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ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ( Φ.Α.Τ.) 

1.  ΓΔΝΙΚΑ 

 

1.1  ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΑΤΣΟΤ 

Σν παξόλ ηεύρνο ηνπ ρεδίνπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο αθνξά ζην έξγν  

«ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΣΙΡΙΩΝ Σ.Κ. ΓΗΜΟΤ ΠΡΟΟΣΑΝΗ ΑΣΑ 2018» 

 
1.2  ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Γεκνηηθό ρνιείν Καιή Βξύζεο.  

Νεθξνηαθεία Αλζνρσξίνπ. 

Κνηλνηηθό θαηάζηεκα Αξγπξνύπνιεο  

Αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ Πεξηρώξαο   

Σνπηθή Κνηλόηεηα Κνθθηλνγείσλ  

Σνπηθή Κνηλόηεηα Μηθξόπνιεο 

Γεκνηηθό θαηάζηεκα Πξνζνηζάλεο    

 

1.3  ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ  ΔΡΓΟΤ 

Κύξηνο ηνπ έξγνπ είλαη ν Γήκνο Πξνζνηζάλεο 

 
1.5  ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΝΣΑΚΣΧΝ ΣΟΤ Φ.Α.Τ. 

αιπηγθηίδεο Παλαγηώηεο  Πνι/θνο  Μερ/θόο Γνκηθώλ Έξγσλ Σ.Δ., Γήκνο Πξνζνηζάλεο, 

Οδός Υξ. αθάξε 15  

 

 

1.6  ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΔΤΘΤΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ/ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Φ.Α.Τ. 

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαη κεηά ηελ δηνηθεηηθή παξαιαβή απηνύ, ν ρξήζηεο ηνπ έξγνπ. 

 

 

2. ΜΗΣΡΧΟ ΔΡΓΟΤ 

 

2.1  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 
Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε ζπληήξεζε Γεκνηηθώλ  θηηξίσλ ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ 

Πξνζνηζάλεο. πγθεθξηκέλα πξνβιέπνληαη λα γίλνπλ νη ζπληεξήζεηο ζηα παξαθάησ 

Γεκνηηθά θηίξηα : 
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την Σοπική Κοινότητα Καλή Βρύσης. Γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ   

πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο:  

 

 Απνμήισζε μύιηλσλ δαπέδσλ κεηά ηνπ αληηζηνίρνπ ςεπδνδαπέδνπ ή ζθειεηνύ ηεγίδσλ 

(δηαδνθίδσλ), ζε νπνηαδήπνηε ζέζε, εκβαδνύ 48,00η.κ..  

 Καηαζθεπή ζηξώζεσλ από ζξαπζηά πιηθά πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ εληόο ηεο θάηνςεο 

ηνπ θηηξίνπ κε ή ρσξίο κεραληθά κέζα, ε δηάζηξσζε ζε πάρε έσο 30 cm, ε δηαβξνρή 

θαη ε ζπκπύθλσζε κε νδνζηξσηήξεο θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ή δνλεηηθέο πιάθεο, 

ζπλνιηθήο πνζόηεηαο 20,00θ.κ. 

 Τνπνζέηεζε κόλσζεο πεξηκεηξηθά ηνπ δαπέδνπ πνζόηεηαο 1,00θ.κ. 

 Τνπνζέηεζε Ξπιόηππσλ ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ (πιαθώλ, δνθώλ, ζηύισλ, 

πεδίισλ) εκβαδνύ 48,00η.κ. ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 01-04-00-00 

''Καινύπηα θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα (ηύπνη)''. 

 Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο, 

κνξθήο δηαηνκώλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη 

δηακόξθσζεο ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε 

νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνύ. Η 

ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνύ ζα γίλεη κόλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηύπνπ θαη 

ππνινγίδεηαη ζηα 500,00kg 

 Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο πνηόηεηαο C20/25 κε 

ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνύ θαη ηελ ζπκπύθλσζε απηνύ επί ησλ 

θαινππηώλ ή/θαη ινηπώλ επηθαλεηώλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε 

ηνπ έξγνπ, πνζόηεηαο 10,00θ.κ. 

 

την Σοπική Κοινότητα Ανθοτωρίοσ πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 

 Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ, πνζόηεηαο 2,8 θ.κ.  

 Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο πνηόηεηαο C16/20 κε 

ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνύ θαη ηελ ζπκπύθλσζε απηνύ επί ησλ 

θαινππηώλ ή/θαη ινηπώλ επηθαλεηώλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε 

ηνπ έξγνπ, πνζόηεηαο 4,00θ.κ. 

 Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο, 

κνξθήο δηαηνκώλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη 

δηακόξθσζεο ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε 

νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνύ. Η 

ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνύ ζα γίλεη κόλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηύπνπ θαη 

ππνινγίδεηαη ζηα 71,10kg 

 Καηαζθεπή Ξύιηλσλ Υπνζηέγσλ πεξηκεηξηθά ηνπ Νανύ. Δκβαδνύ πεξίπνπ 35,00η.κ. 

 Δπηζηέγαζε Υπνζηέγσλ κε θεξακίδηα νιιαλδηθνύ ηύπνπ εκβαδνύ 35,00η.κ.  

 

την Σοπική Κοινότητα Αργσρούπολης   πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 

 Απνμήισζε μύιηλσλ ή ζηδεξώλ θνπθσκάησλ 3,00η.κ. (Δμώπνξηα ζην Κνηλνηηθό 

Καηάζηεκα). 

 Τνπνζέηεζε Θύξαο αινπκηλίνπ (εμώπνξηαο) εκβαδνύ 3,00η.κ. ρσξίο παινζηάζην 

ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο.  

 Καηαζθεπή ρσξίζκαηνο κε δηπιή γπςνζαλίδα κε ελδηάκεζε ερνκόλσζε πάρνπο 5cm 

θαη εκβαδνύ 12,00η.κ.  

 Τνπνζέηεζε ζύξαο μύιηλεο κε θάζα δξνκηθή πιάηνπο έσο 13cm  εκβαδνύ 2,10η.κ. 

 Σπληήξεζε ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνύ θαισδίσλ 3*1,5mm²  θαη 3*2.5 

mm²  
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την Σοπική Κοινότητα Περιτώρας   πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 

 Τνπνζέηεζε αθξπιηθνύ ζηξώκαηνο (αζηάξη) ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηεο ηνηρνπνηίαο ηεο 

αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηεο Πεξηρώξαο. Η ηνπνζέηεζε ζα γίλεη αθνύ έρεη 

πξνεγεζεί ην ηξίςηκν ησλ επηθαλεηώλ θαη ε απνκάθξπλζε θάζε θζαξηνύ πιηθνύ πάλσ 

ζε απηέο. (198,00η.κ.)  

 Τνπνζέηεζε έγρξσκνπ επηρξίζκαηνο κε έηνηκν θνλίακα εκβαδνύ 198,00η.κ. 

 Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ, πνζόηεηαο 1.00 θ.κ.  

 Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο πνηόηεηαο C16/20 κε ή 

ρσξίο ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνύ θαη ηελ ζπκπύθλσζε απηνύ επί 

ησλ θαινππηώλ ή/θαη ινηπώλ επηθαλεηώλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ζύκθσλα κε ηελ 

κειέηε ηνπ έξγνπ, πνζόηεηαο 1,00θ.κ. 

 

την Σοπική Κοινότητα Κοκκινογείων   πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 

 Σπληήξεζε ηξηώλ (3) μύιηλσλ ζηάζεσλ ιεσθνξείνπ όπνπ ζα πξέπεη λα απνμεισζνύλ 

ηα ζάπηα θαη επηθίλδπλα ζηνηρεία, λα αληηθαηαζηαζνύλ (4,60 η.κ.), λα γίλεη ε αλαγθαία 

θαη απαξαίηεηε ελίζρπζε ηνπο (0,2 θ.κ.) θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ζπληεξεζνύλ κε 

βεξληθόρξσκα αλάινγνπ ρξώκαηνο (20,00η.κ.) .     

 

την Σοπική Κοινότητα Μικροπόλεως   πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 

 Φσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη εμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ 

πνζόηεηαο 3,40θ.κ. 

 Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ (θαινύπηα) εκβαδνύ 28,80 η.κ.  

 Σίδεξνο νπιηζκόο ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο Β500C  πνζόηεηαο 850,00 Kg  

 Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο πνηόηεηαο C20/25 κε 

ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνύ θαη ηελ ζπκπύθλσζε απηνύ επί ησλ 

θαινππηώλ ή/θαη ινηπώλ επηθαλεηώλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε 

ηνπ έξγνπ, πνζόηεηαο 6,50θ.κ. 

 

 

το Γημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης   πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 

 Απνμήισζε μύιηλσλ ε ζηδεξώλ θνπθσκάησλ 72,00η.κ. ζην Ιζόγεην Καηάζηεκα. 

 Τνπνζέηεζε εμσηεξηθώλ θνπθσκάησλ από αινπκίλην κε ζεξκνδηαθνπή ρξώκαηνο 

απνκίκεζε μύινπ,  κε ηα ησλ ελεξγεηαθώλ ηξηπιώλ παινπηλάθσλ ηνπο  θαη ησλ  ζηηώλ 

ηνπο, σο ηνλ πίλαθα θνπθσκάησλ θαη ηα επηζπλαπηόκελα ζρέδηα ηεο  ελεξγεηαθήο 

κειέηεο. 

Απνκάθξπλζε όισλ ησλ άρξεζησλ πιηθώλ ζύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία 

 

2.2 ΥΔΓΙΑ «ΟΠΧ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑΝ» 

Θα επηζπλαθζνύλ ζε παξάξηεκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ όπσο νξίδεηαη θαη ζηελ 

εηδηθή θαη γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ ηνπ έξγνπ. 

 

3. ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

Αλαθέξνληαη ηπρόλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε 

θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζύλνληαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο 

θαη ηνπο ζπληεξεηέο/επηζθεπαζηέο ηνπ. 

Οη επηζεκάλζεηο αθνξνύλ θαηεμνρήλ ζηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

 

1. Θέζεης δηθηύωλ 

Ύδξεπζεο 

Ηιεθηξνδόηεζεο (πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο) 

Ππξόζβεζεο 

Λνηπώλ δηθηύσλ εληόο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ (κε νξαηώλ) 
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Λνηπώλ δηθηύσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ή κε 

νπνηνλδήπνηε ηξόπν έρνπλ γίλεη γλσζηά θαη εθηηκάηαη όηη ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε 

θαηά ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο. 

 

2. εκεία ηωλ θεληρηθώλ δηαθοπηώλ 

Γηα ηε γεληθή δηαθνπή ησλ δηαθόξσλ παξνρώλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ 1. 

 

3. Θέζεης σιηθώλ ποσ σπό ορηζκέλες ζσλζήθες ελδέτεηαη λα προθαιέζοσλ θίλδσλο 

 

4. Άιιες δώλες θηλδύλοσ 

 

5. Καζορηζκός ζσζηεκάηωλ ποσ πρέπεη λα βρίζθοληαη ζε ζσλετή ιεηηοσργία 

(γηα ιόγνπο π.ρ. εμαεξηζκνύ, απαγσγήο βιαπηηθώλ παξαγόλησλ, απνκάθξπλζεο πδάησλ 

θ.ιπ.) 

 

4. ΥΡΗΙΜΔ ΟΓΗΓΙΔ 

(Καηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξόιεςε θαη απνθπγή θηλδύλσλ θαηά ηηο 

ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ, επηζθεπήο θ.ιπ. - θαζ' όιε 

ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηώλ). 

 

4.1  ΠΡΧΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ 

 Ο ηερληθόο αζθάιεηαο θαη πγείαο θξνληίδεη γηα ηελ εθπαίδεπζε δύν ηνπιάρηζηνλ 

εξγνδεγώλ ζε ζέκαηα πξώησλ βνεζεηώλ, ώζηε λα παξέρνληαη πξώηεο βνήζεηεο ζύκθσλα 

κε ηνπο θαλνληζκνύο. 

  

Θα ππάξρνπλ θαξκαθεία κε επαξθή εθόδηα πξώησλ βνεζεηώλ, γηα ηελ πεξίπησζε 

κηθξναηπρεκάησλ ζην εξγνηάμην. 

  

Αλ έλαο εξγαδόκελνο ηξαπκαηηζηεί ή πξνθύςεη άιιν ζνβαξό πξόβιεκα πγείαο, πξέπεη λα 

θιεζεί θαηάιιειε βνήζεηα κε ηειέθσλν ή άιιν ηξόπν. Αλ δηαπηζησζεί όηη ε αηηία ηνπ 

αηπρήκαηνο είλαη ειεθηξνπιεμία ή θσηηά, ν ζρεηηθόο θίλδπλνο ζα απνκαθξπλζεί πξηλ ηε 

παξνρή βνήζεηαο ζην ζύκα.  

 

Γηαπηζηώλεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ ζύκαηνο σο πξνο ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Πξέπεη λα απνθεύγεηαη 

όζν ην δπλαηόλ ε κεηαθίλεζή ηνπ εθηόο αλ πξέπεη λα απνκαθξπλζεί από θάπνην θίλδπλν. Ο 

παζώλ δηαηεξείηαη δεζηόο θαη ζηεγλόο θαη λα ειεγρζεί ν ζθπγκόο ηνπ. Αλ δηαπηζησζεί όηη ην 

ζύκα αλαπλέεη κε δπζθνιία, πξέπεη λα εθαξκνζζεί πίεζε ζηελ πιεγή. Αλ ε αηκνξξαγία είλαη 

από πόδη ή ρέξη, πξέπεη ην άθξν λα βξίζθεηαη ζε ύςνο γηα  λα κεησζεί ε αηκνξξαγία. 

