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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Το παρόν σχέδιο ασφάλειας και Υγείας συντάσσεται σε εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 305/96 και
ειδικότερα της παραγράφου 8 του άρθρου 3, σύμφωνα με την οποία το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)
και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), προκειμένου για δημόσια έργα για τα οποία δεν απαιτείται
έκδοση οικοδομικής άδειας, αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης που υποβάλλεται για έγκριση, σε
συνδυασμό με τις ρυθμίσεις της 433/2000 Απόφασης του ΥΠεΧωΔΕ (ΦΕΚ1176 Β) με την οποία
καθιερώνεται ο ΦΑΥ ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε δημόσιου
έργου.
Το παρόν σχέδιο καταρτίζεται και υπογράφεται από το μελετητή του συγκεκριμένου έργου (όπως
προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο του προοιμίου του Α Παραρτήματος της 130159/97 εγκυκλίου του
Υπουργείου εργασίας που αναφέρεται στην εφαρμογή του ΠΔ 305/96)
Κατά τη σύνταξη του λήφθηκαν υπόψη εκτός από τις προβλέψεις του παραπάνω ΠΔ 305/96 και τα
παρακάτω νομοθετήματα:
•

ΠΔ 78/80 περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών

•

ΠΔ 1073/81 περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης

φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού.
•

Ν. 1430/84 Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας

•

ΠΔ 225/89 Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα.

Επίσης λήφθηκαν οι υπόψη οι γενικές αρχές πρόληψης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας όπως αυτές
περιγράφονται στην παρ. 7 του άρθρου 7 του ΠΔ 17/96, οι κυριότερες των οποίων είναι
•

αποφυγή των κινδύνων

•

εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν

•

προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά τη διαμόρφωση των θέσεων

,

.

εργασίας, την επιλογή των εξοπλισμών εργασίας και των μεθόδων εργασίας κ.α.
•

αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο ή το ολιγότερο επικίνδυνο

•

προγραμματισμός της πρόληψης με στόχο ένα συνεκτικό σύνολο που να ενσωματώνει στην πρόληψη

την τεχνική, την οργάνωση της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και την επίδραση των παραγόντων του
περιβάλλοντος στην εργασία.
•

καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους

•

προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας

•

προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις

•

παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόμενους.

Το παρόν σχέδιο ασφάλειας και υγείας, θα αναπροσαρμόζεται με ευθύνη του αναδόχου του έργου σε
συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που θα επέλθουν (όπως
ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 3 του ΠΔ 305/96) Κατά την εκτέλεση του έργου θα τηρείται στο εργοτάξιο
με ευθύνη του αναδόχου ολόκληρου του έργου (παρ. 10 του άρθρου 3 του ΠΔ 305/96)



Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) - Περιεχόμενα


ΤΜΗΜΑ Α' : Γενικά



ΤΜΗΜΑ Β' : Κίνδυνοι που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του έργου



ΤΜΗΜΑ Γ' : Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των κίνδυνων και γενικά για την
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων



ΤΜΗΜΑ Δ' : Πρόσθετα στοιχεία



ΤΜΗΜΑ Ε' : Νομοθετικά κείμενα για τη λήψη μέτρων προστασίας

ΤΜΗΜΑ Α’
ΓΕΝΙΚΑ
1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ
Το έργο ανήκει στην κατηγορία Έργων των Ό.Τ.Α. και αφορά στην εκτέλεση των απαιτουμένων εργασιών
για την Ενεργειακή αναβάθμιση του νομίμως υφιστάμενου κτιρίου Δημαρχείου στην Δ.Κ Παλαμά του
Δήμου Παλαμά.
2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση (εξοικονόμηση ενέργειας) του
Δημαρχείου Παλαμά. Το υπάρχον κτίριο είναι συνολικού εμβαδού 740,00 περίπου τετραγωνικών
μέτρων κτισμένο στο αρ. 531 οικόπεδο του οικοδομικού τετραγώνου 87 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Παλαμά, για το οποίο έγινε οριστική υπαγωγή στο Ν. 4178/2013 με Α/Α δήλωσης 3131271 και
ηλεκτρονικό κωδικό 664F070ED88C3C4F .Tο ισόγειο έχει εμβαδό 259,45 τετραγωνικά. Στο νότιο τμήμα
στεγάζεται η Συνεταιριστική τράπεζα εμβαδού 93,65 τ.μ και δεν θα γίνουν παρεμβάσεις. Στο υπόλοιπο
τμήμα (165,80 τ .μ) στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου. Στον πρώτο όροφο εμβαδού 259,45
τετραγωνικών στεγάζονται τα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών και των αιρετών ενώ στον δεύτερο
όροφο εμβαδού 222,49 τ.μ στεγάζονται οι τεχνικές και γεωτεχνικές υπηρεσίες
Για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου προτείνονται οι παρακάτω εργασίες:


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1.Καθαίρεση των υπαρχόντων εξωτερικών ξύλινων και μεταλλικών κουφωμάτων
2.Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων με υαλοπίνακα και εξωτερικό προστατευτικό φύλλο
3.Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης, πάχους 70
χιλιοστών(τοποθέτηση ικριωμάτων)
4.Θερμοηχομόνωση οροφής με πλάκες ορυκτοβάμβακα


Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.Θα αντικατασταθεί ο καυστήρας του υπάρχοντος λέβητα με καυστήρα φυσικού αερίου.
2.Θα γίνει αντικατάσταση των υπαρχόντων κλιματιστικών ψύξης θέρμανση παλαιάς τεχνολογίας με
κλιματιστικές μονάδες ψύξης θέρμανσης, διαιρούμενου τύπου, inverter
3.Θα γίνει αντικατάσταση πέντε (5) θερμαντικών σωμάτων
4. Θα γίνει αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά .

3. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το οικόπεδο βρίσκεται επί των οδών Παπάγου- Ηρ.Πολυτεχνείου στην Δ.Κ. Παλαμά Του Δήμου Παλαμά
.Είναι το υπ’ αριθμόν 531 οικόπεδο στο υπ’ αριθμόν 87 Ο.Τ. του ρυμοτομικού σχεδίου Παλαμά.
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Παλαμά
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΣΑΥ
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Παλαμά.
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΥ
Ο Δήμος Παλαμά.

