ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ΟΥ ΗΜΕΡΙΣΙΟΥ ΓΕΛ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ 2ΟΥ ΕΠΑΛ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.

ΤΜΗΜΑ Α – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ........................................................................... 4
1.1

ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .................................................................................................................. 4

1.2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ................................................................................................................ 4

1.3

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ................................................................................................................ 4

1.4

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ................................................................................ 4

1.5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΥ .................................... 6

1.6

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ....................................................................................... 9

1.7

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ....................................................................................... 10

2.

ΤΜΗΜΑ Β – ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ..................................... 11

3.

ΤΜΗΜΑ Γ – ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ..................................... 18
3.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ........................................................... 18

3.2

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ .............................................. 21

3.3

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ – ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
21

4.

3.4

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ – ΞΥΛΟΤΥΠΟΥΣ ΚΛΠ. ................... 24

3.5

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΩΝ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ . 26

3.6

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ... 27

3.7

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΩΝ................................................... 28

3.8

ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ................................................................................... 29

3.9

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ................................................................ 29

ΤΜΗΜΑ Δ – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ......................................................................................... 32

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 1ο ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

2|σελ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

4.1

5.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ .................................................................................................. 32

4.1.1

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ – ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ................................................................... 32

4.1.2

ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.................................... 32

4.1.3

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ......... 33

4.1.4

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ..................................................... 34

4.1.5

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ............................................... 43

4.1.6

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ................................................................................... 44

4.1.7

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ .................................................................................... 45

4.1.8

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ................................................................................... 46

ΤΜΗΜΑ Ε – ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ........................................................................................................................... 49

6.

5.1

ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ .................................................................................. 49

5.2

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ...................................................................................................... 50

5.3

ΥΓΙΕΙΝΗ..................................................................................................................................... 51

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ............................................................................................................................. 52
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ..................................................................... 52
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ....................................................................................... 53
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ......................... 55

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 1ο ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

3|σελ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

1.

ΤΜΗΜΑ Α – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.1

ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας αφορά στο έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΥ

ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

1ου

ΓΕΝΙΚΟΥ

ΛΥΚΕΙΟΥ

/

2ου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».

1.2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ

Γεωργίου Παπανδρέου και Ανδρονίκου, Κομοτηνή.

1.3

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Κομοτηνής.

1.4

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Κτίριο όπου στεγάζονται το 1ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής και το 2ο Επαγγελματικό
Λύκειο Κομοτηνής βρίσκεται εντός της πόλης της Κομοτηνής επί των οδών Ρωσσίδη,
Γεωργίου Παπανδρέου και Ανδρονίκου. Το κτήριο του 1ο Γ.Ε.Λ. Κομοτηνής
αποτελείται από συνολικά τρία επίπεδα. Ένα υπόγειο, ισόγειο και όροφο. Το κτίριο
είναι πανταχόθεν ελεύθερο το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 6143.99 m2 και ο
όγκος του 29531.64 m3.
Η ανέγερση του Κτιρίου ξεκίνησε με την υπ΄ αριθμ. 56/97 οικοδομική άδεια της
Διεύθυνσης Πολεοδομίας Νομού Ροδόπης ως «ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ».
Πραγματοποιήθηκε υπαγωγή στον νόμο των αυθαιρέτων με την αρ. δήλωσης
1141712 του 4495/2017. Πρόκειται για Διώροφο Κτίριο με υπόγειο, ισόγειο και
όροφο. Στο ισόγειο του κτιρίου στεγάζεται το 1ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής και
περιλαμβάνει

τις

αίθουσες

διδασκαλίας,

γραφεία

καθηγητών

και

λοιπού

προσωπικού, εργαστήρια, W.C. και το αμφιθέατρο. Στον όροφο στεγάζεται το 2ο
Επαγγελματικό Λύκειο Κομοτηνής και περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία
καθηγητών και λοιπού προσωπικού, W.C. και εργαστήρια. Στο υπόγειο του κτιρίου
υπάρχουν αποθήκες και χώροι που στεγάζουν τις ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις. Επίσης, στο Κτίριο περιλαμβάνεται και το κλειστό Γυμναστήριο μαζί
με διάφορους βοηθητικούς χώρους και W.C.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Οι επεμβάσεις που διατυπώθηκαν στην μελέτη αφορούν στη μείωση των θερμικών
απωλειών κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης καθώς και στην μείωση της
κατανάλωσης

του

συστήματος

θέρμανσης,

ψύξης

και

φωτισμού.

Επίσης

αποφασίστηκε να γίνει χρήση μηχανικού αερισμού για την αναβάθμιση της
ποιότητας του εσωτερικού αέρα.
Πιο συγκεκριμένα, για το Κτίριο μελετήθηκαν τα παρακάτω:
α) Η προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης των κάθετων στοιχείων της τοιχοποιίας,
θερμομόνωση οροφής κάτω από τις κεραμοσκεπές και θερμομόνωση του δώματος.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 1ο ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

5|σελ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

β) Η αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα θερμομονωτικά – ενεργειακά
κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλό ενεργειακό υαλοπίνακα
χαμηλής εκπομπής .
γ) Αναβάθμιση συστήματος Κεντρικής Θέρμανσης και Κλιματισμού με Αντλίες
Θερμότητας Αέρος/Νερού τεχνολογίας Inverter σε συστοιχία. Αντικατάσταση των
υπαρχόντων κυκλοφορητών με νέους κυκλοφορητές τεχνολογίας Inverter χαμηλής
κατανάλωσης. Εγκατάσταση μονάδων αερισμού τύπου VAM με εναλλάκτη
θερμότητας.
δ) Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα υψηλής απόδοσης τεχνολογίας
LED.
ε) Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος με συμψηφισμό στις στέγες του
κτιρίου.

1.5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΥ

Συντονιστής σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας είναι, στην παρούσα φάση, η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Κομοτηνής.
Μετά τη δημοπράτηση του έργου, την ανάδειξη Αναδόχου, την υπογραφή
σύμβασης και την υποβολή στη Διευθύνουσα Υπηρεσία χρονοδιαγράμματος εκ
μέρους του αναδόχου, θα ορισθούν από τον Ανάδοχο:
1. Άλλος Συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου,
ο οποίος κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του Π.Δ. 305/96 πρέπει να έχει τα προσόντα που
προβλέπονται για τους τεχνικούς ασφαλείας στο Π.Δ. 294/88 και θα ανακοινωθεί ο
ορισμός του στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κομοτηνής, από την οποία θα
εγκριθούν. Ο νέος Συντονιστής για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, επιτρέπεται να
είναι συγχρόνως και Τεχνικός Ασφαλείας του έργου.
2.

Επιβλέποντες

Μηχανικοί

τόσο

των

Οικοδομικών

όσο

και

των

Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών όπως προβλέπεται από την Ειδική Συγγραφή
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Υποχρεώσεων ο ορισμός των οποίων θα κοινοποιηθεί στην Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Κομοτηνής, από την οποία θα εγκριθούν.
Αντικειμενικός σκοπός του Αναδόχου θα είναι να ολοκληρώσει το έργο χωρίς
ατυχήματα ή επιπτώσεις στην υγεία κανενός. Σε συνεργασία με τους υπεργολάβους
θα διασφαλίσει ότι θα γίνουν προβλέψεις για να επισημανθούν οι πιθανοί κίνδυνοι,
οι οποίοι πιθανών να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια των εργασιών και συγχρόνως
θα λάβει μέτρα για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση αυτών σε ένα αποδεκτό
επίπεδο. Σε συνεργασία με τους εργαζόμενους ο Ανάδοχος θα καθιερώσει μαθήματα
εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό ως προς τις ρυθμίσεις ασφαλείας και τις
μεθόδους αποφυγής ατυχημάτων. Τα μέλη του προσωπικού που θα προσλαμβάνει
ο ανάδοχος θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί προ της ανάληψης των εργασιακών
τους καθηκόντων ώστε να αποφευχθούν οποιασδήποτε ενέργειες που ίσως θέσουν
σε κίνδυνο τα ίδια ή τρίτους.
Κάθε εργαζόμενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, πρέπει να παρακολουθήσει το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα δοθεί από τον τεχνικό ασφάλειας του έργου κατά
τη διάρκεια του οποίου θα γνωστοποιηθούν οι κανόνες ασφάλειας. Συγχρόνως, θα
υπάρχει διαθέσιμο στο εργοτάξιο το παρόν έγγραφο ΣΑΥ με τους κανόνες
ασφαλείας που θα πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο.
Όταν πρόκειται να εκτελεστεί μια συγκεκριμένη εργασία με ειδικές απαιτήσεις, ο
εργοταξιάρχης θα συγκαλεί σύσκεψη στην οποία θα συμμετέχει όλο το κύριο
προσωπικό του έργου, ώστε να ενημερωθεί σχετικά με τα προβλήματα περί
ασφάλειας.
Ο τεχνικός ασφάλειας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζει τη
συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις περί ασφάλειας. Αν ο τεχνικός ασφάλειας
παρατηρήσει οποιαδήποτε μη συμμόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη με την
παρουσία όλων των μελών που εμπλέκονται. Τα αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι
η εξέταση της μη συμμόρφωσης και η απόφαση για τη διορθωτική ενέργεια που
πρέπει να πραγματοποιηθεί. Ακολούθως, αν ο τεχνικός ασφάλειας διαπιστώσει
κατόπιν επιθεώρησης ότι οι διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγματοποιηθεί,
πρέπει να το αναφέρει άμεσα στον ανάδοχο του έργου.
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Από τον ανάδοχο θα ορισθεί η ημερομηνία μιας τουλάχιστον μηνιαίας σύσκεψης για
θέματα ασφάλειας σύμφωνα με το ΠΔ 17/96 άρθρο ΙΙ, στην οποία σύσκεψη θα
συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι κατά τομείς, οι οποίοι θα κάνουν ενυπόγραφα τις
παρατηρήσεις τους σε θέματα ασφάλειας. Τα θέματα της σύσκεψης θα καθορίζονται
από τον τεχνικό ασφάλειας με τη σύμφωνη γνώμη του εργοταξιάρχη.
Όταν διαπιστωθεί μία μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο τεχνικός
ασφάλειας περιγράφει τη διαπιστωμένη κατάσταση και δίνει γραπτά τις
απαιτούμενες εντολές σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειας που πρέπει να
εκτελεσθούν. Ο παραλήπτης της προαναφερόμενης εντολής πρέπει να υλοποιήσει
εντός

καθορισμένου

χρόνου

τις

υποδεικνυόμενες

διορθωτικές

ενέργειες.

Ακολούθως ο τεχνικός ασφάλειας θα επιθεωρήσει και θα επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει
η διορθωτική ενέργεια. Τυχόν μη συμμόρφωση του υπευθύνου έχει σαν αποτέλεσμα
την άμεση σύνταξη αναφοράς μη συμμόρφωσης από τον τεχνικό ασφαλείας προς
τον Ανάδοχο του έργου.
Σε περίπτωση ατυχήματος αυτό πρέπει να αναφερθεί αμέσως στον τεχνικό
ασφαλείας. Η κοινοποίηση πρέπει να γίνει την ίδια την ημέρα του ατυχήματος, ώστε
να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να είναι ενήμερος
σχετικά με τη συνολική εργασία που έχει εκτελεσθεί και το συνολικό αριθμό των
ατυχημάτων που συνέβησαν και τις ώρες εργασίας που χάθηκαν. Στο τέλος κάθε
έτους, ο τεχνικός ασφάλειας θα συντάσσει μία στατιστική ετήσια αναφορά σχετικά
με τα ατυχήματα που συνέβησαν στο έργο κατά το διανυθέν έτος. Ο Ανάδοχος θα
λαμβάνει ένα αντίγραφο της προαναφερόμενης αναφοράς.
Όλα τα έγγραφα σχετικά με θέματα ασφαλείας αρχειοθετούνται, όλα τα ατυχήματα
εξετάζονται και αναλύονται και υποβάλλεται αναφορά στον Ανάδοχο για
περαιτέρω μελέτη πρόληψης και λήψης αποφάσεων.
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1.6

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου προκύπτουν οι φάσεις εργασιών
που καταγράφονται παρακάτω. Σημειώνεται ότι η ανάλυση εργασιών σε φάσεις δεν
είναι δεσμευτική και περιοριστική για τον Ανάδοχο. Επίσης, η παρούσα ανάλυση δεν
υποκαθιστά και δεν υπερισχύει του χρονοδιαγράμματος του έργου.
Α’ Φάση: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
Αρχικά θα εκτελεσθούν οι καθαιρέσεις και οι χωματουργικές εργασίες καθαρισμού
του σημείου τομής για τις σωληνώσεις και στη συνέχεια οι απαραίτητες εκσκαφές.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην στα πρανή των εκσκαφών.
Για τις εκσκαφές, την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τις επιχώσεις
αυτών και τη διάστρωση των πλεονασμάτων θα χρησιμοποιηθούν: μηχανικός
εκσκαφέας, φορτωτής, διαμορφωτήρας και αεροσυμπιεστής. Η μεταφορά των
μπάζων θα γίνεται με φορτηγά.
Ακολουθούν:
1.

