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ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ ( Π.Α..) 

1.  ΓΔΛΗΘΑ 

1.1  ΔΗΓΝΠ ΔΟΓΝ ΘΑΗ ΣΟΖΠΖ ΑΡΝ 

 

Σν παξφλ ηεχρνο ηνπ ρεδίνπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο αθνξά ζην έξγν ΒΔΛΣΙΩΗ- ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΓΗΜ. ΠΑΡΚΟΤ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΟ Γ.Κ. ΠΡΟΟΣΑΝΗ 

1.2  ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 

 
Η παξνχζα πεξηγξαθή αθνξά ηελ βειηίσζε - ζπληήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ δεκνηηθνχ 

πάξθνπ Μ. Αιεμάλδξνπ ζην ΟΣ 23 Γ.Κ. Πξνζνηάλεο. πνην ζπγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη: 
 

Νέα ράξαμε ησλ δηαδξφκσλ απφ Νφην πξνο Βνξά   ζε απφζηαζε 4,00κ. παξάιιεια κε ηελ πθηζηάκελε 

πεξίθξαμε,  απφ ηελ θεληξηθή είζνδν δεμηά θαη απφ ηνλ πξψην θάζεην δηάδξνκν αξηζηεξά θαη πιάηνπο 
2,00κ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν  ζρεδίαζεο  δηαζθαιίδεηαη πεξηζζφηεξνο ειεχζεξνο ρψξνο πξαζίλνπ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξεί λα δηακνξθσζνχλ θαη αξγφηεξα σο ρψξνη θαζηζηηθψλ - μεθνχξαζεο  θαη 
παηρληδηψλ - δξάζεο. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνπο δηαδξφκνπο είλαη έδξαζε κε 

ζηδεξνθαηαζθεπή θαη επηθάιπςε κε μχιν deck (Massaranduba). Ο δηάδξνκνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο 
κε θιίζε ε νπνία ζα μεθηλά απφ ηελ είζνδν έσο ηνλ δεχηεξν θάζεην δηάδξνκν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, θαη ηελ απνξξνή ησλ πδάησλ.  

Γηαηήξεζε ησλ δχν ραξαγκέλσλ δηαδξνκψλ απφ ηελ Αλαηνιή πξνο Γχζε. Δπίζεο ζα δηαηεξεζνχλ νη 
ζθάιεο πξφζβαζεο απφ ηελ Γπηηθή πιεπξά ησλ εηζφδσλ, ελψ απφ ηελ Αλαηνιηθή ζα ππάξρεη 

δηακφξθσζε κε θιίζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Σα πιηθά πνπ πξνβιέπνληαη 
γηα ηνπο δηαδξφκνπο είλαη βάζε θαη ππφβαζε κε ζθχξα, ζθπξφδεκα θαη επίζηξσζε κε βνηζαιφπιαθα 

θαθέ ρξψκαηνο ή ρξψκαηνο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο θαη καξκάξηλεο ρηεληζηέο ή ζθαπηιαξηζηεο θάζεηεο 

θάζεο απφ πιάθεο 40*40 καξκάξνπ  Γξάκαο ή Καβάιαο. Σα ζθαινπάηηα επίζεο πξνβιέπνληαη κε 
παηήκαηα θαη ξχρηηα απφ πιάθεο καξκάξνπ Γξάκαο ή Καβάιαο ζθαπηιαξηζηφ.  

Πξνκήζεηα θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε μχιηλσλ θαη κεηαιιηθψλ πεξγθφισλ  ζε δηάθνξα ζεκεία σο ηα 
ζρέδηα. 

Καηαζθεπή απφ αξγνιηζνδνκή θαζηζηηθψλ ρψξσλ θαη κηθξήο θεξθίδαο σο ηα ζρέδηα.  
Καηαζθεπή ελφο ζηξαηεγηθνχ ππαίζξηνπ ζθαθηνχ κε πιάθεο ξνπζηίθ επη δαπέδνπ ζθπξνδέκαηνο σο ηα 

ζρέδηα. 