 

4.2  ΠΙΝΑΚΙΓΔ ΚΑΙ ΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 

 Σα θαηάιιεια πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα θαη αθίζεο ηνπνζεηνύληαη ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο. Οη 

εξγαδόκελνη ζα ελεκεξώλνληαη κέζσ απηώλ ησλ ζεκάησλ θαη αθηζώλ, γηα ηνπο θηλδύλνπο 

πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία ηνπο. Οη αθίζεο αζθάιεηαο ζα είλαη ζε κνξθή ζθίηζσλ, ζύκθσλα 

κε ηνπο θαλνληζκνύο αζθάιεηαο. 

 

4.3  ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

Ο πξνζσπηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θάζε εξγαδόκελνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηνπ ηύπνπ 

θαη ζε θαηάζηαζε ηέηνηα, ώζηε λα κελ ηνλ εθζέηεη ζε θηλδύλνπο. 

 

Όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο επαθήο κε θηλνύκελα κέξε κεραλεκάησλ ή κε ελεξγνπνηεκέλν 

εμνπιηζκό, ή όπνπ ε δηαδηθαζία εξγαζίαο είλαη ηέηνηα πνπ ππάξρεη παξόκνηνο θίλδπλνο: 

 Σα ξνύρα  ησλ εξγαδνκέλσλ ζα εθαξκόδνπλ ζην ζώκα 

 Γελ ζα  θνξηνύληαη θνιηέ, βξαρηόιηα, ξνιόγηα ρεηξόο, δαρηπιίδηα ή παξόκνηα 

αληηθείκελα  

 Σα καιιηά θεθαιήο θαη πξνζώπνπ ζα πεξηνξίδνληαη ή ζα έρνπλ ηέηνην κήθνο ώζηε λα 

απνθεύγεηαη ε πεξίπησζε λα πηαζηνύλ ζηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 

 Οη εξγαδόκελνη πνπ ρεηξίδνληαη κεραλήκαηα θάησ από ζπλζήθεο όπνπ ππάξρεη 

θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνύ ησλ πνδηώλ, ζα θνξνύλ πξνζηαηεπηηθά ππνδήκαηα. 

 Οη εξγαδόκελνη πνπ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν θηλνύκελσλ νρεκάησλ ζα θέξνπλ 

επδηάθξηηε έλδπζε ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 
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 Όινη νη εξγαδόκελνη ζα θέξνπλ ππνδήκαηα θαηάιιεια γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. Η 

ζόια θαη ηα ηαθνύληα ησλ παπνπηζηώλ ζα είλαη από θαηάιιειν πιηθό, ώζηε λα  

απνθεύγεηαη ν θίλδπλνο νιίζζεζεο. Τπνδήκαηα πνπ έρνπλ θηάζεη ζε ζεκείν θζνξάο 

ηέηνην πνπ δελ παξέρνπλ ηελ απαηηνύκελε πξνζηαζία, δελ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη. 

 Όινη νη εξγαδόκελνη ζα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθά θξάλε ζε όινπο ηνπο ρώξνπο όπνπ 

είλαη ελδερόκελνο ν θίλδπλνο πηώζεο ή εθηόμεπζεο αληηθεηκέλσλ . 

 Όηαλ νη εξγαδόκελνη εξγάδνληαη ζε πςειά ζεκεία πξέπεη λα εθνδηάδνληαη θαη λα 

ρξεζηκνπνηνύλ δώλεο αζθαιείαο ή άιιεο ζπζθεπέο πξνζηαζίαο από πηώζε. 

 Όηαλ νη εξγαδόκελνη είλαη εθηεζεηκέλνη ζε θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο, ζα θέξνπλ κε 

αγώγηκν πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό ζην θεθάιη, πνπ ζα έρεη ηελ θαηάιιειε 

αληίζηαζε γηα ηελ ππάξρνπζα ηάζε. 

 Όπνπ νη εξγαδόκελνη εθηίζεληαη ζε δπλαηνύο αλέκνπο ή άιιεο ζπλζήθεο πνπ ίζσο 

επηθέξνπλ ηελ απώιεηα ηνπ εμνπιηζκνύ απηνύ, ζα δέλεηαη κε ηξόπν ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξόηεηά ηνπ. 

 Όια ηα άηνκα πνπ ρεηξίδνληαη πιηθά πνπ ελδερνκέλσο ηξαπκαηίζνπλ ή εξεζίζνπλ ηα 

ρέξηα, ζα θέξνπλ πξνζσπηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό, θαηάιιειν γηα ηελ απνθπγή 

ηέηνησλ ηξαπκαηηζκώλ. 

 Δίλαη ππνρξεσηηθά γηα θάζε εξγαδόκελν πνπ ρεηξίδεηαη ή εθηίζεηαη ζε πιηθό ην νπνίν 

ελδερνκέλσο λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκό ή εξεζηζκό ησλ καηηώλ ε ρξήζε 

θαηαιιήισλ γπαιηώλ, πξνζηαηεπηηθώλ θαιπκκάησλ πξνζώπνπ ή άιινπ ηέηνηνπ 

είδνπο πξνζηαζία γηα ηα κάηηα, θαηάιιεια γηα ηελ εξγαζία πνπ εθηειείηαη.  

 Ο πξνζσπηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο ζα δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε από 

άπνςε πγηεηλήο θαη ιεηηνπξγίαο. 

 

4.4  ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ 

Ο εμνπιηζκόο ππξόζβεζεο ζα ζπληεξείηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηεο 

αξκόδηαο αξρήο. 

 

4.5  ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

Σα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκόο ζα θέξνπλ θαηάιιειε πξνζηαζία ώζηε λα απνθεύγεηαη ε 

επαθή ησλ εξγαδνκέλσλ κε θηλνύκελα ηκήκαηα απηώλ θαη λα παξεκπνδίδεηαη ε πξόζβαζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ρώξνπο ιεηηνπξγίαο πνπ ζεσξνύληαη επηθίλδπλνη. 

  

Σα πξνζηαηεπηηθά κέζα ζα είλαη ζρεδηαζκέλα, θαηαζθεπαζκέλα, εγθαηεζηεκέλα θαη 

ζπληεξεκέλα ώζηε λα είλαη ηθαλά λα εθηεινύλ απνδνηηθά ηηο ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο 

πξννξίδνληαη  

  

Οη πεξηζηξεθόκελνη άμνλεο, ζύλδεζκνη θαη δαθηύιηνη, βίδεο θαη θνριίεο, ζα πξνζηαηεύνληαη 

όπνπ είλαη ελδερόκελε ε επαθή κε εξγαδνκέλνπο. 