κατασκευές/εγκαταστάσεις των ικριωμάτων

2.

Εγκατάσταση κουφωμάτων

Β’ ΦΑΣΗ: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τα εξής:
1.

Εργασίες μονώσεων, υγρομονώσεων, θερμοπρόσοψης

2.

Καλύψεις τοίχων με επιχρίσματα ή άλλα κατάλληλα υλικά

3.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

4.

Εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού

5.

Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας

6.

Εγκατάσταση Συστήματος Αερισμού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να επιβεβαιώσει την
παρούσα ανάλυση εργασιών σε φάσεις. Εφόσον προχωρήσει σε αναθεώρηση της
ανάλυσης συνιστάται να γίνει αναπροσαρμογή των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας
που ακολουθούν.

1.7

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με βάση την ανάλυση εργασιών σε φάσεις που προηγήθηκε παρατίθενται οι
Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας για τα επιμέρους συνεργεία που αναμένεται να
δραστηριοποιηθούν στο εργοτάξιο.
Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει:


Ανάλυση εργασίας σε επιμέρους



Προσδιορισμό των κινδύνων που σχετίζονται με τις επιμέρους εργασίες και
ενδεικτική αξιολόγηση της επικινδυνότητάς τους



Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση
των κινδύνων



Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας που πρέπει να
χρησιμοποιούνται από το προσωπικό που εκτίθεται στους προσδιορισθέντες
κινδύνους

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να αναπροσαρμόσει
τα περιεχόμενα των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας, σύμφωνα με τα δεδομένα της
κατασκευής. Με βάση τα περιεχόμενα κάθε Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας πρέπει να
ενημερώσει τους επικεφαλής των αντίστοιχων συνεργείων, ώστε οι τελευταίοι να
μεριμνήσουν για την εφαρμογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργία τους.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες
οφείλει να συντάξει Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον
εργοδότη του. Ο επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα
περιεχόμενα της Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου. Ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η
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συνεργασία μεταξύ του Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, του
Τεχνικού Ασφάλειας και του επικεφαλής κάθε συνεργείου ώστε να λαμβάνονται
υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες των εργασιών (διαθέσιμο προσωπικό, μεθοδολογία,
εξοπλισμός, περιβάλλον εργασίας)
Στο παρόν ΣΑΥ γίνεται αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κινδύνων που
σχετίζονται με τις επιμέρους εργασίες εκτέλεσης του έργου. Η αξιολόγηση γίνεται με
τη χρήση κλίμακας τριών βαθμίδων ως εξής:
3 = ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την εξάλειψη ή
τον έλεγχο του κινδύνου
2 = ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός και η λήψη
μέτρων πρόληψης
1 = ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Γενικών αποδεκτή επικινδυνότητα, εφόσον
ληφθούν ορισμένα μέτρα ελέγχου
Ο συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου μπορεί να αναθεωρήσει τις
τιμές της επικινδυνότητας καθώς και τη μεθοδολογία αξιολόγησής τους, εφόσον
κριθεί απαραίτητο. Ανάλογη διεργασία μπορεί να γίνει από τον τεχνικό ασφαλείας
συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες κατά την εκπόνηση της
Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.

2.

ΤΜΗΜΑ Β – ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

01000.

Αστοχίες

εδάφους
01100.

Φυσικά

01101

πρανή

Κατολίσθηση. Απουσία / ανεπάρκεια
υποστήριξης

01102

Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια
προστασίας

01103

Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις /
εξοπλισμός

01104

Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία

01105

Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις

01106

Δυναμική

επιφόρτιση.

Κινητός

εξοπλισμός
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01200.

Τεχνητά

01201

πρανή & εκσκαφές

Κατάρρευση.

Απουσία

/

ανεπάρκεια

1

1

Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια

1

1

1

1

υποστήριξης
01202

προστασίας
01203

Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση

01204

Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις /
εξοπλισμός

01205

Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία

01206

Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις

01207

Δυναμική

επιφόρτιση.

Κινητός

εξοπλισμός
01300.

Υπόγειες

01301

εκσκαφές

Καταπτώσεις

οροφής/παρειών.

Ανυποστύλωτα τμήματα
01302

Καταπτώσεις

οροφής/παρειών.

Ανεπαρκής υποστύλωση
01303

Καταπτώσεις

οροφής/παρειών.

Καθυστερημένη υποστύλωση

01400. Καθιζίσεις

01304

Κατάρρευση μετώπου προσβολής

01401

Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές

01402

Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή

01403

Διάνοιξη υπογείου έργου

01404

Ερπυσμός

01405

Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές

01406

Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα

01407

Υποσκαφή / απόπλυση

01408

Στατική επιφόρτιση

01409

Δυναμική καταπόνηση – φυσική αιτία

01410

Δυναμική καταπόνηση – ανθρωπογενής
αιτία

01500. Άλλη πηγή

01501
01502

02000.
από

Κίνδυνοι
εργοταξιακό

εξοπλισμό
02101

Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος

1
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02100.

Κίνηση

οχημάτων

και

02102

Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων

1

1

1

Συγκρούσεις

1

1

1

μηχανημάτων
02103

οχήματος-σταθερού

εμποδίου
02104

Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος

1

1

1

02105

Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού

1

1

1

εμποδίου
02106

Ανεξέλεγκτη

κίνηση.

Βλάβες

1

1

1

κίνηση.

Ελλιπής

1

1

1

Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής

1

1

1

συστημάτων
02107

Ανεξέλεγκτη
ακινητοποίηση

02108

προστασία
02200.

Ανατροπή

οχημάτων

02109

Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός

1

1

1

02201

Ασταθής έδραση

1

1

1

02202

Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου

1

1

1

02203

Έκκεντρη φόρτωση

1

1

1

02204

Εργασία σε πρανές

1

1

1

02205

Υπερφόρτωση

1

1

1

02206

Μεγάλες ταχύτητες

1

1

1

02301

Στενότητα χώρου

1

1

1

02302

Βλάβη συστημάτων κίνησης

1

1

1

κινουμένων

1

1

1

κινουμένων

1

1

1

1

1

1

1

1

1

και

μηχανημάτων

02300.
Μηχανήματα

με

κινητά μέρη

02303

Ανεπαρκής

κάλυψη

τμημάτων - πτώσεις
02304

Ανεπαρκής

κάλυψη

τμημάτων – παγιδεύσεις μελών
02305

Τηλεχειριζόμενα

μηχανήματα

&

τμήματά τους
02400.

Εργαλεία

02401

Αεροσυμπιεστής

χειρός
02402
02403
02500. Άλλη πηγή

02501
02502
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03000. Πτώσεις από
ύψος
03100. Οικοδομές -

03101

Κατεδαφίσεις

κτίσματα

03102

Κενά τοίχων

2

2

2

03103

Κλίμακα

2

2

2

03200.

2

03104

Εργασία σε στέγες

2

2

Δάπεδα

03201

Κενά δαπέδων

2

2

-

03202

Πέρατα δαπέδων

2

2

03203

Επικλινή δάπεδα

2

2

03204

Ολισθηρά δάπεδα

2

2

03205

Ανώμαλα δάπεδα

2

2

2

03206

Αστοχία υλικού δαπέδου

2

2

2

03207

Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες

2

2

03208

Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες

1

1

Αναρτημένα

1

1

εργασίας
προσπελάσεις

03209

δάπεδα.

Αστοχία

2

ανάρτησης

03300. Ικριώματα

03210

Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού

1

1

03211

Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση

1

1

03301

Κενά ικριωμάτων

3

3

03302

Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης

3

3

03303

Ανατροπή. Αστοχία έδρασης

3

3

3

3

03304

Κατάρρευση.

Αστοχία

υλικού

ικριώματος
03400.

Τάφροι

/

03305

Κατάρρευση. Ανεμοπίεση

3

3

03401

Πτώση μελών στην εκσκαφή

1

1

φρεάτια

03402

03500. Άλλη πηγή

03501
03502
03503

04000.

Εκρήξεις –

Εκτοξευόμενα
υλικά-θραύσματα
04100. Εκρηκτικά -

04101

Ανατινάξεις βράχων

Ανατινάξεις

04102

Ανατινάξεις κατασκευών

04103

Ατελής ανατίναξη υπονόμων

04104

Αποθήκες εκρηκτικών

04105

Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών

04106

Διαφυγή – έκλυση εκρηκτικών αερίων &
μιγμάτων

04200. Δοχεία και

04201

Φιάλες ασετιλίνης/οξυγόνου

δίκτυα υπό πίεση

04202

Υγραέριο

04203

Υγρό άζωτο

04204

Αέριο πόλης

04205

Πεπιεσμένος αέρας

04206

Υποθαλάσσιος

αγωγός

διάθεσης

λυμάτων
04207

Δίκτυα ύδρευσης
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04208

Ελαιοδοχεία/υδραυλικά συστήματα

04301

Βραχώδη υλικά σε θλίψη

04302

Προεντάσεις οπλισμού/αγκυρίων

04303

Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων

04304

Συρματόσχοινα

04305

Εξολκεύσεις

04306

Λαξεύσεις/τεμαχισμός λίθων

04400.

04401

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

Εκτοξευόμενα υλικά

04402

Αμμοβολές

04403

Τροχίσεις / λειάνσεις

1

04501

Υδροβολή

1

04300.

Αστοχία

υλικών υπό ένταση

04500. Άλλη πηγή

1

04502
04503

05000.

Πτώσεις

–

μετατοπίσεις
υλικών

&

αντικειμένων
05100. Κτίσματα –

05101

Αστοχία. Γήρανση

Φέρων οργανισμός

05102

Αστοχία. Στατική επιφόρτιση

05103

Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση

05104

Αστοχία.

Ανθρωπογενής

δυναμική

καταπόνηση
05105

Κατεδάφιση

05106

Κατεδάφιση παρακειμένων

05200. Οικοδομικά

05201

Γήρανση πληρωτικών στοιχείων

στοιχεία

05202

Διαστολή-συστολή υλικών

05203

Αποξήλωση δομικών στοιχείων

05204

Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα

05205

Φυσική δυναμική καταπόνηση

05206

Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση

05207

Κατεδάφιση

05208

Αρμολόγηση

/

2
2

απαρμολόγηση

προκατασκ. στοιχείων
05300.

05301

Μεταφερόμενα
υλικά
Εκφορτώσεις

Μεταφορικό

μηχάνημα.

1

Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια
-

05302

Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη

1

05303

Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση

1

Απόκλιση

1

05304

μηχανήματος.

Ανεπαρκής

έδραση
05305

Ατελής / έκκεντρη φόρτωση

1

05306

Αστοχία συσκευασίας φορτίου

1

05307

Πρόσκρουση φορτίου

05308

Διακίνηση

1

αντικειμένων

μεγάλου

1

μεταφορά

βαρέων

1

μήκους
05309

Χειρωνακτική
φορτίων

05310

Απόλυση χύδης υλικών. Υπερφόρτωση

1
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05311

Εργασία κάτω από σιλό

05400. Στοιβασμένα

05401

Υπερστοίβαση

υλικά

05402

Ανεπάρκεια

πλευρικού

περιορισμού

1

1

1

1

σωρού
05403
05500. Άλλη πηγή

Ανορθολογική απόληψη

05501
05502
05503

06000. Πυρκαϊές
06100.