7.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ

ΦΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι μέθοδοι εργασίας και τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και υλικά που αναφέρονται στο παρόν
κεφάλαιο είναι ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά και μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με την προσφορά
και τις δυνατότητας του αναδόχου . (πχ. η επί τόπου κατασκευή σκυροδέματος μπορεί να αντικατασταθεί
από την αγορά ετοίμου σκυροδέματος κ.λ.π.) . Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η πιθανή κατάργηση
κάποιων μέτρων ασφαλείας, στην περίπτωση που αυτά δεν αφορούν πλέον πραγματοποιούμενη εργασία
και η προσθήκη πρόσθετων μέτρων στην περίπτωση αλλαγής μεθόδων.
Αναλυτικά οι απαιτούμενες εργασίες ανά φάση κατασκευής είναι οι παρακάτω:
7.1. Προετοιμασία-προκαταρτικές εργασίες
7.1.1 Προετοιμασία εργοταξίου και μεταφορά όλων των απαραίτητων μηχανημάτων σε αυτό.
7.1.2 Σηματοδότηση με τοποθέτηση ειδικών προειδοποιητικών σημάτων και πινακίδων για την
κατασκευή του έργου.
7.1.3 Ενημέρωση για αγωγούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ , κλπ. ) έτσι ώστε σε περίπτωση που
διέρχονται

από

το

σημείο

εκσκαφής

να

λαμβάνονται

τα

κατάλληλα

μέτρα

προστασίας ( εκσκαφή με προσοχή - ανάρτηση από δοκούς - κατάλληλη αντιστήριξη κλπ.) ή να
ειδοποιούνται οι αντίστοιχοι αρμόδιοι φορείς σε περίπτωση που ο αγωγός ΟΚΩ πρέπει να μετατοπιστεί.
7.2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
7.2.1 Αποξηλώσεις -Καθαιρέσεις
7.2.2 Τοποθέτηση κουφωμάτων (πλαίσιο+υαλοπίνακας)
7.2.3 Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στις εξωτερικές όψεις με τοποθετηση ικριωμάτων
7.2.4 Τοποθέτηση πετροβάμβακα στην πλάκα οροφής του κτιρίου
7.3 . Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

7.3.1 Τοποθέτηση Καυστήρα φυσικού αερίου
7.3.2 Τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων (τεμάχια 5)
7.3.3 Τοποθέτηση κλιματιστικών ψύξης θέρμανση, διαιρούμενου τύπου inverter
7.3.4 Τοποθέτηση νεων φωτιστικών σωμάτων

ΤΜΗΜΑ Β
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σύμφωνα με τις φάσεις κατασκευής του έργου που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, οι πιθανοί
κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν εμφανίζονται στους επισυναπτόμενους πιο κάτω πίνακες.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες
«πηγές κινδύνων» κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες «φάσεις και υποφάσεις εργασίας».
Ο συντάκτης του ΣΑΥ:
1. Αντιστοιχίζει

τις φάσεις/ υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του έργου και των εφαρμοζομένων

μεθόδων εργασίας, όπως αυτές απαριθμούνται στον παρακάτω πίνακα φάσεων εργασιών σε θέσεις
του πίνακα πηγών κινδύνων.
2. Για κάθε επιμέρους φάση/ υποφάση εκτέλεσης του έργου επισημαίνει τους κινδύνους που κατά την
κρίση του ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών
1,2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η
χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των
κινδύνων.
Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι είτε:
i.

η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση /υποφάση εργασίας (π.χ.

κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή )
ii. οι ιδιαίτερες

συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων (π.χ.

κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί κλπ).
iii. ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν-η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη ( π.χ.
κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο
αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων).
Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου είτε:
i. η

πηγή

κινδύνου

εμφανίζεται

περιοδικά

ή

με

χρονικά

διαλείποντα

τρόπο

(π.χ.

κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών σε οικοδομικό εργοτάξιο).
ii. δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα
ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο)
iii. ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι
από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα ).
Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως ενδιάμεσες των 1 και 3 περιπτώσεις.
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Α
Σ
Ε
Ι
(2)
Σ
Ε
Ρ
Γ
Α (3)
Σ
Ι
Α
Σ

1.1 Α΄ Φάση – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ –ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ .(ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ)

2.1 Β΄ Φάση – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ,ΕΞ.ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗ,
ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ Κ.Α)

3.1
Γ΄ Φάση –Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ,ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ,ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ)

Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι
01000. Αστοχίες εδάφους
01100. Φυσικά πρανή

01200. Τεχνητά πρανή & Εκσκαφές

01300. Υπόγειες εκσκαφές

01400. Καθιζήσεις

01500. Άλλη πηγή

Πηγές κινδύνων
01101
01102
01103
01104
01105
01106
01201
01202
01203
01204
01205
01206
01207
01301
01302
01303
01304
01401
01402
01403
01404
01405
01406
01407
01408
01409
01410
01501

Κατολίσθηση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης
Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας
Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός
Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία
Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός
Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης
Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας
Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση
Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός
Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία
Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός
Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα
Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση
Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Καθυστερημένη υποστύλωση
Κατάρρευση μετώπου προσβολής
Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές
Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή
Διάνοιξη υπογείου έργου
Ερπυσμός
Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές
Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα
Υποσκαφή / απόπλυση
Στατική επιφόρτιση
Δυναμική καταπόνηση - φυσική αιτία
Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία

Φ 1.1

Φ 2.1

Φ 3.1

Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι
02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό
εξοπλισμό
02100. Κίνηση οχημάτων και
μηχανημάτων

02200. Ανατροπή οχημάτων και
μηχανημάτων

02300. Μηχανήματα με κινητά μέρη

02400. Εργαλεία χειρός

02500. Άλλη πηγή

Πηγές κινδύνων
02101
02102
02103
02104
02105
02106
02107
02108
02109
02201
02202
02203
02204
02205
02206
02301
02302
02303
02304
02305
02401
02402
02403
02501
02502
02503

Συγκρούσεις οχήματος – οχήματος
Συγκρούσεις οχήματος – προσώπων
Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου
Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος – οχήματος
Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού εμποδίου
Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων
Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση
Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία
Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός
Ασταθής έδραση
Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου
Έκκεντρη φόρτωση
Εργασία σε πρανές
Υπερφόρτωση
Μεγάλες ταχύτητες
Στενότητα χώρου
Βλάβη συστημάτων κίνησης
Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων - πτώσεις
Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων - παγιδεύσεις μελών
Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους

Αεροσυμπιεστής

Φ 1.1

1
1
1
1
1

1

Φ 2.1

Φ 3.1

Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι
03000. Πτώσεις από ύψος
03100. Οικοδομές - κτίσματα

03200. Δάπεδα εργασίας –
προσπελάσεις

03300. Ικριώματα

03400. Τάφροι / φρέατα
03500. Άλλη πηγή

Πηγές κινδύνων
03101
03102
03103
03104
03201
03202
03203
03204
03205
03206
03207
03208
03209
03210
03211
03301
03302
03303
03304
03305
03401
03402
03501
03502
03503