Γηακφξθσζε  κε εδαθηθά πιηθά . 
 

 
Με ηελ παξνχζα εξγνιαβία ζα εθηειεζηνχλ νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 

-Υσκαηνπξγηθά- Καζαηξέζεηο (σο ηερληθή πεξηγξαθή) 
-θπξνδέκαηα  (σο ηερληθή πεξηγξαθή) 

-Σνηρνπνηίεο, επηρξίζκαηα (σο ηερληθή πεξηγξαθή) 
-Δπελδχζεηο- Δπηζηξψζεηο- (σο ηερληθή πεξηγξαθή) 



- 2 -                                                     ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  & ΥΓΕΙΑΣ  

 

 

-Καηαζθεπέο μχιηλεο ή κεηαιιηθέο (σο ηερληθή πεξηγξαθή) 

 

1.3  ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 

Σν έξγν ζα θαηαζθεπαζηεί ζην νηθφπεδν ηνπ ΟΣ 23  ηνπ νηθηζκνχ Πξνζνηζάλεο ζην Γήκν Πξνζνηζάλεο, 
ζηνλ Ννκφ Γξάκαο 

1.4  ΘΟΗΝΠ ΡΝ  ΔΟΓΝ 

Κχξηνο ηνπ έξγνπ είλαη ν Γήκνο Πξνζνηζάλεο 

 

1.5  ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΠΛΡΑΘΡΥΛ ΡΝ Π.Α.. 

Καξαθαζίδνπ Μαξία  Πνι/θνο  Μερ/θφο Γνκηθψλ Έξγσλ Σ.Δ., Γήκνο Πξνζνηζάλεο, Νδός Υξ. αθάξε 15  

 

2.  ΘΑΡΑΠΘΔΖ  ΔΟΓΝ 

2.1  ΠΡΑΓΗΑ  ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ    

 
Η  θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη θαηά ηα εμήο ζηάδηα: 

 Πξνεηνηκαζία θαη πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμίνπ.  

 Σνπνγξαθηθέο εξγαζίεο, ραξάμεηο.  
 Δληνπηζκφο ππνγείσλ δηθηχσλ χδξεπζεο- απνρέηεπζεο θαη ΟΣΔ-ΓΔΗ. 

 Δθηέιεζε ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ κε γεληθέο θαη εηδηθέο εθζθαθέο ζεκειιίσλ 
ηερληθψλ έξγσλ ,δηακνξθψζεηο κε επηρψζεηο θαη ηζνπέδψζεηο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, 

θνξηνεθθνξηψζεηο κεηαθνξέο  θαη απφξξηςε πεξηηηψλ πξντφλησλ εθζθαθήο. 
 θαηαζθεπή βάζεο θαη ππφβαζεο κε ζθχξα πιηθά 

 θπξνδέηεζε ζεκειίσλ, κηθξψλ έξγσλ, δηαδξφκσλ, πιαηεηψλ 

 Σνπνζέηεζε βάζεο απν κεηαιιηθή θαηαζθεπή γηα ηελ έδξαζε ηνπ μχιηλνπ δαπέδνπ. 
 Καηαζθεπέο κε αξγνιηζνδνκέο θαζηζηηθψλ ρψξσλ θαη θεξθίδσλ 

 επηζηξψζεηο δαπέδσλ κε βνηζαιφπιαθεο, κάξκαξν, θαη μχιν, επελδχζεηο θιηκάθσλ κε 
κάξκαξν 

 ηνπνζέηεζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ παγθάθηα θαη πέξγθνιεο κεηαιιηθέο θαη μπιηλεο 

2.2  ΡΟΝΞΝΠ  ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ    

 

Πξηλ ηελ έλαξμε νηνλδήπνηε εξγαζηψλ γίλεηαη ε ρσξνζέηεζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη θαηαζθεπάδνληαη φιεο 
νη απαξαίηεηεο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο  θαη  ε  πεξίθξαμε θαη αζθάιηζε ηνπ ρψξνπ ψζηε λα 

κελ είλαη δπλαηή ε είζνδνο ζε απηφ νηνπδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ.  