Εύφλεκτα

υλικά

06101

Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων

06102

Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων

06103

Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. Εύφλεκτα

06104

Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας

06105

Αυτανάφλεξη – εδαφικά υλικά

06106

Αυτανάφλεξη - απορρίμματα

06107

1
2
2

Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής
προστασία

06200. Σπινθήρες &

06201

Εναέριοι αγωγοί υπό τάση

βραχυκυκλώματα

06202

Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση

06203

Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση

06204

Εργαλεία

που

παράγουν

εξωτερικό

σπινθήρα
06300.

Υψηλές

θερμοκρασίες

06400. Άλλη πηγή

06301

Χρήση φλόγας – οξυγονοκολλήσεις

06302

Χρήση φλόγας – κασσιτεροκολλήσεις

06303

Χρήση φλόγας – χυτεύσεις

06304

Ηλεκτροσυγκολλήσεις

06305

Πυρακτώσεις υλικών

06401

Περιβάλλοντες Θάμνοι

1

1

1
1

06402
06403

07000.
Ηλεκτροπληξία
07100.

Δίκτυα

–

07101

Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα

07102

Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα

07103

Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα

1

07104

Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα

1

07105

Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου

07106

Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία

07200. Εργαλεία -

07201

Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα

μηχανήματα

07202

Ηλεκτροκίνητα εργαλεία

07300. Άλλη πηγή

07301

εγκαταστάσεις

Θερμοσυγκολλητική μηχανή πλαστικών

1
1

σωλήνων
07302
07303

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 1ο ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

16 | σ ε λ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
08000.

Πνιγμός

/

Ασφυξία
08100. Νερό

08101

Υποβρύχιες εργασίες

08102

Εργασίες εν πλω - πτώση

08103

Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου

08104

Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση

08105

Παρόχθιες

/

παράλιες

εργασίες.

Ανατροπή μηχανήματος
08106
08107

Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Πτώση
Υπαίθριες

λεκάνες

/

Δεξαμενές.

Ανατροπή μηχανήματος
08200.

Ασφυκτικό

περιβάλλον

08108

Πλημμύρα / Κατάκλυση έργου

08201

Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι

08202

Υπόνομοι,

βόθροι,

βιολογικοί

καθαρισμοί
08203
08204

Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη, κλπ.
Εργασία σε κλειστό χώρο – ανεπάρκεια
οξυγόνου

08300. Άλλη πηγή

08301
08302
08303

09000. Εγκαύματα
09100.

Υψηλές

θερμοκρασίες

09200.

Καυστικά

υλικά

09101

Συγκολλήσεις / συντήξεις

09102

Υπέρθερμα ρευστά

09103

Πυρακτωμένα στερεά

09104

Τήγματα μετάλλων

09105

Άσφαλτος / πίσσα

09106

Καυστήρες

09107

Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών

09201

Ασβέστης

02202

Οξέα

1
2
1
2
1

09203
09300. Άλλη πηγή

09301
09302
09303

10000. Έκθεση σε
βλαπτικούς
παράγοντες
10100.
παράγοντες

Φυσικοί

10101

Ακτινοβολίες

10102

Θόρυβος / δονήσεις

1

1

1

10103

Σκόνη

1

1

1

10104

Υπαίθρια εργασία. Παγετός

10105

Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας

1

1

1

10106

Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας

1

10107

Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 1ο ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

17 | σ ε λ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
10108

Υγρασία χώρου εργασίας

10109

Υπερπίεση / υποπίεση

10110
10111
10200.

Χημικοί

παράγοντες

10201

Δηλητηριώδη αέρια

10202

Χρήση τοξικών υλικών

10203

Αμίαντος

10204

Ατμοί τηγμάτων

10205

Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες,

1

1

1

μονωτικά, διαλύτες
10206

Καπναέρια ανατινάξεων

10207

Καυσαέρια μηχανών εσωτ. καύσης

10208

Συγκολλήσεις

10209

Καρκινογόνοι παράγοντες

1

10210
10211
10212
10300.

Βιολογικοί

παράγοντες

10301

Μολυσμένα εδάφη

10302

Μολυσμένα κτίρια

10303

Εργασία

σε

υπονόμους,

βόθρους,

βιολογικούς καθαρισμούς
10304

Χώροι υγιεινής

10305
10306
10307

3.

ΤΜΗΜΑ Γ – ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
3.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Οι κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί και ισχύουν
ανεξαρτήτως φάσεως. Σε περίπτωση αντίθεσης με τις Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας
που αναπτύχθηκαν παραπάνω, ισχύ έχουν οι οδηγίες.


Κάθε άτομο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και
υγείας στο έργο που το αφορούν.



Δε θα ανατίθεται μία δουλειά σε κανένα άτομο αν δεν είναι σωματικά και
πνευματικά κατάλληλο για αυτήν.



Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο προστατευτικό
κράνος. Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής και ανάπαυσης.
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Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα. Η
ελάχιστη απαίτηση ασφάλειας για τα υποδήματα είναι να έχουν
προστατευτική μεταλλική επένδυση για τα δάχτυλα και στη σόλα.



Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις θέσεις
εργασίας και χώρους.



Όλα τα άτομα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της σήμανσης
ασφάλειας του εργοταξίου.



Φωτιές με σκοπό τη θέρμανση δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο.



Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει που βρίσκονται και πως
χρησιμοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τομέα του.



Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου.



Απαγορεύεται το κάπνισμα στα μέτωπα εργασίας και τις αποθήκες του
εργοταξίου.



Κανένα άτομο δεν θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα
ντυμένο. Οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να φορούν φαρδιά ξεκούμπωτα
ρούχα, σορτς και να είναι γυμνοί από τη μέση και πάνω.



Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, απομακρύνει,
τροποποιήσει, χαλάσει, καταστρέψει οποιαδήποτε σήμανση ή εξοπλισμό
ασφαλείας.



Απαγορεύεται η παραμονή προσωπικού κάτω από αιωρούμενα ή
μετακινούμενα φορτία (γερανούς, μπούμα αντλίας, κλπ.).



Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε
ανασφαλή κατάσταση εργασίας και να απευθυνθούν για βοήθεια αν δεν
μπορούν να την ελέγξουν μόνοι τους.



Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό.



Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων, κλπ. σε δρόμους διαφυγής
γιατί πρέπει να τηρούνται καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή
ατυχημάτων.



Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών κατά τη νύχτα ή με ανεπαρκή φωτισμό.



Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών με δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Οι
εργασίες επαναλαμβάνονται μόνο μετά την αποκατάσταση ασφαλών
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συνθηκών

και

κατόπιν

εγκρίσεως

του

επιβλέποντος

μηχανικού

αναγραφόμενης στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας.


Όλα τα κατακόρυφα και οριζόντια ανοίγματα που μπορούν να οδηγήσουν
σε

πτώση

(φρεάτια

ανελκυστήρων,

κλίμακες,

αίθρια,

καταπακτές,

φωταγωγοί κλπ.) θα καλύπτονται ή θα περιφράσσονται επιμελώς και
ασφαλώς. Η περιμετρική περίφραξη θα έχει ύψος 1,00 μ. τουλάχιστον και θα
διαθέτει ανθεκτική κουπαστή, θωράκιο (σοβατεπί) και παράλληλη σανίδα
στο μεσοδιάστημα.


Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα να χειρίζονται τον εξοπλισμό του εργοταξίου.



Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων, τα οποία ευρίσκονται σε κακή κατάσταση.



Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή μηχανήματος εάν δεν
έχει τοποθετηθεί όλος ο προστατευτικός εξοπλισμός (ασφαλείας).



Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτομο να θέσει σε κίνηση μία μηχανή πριν
βεβαιωθεί ότι κανένα άλλο άτομο δεν κάνει επισκευή, καθαρισμό ή λίπανση,
ρύθμιση στη μηχανή ή εργάζεται κοντά σε αυτή ή σε επικίνδυνη απόσταση.



Ιδιαίτερη προσοχή θα καταβάλλεται για την αποφυγή ηλεκτροπληξιών από
επαφή ή γειτονία με ηλεκτροφόρα καλώδια, οπλισμούς, στοιχεία ξυλοτύπων,
σωλήνων,

αναβατορίων,

μηχανημάτων,

αυτοκινήτων,

πρέσας

σκυροδέματος, κλπ.


Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για
καθαρισμούς εδάφους κλπ.



Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόμων στα μέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί
συνεννόηση με τον αρμόδιο προϊστάμενο ή εργοδηγό.



Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτομο που
γνωρίζει τους χώρους του εργοταξίου και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες
του.



Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι υπεργολάβοι οφείλουν να τηρούν τους
κανόνες ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια επικίνδυνων εργασιών, το προσωπικό
αυτό θα προειδοποιείται για κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο και θα του δίνονται
όλες οι απαιτούμενες συστάσεις και οδηγίες ασφάλειας από τον επιβλέποντα
μηχανικό του έργου. Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή υπεργολάβος
κατά την διάρκεια των εργασιών του μέσα στον εργοταξιακό χώρο
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παραβαίνει τους κανονισμούς ασφαλείας του εργοταξίου και τις σχετικές
διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, θα γίνεται παρέμβαση αμέσως από τον
επιβλέποντα μηχανικό και τον Ανάδοχο με σκοπό τη συμμόρφωση του
συνεργείου ή του υπεργολάβου με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας.

3.2

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Παρουσιάζονται τα βασικότερα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων σε
διακίνηση υλικού. Αναλυτική παρουσίαση της σχετικής νομοθεσίας βρίσκεται στο Ε’
μέρος του παρόντος.
Η φόρτωση, εκφόρτωση, στοίβαση και μεταφορά υλικού πρέπει να γίνεται έτσι ώστε
να μην κινδυνεύουν άτομα από ανατροπή, κατάρρευση ή σπάσιμο αντικειμένων (ΠΔ
1073/81 άρθρο 85 παρ. 1).


Πριν την φόρτωση και εκφόρτωση οχημάτων οι οδηγοί τους πρέπει να τα
έχουν ασφαλίσει, ώστε να μην κινηθούν τυχαία (ΠΔ 1073/81 άρθρο 85 παρ.
4).



Κατά την οριζόντια στοίβαση ράβδων (π.χ. σωλήνες, ξυλεία, κλπ.) πρέπει να
λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην κυλήσουν (ΠΔ 1073/81 άρθρο 87 παρ. 2).



Όταν μακριές ράβδου στοιβάζονται κατακόρυφα, πρέπει να λαμβάνονται
μέτρα ώστε να μην γλιστρήσουν και πέσουν (ΠΔ 1073/81 άρθρο 87 παρ. 3).



Ποτέ δεν πρέπει

να αφαιρούνται υλικά (σωλήνες, ,ξυλεία, κλπ.) από τα

πλάγια της ντάνας (ΠΔ 1073/81 άρθρο 89 παρ. 2).


Όταν πολλά άτομα μεταφέρουν βαριά αντικείμενα, πρέπει να υπάρχει
κατάλληλο άτομο που κάνει κουμάντο. Η διάταξη των μεταφορέων πρέπει
να γίνεται σύμφωνα με το ανάστημά τους και την κλίση του εδάφους (ΠΔ
1073/81 άρθρο 90).



Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός εάν υπάρχει επιτηρητής που
θα φροντίζει να φράσσεται ο επικίνδυνος χώρος, να προσέχει μην πλησιάσει
κανείς και να κανονίζει πότε θα αρχίσει η ρίψη (ΠΔ 1073/81 άρθρο 90).

3.3

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΕ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ

–

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Παρουσιάζονται τα βασικότερα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων σε
εργοταξιακά – ανυψωτικά μηχανήματα. Αναλυτική παρουσίαση της σχετικής
νομοθεσίας βρίσκεται στο Ε’ μέρος του παρόντος. Τα μηχανήματα που
χρησιμοποιούνται είναι εκσκαφείς, φορτωτές, προωθητήρες γαιών, οδοστρωτήρες,
ισοπεδωτές, ανατρεπόμενα φορτηγά αυτοκίνητα, μπετονιέρες, αντλίες εκτόξευσης
υγρού σκυροδέματος, γερανοί, ηλεκτροσυγκολλήσεις, κ.α..
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Πριν την έναρξη εργασιών


Ο τεχνικός ασφάλειας του έργου με τον επιβλέποντα μηχανολόγο μηχανικό
πρέπει να φροντίζουν ώστε οι ενδείξεις λειτουργίας και ασφάλειας όλων των
μηχανημάτων, συσκευών, εργαλείων, κλπ. να είναι στα Ελληνικά. Στα
Ελληνικά επίσης φροντίζουν να υπάρχουν οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης
και ασφάλειας (ΠΔ 1073/81 άρθρο 45).



