγή ηεο ελδπκαζίαο θαη ηε θχιαμε ησλ ελδπκάησλ πξέπεη λα δηαηίζεληαη επαξθείο θαη
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θαηάιιεινη ρψξνη.
Γηα ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο θαη ην πφζηκν λεξφ ηζρχνπλ νη Τγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ
θνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ ρψξσλ εξγαζίαο κε πφζηκν λεξφ θαη
επαξθείο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο θαη λα πξνβιέςεη θαηάιιεινπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ ππφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ςχρνο, βξνρή, θαχζσλαο).
ε εξγαζίεο ξππαξέο ή εξγαζίεο επηθίλδπλεο γηα ηελ πξφθιεζε αζζελεηψλ πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
λίςεσο θαη θαζαξηζκνχ κε ληνπο ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο θαζψο θαη πιχζε θαη απνιχκαλζε ησλ ζηνιψλ.
Δληφο ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιεινο ρψξνο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ θαγεηνχ ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε θαιή θαηάζηαζε.
ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε πξνζηαζία πγείαο ή αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ην απαηηεί πξέπεη λα
απαγνξεχεηαη ζηνπο απαζρνινχκελνπο λα ηξψλε, λα πίλνπλ ή λα θαπλίδνπλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο.
Οη απαζρνινχκελνη νθείινπλ λα επηκεινχληαη ηδηαίηεξα γηα ηελ αηνκηθή ηνπο θαζαξηφηεηα, ηδίσο πξηλ ηνπ
θαγεηνχ θαη πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε απφ ηνλ ηφπν εξγαζίαο.
Οη εηδηθέο ζηνιέο εξγαζίαο πξέπεη λα αθαηξνχληαη πξηλ ην θαγεηφ θαη πξηλ ηελ αλαρψξεζε απφ ην ρψξν
εξγαζίαο.
Ηδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ησλ
θαγεηψλ.
ην εξγνηάμην Θα ππάξρεη πξφρεηξν κηθξφ θαξκαθείν γηα ηελ παξνρή ησλ πξψησλ βνεζεηψλ
ηνπνζεηεκέλν ζε ζέζε εχθνια πξνζηηή θαη ππφ ηελ επίβιεςε εληεηαικέλνπ πξνζσπηθνχ. Σν θαξκαθείν
Θα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη' ειάρηζην ηα αθφινπζα είδε:
Δίδνο
1. θεχαζκα γηα ην θάςηκν
2. Δζπλεχζηκε ακκσλία
3. Απνζηεηξσκέλεο Γάδεο θπηία ησλ 5 εθ., 10 εθ. Καη 15 εθ.
4. Δπίδεζκνη γάδαο ησλ 0,10*2,50
5. Σξηγσληθνί επίδεζκνη
6. Λεπθνπιάζη ξνιιφ
7. Φαιίδη
8. Σζηκπίδα
9. Τθαζκα ιεπηφ γηα θαζαξηζκφ (Cleanίng tissue)
10. Αληηζεπηηθφ δηάιπκα (θαηά πξνηίκεζε κεξθνπξνρξσκ)
11. Τγξφ ζαπνχλη εληφο πιαζηηθήο ζπκπηέζηκεο θηάιεο
12. Διαζηηθφο επίδεζκνο
13. Αληηζηακηληθή αινηθή
14. παζκνιπηηθφ
15. Αληηνθηθφο νξφο
16. Δλέζηκν θνξηηδνλνχρν ζθεχαζκα ησλ 100 mg (Αληηζνθ)
17. χξηγγεο πιαζηηθέο κηαο ρξήζεσο ησλ 5 cc - ηεκ. 3
18. χξηγγεο πιαζηηθέο κηαο ρξήζεσο ησλ 10 cc - ηεκ. 3
19. Γηζθία αληηδηαξξνηθά
20. Γηζθία αληηφμηλα
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Ζ ηαηξηθή θάιπςε ησλ εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ ζα γίλεηαη απφ ηα Ννζνθνκεία ηεο γχξσ πεξηνρήο
7. Άιια ζεκεία, ρώξνη ή δώλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.
Γελ ππάξρνπλ
8. ην ηκήκα απηό ελζσκαηώλεηαη επίζεο ε κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηθξησκάησλ, εθόζνλ
αληηκεησπίδεηαη πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απηά πξέπεη λα είλαη εηδηθήο κνξθήο γηα ηηο αλάγθεο
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, άιιεο από απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί
ηθξησκάησλ (Π.Γ. 778/80 θαη Π.Γ.1073/81).
Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ απαηηείηαη ε ρξήζε ρακειψλ ηθξησκάησλ απιήο κνξθήο, γηα ηα νπνία
δελ απαηηείηαη εηδηθή κειέηε.
ΣΜΖΜΑ Δ
Καιέο πξαθηηθέο λα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ
(Σπκπιεξωκαηηθά ηωλ λνκνζεηηθώλ δηαηάμεωλ ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ πίλαθα Γ,
θαηαρωξνύληαη εδώ θωηναληίγξαθα δνθηκαζκέλωλ πξαθηηθώλ θαη ιύζεωλ γηα ηε βειηίωζε ηεο Αζθάιεηαο
θαη Υγείαο ηωλ Εξγαδνκέλωλ.)
Φ. Α. Τ.
Ο θάθεινο απηφο (ΦΑΤ) απνηειεί αξρείν ζηνηρείσλ νδεγηψλ θαη ππνδείμεσλ γηα αληίζηνηρε πξφιεςε κεηά
ηελ θαηαζθεπή. Δπνκέλσο ζπληάζζεηαη θπξίσο απφ ηνλ Αλάδνρν Δξγνιάβν ηνπ έξγνπ θαη εκπινπηίδεηαη κε
ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηνπ έξγνπ. Χο πξνθαηαξθηηθφ ζηνηρείν ηνπ ΦΑΤ ζεσξείηαη ε εγθεθξηκέλε
Οξηζηηθή Μειέηε ηνπ έξγνπ (καδί κε ηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο).
ηνλ ΦΑΤ ν Δξγνιάβνο ζα:
 Δπηζεκάλεη ηα δίθηπα, ηα Α.Η, ηηο Γεμακελέο θαη ηε ζέζε Τδξνιεςίαο.
 Καηαγξάςεη φινπο ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο απφ ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαη ηνπο
ηξφπνπο απνθπγήο ησλ
 Τπνδείμεη φια ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ
Πξνηείλεη ην αλαγθαίν πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ.

Σξίπνιε 30-08-2017
Ζ ζπληάμαζα

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ
Σξίπνιε, 31/08/2017
Ο Πξντζηάκελνο
ηνπ Σκ. Σερληθψλ Έξγσλ &
Μειεηψλ

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Σξίπνιε, 31/08/2017
Ο Αλ. Πξντζηάκελνο ηεο
Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
& Πνιενδνκίαο

Αηθαηεξίλε βψινπ
Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΣΔ

Κσλζηαληίλνο άζζαινο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Κσλζηαληίλνο άζζαινο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο
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