 
Οη εθζθαθέο γίλνληαη ζηα πξνβιεπφκελα βάζε θαη πιάηε ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. Σα πξντφληα 

εθζθαθήο ζα δηαιέγνληαη θαη ηα κελ θαηάιιεια γηα επαλεπίρσζε ζα ελαπνηίζεληαη ζε ζέζεηο εληφο  ηνπ 
ηδίνπ  γεπέδνπ πνπ ζα εγθξίλεη ε Τπεξεζία, ηα δε αθαηάιιεια ζα απνξξίπηνληαη  ζε ζέζεηοφπσο νξίδεηαη 

απν ηελ Ννκνζεζία.  
 

 H ζθπξνδέηεζε ησλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλνπλ κε ρξήζε μπινηχπνπ θαη αληιίαο 

ζθπξνδέκαηνο, ηξνθνδνηνχκελεο απφ νρήκαηα κεηαθνξάο (βαξέιεο) έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο.  
 

Σα πιηθά θαηαζθεπήο ζα πεξηιακβάλνπλ ιίζνπο, βνηζαιφπιαθεο, κάξκαξν, μχιν, θ.ι.π. γηα επίζηξσζε 
δαπέδσλ, κεηαιιηθή θαηαζθεπή γηα ηελ έδξαζε ηνπ μχιηλνπ παηψκαηνο. 

3.  ΘΗΛΓΛΝΗ  ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΘΑΡΑΠΘΔΖ  ΡΝ ΔΟΓΝ 

3.1  ΘΗΛΓΛΝΗ ΘΑΡΑ ΡΗΠ ΣΥΚΑΡΝΟΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

 

 Καηνιηζζήζεηο 

 Καηαξξεχζεηο 

 Τπνρσξήζεηο πξαλψλ 
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3.2  ΘΗΛΓΛΝΗ ΑΞΝ ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

 

 χγθξνπζε νρεκάησλ 

 χγθξνπζε νρήκαηνο -ζηαζεξνχ εκπνδίνπ 

 Αλαηξνπή νρεκάησλ 

 Αλεμέιεγθηε θίλεζε -Βιάβεο ζπζηεκάησλ 

 πζθεπέο αλχςσζεο 

 Σειερεηξηδφκελα κεραλήκαηα 

 πζθεπέο θνπήο 

 

3.3  ΘΗΛΓΛΝΗ ΞΡΥΠΖΠ ΑΞΝ ΤΝΠ 

 
 Δξγαζία ζε ηθξηψκαηα 

 Κελά δαπέδσλ 

 Πέξαηα δαπέδσλ 

 Καηεδαθίζεηο 

 Αλνίγκαηα 

 

3.4   ΘΗΛΓΛΝΗ ΑΞΝ ΔΘΟΖΜΔΗΠ -ΔΘΡΝΜΔΝΚΔΛΑ ΙΗΘΑ 

 

 Πξνκήζεηα-κεηαθνξά & θχιαμε εθξεθηηθψλ 

 Αλαηηλάμεηο βξάρσλ 

 Φηάιεο νμπγφλνπ 

 Διαηνδνρεία -Τδξαπιηθά ζπζηήκαηα 

 

 

3.5   ΘΗΛΓΛΝΗ ΑΞΝ ΞΡΥΠΔΗΠ -ΚΔΡΑΡΝΞΗΠΔΗΠ ΙΗΘΥΛ 

 
 Καηά ηελ θαηεδάθηζε νηθνδνκηθψλ ζηνηρείσλ 

 Καηά ηε θνξηνεθθφξησζε κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ 

 Καηά ηε ρεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ 

 

 

3.6   KΗΛΓΛOΗ ΑΞΝ ΞΟΘΑΓΗΔΠ 

 

 Καηά ηηο αζθαιηνζηξψζεηο ε ρξήζε πίζζαο 

 Δθξήμεηο απφ θιφγηζηξα θαη νμπγνλνθνιιήζεηο.  