Ο τεχνικός ασφάλειας του έργου με τον επιβλέποντα Πολιτικό μηχανικό
πρέπει να φροντίζουν ώστε να υπάρχουν πινακίδες κοντά στο χειριστήριο
των ανυψωτικών μηχανημάτων που να γράφουν τα διάφορα όρια
ασφάλειας του μηχανήματος, όπως μέγιστο φορτίο, κλίση της κεραίας,
αντίβαρο, μέγιστη ροπή, κλπ. (ΠΔ 1073/81 άρθρο 53).



Ο τεχνικός ασφάλειας του έργου με τον επιβλέποντα μηχανολόγο μηχανικό
πρέπει να λαμβάνουν ειδικά μέτρα προστασίας από τα εναέρια ηλεκτρικά
δίκτυα που τυχόν υπάρχουν στην περιοχή που δουλεύουν ανυψωτικά
μηχανήματα (π.χ. μακρινή θέση μηχανήματος, κατέβασμα μπούμας,
προστατευτικά σανιδώματα, διακοπή ρεύματος, κλπ.). Πρέπει να κληθεί η
ΔΕΗ, πριν ακόμα αρχίσουν τα έργα, για να εξετάσει μαζί με τον Ανάδοχο και
τον επιβλέποντα Ηλεκτρομηχανολόγο μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Κομοτηνής και τον Επιβλέποντα Ηλεκτρομηχανολόγο μηχανικό του
ανάδοχου τι ενέργειες πρέπει να γίνουν (ΠΔ 1073/81 άρθρο 56, 78, 79).



Ο τεχνικός ασφάλειας του έργου με τον επιβλέποντα Πολιτικό μηχανικό
πρέπει να ελέγξουν ότι εξασφαλίζεται η ευστάθεια των ανυψωτικών
μηχανημάτων είτε είναι σε λειτουργία είτε όχι. Επίσης, πρέπει να
εξασφαλίσουν ότι τα ανυψωτικά μηχανήματα στηρίζονται σε ανθεκτική
επιφάνεια (ΠΔ 1073/81 άρθρο 54).



Πριν από την έναρξη της εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας του έργου με τον
επιβλέποντα

Πολιτικό μηχανικό

πρέπει

να

ελέγξουν τα

άγκιστρα,

συρματόσχοινα, αλυσίδες, κλπ.. Επίσης, πρέπει να ελέγξουν αν ο δείκτης
επιτρεπόμενου φορτίου, τα φρένα, οι αυτόματοι διακόπτες κλπ. λειτουργούν
σωστά.


Εκτός των ανωτέρω γενικών απαιτήσεων, οι εκσκαφείς, φορτωτές,
προωθητήρες

γαιών,

οι

ισοπεδωτές,

τα

φορτηγά

αυτοκίνητα,

οι

αυτοκινούμενες μπετονιέρες, οι «βαρέλες», οι φορτωτές, οι γερανοί και οι
αντλίες σκυροδέματος πρέπει να φέρουν άδεια κυκλοφορίας και να είναι
ασφαλισμένα, να έχουν περάσει από τον περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ, να φέρουν
κιβώτιο Α’ Βοηθειών, πυροσβεστήρα και να είναι εφοδιασμένα με καμπίνα
προστασίας, ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα για όπισθεν.
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Χειρισμός – λειτουργία


Ο χειρισμός των μηχανημάτων πρέπει πάντα να γίνεται από άτομα άνω των
18 ετών που να έχουν εμπειρία ή και άδεια, αν το προβλέπει η σχετική
νομοθεσία (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 46Α).



Οι χειριστές πρέπει να έχουν σε κάθε στιγμή πλήρη ορατότητα και εποπτεία
της φόρτωσης, εκφόρτωσης, ανύψωσης και μεταφοράς. Αν αυτό είναι
αδύνατο, τότε πρέπει να υπάρχει έμπειρος κουμανταδόρος που θα βρίσκεται
σε θέση τέτοια που ο χειριστής να διακρίνει καθαρά τις κινήσεις του και ο
ίδιος δεν θα κινδυνεύει από τυχόν πτώση του φορτίου (Π.Δ. 1073/81 άρθρο
64).



Αν το μηχάνημα ολοκληρώσει τη δουλειά της ημέρας, πρέπει να αφήνεται
εντελώς κινητοποιημένο και χωρίς φορτίο (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 50).



Απαγορεύεται να κυκλοφορούν φορτία πάνω από τις θέσεις εργασίας ή
συγκέντρωσης προσωπικού.



Επίσης, οι χειριστές όταν φεύγουν από το μηχάνημα, απαγορεύεται να
αφήνουν φορτίο ανυψωμένο (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 66).



Απαγορεύεται να αφήνονται φορτία να πέφτουν ελεύθερα ή να μένουν
αιωρούμενα πάνω από το άγκιστρο ανάρτησης.



Το βάρος του προς ανύψωση φορτίου δεν πρέπει να ξεπερνάει το
επιτρεπόμενο

όριο

ασφαλείας.

Το

φορτίο

πρέπει

να

κατανέμεται

ομοιόμορφα και η ανάρτηση να είναι ασφαλής.

Συντήρηση – έλεγχοι


Τα ανυψωτικά μηχανήματα κάθε φορά που αλλάζουν θέση και πριν ακόμη
αρχίσουν να δουλεύουν πρέπει να ελέγχονται. Πρέπει, επίσης, να περνούν
από γενικό έλεγχο μία φορά τουλάχιστον το χρόνο. Οι παραπάνω έλεγχοι
πρέπει να καταχωρούνται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Π.Δ. 1073/81
άρθρο 67).



Όταν κάποιο μηχάνημα πρόκειται να επισκευασθεί, καθαρισθεί ή ρυθμιστεί
πρέπει να βγαίνει εκτός λειτουργίας και να εξασφαλίζεται η ακινησία του.
Κεραίες, κάδοι, κλπ. πρέπει να κατεβάζονται και στερεώνονται (Π.Δ. 1073/81
άρθρο 48).



Τα συρματόσχοινα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά και να καταχωρούνται
οι έλεγχοι στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Π.Δ. 1073/81 άρθρα 60ιε, 60ιζ,
113).
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3.4

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ – ΞΥΛΟΤΥΠΟΥΣ ΚΛΠ.

Παρουσιάζονται τα βασικότερα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων σε
ικριώματα, ξυλότυπους, κλπ..


Ο επιβλέπων του έργου θα μεριμνά ώστε τα ικριώματα του έργου και οι
ξυλότυποι να κατασκευάζονται από ειδικευμένους τεχνίτες και με υλικά
ανθεκτικά και καλά συντηρημένα. Τα μεταλλικά ικριώματα θα γίνονται
σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής
τους (Π.Δ. 778/80 άρθρο 4, 5, 7, 9, 13, 15).



Ο επιβλέπων μηχανικός και ο Ανάδοχος πρέπει να ελέγχουν τα σταθερά
ικριώματα πριν ακόμη αρχίσουν εργασίες σε αυτά και να εκδίδουν σχετική
βεβαίωση. Η βεβαίωση αυτή θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας και ο
αριθμός της γράφεται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Π.Δ. 778/80
άρθρο 3 παρ. 2 & Π.Δ. 1073/81 άρθρο 113).



Τα ικριώματα πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών να είναι πλήρη.
Δηλαδή, απαγορεύεται η μερική αποσυναρμολόγησή τους (π.χ. αφαίρεση
μαδεριών δαπέδου ή κουπαστών κλπ.) (ΠΔ 778/80 άρθρο 3 παρ. 4).



Κάθε σταθερή σκαλωσιά πρέπει να «δένεται» με την οικοδομή με τα
κατάλληλα κατά περίπτωση συστήματα και υλικά. Έτσι εξασφαλίζεται από
τυχόν οριζόντιες μετακινήσεις (ΠΔ 778/80 άρθρο 10 & 13 παρ. 4).



Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στα σημεία έδρασης των ορθοστατών,
ιδιαίτερα όταν η έδραση γίνεται στο έδαφος ή σε κατασκευή επιδεκτική
παραμόρφωσης. Πρόχειρες εδράσεις σε πέτρες, τσιμεντόλιθους, μπάζα,
κεκλιμένες

επιφάνειες

κλπ.

απαγορεύονται.

Οι

θέσεις

έδρασης

θα

προστατεύονται από απότομη εκφόρτωση υλικών πλησίον τους (ΠΔ 778/80
άρθρο 5).


Το υγρό σκυρόδεμα μπορεί να εξασκήσει πολύ μεγάλες οριζόντιες δυνάμεις
εάν ριχθεί πολύ γρήγορα, κυρίως σε τοιχώματα και κολώνες, που γίνονται
ακόμη μεγαλύτερες όταν το σκυρόδεμα δονείται, οπότε υπάρχει κίνδυνος να
σπάσουν τα δεσίματα καλουπιών. Γι’ αυτό ο σκελετός των ικριωμάτων και
των ξυλοτύπων θα είναι ισχυρός και άκαμπτος, ανθεκτικός τόσο στα
κατακόρυφα φορτία όσο και σε οριζόντιες ωθήσεις. Η σύνδεση των
οριζόντιων και κατακόρυφων στοιχείων θα γίνεται με τρόπο που
περιγράφεται στο ΠΔ 778/80 άρθρα 4 μέχρι και 16 και θα ενισχύεται με πυκνή
διάταξη διαγώνιων ράβδων «χιαστί» (τιραντών).



Τα πέρατα των ξυλοτύπων και πλακών, τα ανοίγματα και τα δάπεδα
εργασίας των ικριωμάτων θα ασφαλίζονται με προσωρινό, αλλά ανθεκτικό,
τρόπο για την προστασία των εργαζομένων από πτώσεις. Τα στοιχεία του
περιφράγματος

(διπλοσανίδα

κουπαστής,

θωράκιο

και

σανίδα

μεσοδιαστήματος) θα στηρίζονται ασφαλώς π.χ. στους ορθοστάτες του
ξυλότυπου και τον ξυλότυπο των περιμετρικών στύλων (ΠΔ 778/80 άρθρο 9,
13, 15, 20 & ΠΔ 1073/81 άρθρο 40).
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Το δάπεδο εργασίας των ικριωμάτων πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 60
εκ.. Το πλάτος αυτό όμως αυξάνεται ανάλογα με τη χρήση του δαπέδου και
μπορεί να φτάσει και το 1,5 μ. (ΠΔ 1073/81 άρθρο 34).



Απαγορεύεται η υπερφόρτωση των δαπέδων εργασίας των ικριωμάτων. Γι’
αυτό πρέπει να υπάρχει συνεχής επίβλεψη από τον Ανάδοχο ή τον
υπεργολάβο (ΠΔ 778/80 άρθρο 9 παρ. 1θ).



Τα μαδέρια που αποτελούν το δάπεδο εργασίας δεν πρέπει να αφήνουν κενά
μεταξύ τους. Επίσης, το κενό μεταξύ δαπέδου και οικοδομής δεν πρέπει να
είναι μεγαλύτερο από 30 εκ. (ΠΔ 778/80 άρθρο 9 παρ. 1γ & ε).



Όλα τα κατακόρυφα και οριζόντια ανοίγματα που μπορούν να οδηγήσουν
σε

πτώση

(φρεάτια

ανελκυστήρων,

κλίμακες,

αίθρια,

καταπακτές,

φωταγωγοί κλπ.) θα καλύπτονται ή θα περιφράσσονται επιμελώς και
ασφαλώς. Η περιμετρική περίφραξη θα έχει ύψος 1,00 μ. τουλάχιστον και θα
διαθέτει ανθεκτική κουπαστή, θωράκιο (σοβατεπί) και παράλληλη σανίδα
στο μεσοδιάστημα.