Κατεδαφίσεις
Κενά τοίχων
Κλίμακα
Εργασία σε στέγες
Κενά δαπέδων
Πέρατα δαπέδων
Επικλινή δάπεδα
Ολισθηρά δάπεδα
Ανώμαλα δάπεδα
Αστοχία υλικού δαπέδου
Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες
Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες
Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης
Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού
Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση
Κενά ικριωμάτων
Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης
Ανατροπή. Αστοχία έδρασης
Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος
Κατάρρευση. Ανεμοπίεση

Πτώση μελών στην εκσκαφή

Φ 1.1

Φ 2.1

Φ 3.1

1
1

1
1

1

1

2
2
2
2

2
2
2
2

Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι
04000. Εκρήξεις - Εκτοξευόμενα υλικά θραύσματα
04100. Εκρηκτικά - Ανατινάξεις
04101
04102
04103
04104
04105
04106
04200. Δοχεία και δίκτυα υπό πίεση
04201
04202
04203
04204
04205
04206
04207
04208
04300. Αστοχία υλικών υπό ένταση
04301
04302
04303
04304
04305
04306
04400. Εκτοξευόμενα υλικά
04401
04402
04403
04500. Άλλη πηγή
04501
04502
04503

Πηγές κινδύνων
Ανατινάξεις βράχων
Ανατινάξεις κατασκευών
Ατελής ανατίναξη υπονόμων
Αποθήκες εκρηκτικών
Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών
Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων
Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου
Υγραέριο
Υγρό άζωτο
Αέριο πόλης
Πεπιεσμένος αέρας
Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυμάτων
Δίκτυα ύδρευσης
Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα
Βραχώδη υλικά σε θλίψη
Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων
Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων
Συρματόσχοινα
Εξολκεύσεις
Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων
Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
Αμμοβολές
Τροχίσεις / λειάνσεις

Φ 1.1

Φ 2.1

Φ 3.1

Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι
05000. Πτώσεις - μετατοπίσεις υλικών
& αντικειμένων
05100. Κτίσματα - φέρων οργανισμός

05200. Οικοδομικά στοιχεία

05300. Μεταφερόμενα υλικά Εκφορτώσεις

05400. Στοιβασμένα υλικά

05500. Άλλη πηγή

Πηγές κινδύνων
05101
05102
05103
05104
05105
05106
05201
05202
05203
05204
05205
05206
05207
05208
05301
05302
05303
05304
05305
05306
05307
05308
05309
05310
05311
05401
05402
05403
05501
05502
05503

Αστοχία. Γήρανση
Αστοχία. Στατική επιφόρτιση
Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση
Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
Κατεδάφιση
Κατεδάφιση παρακειμένων
Γήρανση πληρωτικών στοιχείων
Διαστολή - συστολή υλικών
Αποξήλωση δομικών στοιχείων
Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα
Φυσική δυναμική καταπόνηση
Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
Κατεδάφιση
Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων
Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια
Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη
Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση
Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση
Ατελής / έκκεντρη φόρτωση
Αστοχία συσκευασίας φορτίου
Πρόσκρουση φορτίου
Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους
Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων
Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση
Εργασία κάτω από σιλό
Υπερστοίβαση
Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού
Ανορθολογική απόληψη

Φ 1.1

Φ 2.1

Φ 3.1

1

1

Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι
06000. Πυρκαϊές
06100. Εύφλεκτα υλικά

06200. Σπινθήρες & βραχυκυκλώματα

06300. Υψηλές θερμοκρασίες

06400. Άλλη πηγή

07000. Ηλεκτροπληξία
07100. Δίκτυα - εγκαταστάσεις

07200. Εργαλεία-μηχανήματα
07300. Άλλη πηγή

Πηγές κινδύνων
06101
06102
06103
06104
06105
06106
06107
06201
06202
06203
06204
06301
06302
06303
06304
06305
06401
06402
06403

Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων
Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων
Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. Εύφλεκτα
Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας
Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά
Αυτανάφλεξη – απορρίμματα
Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία
Εναέριοι αγωγοί υπό τάση
Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση
Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση
Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα
Χρήση φλόγας – οξυγονοκολλήσεις
Χρήση φλόγας – κασσιτεροκολλήσεις
Χρήση φλόγας – χυτεύσεις
Ηλεκτροσυγκολλήσεις
Πυρακτώσεις υλικών
Περιβάλλοντες Θάμνοι

07101
07102
07103
07104
07105
07106
07201
07202
07301
07302
07303

Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα
Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα
Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα
Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα
Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου
Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία
Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα
Ηλεκτροκίνητα εργαλεία
Θερμοσυγκολλητική μηχανή πλαστικών σωλήνων

Φ 1.1

Φ 2.1

Φ 3.1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι
08000. Πνιγμός / Ασφυξία
08100. Νερό

08200. Ασφυκτικό περιβάλλον

08300. Άλλη πηγή
09000. Εγκαύματα
09100. Υψηλές θερμοκρασίες

09200. Καυστικά υλικά
09300. Άλλη πηγή

Πηγές κινδύνων
08101
08102
08103
08104
08105
08106
08107
08108
08201
08202
08203
08204
08301
08302
08303

Υποβρύχιες εργασίες
Εργασίες εν πλω – πτώση
Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου
Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση
Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος
Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Πτώση
Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος
Πλημμύρα / Κατάκλυση έργου
Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι
Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί
Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη , κλπ.
Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου

09101
09102
09103
09104
09105
09106
09107
09201
09202
09203
09301
09302
09303

Συγκολλήσεις / συντήξεις
Υπέρθερμα ρευστά
Πυρακτωμένα στερεά
Τήγματα μετάλλων
Άσφαλτος / πίσσα
Καυστήρες
Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών
Ασβέστης
Οξέα

Φ 1.1

Φ 2.1

Φ 3.1

Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι
10000. Έκθεση σε βλαπτικούς
παράγοντες
10100. Φυσικοί παράγοντες

10200. Χημικοί παράγοντες

10300. Βιολογικοί παράγοντες

Πηγές κινδύνων
10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
10201
10202
10203
10204
10205
10206
10207
10208
10209
10210
10211
10212
10301
10302
10303
10304
10305
10306
10307

Ακτινοβολίες
Θόρυβος / δονήσεις
Σκόνη
Υπαίθρια εργασία. Παγετός
Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας
Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
Υγρασία χώρου εργασίας
Υπερπίεση / υποπίεση
Δηλητηριώδη αέρια
Χρήση τοξικών υλικών
Αμίαντος
Ατμοί τηγμάτων
Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες
Καπναέρια ανατινάξεων
Καυσαέρια μηχανών εσωτ. Καύσης
Συγκολλήσεις
Καρκινογόνοι παράγοντες