  

Όινη νη ηξνρνί ιείαλζεο ζα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα επαξθνύο αληνρή. 

  

ε εξγαζίεο ηξνρίζκαηνο - κνληαξίζκαηνο ζσιήλσλ επηβάιιεηαη ε ρξήζε εηδηθώλ γαληηώλ 

θαη κάζθαο.   

 

Η ζπληήξεζε κεραληζκνύ ή εμνπιηζκνύ ζε θίλεζε απαγνξεύεηαη όηαλ ε επαθή κε ηα 

θηλνύκελα κέξε κπνξεί λα ηξαπκαηίζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

  

Οη κεηαθεξόκελεο θιίκαθεο ζα επηζεσξνύληαη πξηλ ηε ρξήζε θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη 

θιίκαθεο κε ραιαξά ή ζπαζκέλα ζθαινπάηηα ή άιιεο επηθίλδπλεο αηέιεηεο. 

 

4.6  ΙΚΡΙΧΜΑΣΑ  

Οη ζαλίδεο ησλ ζθαινπαηηώλ ζα επηζεσξνύληαη θαη ζα δνθηκάδνληαη πξηλ από θάζε 

εγθαηάζηαζε. Γελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζθαισζηά πνπ έρεη ππνζηεί δεκηέο κέρξηο όηνπ 

επηζθεπαζζεί θαη εληζρπζεί. Οη θάζεηεο βάζεηο ησλ ζθαισζηώλ ζα βξίζθνληαη ζε ζηαζεξή 

βάζε. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε θνπηηώλ, ηνύβισλ, ηζηκεληόιηζσλ ή άιισλ αζηαζώλ 

αληηθεηκέλσλ γηα ην ζθνπό απηό.  

 

Πξηλ ηε ζπλαξκνιόγεζε ζην εξγνηάμην, θάζε ηκήκα ηεο πξνθαηαζθεπαζκέλεο ζθαισζηάο 

ζα επηζεσξείηαη γηα ηπρόλ ειαηηώκαηα θαη ηα ειαηησκαηηθά ηκήκαηα δελ ζα 

ρξεζηκνπνηνύληαη. Οη ζθαισζηέο ζα αλεγείξνληαη θαη ζα απνζπλαξκνινγνύληαη από 



- 6 -                                         ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ  

 

 

αξκόδηνπο εξγαδνκέλνπο ή ππό ηελ επίβιεςή ηνπο. Μεηά ηε ζπλαξκνιόγεζή ηεο θαη πξηλ ηε 

ρξήζε ηεο, ε ζθαισζηά ζα επηζεσξείηαη από κεραληθό αζθαιείαο ή άηνκν πνπ νξίδεηαη από 

απηόλ. 

 

Οη ζθαισζηέο ύςνπο 3 κέηξσλ ή πεξηζζόηεξν πάλσ από ην έδαθνο ζα είλαη εθνδηαζκέλεο 

κε θηγθιηδώκαηα αζθαιείαο ζηηο αλνηθηέο πιεπξέο ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

Θα εγθαζίζηαληαη πξνζηαηεπηηθά γείζα ζηηο αλνηθηέο πιεπξέο ησλ ζθαισζηώλ πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεύγεηαη ε πηώζε εξγαιείσλ, πιηθώλ ή ηνπ εμνπιηζκνύ.  

 

Όπνπ απαζρνινύληαη εξγαδόκελνη ζε πιαηθόξκεο ή εξγάδνληαη ζε ύςνο όπνπ ην ύςνο ηνπ 

θηγθιηδώκαηνο ή ηνπ ηνίρνπ έρεη κεησζεί, ζα εγθαηαζηαζνύλ πξόζζεηα θηγθιηδώκαηα ή ζα 

θνξηνύληαη δώλεο αζθαιείαο.  

 

Όιεο νη δώλεο αζθαιείαο ζα έρνπλ πηζηνπνηεηηθά όπσο απαηηείηαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

Αζθαιή κέζα πξόζβαζεο ζα παξέρνληαη ζε όια ηα επίπεδα ηεο ζθαισζηάο. 

 

ηε ζθαισζηά ζα ππάξρεη πάληα κόλν ην πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηε ζηηγκή εθείλε θαη 

πνηέ δελ ζα ππεξθνξηώλεηαη 

 

4.7  ΚΙΝΗΣΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ  

Ο θηλεηόο εμνπιηζκόο ζα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε αζθαινύο ιεηηνπξγίαο. Η ιεηηνπξγία, 

επηζεώξεζε, επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη ηξνπνπνίεζε ζα εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

πληήξεζε θαη επηζθεπή θηλεηνύ εμνπιηζκνύ ζα γίλεηαη κόλν όηαλ ν εμνπιηζκόο δελ είλαη 

ζε ιεηηνπξγία, εθηόο όπνπ ε ζπλερήο ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 

δηαδηθαζία ζπληήξεζεο θαη αθνύ παξέρνληαη αζθαιή κέζα γη' απηό. 

 

Ο θηλεηόο εμνπιηζκόο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε: 

Δπδηάθξηην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα. 

Σξόπν θσηηζκνύ ηεο δηαδξνκήο πνπ δηαλύεη, κπξνζηά θαη πίζσ, όηαλ ιεηηνπξγεί θαηά ηηο 

πεξηόδνπο αλεπαξθνύο θσηηζκνύ θαη δπζκελώλ αηκνζθαηξηθώλ ζπλζεθώλ . 

Πξόζζεηα θώηα όπνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ επαξθή θσηηζκό ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο γύξσ 

από ηνλ εηδηθό εμνπιηζκό. 

Έλαλ Καζξέπηε ή Kαζξέπηεο, παξέρνληαο ζηνλ ρεηξηζηή κε παξαπνηεκέλε ζέα πίζσ από ην 

όρεκα ή ζύκπιεγκα νρεκάησλ. 

  

Σν δάπεδν ηνπ θηλεηνύ εμνπιηζκνύ ζα δηαηεξείηαη ειεύζεξν από πιηθά, εξγαιεία ή 

αληηθείκελα ηα νπνία: 

-απνηεινύλ θίλδπλν γηα πηώζε 

-παξεκπνδίδνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο 

-απνηεινύλ θίλδπλν γηα ην ρεηξηζηή ή άιινπο επηβάηεο ζηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 

  

Καλέλαο εξγαδόκελνο δελ ζα επηβηβάδεηαη, νύηε ζα εγθαηαιείπεη όρεκα, ελόζσ απηό 

βξίζθεηαη ζε θίλεζε, εθηόο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

Καλέλαο εξγαδόκελνο δελ ζα ρεηξίδεηαη θηλεηό εμνπιηζκό, εθηόο εάλ ν ρεηξηζηήο: 

-είλαη θάηνρνο άδεηαο νδήγεζεο θαηάιιειεο θαηεγνξίαο όπνπ απηό απαηηείηαη από 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 

-γλσξίδεη ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο πνπ αθνξνύλ ην όρεκα θαη έρεη εηδηθεπηεί λα ρεηξίδεηαη 

ηνλ εμνπιηζκό. 