Οι εργαζόμενοι στην περιοχή πέρατος των ξυλότυπων και πλακών κατά το
καλούπωμα ή το ξεκαλούπωμα,, την τοποθέτηση οπλισμού, τη διάστρωση
του σκυροδέματος και τις βοηθητικές εργασίες, εφόσον δεν υφίσταται
προστατευτικό προστέγασμα (σκάφη) ή περίφραγμα, θα φέρουν ειδικές
ζώνες ασφαλείας και θα εργάζονται κατά ζεύγη (ΠΔ 1073/81 άρθρο 107).



Οι κατασκευαζόμενες ράμπες θα έχουν μέγιστη κλίση 300 (περίπου 72
κατακόρυφο προς οριζόντια), ελάχιστο πάχος 60 εκ. και θα διαθέτουν
αντιολισθητική προστασία (πηχάκια 4x2,5 εκ. ανά 35 εκ.) και στηθαίο
ασφαλείας (ΠΔ 1073/81 άρθρο 38).



Απαγορεύεται η διακίνηση οπλισμών ή στοιχείων του ξυλότυπου από άτομο
σε άτομο και από όροφο σε όροφο (σύστημα «πάσας»).



Οι προσβάσεις για την άνοδο και κάθοδο στα ικριώματα και στους
ξυλότυπους πρέπει να κατασκευάζονται και να διατηρούνται ασφαλείς.



Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κινητών ικριωμάτων (καβαλέτων) στους
εξώστες.



Απαγορεύεται το πλησίασμα ηλεκτρικών αγωγών της ΔΕΗ από προσωπικό
που κρατάει μακριά μεταλλικά αντικείμενα (ράβδους οπλισμού κλπ.).



Απαγορεύεται οι μετακινήσεις ατόμων κάτω από τον ξυλότυπο κατά τη
διάρκεια της σκυροδέτησης.



Όταν χρησιμοποιείται αντλία ο σωλήνας έγχυσης πρέπει να βρίσκεται στο
πιο χαμηλό σημείο ώστε να αποφεύγεται να πέσει υλικό πάνω στους
εργαζόμενους.



Ο χειριστής της αντλίας πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και να
επικοινωνεί συνεχώς και με τον επικεφαλής του συνεργείου.



Ο χειριστής της αντλίας πρέπει να προσέχει στην κίνηση του βραχίονα της
αντλίας να μην ακουμπήσει κοντά σε καλώδια ηλεκτρισμού.
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Η μεταφορά και ανάρτηση των ράβδων των χαλύβων οπλισμού ή των
πλεγμάτων απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα όπως οι δεσμίδες οπλισμού πρέπει να
έχουν ανάλογες σιδερένιες δέστρες και το βάρος που ανυψώνεται να μην
ξεπερνά το μέγιστο επιτρεπόμενο του γερανού.



3.5

Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΠΔ 1073/81 άρθρο 60ιε, 60ιζ, 113).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΩΝ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

Παρουσιάζονται τα βασικότερα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων σε
εργασίες τοιχοποιιών – επιχρισμάτων. Αναλυτική παρουσίαση στο Ε’ μέρος του
παρόντος.


Όλα τα ανοίγματα τοίχου ή δαπέδου, οι καταπακτές, οι φωταγωγοί, τα
φρεάτια, οι δεξαμενές, οι ασβεστόλακοι, οι υπερυψωμένες θέσεις εργασίας
πάνω από 75 εκ. και τα άλλα επικίνδυνα χάσματα πρέπει να έχουν κάλυψη ή
περιμετρική περίφραξη. Αυτή πρέπει να είναι ασφαλής και να έχει ύψος
τουλάχιστον 1,00 μ. με κουπαστή, ενδιάμεση ράβδο και θωράκιο.



Τα πέρατα ξυλότυπων και πλακών πρέπει να είναι προστατευμένα με
ανθεκτικά προσωρινά κιγκλιδώματα και θωράκια.



Οι μόνιμες σκάλες με περισσότερα από πέντε καλιά πρέπει να έχουν πλευρική
προστασία στις ανοικτές πλευρές τους. Πρέπει να προστατεύεται το φανάρι
της σκάλας εφ’ όσον έχει διάσταση μεγαλύτερη από 25 εκ..



Όλα τα σκαλοπάτια πρέπει να είναι καθαρά και χωρίς «παγίδες» που μπορεί
να οδηγήσουν σε πτώση.



Οι σκάλες και οι διάδρομοι κυκλοφορίας πρέπει επίσης να είναι καθαροί από
μπάζα, διάφορα αντικείμενα και άλλα εμπόδια και αρκετά πλατείς με
ελάχιστο πλάτος 60 εκ.



Οι σκάλες και οι διάδρομοι κυκλοφορίας πρέπει να φωτίζονται επαρκώς, οι
κεκλιμένες διαβάσεις (ράμπες) να έχουν μικρή κλιση (κατακόρυφος προς
οριζόντιο μέχρι 72) και αντιολισθητικό δάπεδο (εγκάρσια πηχάκια ή
κατάλληλη επίστρωση).



Ο επιβλέπων μηχανικός και ο Ανάδοχος πρέπει να φροντίσουν ώστε στο
γερανάκι για το ανέβασμα των υλικών να υπάρχει κατάλληλο αντίβαρο και
μπουντρέλι για να στηρίζεται στην οικοδομή. Τα συρματόσχοινα πρέπει να
είναι γερά και οι γάντζοι να είναι ασφαλείας. Οι εργάτες πρέπει να είναι
προστατευμένοι.



Ο εργάτης που φορτώνει το καρότσι πρέπει οπωσδήποτε να φοράει κράνος
ασφαλείας και να προσέχει να μην πλησιάζει κανείς. Ο επικίνδυνος χώρος
περιμετρικά να είναι περιφραγμένος.



Οι εργαζόμενοι στην άκρη της πλάκας για να τοποθετήσουν το ράμμα ή να
κάνουν οποιαδήποτε άλλη εργασία πρέπει να φορούν ζώνη ασφαλείας,
δεμένη σε ακλόνητο στήριγμα.
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Δεν επιτρέπεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός αν υπάρχει επιτηρητής που
θα φροντίζει να μην πλησιάζει κανείς και θα κανονίζει πότε θα αρχίζει η ρίψη.



Στις εσωτερικές σκαλωσιές πρέπει να χρησιμοποιούνται μαδέρια πλάτους
τουλάχιστον 60 εκ. που να στηρίζονται πάνω σε καβαλέτα και όταν το
δάπεδο εργασίας βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο από 75 εκ. από το έδρασης
να υπάρχει πλευρική προστασία κατά την πτώση με κουπαστή στο ύψος του
1,00 μ. με ενδιάμεση ράβδο και θωράκιο.



Απαγορεύεται η χρήση καβαλέτων στους εξώστες.



Όταν κτίζεται φωταγωγός ή τοίχος στο πέρας της πλάκας πρέπει να
αφαιρούνται οι προστατευτικές κουπαστές τμηματικά και οι εργαζόμενοι να
φορούν ζώνη ασφαλείας αι κράνος.



Τα υλικά στους ορόφους πρέπει να ανεβαίνουν με κατάλληλα ανυψωτικά
μέσα δεμένα ασφαλώς. Δεν επιτρέπεται να τα δίνει ή να τα ρίχνει ο ένας στον
άλλο (πάσα) γιατί ο κίνδυνος είναι μεγάλος.



Η λάσπη, ιδιαίτερα όταν περιέχει ασβέστη, είναι επικίνδυνη. Αν πέσει στο μάτι
κάποιου πρέπει να ξεπλυθεί αμέσως με άφθονο νερό και να πάει άμεσα στο
γιατρό.

3.6

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Παρουσιάζονται τα βασικότερα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων σε
εργασίες με ηλεκτρικά μηχανήματα. Αναλυτική παρουσίαση της σχετικής
νομοθεσίας βρίσκεται στο Ε’ μέρος του παρόντος.


Πριν χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε φορητό ηλεκτρικό μηχάνημα πρέπει να
ελεγχθεί αν είναι σωστά γειωμένο, εκτός αν έχει διπλή μόνωση και δεν
χρειάζεται γείωση. Στην περίπτωση αυτή έχει ειδικό σήμα.



Πριν χρησιμοποιηθεί ένα ηλεκτρικό μηχάνημα πρέπει να ελεγχθεί αν το
περίβλημά του έχει υποστεί ζημιές. Αν έχει υποστεί κάποια φθορά, δεν πρέπει
να χρησιμοποιείται.



Όλα τα καλώδια, οι πρίζες και οι σύνδεσμοι πρέπει να είναι σε καλή
κατάσταση και η συνδεσμολογία τους να είναι σωστή. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται μηχάνημα με σπασμένες πρίζες.



Το μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται στη σωστή τάση λειτουργίας,
σύμφωνα με τις οδηγίες της πινακίδας του κατασκευαστή.



Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι αρκετά μακρύ ώστε να φθάνει στη
θέση εργασίας χωρίς τέντωμα.



Τα καλώδια δεν πρέπει να σέρνονται στο δάπεδο. Μπορεί να υποστούν
φθορά ή να σκοντάψει κάποιος πάνω τους.



Ο εργαζόμενος που χρησιμοποιεί ηλεκτρικά μηχανήματα πρέπει να μην
στέκεται ποτέ πάνω σε υγρή επιφάνεια, τα δε ηλεκτρικά μηχανήματα πρέπει
να διατηρούνται στεγνά και καθαρά.
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Τα φορητά ηλεκτρικά μηχανήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τον
σκοπό που έχουν σχεδιαστεί.



Δεν επιτρέπεται ποτέ να συνδέεται ένα φορητό ηλεκτρικό μηχάνημα σε πρίζα
φωτισμού.



Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται φθαρμένα ή κατεστραμμένα
μηχανήματα.



Τα φορητά ηλεκτρικά μηχανήματα, όταν δεν χρησιμοποιούνται, πρέπει να
βγαίνουν από την πρίζα.



Τα ηλεκτρικά μηχανήματα πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται
κανονικά από ειδικό.

3.7

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΩΝ

Παρουσιάζονται τα βασικότερα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων σε
εργασίες στεγών. Αναλυτική παρουσίαση της σχετικής νομοθεσίας βρίσκεται στο Ε’
μέρος του παρόντος.


Πάνω στις στέγες πρέπει να εργάζονται ειδικευμένοι και έμπειροι
εργαζόμενοι, εφοδιασμένοι οπωσδήποτε με ζώνες ασφαλείας και κράνη.



Πρέπει να κατασκευάζεται ανεξάρτητο ικρίωμα ως προς τη στέγη. Το δάπεδο
εργασίας του ικριώματος πρέπει να βρίσκεται στο ύψος της άκρης της στέγης
και να εκτείνεται παράλληλα προς αυτήν σε όλο το μήκος.



Πρέπει να κατασκευάζονται δάπεδα εργασίας από μαδέρια, τα οποία πρέπει
να εξασφαλίζονται με αγκύρωση για να μην μετακινούνται. Τα δάπεδα αυτά
πρέπει να εδράζονται στις τεγίδες ή τα ζευκτά της στέγης, όταν η στέγη
χρησιμοποιείται ως διάδρομος η επιφάνεια εργασίας.



Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή πτώσης εργαλείων και
υλικών από τη στέγη, πάνω σε άτομα που βρίσκονται από κάτω.



Πρέπει οι σκάλες και οι διάδρομοι κυκλοφορίας να έχουν κουπαστές για την
ασφαλή κυκλοφορία των εργαζομένων στις στέγες και να διατηρούνται
χωρίς εμπόδια.



Πρέπει να περιφράσσονται ή να καλύπτονται όλα τα επικίνδυνα ανοίγματα.



Μετά την τοποθέτηση ζευκτών για να αποφευχθεί η πτώση των
εργαζομένων πρέπει να τοποθετούνται μαδέρια που να εδράζονται στα
πέλματα των ζευκτών αν αυτά είναι οριζόντια και έχουν αντοχή ή ικρίωμα
πάνω στο οποίο τοποθετούνται μαδέρια ή δίχτυ δεμένο ασφαλώς στα
ζευκτά.