Μολυσμένα εδάφη
Μολυσμένα κτίρια
Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς
Χώροι υγιεινής

Φ 1.1

Φ 2.1

Φ 3.1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

TMHMA Γ
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Για κάθε “πηγή κινδύνων” που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει
πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας
(στήλη 3), και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες
συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4).
(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα
(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη
νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να
ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96)

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Β
(1)
(2)
ΠΗΓΕΣ
ΦΑΣΕΙΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

02101

Φ1

02102

Φ1

02103

Φ1

02104

Φ1

02105

Φ1

02206
03103

Φ1
Φ1
Φ2

03104

Φ1
Φ2

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
(1)
(2)
ΠΗΓΕΣ
ΦΑΣΕΙΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
03207

Φ2
Φ3

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ
(3)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(*)

(4)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 17/96
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 17/96
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 778/80
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 778/80

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ
(3)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ
ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 778/80

(4)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

03301

Φ2,Φ3

03302

Φ2,Φ3

03303

Φ2,Φ3

03304

Φ2,Φ3

05302
06102
06103
07101

Φ1,Φ2, Φ3
Φ3
Φ2
Φ1,Φ2,Φ3

07105

Φ2, Φ3

Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 778/80
Απόφαση
16440/Φ.10.4/445/1993
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 778/80
Απόφαση
16440/Φ.10.4/445/1993
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 778/80
Απόφαση
16440/Φ.10.4/445/1993
Π.Δ. 778/80
Π.Δ. 305/96
Απόφαση
16440/Φ.10.4/445/1993
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Υπ. Απόφαση
4373/1205/11-3-93

Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 2 μ. καθ΄ ύψος από το
δίκτυο της Δ.Ε.Η. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιμετρικά των αγωγών για τα κινητά
μέρη των μηχανημάτων (γερανός, αντλία σκυροδετήματος, κλπ.)

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
(1)
(2)
ΠΗΓΕΣ
ΦΑΣΕΙΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
07202
Φ2., Φ3
10102 ΕΩΣ
10109

Φ1, Φ2 ,Φ3

10205

Φ1

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ
(3)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ
ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)
Π.Δ. 95/78
Υπ. Απόφαση
4373/1205/11-3-93
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 396/94
Εγκύκλιος Υπ. Εργ.
1030329/03.07.95
Υπ. Απόφαση
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

ΤΜΗΜΑ Δ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ
1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας.
Η προσπέλαση στο εργοτάξιο και η πρόσβαση στις θέσεις εργασίας θα γίνει απ' ευθείας από
δρόμο επι της οδού ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ .
2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου.
Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται εκτός από το
εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. Ιδίως απαγορεύεται η παραμονή
προσωπικού και τρίτων κοντά στα πρανή των εκσκαφών.
3. Έλεγχος κυκλοφορίας.
Θα υπάρχει έλεγχος της κυκλοφορίας όπου απαιτείται .Αυτό συμπεριλαμβάνει , πινακίδες,
κώνους ρυθμίσεις κυκλοφορίας ή άλλες τεχνικές ή όργανα σύμφωνα με τις περιστάσεις.
Κώνοι ή άλλα εξαρτήματα θα τοποθετούνται σε κανονικά διαστήματα στην άμεση
περιοχή των εργασιών και
προειδοποίηση

σε

θέση

τέτοια ώστε να

δίνουν επαρκή

στους οδηγούς για να αποφεύγεται η ανάγκη απότομου φρεναρίσματος.

Εργασίες ή εξοπλισμός που βρίσκονται στο δρόμο θα προστατεύονται με κατάλληλες
πινακίδες, φώτα, φράγματα, ρυθμίσεις έναρξης κυκλοφορίας ή άλλους τρόπους. Τα
όργανα ελέγχου θα τίθενται σε λειτουργία πριν την έναρξη των εργασιών και θα
απομακρύνονται όταν δεν υπάρχει ανάγκη προστασίας
Οι εργαζόμενοι ως ρυθμιστές κυκλοφορίας θα ασχολούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Όταν απαιτείται να περάσουν αυτοκίνητα σε περιοχές όπου

υπάρχουν οχήματα

εργασίας ή εξοπλισμός που ίσως φράζουν μερικώς ή ολικώς τον δρόμο.
• Όταν υπάρχει ανάγκη μονοδρόμησης στην περιοχή κατασκευής, όπου οι όγκοι
κυκλοφορίας είναι μεγάλοι, ή οι ταχύτητες προσέγγισης είναι μεγάλες και δεν
χρησιμοποιείται σύστημα σηματοδότησης.
• Όταν δεν μπορεί να γίνει συντονισμός της κυκλοφορίας με το υπάρχον σύστημα
κυκλοφορίας, όταν δεν επαρκεί το υπάρχον σύστημα σηματοδότησης για τη ρύθμιση
της κυκλοφορίας ή όταν υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου ή κατασκευές
προεξέχουν και παρεμποδίζουν την κυκλοφορία.
• Όταν εργαζόμενοι ή εξοπλισμός απασχολούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας σε
οποιαδήποτε θέση όπου επερχόμενα οχήματα δεν έχουν επαρκή προειδοποίηση
• Για προστασία έκτακτης ανάγκης, όπου άλλα όργανα ρύθμισης, κυκλοφορίας δεν
είναι άμεσα διαθέσιμα.
• Σε κάθε περίπτωση όπου δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε εργαζόμενους,
εξοπλισμός και κυκλοφορίας μέσω άλλων τρόπων ρύθμισης κυκλοφορίας.

Κάθε ρυθμιστής κυκλοφορίας θα είναι εφοδιασμένος και θα χρησιμοποιεί
• κατάλληλη ένδυση με φωσφορίζουσα ταινία
• κράνος με φωσφορίζουσα ταινία
• τρόπο επικοινωνίας με άλλους ρυθμιστές κυκλοφορίας της ομάδας όπου δεν είναι
αόρατοι μεταξύ τους
• φακό κατά τη διάρκεια της νύχτας
4. Σήμανση.
Στις θέσεις λειτουργίας μηχανημάτων θα τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση. Επίσης θα
σημανθούν οι θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης εντός της εκσκαφής.
5. Μηχανήματα εργοταξίων.
i.

Οι ενδείξεις λειτουργίας και ασφάλειας όλων των μηχανημάτων, συσκευών και
εργαλείων πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα, Στην Ελληνική γλώσσα επίσης
πρέπει να υπάρχουν οδηγίες λειτουργίας συντήρησης και ασφάλειας (άρθρο 45,ΠΔ
1073/81).,

ii.