  

Όηαλ ν ρεηξηζηήο έρεη εύινγν ιόγν λα πηζηεύεη όηη ν εμνπιηζκόο ή ην θνξηίν είλαη 

επηθίλδπλν, πξέπεη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα. 

 

4.8  ΑΝΤΦΧΣΙΚΑ ΜΔΑ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ 

4.8.1  ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Οη εξγνδόηεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ έλα θαιά ζρεδηαζκέλν πξόγξακκα αζθάιεηαο πνπ λα 

εμαζθαιίδεη όηη όια ηα αλπςσηηθά κέζα θαη κεραληζκνί επηιέγνληαη, εγθαζίζηαληαη, 

εμεηάδνληαη, δνθηκάδνληαη, ζπληεξνύληαη, ιεηηνπξγνύλ θαη απνζπλαξκνινγνύληαη: 

-κε ζθνπό ηελ απνθπγή πηζαλνύ αηπρήκαηνο 
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-ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εζληθώλ λόκσλ, θαλνληζκώλ θαη πξνδηαγξαθώλ . 

  

Κάζε αλπςσηηθό κέζν καδί κε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ, πξνζαξηήζεηο, αγθπξώζεηο θαη 

ππνζηεξίγκαηα ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη ζσζηά, λα είλαη από 

ζηαζεξό πιηθό θαη λα έρεη επαξθή αληνρή γηα ην ζθνπό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

  

Κάζε αλπςσηηθό κέζν θαη κεραληζκόο όηαλ αγνξάδεηαη ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από 

νδεγίεο ρξήζεο θαη πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ από αξκόδην πξόζσπν ή εγγύεζε ζπκθσλίαο κε 

ηνπο εζληθνύο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ: 

-ην κέγηζην θνξηίν αζθαινύο εξγαζίαο 

-ηα αζθαιή θνξηία εξγαζίαο γηα δηάθνξεο αθηίλεο, εάλ ε αλπςσηηθή κεραλή έρεη 

κεηαβιεηή αθηίλα. 

-ηηο ζπλζήθεο ρξήζεο, ζηηο νπνίεο ην κέγηζην ή δηάθνξα θνξηία αζθαινύο εξγαζίαο 

κπνξνύλ λα κεηαθηλνύληαη. 

 

Κάζε αλπςσηηθό κέζν θαη κεραληζκόο πνπ έρεη έλα κνλαδηθό θνξηίν αζθαινύο εξγαζίαο 

πξέπεη λα ην αλαγξάθεη θαζαξά ζε εκθαλέο ζεκείν ζύκθσλα κε ηνπο εζληθνύο λόκνπο θαη 

θαλνληζκνύο. 

  

Κάζε αλπςσηηθό κέζν θαη κεραληζκόο πνπ έρεη κεηαβιεηό αζθαιέο θνξηίν εξγαζίαο πξέπεη 

λα εθνδηάδεηαη κε δείθηε θνξηίνπ θαη άιια κέζα, πνπ λα δείρλνπλ θαζαξά ζηνλ ρεηξηζηή 

θάζε κέγηζην αζθαιέο θνξηίν εξγαζίαο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ απηό εθαξκόδεηαη. 

  

Όια ηα αλπςσηηθά κέζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη επαξθώο θαη αζθαιώο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά αληνρήο βάξνπο ηνπ εδάθνπο, πάλσ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε αλπςσηηθή 

ζπζθεπή, πξέπεη λα εμεηάδνληαη πξηλ ηε ρξήζε. 

 

4.8.2  ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

 ηαζεξά αλπςσηηθά κέζα πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη από αξκόδηα πξόζσπα  έηζη ώζηε  

 λα κελ κπνξεί λα κεηαθηλεζνύλ από θνξηίν, δόλεζε ή άιιεο επηδξάζεηο 

 ν ρεηξηζηήο λα κελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν από θνξηία, ζπξκαηόζρνηλα ή ηύκπαλα 

 ν ρεηξηζηήο λα κπνξεί λα έρεη νξαηόηεηα ηεο δώλεο ησλ εξγαζηώλ ή λα  

επηθνηλσλεί κέζσ ηειεθώλνπ, ζεκάησλ ή άιισλ θαηάιιεισλ κέζσλ κε όια ηα 

ζεκεία θόξησζεο θαη εθθόξησζεο. 

  

Αλάινγα κε ηνπο εζληθνύο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο ζα πξέπεη λα ππάξρεη απόζηαζε 

ηνπιάρηζηνλ 60 cm ή πεξηζζόηεξν κεηαμύ ησλ θηλνύκελσλ ηκεκάησλ ή ησλ θνξηίσλ ησλ 

αλπςσηηθώλ κέζσλ θαη : 

 ζηαζεξώλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν, όπσο ηνίρσλ θαη ζηύισλ. 

 ειεθηξηθώλ αγσγώλ. 

  

Η απόζηαζε από ειεθηξηθνύο αγσγνύο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε ζε πςειέο ηάζεηο 

ζύκθσλα κε ηνπο εζληθνύο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο. 

 

Η αληνρή θαη ε ζηαζεξόηεηα ησλ αλπςσηηθώλ κέζσλ πξέπεη λα πξνβιέπεη θαη ηελ επίδξαζε 

ησλ δπλάκεσλ ηνπ αλέκνπ, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εθηεζνύλ. 

 

Κακηά κεηαβνιή ζηελ θαηαζθεπή ή επηζθεπή δελ κπνξεί λα γίλεη ζε ηκήκα ηνπ αλπςσηηθνύ 

κέζνπ, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αζθάιεηά ηνπ, ρσξίο ηελ άδεηα θαη επίβιεςε 

αξκνδίνπ πξνζώπνπ. 
 
 
4.8.3 ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΓΟΚΙΜΔ 

Σα αλπςσηηθά κέζα θαη ηα ηκήκαηα ηνπ αλπςσηηθνύ κεραληζκνύ, όπσο νξίδεηαη από 

εζληθνύο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο, πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαη λα δνθηκάδνληαη από αξκόδην 

πξόζσπν: 

 πξηλ ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα πξώηε θνξά. 

 κεηά ηελ αλέγεξζε ζε εξγνηάμην. 

 ζε δηαζηήκαηα θαζνξηζκέλα από εζληθνύο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο. 

 κεηά από θάζε ζεκαληηθή κεηαηξνπή ή επηζθεπή. 

  

Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα δηεμάγνληαη νη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο από ην αξκόδην 

πξόζσπν θαη ηα θνξηία δνθηκήο πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη γηα ηα δηάθνξα είδε 
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αλπςσηηθώλ κέζσλ θαη κεραληζκώλ πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηνπο εζληθνύο λόκνπο θαη 

θαλνληζκνύο. 