Πρέπει να φοράνε οι εργαζόμενοι αντιολισθητικά υποδήματα, κράνη
ασφαλείας και ζώνες ασφαλείας.



Πρέπει να εφαρμόζονται οι τρόποι τοποθέτησης των φύλλων επικάλυψης, οι
προβλεπόμενοι από τα οικεία εργοστάσια παραγωγής τους.
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Χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν οι εργασίες γίνονται σε στέγη ή φωταγωγό
με επικάλυψη από γυαλί, πλαστικό, φύλλα αμιαντοτσιμέντου κλπ. γιατί
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να τρυπήσουν αυτά τα υλικά και ο εργαζόμενος
να πέσει. Για το λόγο αυτό, ο εργαζόμενος πρέπει να πατάει σε κατάλληλους
ανθεκτικούς διαδρόμους και να φοράει ζώνη ασφαλείας και κράνος.

3.8

ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. Γυαλιά ΕΝ 166 (Β)
2. Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)
3. Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361
4. Γάντια ΕΝ 388
5. Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397
6. Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)
7. Κράνος με ενσωματωμένη μάσκα ηλεκτροσυγκολλητή ΕΝ 175, ΕΝ 169
8. Γάντια για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 388, ΕΝ 407
9. Ποδιά για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 470
10. Μάσκα ημίσεως προσώπου ΕΝ 149 (FFP2)
11. Φόρμα εργασίας ΕΝ 465
12. Μάσκα πλήρους προσώπου ή μάσκα τροφοδοτούμενη με οξυγόνο ΕΝ
136270

3.9

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ

ΠΙΝΑΚΑ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
(1)

ΠΗΓΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

(2)

ΦΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(3)

(4) ΣΥΜΠΛΗΤΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

ΑΠΟ

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

ΤΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)
01201

Φ1.1

ΠΔ 305/96
ΠΔ 1073/81
ΠΔ 17/96

01202

Φ1.1

ΠΔ 305/96
ΠΔ 1073/81
ΠΔ 17/96

02102

Φ1.1

ΠΔ 305/96
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ΠΔ 1073/81
ΠΔ 17/96
02102

Φ1.1

ΠΔ 305/96
ΠΔ 1073/81
ΠΔ 17/96

02103

Φ1.1

ΠΔ 305/96
ΠΔ 1073/81
ΠΔ 305/96

02105

Φ1.1

ΠΔ 305/96
ΠΔ 1073/81
ΠΔ 305/96

02106

Φ1.1

ΠΔ 305/96
ΠΔ 1073/81
ΠΔ 305/96

02107

Φ1.1

ΠΔ 1073/81
ΠΔ 305/96

02205

Φ1.1

02401

Φ1.1,

ΠΔ 305/96
Φ2.1,

ΠΔ 1073/81

Φ3.1
03103

Φ1.1, Φ2.1

ΠΔ 305/96
ΠΔ 1073/81
ΠΔ 778/80

03201

Φ1.1, Φ2.1

ΠΔ 305/96
ΠΔ 1073/81
ΠΔ 778/80

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ

ΠΙΝΑΚΑ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
(1)

ΠΗΓΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

(2)

ΦΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(3)

(4) ΣΥΜΠΛΗΤΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

ΑΠΟ

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

ΤΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)
03202

Φ1.1

ΠΔ 305/96
ΠΔ 1073/81
ΠΔ 778/80

01202

Φ1.1

ΠΔ 305/96
ΠΔ 1073/81
ΠΔ 17/96

03301

Φ1.1,

Φ2.1,

Φ3.1

ΠΔ 1073/81
ΠΔ 305/96
ΠΔ 778/80
Απόφαση
16440/Φ.10.4/445
/1993

03302

Φ1.1,
Φ3.1

Φ2.1,

ΠΔ 1073/81
ΠΔ 305/96
ΠΔ 778/80
ΠΔ 305/96
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Απόφαση
16440/Φ.10.4/445
/1993
03303

Φ1.1,

Φ2.1,

Φ3.1

ΠΔ 1073/81
ΠΔ 305/96
ΠΔ 778/80
ΠΔ 305/96
Απόφαση
16440/Φ.10.4/445
/1993

03304

Φ1.1,

Φ2.1,

Φ3.1

ΠΔ 778/80
ΠΔ 305/96
Απόφαση
16440/Φ.10.4/445
/1993

03401

Φ1.1

05302

Φ1.1,

ΠΔ 305/96
Φ2.1,

ΠΔ 1073/81

Φ3.1
07105

Φ2.1, Φ3.1

ΠΔ 1073/81

Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου,

ΠΔ 305/96

πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 2 μ. καθ’

Απόφαση

ύψος από το δίκτυο της ΔΕΗ. Η ίδια

4373/1205/11-3-93

απόσταση πρέπει να τηρείται περιμετρικά
των αγωγών για τα κινητά μέρη των
μηχανημάτων

(γερανός,

αντλία

σκυροδέματος, κλπ.)

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ

ΠΙΝΑΚΑ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
(1)

ΠΗΓΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

(2)

ΦΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(3)

(4) ΣΥΜΠΛΗΤΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

ΑΠΟ

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

ΤΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)
07201

Φ2.1, Φ3.1

ΠΔ 95/78
Υπ.

Απόφαση

4373/1205/11-3-93
07202

Φ2.1, Φ3.1

ΠΔ 95/78
Υπ.

Απόφαση

4373/1205/11-3-93
10103

Φ1.1

ΠΔ 1073/81
ΠΔ 396/94
Υπ.

Απόφαση

4373/1205/11-3-93
10105

Φ1.1,
Φ3.1

Φ2.1,

ΠΔ 305/96
ΠΔ 396/94
Εγκύκλιος Υπ. Εργ.
1030329
/03.07.95
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Υπ.

Απόφαση

4373/1205/11-3-93
10207

Φ1.1

ΠΔ 1073/81
ΠΔ 395/94
ΠΔ 396/94
Υπ.

Απόφαση

4373/1205/11-3-93

4.

ΤΜΗΜΑ Δ – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

4.1.1 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ – ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Περίφραξη:
Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να είναι περιφραγμένος, ώστε να
αποκλείεται η πρόσβαση σε μη έχοντες εργασία.
Για την περίφραξη των μετώπων θα γίνει τοποθέτηση φραγμάτων ελαφρού τύπου
)π.χ. προκατασκευασμένα από πλαστικό). Εναλλακτικά, προτείνεται η τοποθέτηση
πλαστικού πλέγματος έντονου χρώματος.
Έλεγχος στην είσοδο – έξοδο:
Τα συνεργεία θα ελέγχονται με ευθύνη των επικεφαλής τους, κατά την είσοδο και
αποχώρηση από τα μέτωπα.

4.1.2 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Αποδυτήρια και ιματιοφυλάκια
Στη διάθεση των εργαζομένων πρέπει να τίθενται επαρκείς χώροι για να αλλάζουν
ρουχισμό. Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με ιματιοφυλάκια και
καθίσματα.
Ντους και νιπτήρες
Κοντά στα αποδυτήρια πρέπει να υπάρχουν νιπτήρες με τρεχούμενο νερό. Στους
νιπτήρες συνιστάται να υπάρχουν σαπούνια. Εφόσον επιβάλλεται για λόγους
υγιεινής πρέπει να προβλεφθούν ντους.
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Αποχωρητήρια
Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή αριθμό αποχωρητηρίων,
τα οποία θα βρίσκονται κοντά στις θέσεις εργασίας, στους χώρους ανάπαυσης και
στα αποδυτήρια.
Χώροι εστίασης – ανάπαυσης
Στο εργοτάξιο πρέπει να προβλεφθούν χώροι εστίασης και ανάπαυσης προσωπικού.
Χώρος παροχής πρώτων βοηθειών – φαρμακείο
Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών – φαρμακείο πρέπει να είναι κοντά στο χώρο
εργασίας. Επίσης, πρέπει να είναι προσπελάσιμος με φορείο. Ο χώρος πρέπει να
επισημανθεί με πινακίδες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 105/1995. Ο χώρος
παροχής πρώτων βοηθειών συνιστάται να εποπτεύεται από το γιατρό εργασίας του
Αναδόχου.
Αποκομιδή απορριμμάτων
Σε διάφορες θέσει του εργοταξίου πρέπει να τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων.
Συνιστάται η τοποθέτηση κάδων σε αποχωρητήρια, χώρους εστίασης, αποδυτήρια
και κοντά στους χώρους εργασίας.
Για την αποκομιδή των άχρηστων υλικών προτείνεται η τοποθέτηση μεγάλων
κάδων (containers) σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.

4.1.3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Η

κυκλοφορία

των

οχημάτων

εντός

του

εργοταξίου

αφορά

στη

μεταφορά/τροφοδοσία και αποκομιδή/απομάκρυνση υλικών. Κάθε όχημα που θα
εισέρχεται εντός του εργοταξίου οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις που
ισχύουν στο χώρο του εργοταξίου (επιπλέον αυτών του ΚΟΚ). Η διακίνηση υλικών
(απόθεση, παραλαβή) θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων του
εργοταξίου.
Οι πεζοί δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν και να κινούνται σε χώρους κυκλοφορίας
οχημάτων και μηχανημάτων.
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4.1.4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Για την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας του Ανάδοχου και τη λήψη των
απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας προτείνεται η κατανομή αρμοδιοτήτων σε όλη
την ιεραρχία εκτέλεσης του έργου, όπως καθορίζεται στο Πρόγραμμα Ποιότητας
Έργου (ΠΠΕ).
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Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ελληνικής Νομοθεσίας για την ασφάλεια, κάθε
εμπλεκόμενος στην εκτέλεση του έργου έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, αναλόγως
των γενικότερων καθηκόντων του. Συγκεκριμένα:
Ο εργοταξιάρχης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Ανάδοχου, είναι υπεύθυνος για την
τήρηση των μέτρων ασφάλειας που αφορούν ολόκληρο το έργο. Συγκεκριμένα, έχει
τις παρακάτω υποχρεώσεις:


Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των
εργασιών την εκ των προτέρων γνωστοποίηση του έργου.



Να μεριμνήσει για την εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας και για την
κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο
εργοτάξιο.



Να τηρεί Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας.



Να τηρεί, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τις οδηγίες
του επιβλέποντος μηχανικού.



Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέματα ασφάλειας
και υγείας και να μεριμνά για την τήρηση του ΣΑΥ.

Ο εργοταξιάρχης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Ανάδοχου, έχει τις παρακάτω
υποχρεώσεις όσον αφορά στο προσωπικό της εταιρίας του:


Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες
τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την
υγεία και ασφάλεια των τρίτων.



Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την
εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία. Η εκτίμηση αυτή
πραγματοποιείται από τους τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας.



Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας (και ιατρού εργασίας για
επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζόμενους). Οι
υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας ή/και του ιατρού εργασίας δεν θίγουν
την αρχή της ευθύνης του εργοδότη.



Να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον
τομέα της ασφάλειας και της υγείας.



Να μεριμνεί για τη χορήγηση στο προσωπικό του όλων των αναγκαίων
Μέσων Ατομικής Προστασίας για την εργασία που εκτελεί.



Να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι σε εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν
εργασίας στην επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την
ασφάλεια και την υγεία.



Να αναγγέλλει όλα τα εργατικά ατυχήματα στις αρμόδιες επιθεωρήσεις
εργασίας και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον
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οποίο υπάγεται ο τραυματίας εντός 24 ωρών. Εφόσον πρόκειται περί
σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, πρέπει να τηρούνται αμετάβλητα όλα τα
στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του
ατυχήματος. Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων και κατάλογο των
εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο
ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.
Ο εργοταξιάρχης, ως εργαζόμενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη
νομοθεσία για τον εργαζόμενο.
Κάθε αρμόδιος μηχανικός του αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:


Να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύμφωνες με τους κανόνες της επιστήμης και
της τέχνης, για την εκτέλεση εργασιών στο τμήμα του έργου που έχει
αναλάβει.



Να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών του πριν από την έναρξη εργασιών
και περιοδικά κατά την εκτέλεσή τους (κατ’ ελάχιστον κάθε εβδομάδα και
ύστερα από θεομηνία).