Όλα τα μηχανήματα πρέπει να έχουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά και σήμανση που
προβλέπονται από τη νομοθεσία και να διαθέτουν:

•

ηλεκτρική συσκευή ακουστικών σημάτων

•

προβολείς για εμπρόσθια και οπίσθια κίνηση

•

φρένα και χειρόφρενα

•

φανούς ουράς

•

σιγαστήρες

•

προειδοποιητική σήμανση (άρθρο 9, παράρτημα Ι ΠΔ 105/95Ο χειρισμός των

μηχανημάτων πρέπει να διενεργείται μόνον από άτομα άνω των 18 ετών που έχουν
επαρκή εμπειρία και άδεια χειριστού εφ' όσον αυτή απαιτείται (άρθρο 46, ΠΔ 1073/81)
ii

Προ της ενάρξεως οποιαδήποτε εργασίας επισκευής, συντήρησης, καθαρισμού ή
ρυθμίσεως πρέπει τα μηχανήματα να ακινητούν, η δε ακινησία τους εξασφαλίζεται
δια μανδαλώσεως . Επίσης θα κσταβιβάζονται ιστοί, κάδοι φόρτωσης και λοιπά κινητά
μέρη. (άρθρο 48, ΠΔ 1073/81)

iv

Όταν το μηχάνημα τελειώσει την εργασία της ημέρας αφήνεται εντελώς
ακινητοποιημένο και χωρίς φορτίο (άρθρο 50, ΠΔ 1073/81).

v

Η κίνηση και λειτουργία των μηχανημάτων γίνεται μακράν είτε καθ' ύψος είτε
περιμετρικά ηλεκτροφόρων αγωγών ασχέτου τάσεως. Σε αντίθετη περίπτωση
λαμβάνονται πρόσθετα ειδικά μέτρα ασφαλείας (άρθρο 78, ΠΔ 1073/81)

vii. Τα ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να φέρουν μεταλλική πινακίδα στην οποία ν'
αναγράφεται η επωνυμία του κατασκευαστή και πλήρη τεχνικά στοιχεία στην Ελληνική
γλώσσα ( άρθρο 52, ΠΔ 1073/81).
viii. Κοντά στο χειριστήριο των ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να υπάρχουν πινακίδες

που να γράφουν τα διάφορα όρια ασφαλείας του μηχανήματος, όπως μέγιστο φορτίο,
κλίση της κεραίας, αντίβαρο κλττ. (άρθρο 53, ΠΔ 1073/81).
ix. Τα ανυψωτικά μηχανήματα τοποθετούνται σε θέσεις τέτοιες ώστε όλα τα κινητά ή
ακίνητα μέρη τους να βρίσκονται μακράν ηλεκτροφόρων αγωγών ασχέτου τάσεως,
(άρθρο 56, ΠΔ 1073/81)
x.

Τα ανυψωτικά μηχανήματα κινητά ή σταθερά τοποθετούνται επί επιφανείας στηρίξεως
επαρκούς αντοχής. Η ευστάθεια τους πρέπει να εξασφαλίζεται διαρκώς (άρθρο 54, ΠΔ
1073/81).

xi. Ο χώρος λειτουργίας τους απομονώνεται δια
55,

καταλλήλων περιφραγμάτων

(άρθρο

ΠΔ 1073/81).

xii. Στα κινητά

μέρη τους (ιμάντες κλπ) τοποθετούνται προφυλακτήρες.

Γίνεται

τακτικός έλεγχος σχοινιών, συρματόσχοινων, ράουλων, συνδέσμων, τροχαλιών,
τύμπανων βαρούλκων αρτάνων, αγκίστρων, κλπ. (άρθρο 60, ΠΔ 1073/81).
xiii. Η εγκατάσταση, ο έλεγχος και η συντήρηση του συνόλου των στοιχείων των
Ανυψωτικών μηχανημάτων εκτελείται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Ο
χειριστής πρέπει να έχει εκπαιδευτεί

επαρκώς στη χρήση τους και να γνωρίζει τους

κινδύνους που προέρχονται απ' αυτήν. Ο χειριστής κατά τη διάρκεια λειτουργίας των
ανυψωτικών μηχανημάτων ευρίσκεται σε θέση εκ της οποίας έχει πλήρη ορατότητα και
εποπτεία φορτώσεως και εκφορτώσεως και της όλης διαδρομής των. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχει πλήρης ορατότητα, τοποθετείται έτερος εργαζόμενος για να
κατευθύνει με σήματα τους χειρισμούς (άρθρο 64, ΠΔ 1073/81).
xiv. Δεν πρέπει να εγκαταλείπεται το μηχάνημα με φορτίο ανυψωμένο ή αιωρούμενο
(άρθρο 66,ΠΔ 1073/81).
xv. Απαγορεύεται η μεταφορά ανθρώπου δια μηχανημάτων και οχημάτων που δεν
προορίζονται για το σκοπό αυτό (άρθρο 39, ΠΔ 1073/81).
xvi. Ο έλεγχος των ανυψωτικών μηχανημάτων πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά το
έτος και οπωσδήποτε προ της ενάρξεως εργασιών μετά από κάθε νέα εγκατάσταση
(άρθρο 67, ΠΔ 1073/81).
xvii. Τα

ειδικά

πρέπει

να

κιβώτια

που

χρησιμοποιούνται

για

την

ανύψωση

υλικών,

είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της εργασίας και να είναι

κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά. Κατά τη φόρτωση τους δεν πρέπει το φορτίο να
εξέχει των χείλεων του κιβωτίων. Τα υλικά πρέπει να είναι τοποθετημένα με
επιμέλεια και τάξη, ώστε να αποφεύγεται η μετατόπιση του κέντρου βάρους των κατά
την ανύψωση (άρθρο 59, ΠΔ 1073/81).
xviii. Τα κινητά ανυψωτικά μηχανήματα (γερανοί) καθώς και τα αυτοκίνητα μηχανήματα
εκχύσεως δια πιέσεως έτοιμου σκυροδέματος και κονιαμάτων (αντλίες) στηρίζονται κατά

το δυνατό σε οριζόντια θέση αφού εξομαλυνθούν οι τυχόν υπάρχουσες ανωμαλίες του
εδάφους. Τοποθετούνται σε θέσεις που επιτρέπουν το ελεύθερο άνοιγμα των
βραχιόνων (ποδαρικών) στήριξης ώστε η σταθεροποίηση τους να γίνεται ασφαλώς.
Στις περιπτώσεις που η αντοχή του εδάφους και της επιφάνειας στήριξης των
πελμάτων δεν είναι επαρκής τοποθετείται κατάλληλο υπόβαθρο προς επαρκή αύξηση
της επιφάνειας στήριξης των (άρθρο 72, ΠΔ 1073/81),
xix. Η τοποθέτηση των αυτοκινήτων αυτών πρέπει
ελεύθερο