 

3.7   ΘΗΛΓΛΝΗ ΑΞΝ ΖΙΔΘΡΟΝΞΙΖΜΗΑ 

 
 Απφ πξνυπάξρνληα ελαέξηα ή ππφγεηα δίθηπα 

 Απφ ην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο ηνπ έξγνπ 

 Απφ ειεθηξνθίλεηα εξγαιεία 

 

3.8   ΘΗΛΓΛΝΗ ΑΞΝ ΔΓΘΑΚΑΡΑ 

 
 Καηά ηηο εξγαζίεο ζπγθφιιεζεο 

 Καηά ηε ρξήζε αζθάιηνπ -πίζζαο 

 

3.9   ΘΗΛΓΛΝΗ ΑΞΝ ΔΘΘΔΠΖ ΠΔ ΒΙΑΞΡΗΘΝΠ  ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ 

 

 Θφξπβνο -δνλήζεηο 

 θφλε 
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 Τπαίζξηα εξγαζία -θαχζσλαο 

 πγθνιιήζεηο 

 

4.  ΚΔΡΟΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΙΖΤΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΑΞΝΡΟΝΞΖ ΘΗΛΓΛΥΛ 

4.1  ΓΔΛΗΘΑ ΚΔΡΟΑ 

 

Καηά ηηο εθζθαθέο ζα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ (εθζθαθέο κε 
θιίζε ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, απφζεζε πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε 

ηνπ 1.00 κέηξνπ απφ ηα ρείιε εθζθαθψλ, θξάλε, γάληηα θαη κπφηεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο φπνπ απηά 

είλαη απαξαίηεηα). Ο εθζθαθέαο ζα κεηαθεξζεί θαη ζα ζηεξεσζεί ζην πξνο εθζθαθή έδαθνο. Θα ιεθζεί 
κέξηκλα γηα απνκάθξπλζε ηπρφλ παξαθεηκέλσλ θαισδίσλ πςειήο ηάζεο. Θα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ 

ηήξεζε αζθαιψλ απνζηάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ κε ερφλησλ ζρεηηθή εξγαζία, απφ ηνλ ρψξν 
θπθινθνξίαο θαη εξγαζίαο ηνπ εθζθαθέα θαη ησλ θνξηεγψλ. Θα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ απνηξνπή 

θηλδχλνπ θαηνιίζζεζεο θαη απνθνιιήζεσλ ησλ εδαθψλ ηνπ ζθάκκαηνο ησλ ζεκειίσλ κε ηελ πιήξε 
αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ ηνπ ζθάκκαηνο κε ηα θαηάιιεια νηθνδνκηθά πιηθά. 

 

Σα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν ζα έρνπλ θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, ζα 
ειέγρνληαη απφ θαηάιιειν πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 1 073/81 άξζξν 56, 78, 79 θαη ην 

πξνζσπηθφ ρεηξηζκνχ ζα έρεη ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο βάζε ηνπ Π.Γ. 31/90 θαη ηελ απαηηνχκελε 
εηδίθεπζε. 

 

Θα δεκηνπξγεζνχλ αζθαιείο θιίκαθεο γηα ηελ άλνδν θαη θάζνδν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο εθζθαθέο 
ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 1 073/81 άξζξν 43. Σέινο, φιν ην πξνζσπηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε θξάλε, 

γάληηα θαη κπφηεο. 
 

Θα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή εθξήμεσλ, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα εξγάδεηαη ζηηο 
αλαηηλάμεηο θαη ζηηο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο ζα είλαη εηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν, πιήξσο εμνπιηζκέλν θαη 

εθνδηαζκέλν κε θξάλε. 