Να εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση
εργασιών στο τμήμα του έργου που έχει αναλάβει.



Να τηρεί το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (υποχρεωτικές
αναγραφές που του αντιστοιχούν).

Κάθε αρμόδιος μηχανικός του Αναδόχου, ως εργαζόμενος, έχει τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται από τη νομοθεσία για τον εργαζόμενο.
Κάθε υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:


Να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα μέτρα ασφάλειας που αφορούν στο τμήμα
του έργου που έχει αναλάβει.



Να τηρεί, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τις οδηγίες
του επιβλέποντος.



Να εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση
των εργασιών στο τμήμα του έργου που έχει αναλάβει.



Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέματα ασφάλειας
και υγείας.

Ο υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις, ως εργοδότης, όσον αφορά το
προσωπικό της εταιρίας του:


Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες
τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την
υγεία και ασφάλεια των τρίτων.
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Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την
εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία. Η εκτίμηση αυτή
πραγματοποιείται από τους τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας.



Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας (και ιατρού εργασίας για
επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζόμενους). Οι
υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας ή/και του ιατρού εργασίας δεν θίγουν
την αρχή της ευθύνης του εργοδότη.



Να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον
τομέα της ασφάλειας και της υγείας.



Να μεριμνεί για τη χορήγηση στο προσωπικό του όλων των αναγκαίων
Μέσων Ατομικής Προστασίας για την εργασία που εκτελεί.



Να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι σε εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν
εργασίας στην επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την
ασφάλεια και την υγεία.



Να αναγγέλλει όλα τα εργατικά ατυχήματα στις αρμόδιες επιθεωρήσεις
εργασίας και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον
οποίο υπάγεται ο τραυματίας εντός 24 ωρών. Εφόσον πρόκειται περί
σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, πρέπει να τηρούνται αμετάβλητα όλα τα
στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του
ατυχήματος. Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων και κατάλογο των
εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο
ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.

Ο υπεργολάβος, ως εργαζόμενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη
νομοθεσία για τον εργαζόμενο.
Κάθε εργοδηγός, ως εκπρόσωπος του εργοδότη, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:


Να καθοδηγεί τους εργαζόμενους του συνεργείου του για την τήρηση των
απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας σε κάθε φάση εργασίας.



Να επιθεωρεί το προσωπικό του συνεργείου του τουλάχιστον μια φορά την
ημέρα, προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση των μέτρων ασφαλείας από
αυτούς.



Να εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση
των εργασιών στο τμήμα του έργου που έχει αναλάβει.



Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέματα ασφάλειας
και υγείας.

Ο εργοδηγός, ως εργαζόμενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη
νομοθεσία για τον εργαζόμενο.
Κάθε εργαζόμενος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
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Να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα
με τις δυνατότητές του για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και των
άλλων ατόμων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά
την εργασία, σύμφωνα με την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του
εργοδότη του.



Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οφείλει ειδικότερα, σύμφωνα
με την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του:
i.

Να χρησιμοποιεί σωστά τις μηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις
επικίνδυνες ουσίες, τα μεταφορικά και άλλα μέσα.

ii.

Να χρησιμοποιεί σωστά τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που
τίθεται στη διάθεσή του και μετά τη χρήση να τον τακτοποιεί στη
θέση του.

iii.

Να μη θέτει εκτός λειτουργίας, αλλάζει ή μετατοπίζει αυθαίρετα τους
μηχανισμούς ασφάλειας των μηχανών, εργαλείων, συσκευών,
εγκαταστάσεων και κτιρίων και να χρησιμοποιεί σωστά αυτούς τους
μηχανισμούς ασφάλειας.

iv.

Να αναφέρει αμέσως στον εργοδότη (ή/και σε όσους ασκούν
αρμοδιότητες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας), όλες τις
καταστάσεις που μπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν
άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και
κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στα συστήματα προστασίας.

v.

Να συντρέχει τον εργοδότη (και όσους ασκούν αρμοδιότητες
τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε
ο εργοδότης να μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες
εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια και
την υγεία εντός του πεδίου δραστηριότητας του.



Να παρακολουθεί τα σχετικά σεμινάρια ή άλλα επιμορφωτικά προγράμματα
σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Προκειμένου να μπορέσει να
εκπληρώσει την παραπάνω υποχρέωση, έχει δικαίωμα να λάβει επαρκή
απαλλαγή από την εργασία χωρίς απώλεια αποδοχών, καθώς και να του
παρασχεθούν τα αναγκαία μέσα.



Να φορά κράνος προστασίας της κεφαλής και υποδήματα ασφάλειας, τα
οποία χορηγούνται από τον εργοδότη του.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας κάθε επιχείρησης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:


Να παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά,
σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την
πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός
ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης (ΒΥΤΑ).



Να συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και
συντήρησης

των

εγκαταστάσεων,

εισαγωγής

νέων

παραγωγικών
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διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της
αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και
διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας
και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.


Να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν
από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και
μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή
των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των
ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των
τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.



Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε
παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα
αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.



Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.



Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιολογεί
τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή
παρόμοιων ατυχημάτων.



Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη
διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.



Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί
για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία
τους.



Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας.



Να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.



Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου με τον ιατρό εργασίας,
πραγματοποιώντας με αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.



Οφείλει να διαθέσει στον εργοδότη μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων
κατά

την

εργασία

κινδύνων

για

την

ασφάλεια

και

την

υγεία

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που
αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. Η
εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον ιατρό εργασίας,
ΕΣΣΥΠ ή ΕΞΥΠΠ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ο Τεχνικός Ασφαλείας, ως εργαζόμενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από
τη νομοθεσία για τον εργαζόμενο.
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Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφαλείας δεν αποκλείει την ανάθεσα σε αυτόν
από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών
απασχόλησής του ως τεχνικού ασφαλείας.
Ο Τεχνικός Ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά
την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους
εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς
του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του.

Ο Ιατρός Εργασίας κάθε επιχείρησης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:


Να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους
και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που
πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.
Τις γραπτές υποδείξεις τις καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων. Ο
εργοδότης

λαμβάνει

γνώση

ενυπογράφως

των

υποδείξεων

που

καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.


Να προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση
εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας,
καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή
εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Να μεριμνά για τη
διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού
περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Να
εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία,
να αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει
βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το
περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο
υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς
επιθεωρητές

του

Υπουργείου

Εργασίας, για

την κατοχύρωση του

εργαζομένου και του εργοδότη.


Να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των
εργαζομένων και πρόληψης ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:
i.

Να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.

ii.

Να αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας
ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.

iii.

Να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για
οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας και έχει επίπτωση στην
υγεία.
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iv.

Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του με τον Τεχνικό
Ασφαλείας, πραγματοποιώντας με αυτόν κοινούς ελέγχους των
χώρων εργασίας.

Ο Ιατρός Εργασίας, ως εργαζόμενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη
νομοθεσία για τον εργαζόμενο.
Ο Ιατρός Εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την
άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους
εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς
του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του.

Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου του έχει τις παρακάτω
υποχρεώσεις:


Να συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας
στις

τεχνικές

ή/και

οργανωτικές

επιλογές,

προκειμένου

να

προγραμματίζονται οι διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται
ταυτόχρονα ή διαδοχικά και στην πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των
διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας.


Συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων μεριμνώντας ώστε ο
Ανάδοχος και οι υπεργολάβοι και, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την
προστασία των εργαζομένων, οι αυτοαπασχολούμενοι να εφαρμόζουν με
συνέπεια τις υποχρεώσεις που τους αντιστοιχούν και να εφαρμόζουν το
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου.



Να αναπροσαρμόζει ή να μεριμνά ώστε να αναπροσαρμοστεί το Σχέδιο και
ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας.



Να οργανώνει μαζί με τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας
τη

συνεργασία,

μεταξύ

του

Αναδόχου

και

των

υπεργολάβων,

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο
εργοτάξιο, και το συντονισμό των δραστηριοτήτων για την προστασία των
εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών
ασθενειών, καθώς και την αμοιβαία ενημέρωσή τους, όταν πολλές
επιχειρήσεις μοιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας, μεριμνώντας για τη
συμμετοχή εφόσον υπάρχει ανάγκη των αυτοαπασχολούμενων.


Να συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των εργασιακών
διαδικασιών.



Να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στο
εργοτάξιο μόνο στα πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια.
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Να συνεργάζεται με τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας
καθ’ όλη τη διάρκεια απασχόλησης στο εργοτάξιο και να ζητά τη γνώμη τους
κάθε φορά που κρίνει απαραίτητο.

Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου του, ως εργαζόμενος, έχει
τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τον εργαζόμενο.
Στο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας είναι δυνατόν να ανατεθεί το έργο και οι
αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος
απασχόλησης δεν συμψηφίζεται, αλλά υπολογίζεται και εκτελείται ανεξάρτητα.

4.1.5 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 και ΠΔ 305/1996, με ευθύνη του
Αναδόχου, πρέπει να συντονίζονται οι δραστηριότητες εκτέλεσης του έργου. Επίσης,
πρέπει να γίνεται αμοιβαία ενημέρωση μεταξύ των υπεργολάβων, μέσω του
Ανάδοχου, για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι εργασίες καθώς και τα μέτρα
πρόληψής τους. Για την υλοποίηση του συντονισμού μεταξύ του Αναδόχου και των
υπεργολάβων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:


Σε κάθε υπεργολάβο, πριν την υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού,
αναλύονται οι Νομοθετικές υποχρεώσεις του, όπως καταγράφονται στο ΣΑΥ
του έργου. Η τήρηση των Νομοθετικών υποχρεώσεων αποτελεί και
συμβατική υποχρέωση του υπεργολάβου.



Πριν την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο αυτός ενημερώνει τον
Ανάδοχο για τα στοιχεία του εκπροσώπου του στο έργο, του τεχνικού
ασφαλείας του και του ιατρού εργασίας, εφόσον απασχολεί.



Οι παραπάνω αρμόδιοι του υπεργολάβου παραλαμβάνουν τις Εκτιμήσεις
Επαγγελματικού Κινδύνου του ΣΑΥ που σχετίζεται με τις δραστηριότητες που
αναλαμβάνουν. Κάθε Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου πρέπει να
αναθεωρηθεί από τον Τεχνικό Ασφάλειας της επιχείρησης.



Με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο γίνεται ενημέρωση του
εκπροσώπου του από τον ανάδοχο σχετικά με τη λειτουργία του εργοταξίου.



Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου ενημερώνει το προσωπικό
του για τους κινδύνους και τα μέτρα πρόληψής τους.



Εφόσον κριθεί σκόπιμο, ο Ανάδοχος ενημερώνει τους ήδη εγκατεστημένους
υπεργολάβους για τη δραστηριοποίηση του νέου υπεργολάβου.



Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών του υπεργολάβου στο έργο πρέπει να
εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης κινδύνων. Για την αμοιβαία ενημέρωση των
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υπεργολάβων και του Αναδόχου προβλέπεται η διενέργεια συσκέψεων σε
τακτά χρονικά διαστήματα που θα καθοριστούν από τον Ανάδοχο. Επίσης,
προβλέπεται η διενέργεια έκτακτων συσκέψεων όταν προκύπτουν σχετικά
θέματα.

4.1.6 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 και ΠΔ 305/1996 κάθε υπεργολάβος
πρέπει να ενημερώνει το προσωπικό του για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι
εργασίες του συνεργείου, καθώς και των άλλων συνεργείων, στο εργοτάξιο. Επίσης,
πρέπει να ενημερώνει το προσωπικό για όλα τα σχετικά μέτρα προστασίας που
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λαμβάνονται, σύμφωνα με τη Νομοθεσία και το ΣΑΥ του έργου. Για την υλοποίηση
της ενημέρωσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:


Με την εγκατάσταση στο εργοτάξιο, εκπρόσωπος του υπεργολάβου, αφού
ενημερωθεί σχετικά από τον Ανάδοχο, ενημερώνει το συνεργείο του.