να

γίνεται

στον τυχόν,

εναέριων αγωγών, χώρο (άρθρο 73, ΠΔ 1073/81).

xx. Κατά τη διεξαγωγή της εργασίας εκχύσεως σκυροδέματος πρέπει να υπάρχει άμεσος
οπτική επαφή του χειριστού και του μεταφορέως (αυτός που κρατάει το ακροφύσιο
της μπούμας της αντλίας). Άλλως πρέπει να παρευρίσκεται κουμανταδόρος για το
συντονισμό των κινήσεων της αντλίας (άρθρο 74, ΠΔ 1073/81).
xxi. Στους εργαζόμενους που

ασχολούνται πλησίον μηχανημάτων που προκαλούν

υπερβολικό θόρυβο, χορηγούνται μέσα ατομικής προστασίας της ακοής, (άρθρο 102,
ΠΔ 1073/81)
xxii. Ο χειρισμός μηχανημάτων πεπιεσμένου αέρα επιτρέπεται μόνον από υγιή άτομα
μεγαλύτερα των 18 ετών (άρθρο 51, ΠΔ 1073/81).
xxiii. Τα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα ακόμη και τα ηλεκτροκίνητα φορητά εργαλεία
ελέγχονται πριν τη χρήση τους και ιδιαίτερα ως προς την κατάσταση μόνωσης των
καλωδίων τροφοδοσίας και να έχουν απαραιτήτως καλή γείωση (άρθρο 47 και 49,
ΠΔ 1073/81).
xxiv. Ο ανάδοχος μεριμνά έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση βλάβης του
χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού να διαθέτει τα μέσα της άμεσης επισκευής ή και
αντικατάστασης του με εφεδρικό εξοπλισμό έτσι ώστε πάντοτε να αποφεύγετε
οποιαδήποτε καθυστέρηση ολοκλήρωσης των φάσεων του έργου
σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ,

6. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις -Φωτισμός
i

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου θα ακολουθούν τις διατάξεις του
ισχύοντος «Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» (άρθρο 75,
1073/81).

ii

Όλες οι ΗΜ εργασίες θα εκτελούνται αποκλειστικά από προσωπικό που κατέχει
την ανάλογη άδεια εγκαταστάτου .

iii Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά των ΗΜ εγκαταστάσεων θα είναι κατάλληλα για
την προβλεπόμενη χρήση και θα έχουν την ανάλογη άδεια - πιστοποίησης τύπου

που απαιτείται
κατά περίπτωση από αρμόδιο όργανο της Ε.Ε.
iv Η συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του εργοταξίου
πραγματοποιείται μόνον από εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο Αδειούχο
Ηλεκτροτεχνίτη (άρθρο 76, 1073/81).
Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής και τροφοδοσίας πρέπει να είναι μεταλλικοί ή

v

πλαστικοί στεγανού τύπου και πρέπει να έχουν δυνατότητα ασφαλίσεως
(κλειδώματος). Οι πίνακες αυτοί γειώνονται καταλλήλως με μόνιμη σταθερή
εγκατάσταση γείωσης. Τα κλειδιά των

πινάκων αυτών φυλάσσονται υπό

υπευθύνου προσώπου. Οι πίνακες αυτοί πρέπει να

φέρουν αυτόματο

προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίαςαντιηλεκτροπληξιακός αυτόματος) η λειτουργία του οποίου ελέγχεται
καθημερινώς (άρθρο 77, 1073/81).
vi Οι φορητές λυχνίες (μπαλαντέζες) πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και
να
τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα, χαμηλής τάσης μέχρι 42 Volt, μέσω ειδικού
μετασχηματισμού (άρθρο 80, 1073/81).
vii Κατά τη χρήση φορητών ηλεκτρικών συσκευών, κινητών προβολέων και
μηχανημάτων που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, τάσεως 220/380 Volt πρέπει
να τηρούνται τα ακόλουθα:


Τα καλώδια τροφοδοσίας να ακολουθούν διαδρομές στις οποίες δεν
δημιουργούνται κίνδυνοι
από συνήθεις διακινήσεις προσωπικού, οχημάτων, υλικών κλπ .



Οι διαδρομές και οι θέσεις των καλωδίων πρέπει να επισημαίνονται.



Κατά την εγκατάσταση καλωδίων τροφοδοσίας επί δαπέδων, τα δάπεδα
πρέπει να είναι ελεύθερα από χαλίκια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα, λάδια,
πετρελαιοειδή κ.α εύφλεκτα υλικά.



Στις θέσεις συνήθους διέλευσης οχημάτων-μηχανημάτων τα διερχόμενα
καλώδια τροφοδοσίας τοποθετούνται εντός ειδικών προστατευτικών δαπέδων
επικαλύψεως.



Οι ρευματολήπτες και ρευματοδότες πρέπει να είναι στεγανού τύπου.



Η όλη εγκατάσταση και τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να περιλαμβάνουν
αγωγό γείωσης (άρθρο 81, 1073/81)

viii

Εργοταξιακοί Πίνακες

Οι πίνακες των εργοταξίων είναι δύο ειδών:
α)Πίνακας τροφοδοσίας

β)Πίνακας διανομής
Ο πίνακας τροφοδοσίας περιέχει τα όργανα για την προστασία των βασικών γραμμών από
υπερφόρτωση και τα περιπλανώμενα ρεύματα. Για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται
αυτόματοι μαγνητοθερμικοί διακόπτες αυτόματοι με όχι πολύ χαμηλό, για να αποφεύγονται
παράκαιρες επεμβάσεις(0,3-0,5Α). Η ονομαστική ένταση πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη.
Ο πίνακας διανομής (Σταθεροί και κινητοί) όπου συνδέονται οι ηλεκτρικές συσκευές εργασίας
όπως (δράπανα,κομπρεσσέρ,κόφτες,ηλεκροκολήσεις κ.λ.π.) θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:


Οι πρίζες θα πρέπει να προστατεύονται από διαφορικές διατάξεις με ονομαστική διαφορά
ρεύματος 30mA ή μετασχηματιστές 220/220ή380/380V.



Οι πρίζες πρέπει να είναι τοποθετημένες στο εσωτερικό ή στα εξωτερικά τοιχώματα των
πινάκων διανομής και θα πρέπει να έχουν ονομαστική ένταση όχι μικρότερη των 16Α και
θα πρέπει να προστατεύονται από υπερφορτώσεις.