 
Θα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή πηψζεο πιηθψλ θαη ην πξνζσπηθφ ζα είλαη 

εθνδηαζκέλν κε θξάλε φηαλ εξγάδεηαη ζε επηθίλδπλα ζεκεία ηνπ έξγνπ. 
 

Θα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή εθδήισζεο ππξθαγηάο. 

 
Θα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ειεθηξνπιεμίαο. 

 

4.2  ΞΟΝΠΘΔΡΑ  ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

4.2.1  ΓΗΝΓΝΗ ΞΟΝΠΞΔΙΑΠΖΠ ΠΡΗΠ ΘΔΠΔΗΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ. 

 

Πεξηκεηξηθά ηνπ έξγνπ ππάξρεη άλεζε ρψξνπ θαη ζπλεπψο ε πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο δελ 

παξνπζηάδεη θακία δπζθνιία. 
 

4.2.2  ΓΗΝΓΝΗ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ ΞΔΕΥΛ ΘΑΗ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΠΡΝ  ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ. 

 

Η δηέιεπζε θαη παξακνλή αηφκσλ ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ζηηο ζέζεηο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο 

απαγνξεχεηαη εθηφο απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ  θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 
 

4.2.3  ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΣΟΖΠΡΥΛ. 

 

Θα δεκηνπξγεζεί πιεζίνλ ηνπ έξγνπ (εληφο ηεο πεξίθξαμεο ηνπ εξγνηαμίνπ) απνζεθεπηηθφο ρψξνο γηα 

ηα πιηθά ηνπ έξγνπ. Η απνθνκηδή ησλ αρξήζησλ ζα γίλεηαη κε κεραληθά κέζα.  
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4.2.4  ΠΛΘΖΘΔΠ ΑΞΝΘΝΚΗΓΖΠ ΔΞΗΘΗΛΓΛΥΛ ΙΗΘΥΛ. 

 

Σα πιηθά πνπ ελέρνπλ θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζα πεξηθξάζζνληαη ή ζα θαιχπηνληαη κε 
πξνζηαηεπηηθά παλψ θαη ζα απνκαθξχλνληαη απφ ην εξγνηάμην κε ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ εμαξηεκάησλ 

(γάληηα, κάζθεο θ.ι.π.). 

4.2.5  ΣΥΟΝΗ ΓΗΔΗΛΖΠ,  ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΘΑΗ ΞΟΥΡΥΛ ΒΝΖΘΔΗΥΛ. 

Θα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ δεκηνπξγία πξφρεηξνπ W.C. ζηνλ αθάιππην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 
Σν πξφρεηξν θαγεηφ ζα γίλεηαη ζηηο ζέζεηο ησλ εξγαζηψλ. Σα απνξξίκκαηα θαη ηα ππνιείκκαηα ηξνθψλ 

ζα απνξξίπηνληαη ζηνλ πξνβιεπφκελν θάδν απνξξηκκάησλ, ζα κεηαθέξνληαη ζε πιαζηηθέο ζαθνχιεο 
ζηνλ ρψξν απφζεζεο απνξξηκκάησλ ηεο θνηλφηεηαο. 

 
ην εξγνηάμην ζα δηακνξθσζεί κηθξφ θαξκαθείν κε ηα απαξαίηεηα είδε πξψησλ βνεζεηψλ. ε εκθαλή 

ζέζε δίπια ζην θνξεηφ θαξκαθείν ζα αλαγξάθνληαη ε δηεχζπλζε θαη ην ηειέθσλν ηνπ πιεζηέζηεξνπ 

θαξκαθείνπ, ηνπ αγξνηηθνχ ηαηξείνπ πνπ θαιχπηεη ηελ πεξηνρή θαζψο θαη ηα ηειέθσλα ηνπ Γεληθνχ 
Ννζνθνκείνπ Καβάιαο. Δπίζεο ζα ππάξρεη δηαζέζηκν απηνθίλεην γηα παξνρή βνήζεηαο κεηαθίλεζεο. 