Μετά από κάθε σύσκεψη για θέματα ασφάλειας που διενεργείται στο έργο
ακολουθεί ενημέρωση του προσωπικού, εφόσον προκύπτουν σχετικά
θέματα.

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία το Ανάδοχου.

4.1.7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και
υπεργολάβοι) πρέπει να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο επαρκή εκπαίδευση σε
θέματα ασφάλειας και υγείας με την ευκαιρία:


Της πρόσληψής του



Τυχόν μετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων



Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισμού εργασίας και γενικότερα νέας τεχνολογίας
που αφορά την εργασία του

Η εκπαίδευση πρέπει να προσαρμόζεται εφόσον προκύπτουν νέοι κίνδυνοι και να
επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Για την υλοποίηση της εκπαίδευσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω
διαδικασία:


Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, με τη συνδρομή του Τεχνικού Ασφαλείας,
εκπαιδεύει το προσωπικό του με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο
εργοτάξιο. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση συνιστάται να συνδυαστεί με την
ενημέρωση που προβλέπεται.



Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου εκπαιδεύει κάθε νεοεισερχόμενο στο έργο
εργαζόμενο του συνεργείου του.



Η παραπάνω εκπαίδευση επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα,
ανάλογα με τη διάρκεια δραστηριοποίησης του υπεργολάβου, την εμφάνιση
νέων κινδύνων και την αύξηση της επικινδυνότητας των ήδη υπαρχόντων.

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία το Ανάδοχου.
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4.1.8 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Σύμφωνα με τις προβλέψεις των ΠΔ 17/1996, ΠΔ 305/1996 και ΠΔ 1073/1981 κάθε
εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) οφείλει σε περίπτωση ατυχήματος να
εξασφαλίζει την παροχή πρώτων βοηθειών στον παθόντα. Επίσης, πρέπει να
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μεριμνήσει για την ασφαλή διακομιδή του παθόντα σε νοσοκομειακή (εφόσον
υπάρχει σχετική ανάγκη). Επίσης, πρέπει να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές εντός 24
ωρών. Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος πρέπει να διατηρούνται αμετάβλητα όλα
τα στοιχεία που μπορεί να χρησιμεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του
ατυχήματος. Τέλος, τα στοιχεία που προκύπτουν από τη διερεύνηση του
ατυχήματος πρέπει να καταχωρούνται στα αντίστοιχα αρχεία (Βιβλίο Ατυχημάτων,
Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας – Ιατρού Εργασίας, Κατάλογος Εργατικών
Ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας
μεγαλύτερη των τριών ημερών). Για τη διαχείρηση των ατυχημάτων ακολουθείται
η παρακάτω διαδικασία:


Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο διερευνάται η ύπαρξη
(και στοιχεία όπως τηλέφωνα και διευθύνσεις) νοσοκομειακών μονάδων
που βρίσκονται κοντά στο εργοτάξιο.



Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο οργανώνεται
φαρμακείο, το οποίο περιέχει κατ’ ελάχιστον τα είδη που αναφέρονται
στο Παράρτημα 1 του ΣΑΥ, ανάλογα με τη θέση του έργου και το
συνολικό αριθμό εργαζομένων σε αυτό.



Με την εγκατάσταση κάθε υπεργολάβου στο εργοτάξιο γίνεται
ενημέρωσή του για θέματα οργάνωσης πρώτων βοηθειών.

Σε περίπτωση ατυχήματος:


Όποιος αντιληφθεί το συμβάν πρέπει να προσφέρει πρώτες βοήθειες στον
παθόντα, εφόσον γνωρίζει, και να ζητήσει βοήθεια (από άλλους
εργαζομένους που γνωρίζουν. Επίσης, πρέπει άμεσα να ενημερωθεί ο
εκπρόσωπος του εργοδότη του παθόντα.



Ο εκπρόσωπος του εργολάβου, εφόσον κρίνει απαραίτητο, πρέπει να ζητήσει
βοήθεια από ειδικευμένο άτομο (εντός ή εκτός εργοταξίου). Ταυτόχρονα,
πρέπει να ενημερώσει τον Ανάδοχο για το συμβάν. Εφόσον υπάρχει ανάγκη,
ο παθόν πρέπει να μεταφερθεί σε νοσοκομειακή μονάδα.



Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου πρέπει να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές
(ΚΕΠΕΚ, Αστυνομία) εντός 24 ωρών.

Μετά το ατύχημα:


Ο τεχνικός ασφαλείας του υπεργολάβου (και ο ιατρό εργασίας, εφόσον
ασχολείται) σε συνεργασία με τον εκπρόσωπό του στο εργοτάξιο, διερευνά
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τα αίτια του συμβάντος και προτείνει μέτρα για την αποφυγή επανάληψης
στο μέλλον. Η παραπάνω διερεύνηση καταγράφεται στο Βιβλίο Ατυχημάτων
ή/και στο Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας – Ιατρού Εργασίας. Επίσης,
πρέπει να ενημερωθεί ο Κατάλογος Εργατικών Ατυχημάτων που είχαν ως
συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των 3
ημερών.


Εφόσον κριθεί απαραίτητο, προβλέπεται ενημέρωση των εργαζομένων του
συνεργείου, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή
επανάληψης παρόμοιου ατυχήματος στο μέλλον.

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία το Ανάδοχου.
Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος πρέπει να διατηρούνται αμετάβλητα όλα τα
στοιχεία που μπορεί να χρησιμεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του
ατυχήματος.
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5.

ΤΜΗΜΑ Ε – ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
5.1

ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Στο εργοτάξιο ενδέχεται να παρουσιαστούν συνθήκες καύσωνα κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες και ψύχους κατά τους χειμερινούς. Για την αντιμετώπιση
τέτοιων καιρικών φαινομένων προβλέπονται (εφόσον επηρεάζουν τις εργασίες):
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Καθορισμός διαλειμμάτων διάρκειας και συχνότητας αναλόγως των
καιρικών συνθηκών που επικρατούν



Μετακύληση του ωραρίου (αποφυγή εργασίας στις πρωινές ώρες το
χειμώνα και στις μεσημεριανές το καλοκαίρι).



Διακοπή των εργασιών όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς
(καύσωνας, ψύχος, θυελλώδεις άνεμοι, έντονες βροχοπτώσεις).



Παροχή στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού (10

o

C) σε

συνθήκες καύσωνα και ζεστών ροφημάτων σε συνθήκες ψύχους.


Προγραμματισμός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερμική
καταπόνηση εκτός θερμοκρασιακών αιχμών, από τον υπεύθυνο του
συνεργείου, και μετακύληση ή ενίσχυση του ωραρίου ώστε να
υλοποιούνται κανονικά τα διαλείμματα.

5.2

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 105/1995 πρέπει να τοποθετείται σήμανση
ασφάλειας όταν οι υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να
μειωθούν επαρκώς με τεχνικά μέσα συλλογικής προστασίας ή με μέτρα, μεθόδους ή
διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.
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Η σηματοδότηση ασφάλειας των χώρων εργασίας σε καμία περίπτωση δεν
υποκαθιστά ή περιορίζει τη λήψη των αναγκαίων εκάστοτε μέτρων προστασίας των
εργαζομένων.
Η συμμόρφωση με τη σήμανση ασφάλειας είναι υποχρεωτική και κανείς μη
εξουσιοδοτημένος δεν επιτρέπεται να τη μετακινεί ή καταστρέφει.

Στο Παράρτημα 2 του ΣΑΥ παρατίθενται συνήθη σήματα ασφάλειας.

5.3

ΥΓΙΕΙΝΗ

Η τήρηση της υγιεινής των εργαζομένων ελέγχεται από τους επικεφαλής των
τμημάτων (εργοδηγοί, εκπρόσωποι υπεργολάβων, γιατροί εργασίας). Συγκεκριμένα,
πρέπει οι εργαζόμενοι να μην τρώνε ή πίνουν στο χώρο εργασίας, παρά μόνο στους
χώρους που προβλέπονται για την εστίασή τους. Επίσης, μέριμνα πρέπει να
λαμβάνεται για την τήρηση της υγιεινής πριν το φαγητό και την αναχώρηση από το
εργοτάξιο. Τα απορρίμματα από τα φορτηγά πρέπει να εναποτίθενται στους κάδους
απορριμμάτων. Οι κάδοι απορριμμάτων πρέπει να αδειάζονται και τα απορρίμματα
να απομακρύνονται από το εργοτάξιο σε χρονικά διαστήματα, κατάλληλα
επιλεγμένα, ώστε να διασφαλίζονται άριστες συνθήκες υγιεινής στο εργοτάξιο.
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6.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Για τα εργοτάξια εντός κατοικημένων περιοχών τα παρακάτω είδη είναι
απαραίτητο να περιέχονται στο φαρμακείο του εργοταξίου:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
1-25

25-50

51-100

1

Αντισηπτικό διάλυμα ιωδίου

1

1

1

2

Σκεύασμα για κάψιμο

1

1

1

3

Οινόπνευμα

1

1

1

4

Οξυζενέ

1

1

1

5

Εισπνεύσιμη αμμωνία

1

2

2

6

Αποστειρωμένες γάζες

1

2

3

7

Επίδεσμοι γάζας

2

4

6

8

Τριγωνικοί επίδεσμοι

1

1

1

9

Ελαστικός επίδεσμος

1

1

1

10

Λευκοπλάστ ρολλό

2

2

2

11

Ύφασμα καθαρισμού

1

1

1

12

Υγρό σαπούνι

1

1

1

13

Ψαλίδι

1

1

1

14

Τσιμπίδα

1

1

1

15

Βαμβάκι

1

1

1

16

Αντισταμινική αλοιφή

1

1

1

17

Σπασμολυτικό

1

1

1

18

Γάντια μιας χρήσης

1

1

1

19

Φυλλάδιο πρώτων βοηθειών

1

1

1

Για τα εργοτάξια εκτός κατοικημένων περιοχών το φαρμακείο του εργοταξίου
πρέπει να περιέχει επιπλέον:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
1-25

25-50

51-100

20

Ενέσιμο κορτιζονούχο

1

1

1

21

Σύριγγες πλαστικές

6

6

6

22

Δισκία αντιδιαρροϊκά

1

1

1

23

Δισκία αντιόξινα

1

1

1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», ΦΕΚ 117Α/85



Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων,
Υγιεινής – Ασφάλειας, κλπ.», ΦΕΚ 112Α/94



Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις
οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83



Ν1430/1984 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που
αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση
θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή», ΦΕΚ 49Α/84



ΠΔ 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζομένων σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ»,
ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99)



ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξιο σε συμμόρφωση προς την
οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212Α/96



ΠΔ 1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις
εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού
Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81



ΠΔ 395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την
εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ»,
ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και ΠΔ
304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00)



ΠΔ 396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση
από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία
σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94



ΠΔ 397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη
και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία
του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221Α/94



ΠΔ 225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα», ΦΕΚ 106Α/89



ΠΔ 778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών
εργασιών», ΦΕΚ 193Α/80



ΠΔ

31/1990

μηχανημάτων

«Επίβλεψη
εκτέλεσης

της

λειτουργίας,

τεχνικών

χειρισμός

έργων»,

ΦΕΚ

και

συντήρηση

11Α/90,

όπως

τροποποιήθηκε με το ΠΔ 49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91)


ΠΔ 95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις
εργασίας συγκολλήσεων», ΦΕΚ 20Α/78



ΠΔ 77/1993 «Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και
βιολογικούς παράγοντες. Τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του
Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93
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ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά
στην έκθεση εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς
παράγοντες (κραδασμούς), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ
227Α/05



ΠΔ 105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και
υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95



ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων
Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια»,
ΦΕΚ 946/03



ΥΑ 130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84



ΚΥΑ 16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά
συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και
χρήση μεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 756Β/93



ΑΠ. οικ. 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως
απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε
Δημόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00



ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του
έργου», ΦΕΚ 266Β/01



ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)
και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για
την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης
εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο», ΦΕΚ 686Β/01



ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού
κινδύνου κατά την κατασκευή Δημόσιων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03
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