Για τις επεκτάσεις των καλωδίων επιτρέπονται πρίζες ενσωματωμένες στο περίβλημα ή
κινητές πρίζες σύμφωνα με τον κανονισμό CEI 23-12(πρίζες CEI 17). Οι πίνακες πρέπει
να κατασκευάζονται με υλικά που μπορούν αντέξουν σε μηχανικές καταπονήσεις, σε
διαβροτικούς παράγοντες και την υγρασία που συνήθως υπάρχουν στο εργοτάξιο. Να
αντέχουν σε μηχανικές κρούσεις που αντιστοιχούν σε επιτάχυνση 500m/sec2 (11msec)
και να αντέχουν σε κρούσεις με ενέργεια 6 joyle (δοκιμή σφύρας).Ο βαθμός προστασίας
του πίνακα με κλειστή πόρτα πρέπει να είναι ΙΡ43 και με ανοιχτή ΙΡ21.



Για πρίζες τοποθετημένες στα εξωτερικά τοιχώματα του πίνακα ή σε μία βάση χωρίς
θυρίδα, δεν πρέπει να έχουν βαθμό ασφαλείας κατώτερο του ΙΡ43, είτε με βύσματα
τοποθετημένα είτε χωρίς.



Οι πίνακες θα πρέπει να μπορούν να σταθούν σε ένα οριζόντιοεπίπεδο. Θα πρέπει
επίσης να είναι εφοδιασμένοι με λαβές για την μετακίνηση.



Οι πίνακες θα πρέπει πάντα να έχουν ταμπέλα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τους
βαθμούς προστασίας, τη φίρμα του εργοστασίου. Τα χαρτιά που θα τους συνοδεύουν θα
αναγράφουν διαστάσεις, βάρος, αντοχή σε βραχυκυκλωμα, συνθήκες λειτουργίας.

7. Χώροι αποθήκευσης υλικών και τρόπος αποκομιδής αχρήστων.
Τα υλικά θα αποθηκεύονται στο ύπαιθρο σε επιλεγμένες θέσεις και τα άχρηστα θα
απομακρύνονται με φορτηγά οχήματα.
Τα άχρηστα αντικείμενα, υπολείμματα υλικών, φθαρμένα υλικά κλπ θα συλλέγονται σε
ενοικιαζόμενο container. Το container θα απομακρύνεται κατά διαστήματα και θα
αντικαθίσταται με άλλο κενό.
8.

Χώροι υγιεινής εστίασης και πρώτων βοηθειών.

Θα δημιουργηθούν στο εργοτάξιο αντίστοιχοι πρόχειροι χώροι, πριν την έναρξη των
εργασιών, καθώς και αποθήκη υλικών και εργαλείων. Στο χώρο αυτό θα υπάρχει φορητό

φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών και ψυγείο.
Σε εμφανή θέση δίπλα στο φορητό φαρμακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση και το
τηλέφωνο του πλησιέστερου φαρμακείου που καλύπτει την περιοχή.
9. Γενικές οδηγίες.
i. Οι εργαζόμενοι και ιδίως οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα ενημερώνονται υπό του
υπευθύνου του εργοταξίου

για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν

στην διάρκεια της εργασίας τους (άρθρο 112, ΠΔ 1073/81)
ii. Οι εργαζόμενοι πρέπει να συνεργάζονται μετά του εργοδότη τους για την
εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας (άρθρο 114 παρ. 1, ΠΔ 1073/81).
iii. Δεν πρέπει να προξενούν βλάβες και να αφαιρούν τις προστατευτικές διατάξεις
ασφαλείας (άρθρο 114 παρ.3, ΠΔ 1073/81).
iv. Πρέπει να εφαρμοστούν ασφαλείς μέθοδοι εργασίας, τόσο για τους ίδιους όσο και για
τους άλλους εργαζόμενους (άρθρο 114 .παρ.5, ΠΔ 1073/81).
v. Η χρήση των μέσων ατομικής προστασίας που προτείνεται είναι υποχρεωτική για όλους
τους εργαζόμενους και η χρήση κράνους για τους επισκέπτες (άρθρο 103 ΠΔ 1073/81 114
τταρ.4, ΠΔ 1073/81).
vi. Η χρήση των ηλεκτρικών εργαλείων καθώς και των ανυψωτικών και άλλων μηχανημάτων
θα γίνεται μόνο από έμπειρο προσωπικό (άρθρο 46, ΠΔ 1073/81).
vii. Οι σκάλες και οι διάδρομοι κυκλοφορίας θα είναι πάντα ελεύθεροι υλικών και εμποδίων
(άρθρο 37, ΠΔ 1073/81).
viii. Σε περίπτωση παγετού ή μεγάλου ψύχους θα διακόπτονται οι εργασίες (άρθρο 21.τταρ,5
ΠΔ 778/80).
ix. Σε περίπτωση καύσωνα θα αποφεύγεται η παρατεταμένη εργασία σε ακάλυπτο χώρο, θα
γίνονται συχνά διαλείμματα, θα χορηγούνται καλύμματα κεφαλής καθώς και άφθονο
δροσερό νερό. Σε περιπτώσεις υπερβολικού καύσωνα θα διακόπτονται οι εργασίες. Κατά
τη διάρκεια της εργασίας, καθώς και στα διαλείμματα, απαγορεύεται η χρήση
οινοπνευματωδών ποτυον από τους εργαζόμενους (άρθρο 101, ΠΔ 1073/81).
x. Καύσιμα υλικά πρέπει να φυλάσσονται σε κλειστά κουτιά σε ασφαλές μέρος (άρθρο 96,
ΠΔ 1073/81).
xi. Υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή σκαλωσιών και προστατευτικών πρέπει
να αποθηκεύονται χωριστά από τα άλλα υλικά (άρθρο 4, παρ.2, ΠΔ 778/80).
xii. Για τη διαρκή επίβλεψη και επιμέλεια της εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων
ασφαλείας πρέπει να παρίσταται, ανελλιπώς καθ' όλη τη διάρκεια της ημερήσιας εργασίας
οι υπόχρεοι από το νόμο εργοδότες ή οι εκπρόσωποι αυτών (άρθρο 111, ΠΔ 1073/81).
xiii. Οι εργολάβοι και υπεργολάβοι οφείλουν διαρκώς να καθοδηγούν τους εργαζόμενους
περί των κατά φάση εργασίας απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας. Μεταξύ των άλλων,

ιδιαίτερα για τους καθαρισμούς αντλιοστασίων, θα υπάρχει επιτόπου ένα ειδικευμένο
άτομο που θα παρακολουθεί την εργασία για κάθε ενδεχόμενο (τραυματισμός κλπ). Πριν
από την είσοδο των εργατών στη δεξαμενή θα προηγείται αερισμός και καθ1 όλη τη
διάρκεια του καθαρισμού. Οι εργάτες θα φοράνε ειδικές στολές και μάσκες, θα
κατεβαίνουν με σκοινί και μετά το πέρας του καθαρισμού θα γίνεται γενική απολύμανση
αυτών.
xiv.