  

Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαη δνθηκώλ ζηα αλπςσηηθά κέζα θαη κεραληζκνύο πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη ζε θαζνξηζκέλε κνξθή θαη ζύκθσλα κε ηνπο εζληθνύο λόκνπο θαη 

θαλνληζκνύο, λα είλαη δηαζέζηκα ζηελ αξκόδηα αξρή, ζηνπο εξγνδόηεο θαη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ή ηνπο αληηπξνζώπνπο ηνπο. 

 

4.8.4.ΥΔΙΡΙΜΟ 

Καλέλα αλπςσηηθό κέζν δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη από εξγαδόκελν πνπ: 

 είλαη θάησ ησλ 18 ρξνλώλ. 

 δελ ζεσξείηαη θαηάιιεινο από ηαηξηθήο άπνςεο. 

 δελ έρεη εθπαηδεπζεί επαξθώο ζύκθσλα κε ηνπο εζληθνύο λόκνπο θαη 

θαλνληζκνύο ή δελ έρεη ηα θαηάιιεια πξνζόληα. 

  

Σν αλπςσηηθό κέζν ή κεραληζκόο δελ πξέπεη λα επηβαξύλεηαη πάλσ από ην αζθαιέο θνξηίν 

εξγαζίαο ηνπ, εθηόο από ηελ πεξίπησζε ειέγρνπ, όπσο νξίδεηαη από αξκόδην πξόζσπν ή 

θάησ από ηελ θαζνδήγεζή ηνπ. 

  

Όπνπ απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα πηζαλό θίλδπλν, ηα αλπςσηηθά κέζα δελ  πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη ρσξίο πξόβιεςε θαηάιιειεο ζεκαηνδόηεζεο. 

  

Καλέλα άηνκν δελ πξέπεη λα κεηαθέξεηαη κε ηα αλπςσηηθά κέζα, εθηόο αλ έρνπλ 

θαηαζθεπαζζεί, εγθαηαζηαζεί θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γη' απηό ην ζθνπό, ζύκθσλα κε ηνπο 

εζληθνύο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο, εθηόο από ηελ πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο ζηελ νπνία 

: 

 κπνξεί λα ζπκβεί ζνβαξόο ή ζαλάζηκνο ηξαπκαηηζκόο 

 ην αλπςσηηθό κέζν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε αζθάιεηα 

  

Κάζε ηκήκα ηνπ θνξηίνπ γηα λα αλπςσζεί ή λα θαηέβεη ζσζηά ζα πξέπεη λα αλαξηάηαη ή λα 

ππνζηεξίδεηαη θαηάιιεια, γηα ηελ απνθπγή θηλδύλσλ. 

  

Οη πιαηθόξκεο ή νη ππνδνρείο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα αλύςσζε πιίλζσλ, πιαθηδίσλ, 

πιαθώλ ή άιισλ ειεύζεξσλ πιηθώλ πξέπεη λα θαιύπηνληαη έηζη, ώζηε λα εκπνδίδεηαη ε 

πηώζε πιηθώλ . 

  

Φνξησκέλα θαξόηζηα ηνπνζεηεκέλα απ' επζείαο ζε πιαηθόξκα γηα αλύςσζε ή θάζνδν 

πξέπεη λα αζθαιίδνληαη ώζηε λα κελ κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ θαη ε πιαηθόξκα πξέπεη λα 

θαιύπηεηαη θαηάιιεια, γηα λα απνθεύγεηαη ε πηώζε ησλ πεξηερόκελσλ πιηθώλ. 

 

Αλπςώλνληαο θαξόηζη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηξνρό ζαλ κέζν αλύςσζεο, εθηόο 

εάλ ιεθζνύλ κέηξα πνπ λα εκπνδίδνπλ ηνλ άμνλα λα νιηζζήζεη έμσ από ην έδξαλν. 

  

Γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδύλνπ, καθξηά αληηθείκελα, όπσο δνθάξηα, πξέπεη λα 

θαζνδεγνύληαη κε ζπξκαηόζρνηλν θαηά ηελ αλύςσζε θαη ηελ θάζνδν. 

Οη ρώξνη επί ηνπ εδάθνπο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα ξπζκίδνληαη έηζη, ώζηε νη 

εξγαδόκελνη λα κελ ππνρξενύληαη λα ζθύβνπλ ζε θελό ρώξν γηα θόξησκα ή μεθόξησκα. 

Η αλύςσζε θνξηίσλ ζε κέξε θαλνληθήο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, πξέπεη λα γίλεηαη ζε 

πεξηθξαγκέλν ρώξν ή, όηαλ απηό δελ είλαη εθηθηό (π.ρ. γηα νγθώδε αληηθείκελα), λα 

ιακβάλνληαη κέηξα πξνζσξηλήο δηαθνπήο ή εθηξνπήο ηεο θπθινθνξίαο, γηα όζν ρξνληθό 

δηάζηεκα ρξεηαζζεί. 

 

4.9  ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 

Απαγνξεύεηαη νη εξγαδόκελνη : 

-Να επηηξέπνπλ ιάδη ή πεηξέιαην λα έξζεη ζε επαθή κε θηάιεο νμπγόλνπ, βάλεο, ξπζκηζηέο 

ή άιια εμαξηήκαηα.  

-Να ρεηξίδνληαη θηάιεο ή εμαξηήκαηα νμπγόλνπ κε ιαδσκέλα ρέξηα ή γάληηα. 

 

Ομπγόλν δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη : 

-ε αεξνθίλεηα εξγαιεία 

-Γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαύζεο 
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-Γηα ηνλ θαζαξηζκό ξνπρηζκνύ ή εμνπιηζκνύ 

-Γηα ηε δεκηνπξγία πίεζεο 

-Γηα ηνλ εμαεξηζκό ησλ ρώξσλ εξγαζίαο 

 

4.10  ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΛΙΚΧΝ 

 Όπνπ κεηαθέξνληαη πιηθά θαη εμνπιηζκόο, ζα θνξηώλνληαη θαη αζθαιίδνληαη θαηά ηξόπν 

ώζηε λα απνθεύγεηαη ε νπνηαδήπνηε θίλεζε ηνπ θνξηίνπ, δεκηνπξγώληαο θίλδπλν γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο. 

  

Σα κέζα πξόζδεζεο ηνπ θνξηίνπ ζα είλαη ηθαλά λα απνηξέπνπλ ηε κεηαηόπηζε ηνπ θνξηίνπ 

ζε ζρέζε κε ην κεηαθνξέα ππό ζπλζήθεο θξελαξίζκαηνο ή έθηαθηεο αλάγθεο. 

  

Όπνπ έλα θνξηίν κεηαθέξεηαη κε ηε βνήζεηα αλπςσηηθνύ νρήκαηνο, ην θνξηίν δελ ζα 

εμέρεη απόζηαζε κεγαιύηεξε από ην κηζό ύςνο ηνπ από ηε βάζε ηνπ νρήκαηνο θαη ηελ πίζσ 

έδξαζή ηνπ. 