 

4.2.6  ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΔΠ 

 

Θα ππάξρνπλ 2, ηνπιάρηζηνλ, θηλεηά ηειέθσλα, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεί ην θχξην πξνζσπηθφ ηνπ 
αλαδφρνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 

 

5.  ΘΑΛΝΛΔΠ  ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

5.1  ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 

 

Η δηνίθεζε ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεη ηερληθφ πγείαο θαη αζθάιεηαο φινπ ηνπ έξγνπ ζρεηηθά κε ηα κέηξα γηα 

ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, πξνο απνθπγή νπνηνπδήπνηε 
αηπρήκαηνο. Δίλαη δπλαηφλ, απφ ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ, λα νξηζζνχλ θαη βνεζνί ηνπ 

ηερληθνχ πγείαο θαη αζθάιεηαο. 
 

Καζήθνληα θαη επζχλεο ππεπζχλνπ πγείαο θαη αζθάιεηαο 

 Ο ππεχζπλνο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηνπ έξγνπ επζχλεηαη γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ, ζχκθσλα πξνο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ . 

 'Έρεη άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, φπσο Σξνραία- Αζηπλνκία, Πξψηεο Βνήζεηεο, 
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, θνηλσληθνχο θνξείο, θνξείο καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηνπο βηνκεραληθνχο 

ρψξνπο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο εξγαζίεο. 

 Πξφγλσζε θαη ιχζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην έξγν φπσο: αλαζθαιείο ζπλζήθεο ζην 
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηνπηθέο δπζθνιίεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ έξγνπ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 πζθέπηεηαη κε ηνπο κεραληθνχο ηνπ εξγνηαμίνπ πιεξνθνξψληαο ηνπο γηα ην βαζκφ ησλ 
κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ εθαξκφδνληαη. 

 Οξγαλψλεη ειέγρνπο αζθάιεηαο ζην εξγνηάμην, ψζηε λα επηβεβαηψλεηαη ε δηαηήξεζε θαη επηβνιή 
ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο. 

 Δπηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ εμνπιηζκνχ αζθάιεηαο γηα θάζε 

εξγαδφκελν. 
 Διέγρεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ , επηζθέπηεηαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη 

αλαθέξεη ηηο φπνηεο απνθιίζεηο επηζεκαίλνληαη. 
 Δξεπλά ηα αηπρήκαηα θαη δηαηεξεί εκεξνιφγην θαηαγξαθήο ηνπο γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ πξνο απνθπγή άιισλ παξφκνησλ . 

 Αλαθέξεη ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ εξγνηαμίνπ θάζε παξάβαζε θαη ηηο πξνηεηλφκελεο δηνξζσηηθέο 
ελέξγεηεο. 

 Δπηβεβαηψλεη φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνηαμίνπ είλαη ελήκεξν ζρεηηθά κε ηηο πξψηεο βνήζεηεο 
πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη. 
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5.2  ΔΙΔΓΣΝΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΠΠΘΔΤΔΗΠ 

  

Όηαλ πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί κία εξγαζία, ν εξγνηαμηάξρεο ζπγθαιεί ζχζθεςε ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη 
φιν ην θχξην πξνζσπηθφ, ψζηε λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πεξί αζθάιεηαο. Αληηθείκελν 

ηεο ζχζθεςεο ζα είλαη ν ζπληνληζκφο ηνπ θπξίσο πξνζσπηθνχ απφ ηνλ ππεχζπλν αζθάιεηαο θαη πγείαο, 
θαζψο θαη ε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο αλαθνξάο, ε νπνία πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. 