Ο εργοδότης ή ο εκπρόσωπος του υποχρεούται μόλις συμβεί εργατικό ατύχημα,

να μεριμνήσει για την άμεση παροχή Α' Βοηθειών εις τον παθόντα και για τη μεταφορά του
στο πλησιέστερο φαρμακείο ή σταθμό Α' Βοηθειών ή Νοσοκομείο ή Κλινική. Οφείλει επίσης
να ειδοποιεί αμελλητί την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή και να αναγγείλει το ατύχημα εντός
24 ωρών στο οικείο Τμήμα Τεχνικής Επιθεώρησης Εργασίας και να διατηρεί αμετάβλητα τα
στοιχεία που χρησιμεύουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος (άρθρο 115, ΠΔ
1073/81)
xv. Ειδικά για

τις περιπτώσεις ατυχημάτων με ηλεκτρικό ρεύμα, εφόσον διαπιστωθεί

ανυπαρξία καρδιακού τόνου στο θύμα του ατυχήματος :
Α. Πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα ασθενοφόρο το οποίο θα διαθέτει φορητή συσκευή
καρδιακής ανάταξης (defibrillator) με αναφορά ότι πρόκειται για ηλεκτρικό ατύχημα.
B. Το θύμα του ατυχήματος πρέπει να υποβληθεί σε συνεχόμενες καρδιακές μαλάξεις,

συνδυαζόμενες με τεχνητή αναπνοή από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό μέχρι την έλευση
του ασθενοφόρου (για αποφυγή του φαινομένου υποοξυγόνωσης του εγκεφάλου που
συνεπάγεται κατά κανόνα μη ανατάξιμη κατάσταση). Μεγάλη έμφαση θα δίνεται στην
πραγματοποίηση ασκήσεων αναπαράστασης περιστατικών, όπου είναι δυνατό, προκειμένου το
προσωπικό να είναι άρτια εκπαιδευμένο και εξοικειωμένο για την πλήρη εφαρμογή μέτρων.
xvi. Το προσωπικό κάθε συνεργείου πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα
από τον επικεφαλής του υπεργολάβου, μία φορά την εβδομάδα από τον εργολάβο, εφόσον
έχει ειδικές γνώσεις ή από κατάλληλο εκπρόσωπο του.
xvii. Σε κάθε εργοτάξιο τηρείται από τον εργοδότη ή από τον αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο
ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας, της εργασίας στο οποίο αναγράφεται όσα προβλέπονται και
αναφέρονται στις συναφείς διατάξεις και στους κανόνες ασφαλείας.
α) Ο αριθμός της θεωρημένης βεβαίωσης του επιβλέποντος μηχανικού της που αφορά την
καταλληλότητα των εξωτερικών ικριωμάτων και αναφέρεται στην παρ. 2 του Άρθρου 3 του
ΠΔ 778/80 « περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ».
β) Οι κατά την παρ. 4 του Αρθρ. 21 του ΠΔ 1073/81 επιθεωρήσεις προ της επαναλήψεως
εργασιών διακοπεισών λόγω θεομηνίας.
γ) Οι κατά το Αρθρ. 13 του ΠΔ 1073/81 επιθεωρήσεις των πρανών ορυγμάτων και των
αντιστηρίξεώς των.
δ) Η κατά το Αρθρ. 13 του ΠΔ 1073/81 άδεια του επιβλέποντος μηχανικού για την

περίπτωση εγκαταστάσεως, ανυψωτικής μηχανής επί ικριώματος (ως και η εν προκειμένου
ενίσχυσης του).
ε) Οι κατά την παρ. ΙΕ' του Άρθρ.-60 του ΠΔ 1073/81 γενικές επιθεωρήσεις
συρματόσχοινων ως και κατά την παρ. ΙΖ' του ίδιου άρθρου απαιτούμενοι επανέλεγχοι .
στ) Οι κατά

το Αρθρ.-67 του ΠΔ 1073/81 οριζόμενοι έλεγχοι και επανέλεγχοι των

ανυψωτικών μηχανημάτων.
ζ) Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας μετά τη γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας.
xviii.

Κάθε εργαζόμενος ο οποίος ασχολείται στο εργοτάξιο, πρέπει να ειδοποιεί αμέσως τον

εργοδότη
ή τον προϊστάμενο του εργοταξίου για οποιοδήποτε ελάττωμα το οποίο ίσως αντιληφθεί στην
εγκατάσταση ή στις μηχανές ή οποιοδήποτε λάθος ατόμου το οποίο μπορεί να προκαλέσει
ατύχημα.
xix. Κανένας δε μπορεί να παρενοχλεί, να μετατοπίζει, να αφαιρεί, να προκαλεί βλάβες ή να
καταστρέψει τις εγκαταστάσεις κατά τις διατάξεις του ΠΔ 1073/81 ή άλλου κανονισμού, χωρίς
να
λαμβάνει την άδεια του εργοδότη ή του υπεύθυνου προϊσταμένου του εργοταξίου.
xx. Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να προσέρχεται ή να εγκαταλείπει τη θέση του, χωρίς τη
χρησιμοποίηση των μέσων ασφαλούς πρόσβασης ή εξόδου, τα οποία έχουν προβλεφθεί.
xxi. Ο έλεγχος και η επίβλεψη της εφαρμογής τόσο του ΠΔ 1073/81 όσο και του ΠΔ 778/80
ανατίθεται
στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας και της Αστυνομικής Αρχής .
Τα παραπάνω όργανα δικαιούται να διατάσσουν τη διακοπή της εργασίας σε ένα τμήμα ή στο
σύνολο του έργου κατά το διενεργούμενο έλεγχο και στο υπό κατασκευή έργο όταν δεν έχουν
ληφθεί τα απαιτούμενα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας

ΤΜΗΜΑ E’
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Συμπληρωματικά των νομοθετικών διατάξεων στους οποίους γίνεται αναφορά στον πίνακα Γ, καταχωρίζονται
εδώ φωτοαντίγραφα δοκιμασμένων πρακτικών και λύσεων για την βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας των
Εργαζομένων
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