Κάζε θνξηίν ην νπνίν ππόθεηηαη ζε κεηαηόπηζε θαηά ηε κεηαθνξά ζα πξνζδέλεηαη αλ ε 

νπνηαδήπνηε κεηαηόπηζή ηνπ ζα ζπληεινύζε ζηελ αζηάζεηά ηνπ. 

 

4.11  ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

 Καηά ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ ή θαηαζθεπώλ ζα παξέρνληαη αζθαιείο ρώξνη εξγαζίαο θαζ' 

όιε ηε δηάξθεηα ηεο αλέγεξζεο. Απηνί νη ρώξνη κπνξεί λα είλαη δάπεδα, θαηαζηξώκαηα ή 

μπιόηππνη. 

 

Πξνζσξηλά δάπεδα, θαηαζηξώκαηα ή μπιόηππνη ζα ηνπνζεηνύληαη ζην επίπεδν όπνπ 

εθηειείηαη ε εξγαζία. Αλ δελ είλαη εθηθηό, έλα πξνζσξηλό δάπεδν ζα ηνπνζεηεζεί ζε 

επίπεδν όζν ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξν ζην επίπεδν εξγαζίαο. 

  

Καηά ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ ή θαηαζθεπώλ, νη εξγαδόκελνη ζα πξνζηαηεύνληαη από 

ηξαπκαηηζκό ιόγσ πηώζεο από κε πξνθπιαγκέλα αλνίγκαηα ησλ θαηαζθεπώλ ζε θάζε 

επίπεδν 3 κέηξα ή πεξηζζόηεξν πάλσ από ην έδαθνο. Η πξνζηαζία απηή παξέρεηαη κε 

θηγθιηδώκαηα, δώλεο αζθαιείαο θαη άιια κέζα. 

  

Κάζε άλνηγκα δαπέδνπ ή νξνθήο πνπ απνηειεί θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζα 

θαιύπηεηαη ή ζα έρεη πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδώκαηα. 

  

Όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο πηώζεο πιηθώλ ζε ρώξνπο εξγαζίαο, ζα παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο 

ζε απηνύο ηνπο ρώξνπο θαη ζα ππάξρνπλ πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο. Οη εξγαδόκελνη πνπ 

εηζέξρνληαη ζε ρώξνπο όπνπ γίλνληαη εξγαζίεο θαηαζθεπήο, επηζθεπήο, θαηεδάθηζεο ή 

εθζθαθέο, ζα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθά θξάλε θαη δελ ζα ηα βγάδνπλ ελόζσ βξίζθνληαη ζε 

ρώξνπο όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο από πηώζε αληηθεηκέλσλ. 

 

  

4.12   ΔΚΚΑΦΔ, ΦΡΔΑΣΑ, ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 

4.12.1  ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 Πξέπεη λα ιακβάλνληαη επαξθείο πξνθπιάμεηο ζε θάζε εξγαζία εθζθαθήο, θξέαηνο ή 

νξύγκαηνο θαη γεληθά ρσκαηνπξγηθώλ όπσο: 

 θαηάιιειε αληηζηήξημε ή άιινο ηξόπνο, γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδύλνπ ηεο 

πηώζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ή κεηαθίλεζεο εδάθνπο, βξάρσλ ή άιινπ πιηθνύ. 

 απνθπγή θηλδύλσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πηώζε αηόκσλ, πιηθώλ ή 

αληηθεηκέλσλ ή ηελ εηζξνή λεξνύ ζηελ εθζθαθή. 

  

Η αληηζηήξημε ή άιιε ζηήξημε γηα θάζε ηκήκα εθζθαθήο, θξέαηνο ή ρσκαηνπξγηθώλ, δελ 

πξέπεη λα αλεγείξεηαη λα κεηαηξέπεηαη ή λα απνζπλαξκνινγείηαη, παξά κόλν θάησ από ηελ 

επίβιεςε αξκόδηνπ πξνζώπνπ. 

  

Οη εξγαζίεο δελ πξέπεη λα μεθηλνύλ, αλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί επηζεώξεζε ηνπ ρώξνπ 

ηεο εξγαζίαο από αξκόδην άηνκν, όπσο θαζνξίδεηαη από ηνπο εζληθνύο λόκνπο θαη 

θαλνληζκνύο θαη αλ δελ έρεη ζεσξεζεί αζθαιέο γηα εξγαζία ην ηκήκα ηεο εθζθαθήο, ηνπ 

θξέαηνο θαη ησλ ρσκαηνπξγηθώλ. 
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4.12.2  ΔΚΚΑΦΔ 

Πξηλ αξρίζεη ε εθζθαθή ζην εξγνηάμην πξέπεη: 

 όιε ε εξγαζία εθζθαθήο λα έρεη ζρεδηαζζεί θαη λα έρεη απνθαζηζζεί ε κέζνδνο 

ηεο εθζθαθήο θαη ην είδνο ηεο απαηηνύκελεο εξγαζίαο ππνζηήξημεο. 

 λα έρεη επαιεζεπζεί ε ζηαζεξόηεηα ηνπ εδάθνπο από αξκόδην πξόζσπν. 

 λα έρεη ειεγρζεί από αξκόδην πξόζσπν όηη ηα εθαπηόκελα θηίξηα, νη θαηαζθεπέο 

ή νη δξόκνη δελ ζα επεξεαζζνύλ από ηελ εθζθαθή. 

 ν εξγνδόηεο ζα επαιεζεύζεη ηε ζέζε όισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο 

σθέιεηαο, όπσο ππόγεηνη απνρεηεπηηθνύ αγσγνί, αγσγνί αεξίνπ, λεξνύ θαη 

ειεθηξηθνί αγσγνί, πνπ είλαη δπλαηόλ λα πξνθαιέζνπλ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 

 εθ' όζνλ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ απνθπγή θηλδύλσλ, λα δηαθνπεί ή λα 

απνζπλδεζεί ε παξνρή αεξίνπ, λεξνύ, ειεθηξηζκνύ. 

 αλ νη ππόγεηνη αγσγνί, νη θαισδηώζεηο δελ είλαη δπλαηόλ λα αθαηξεζνύλ ή λα 

απνζπλδεζνύλ, λα πεξηθξαρζνύλ, λα απνκνλσζνύλ θαη λα ζεκεησζνύλ 

θαηάιιεια ή λα πξνζηαηεπζνύλ κε άιιν ηξόπν. 

 λα θαζνξηζζεί ε ζέζε ησλ γεθπξώλ, πξνζσξηλώλ δξόκσλ θαη ησλ ζσξώλ πνπ 

έρνπλ εθζθαθζεί. 