 
Ο ππεχζπλνο αζθάιεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο εηδηθνχο, ζα εθηειεί ειέγρνπο, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε γηα ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο. Αλ ν ππεχζπλνο αζθάιεηαο 
παξαηεξήζεηο νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε, ζα ζπγθιεζεί ζχζθεςε κε ηελ παξνπζία φισλ ησλ κειψλ 

πνπ εκπιέθνληαη. Αληηθείκελν ηεο ζχζθεςεο ζα είλαη ε εμέηαζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο θαη ε απφθαζε 
γηα ηε δηνξζσηηθή ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί. Αθνινχζσο, αλ ν ππεχζπλνο αζθάιεηαο 

βξίζθεη φηη ζηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, πξέπεη 

λα ην αλαθέξεη άκεζα ζηνλ εξγνηαμηάξρε. 
 

5.3  ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ 

Όηαλ δηαπηζηψλεηαη θάπνηα κε ζπκκφξθσζε σο πξνο ηελ αζθάιεηα, ν ππεχζπλνο αζθάιεηαο ζπληάζζεη 

θαη ππνγξάθεη κία αλαθνξά παξάβαζεο θαλφλσλ αζθάιεηαο, φπνπ πεξηγξάθεηαη ε δηαπηζησκέλε 

θαηάζηαζε θαη δίλνληαη νη απαηηνχκελεο εληνιέο νη ζρεηηθέο κε ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα 
εθηειεζηνχλ. Η αλαθνξά δίδεηαη ζηνλ άκεζα ππεχζπλν ηεο ζέζεσο εξγαζίαο θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

ππεχζπλν ηνπ εξγνηαμίνπ. 
  

Ο παξαιήπηεο ηεο πξναλαθεξφκελεο αλαθνξάο πξέπεη λα πινπνηήζεη ακέζσο ηηο ππνδεηθλπφκελεο 
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Αθνινχζσο ν ππεχζπλνο αζθάιεηαο επηζεσξεί θαη επηβεβαηψλεη φηη έρεη γίλεη ε 

δηνξζσηηθή ελέξγεηα. Θα θαηαγξαθεί ηφηε ζηελ αλαθνξά ε εκεξνκελία ηεο ελέξγεηαο. 

  
Αλ ζπκβνχλ αηπρήκαηα, πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ακέζσο ζηνλ ππεχζπλν αζθάιεηαο. Η θνηλνπνίεζε 

πξέπεη λα γίλεη ηελ ίδηα κέξα πνπ ζπλέβε ην αηχρεκα, ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο έξεπλεο. Ο 
ππεχζπλνο αζθάιεηαο ζπκπιεξψλεη ην έληππν αλαθνξάο αηπρήκαηνο θαη ζπγρξφλσο δηελεξγεί έξεπλα 

γηα ηα αίηηα θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ απνθπγή ζην κέιινλ παξφκνησλ αηπρεκάησλ . 

Όια ηα έγγξαθα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα αζθάιεηαο πξέπεη λα αξρεηνζεηνχληαη,  φια ηα αηπρήκαηα πξέπεη 
λα εμεηάδνληαη θαη λα αλαιχνληαη θαη ε αλαθνξά πξέπεη λα  ππνβάιιεηαη ζηνλ εξγνηαμηάξρε πξνο 

έιεγρν θαη ελεκέξσζε. 
 

5.4  ΔΘΛΔΠ ΘΑΗ ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΡΥΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ 

Όινη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ θαζηεξψλνληαη ζην 
εξγνηάμην, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη νη ίδηνη θαη ηξίηα κέξε. 

 
Σα κέηξα αζθάιεηαο είλαη ηα αθφινπζα : 

 Υξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ αζθάιεηαο θαη άιισλ πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ πνπ παξέρνληαη. 
 Άκεζε αλαθνξά ζηνλ ππεχζπλν αζθάιεηαο γηα έιιεηςε εμνπιηζκνχ αζθάιεηαο θαη επηθίλδπλεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ αζθάιεηαο θαη ησλ 
πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ ρσξίο ηε ζρεηηθή έγθξηζε. 
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