 αλ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ απνθπγή θηλδύλνπ, ην έδαθνο λα θαζαξίδεηαη από  

δέληξα, νγθόιηζνπο θαη άιια εκπόδηα. 

 ν εξγνδόηεο λα δηαπηζηώζεη όηη ε γε πνπ ζα εθζθαθζεί δελ είλαη κνιπζκέλε από 

βιαβεξά ρεκηθά ή αέξηα ή θάπνηα άιιε επηθίλδπλε ρεκηθή νπζία, όπσο ν 

ακίαληνο. 

 

Όιεο νη εξγαζίεο εθζθαθώλ πξέπεη λα επηβιέπνληαη από αξκόδην πξόζσπν θαη πξέπεη λα 

δίλνληαη ζαθείο νδεγίεο ζηνπο ρεηξηζηέο πνπ εθηεινύλ ηελ εξγαζία. 

  

Οη πιεπξέο ηεο εθζθαθήο πξέπεη λα επηζεσξνύληαη πξνζεθηηθά: 

 θαζεκεξηλά, πξηλ από θάζε βάξδηα θαη κεηά από δηαθνπή εξγαζίαο γηα δηάζηεκα 

κεγαιύηεξν ηεο κηαο εκέξαο. 

 κεηά από θάζε αλαηίλαμε. 

 κεηά από απξνζδόθεηε θαηαθξήκληζε εδάθνπο. 

 κεηά από ζεκαληηθή βιάβε ησλ ππνζηεξηγκάησλ. 

 κεηά από δπλαηή βξνρόπησζε, παγεηό ή ρηόλη. 

 όηαλ απαληώληαη ζρεκαηηζκνί βξάρσλ. 

 

Γελ πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ή λα κεηαθηλνύληαη θνξηία, εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκόο θνληά 

ζηα άθξα ηεο εθζθαθήο, όπνπ είλαη πηζαλόλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ θαηάξξεπζή ηεο, ζέηνληαο 

έηζη ζε θίλδπλν θάπνηα άηνκα, εθηόο εάλ έρνπλ ιεθζεί κέηξα, όπσο αληηζηήξημε ή 

παζζάισζε, γηα λα κελ ππνρσξνύλ νη πιεπξέο. 

Οη πιεπξέο ηεο εθζθαθήο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε αγθπξσκέλνπο πξνζθξνπζηήξεο 

θαη θξάγκαηα γηα λα εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν ησλ νρεκάησλ ζηελ εθζθαθή. Γελ επηηξέπνληαη 

βαξηά νρήκαηα θνληά ζηελ εθζθαθή, εθηόο θαη αλ νη εξγαζίεο ζηήξημεο ην επηηξέπνπλ . 

  

Δάλ κηα εθζθαθή είλαη πηζαλόλ λα επεξεάδεη ηελ αζθάιεηα κηαο θαηαζθεπήο, ζηελ νπνία 

βξίζθνληαη εξγαδόκελνη, πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θαηαζθεπήο 

από θαηάξξεπζε. 

 Οη πιεπξέο εθζθαθώλ, όπνπ νη εξγαδόκελνη είλαη εθηεζεηκέλνη ζε θίλδπλν από θηλνύκελν 

έδαθνο, πξέπεη λα αζθαιίδνληαη κέζσ θιίζεο, αληηζηήξημεο, θνξεηήο πεξίθξαμεο ή άιισλ 

απνηειεζκαηηθώλ κέζσλ . 

  

Όιε ε εξγαζία ππνζηήξημεο πξέπεη λα ειέγρεηαη ηαθηηθά, γηα λα εμαζθαιίδεηαη όηη ηα 

ππνζηεξίγκαηα, ζθήλεο θ.ι.π. είλαη ζηαζεξά θαη δελ παξαηεξείηαη ππεξβνιηθή θάκςε ή 

παξακόξθσζε. 

  

Όιε ε μπιεία πνπ ππόθεηηαη ζε κεηαβαιιόκελεο θαηξηθέο ζπλζήθεο πξέπεη λα ειέγρεηαη 

ηαθηηθά γηα μεξαζία, ζπξξίθλσζε θαη ζάπηζκα. 
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4.13   ΓΟΜΙΚΟΙ ΚΔΛΔΣΟΙ, ΞΤΛΟΣΤΠΟΙ, ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 

4.13.1  ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 Η αλέγεξζε, ε θαηεδάθηζε ή απνζπλαξκνιόγεζε θηηξίσλ, θαηαζθεπώλ, έξγσλ πνιηηηθνύ 

κεραληθνύ, μπινηύπσλ, ςεπδνθαηαζθεπώλ, ππνζηεξίμεσλ πξέπεη λα γίλεηαη από 

εμεηδηθεπκέλνπο εξγαδόκελνπο θαη κόλν θάησ από ηελ επίβιεςε αξκόδηνπ πξνζώπνπ. 

  

Πξέπεη λα ιακβάλνληαη επαξθείο πξνθπιάμεηο έλαληη ηνπ θηλδύλνπ πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη 

γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο από θάζε πξνζσξηλή θαηάζηαζε εμαζζέληζεο ή αζηάζεηαο κηαο 

θαηαζθεπήο. 

  

Ξπιόηππνη, ςεπδνθαηαζθεπέο θαη ππνζηεξίμεηο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, λα θαηαζθεπάδνληαη 

θαη λα ζπληεξνύληαη κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα ππνζηεξίδνπλ κε αζθάιεηα όια ηα θνξηία 

πνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζζνύλ ζ' απηά. 

  

Οη μπιόηππνη πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλνη θαη θαηαζθεπαζκέλνη, ώζηε νη πιαηθόξκεο 

εξγαζίαο, ηα κέζα πξόζβαζεο, νη εληζρύζεηο θαη ηα κέζα ρεηξηζκνύ θαη ζηαζεξνπνίεζεο λα 

εθαξκόδνληαη εύθνια ζηελ θαηαζθεπή μπινηύπσλ. 

 

 

4.13.2  ΥΑΛΤΒΓΙΝΔ-  ΠPOKAΣΑΚΔΤΑΜΔΝΔ  ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

'Όζν είλαη εθηθηό, ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινύληαη ζηελ αλέγεξζε θαη 

απνζπλαξκνιόγεζε ραιύβδηλσλ θαη πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θαηαζθεπώλ, πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη κε θαηάιιεια κέζα όπσο ε παξνρή θαη ε ρξήζε: 

 Κηλεηήο ζθάιαο, δηαδξόκσλ ή ζηαζεξώλ πιαηθνξκώλ. 

 Πιαηθνξκώλ, θάδσλ, θξεκαζηξώλ ή άιισλ θαηάιιεισλ κέζσλ αησξνύκελσλ 

από αλπςσηηθά κέζα. 

 Δμνπιηζκώλ αζθαιείαο θαη δσλώλ δηάζσζεο, δηρηύσλ ζπγθξάηεζεο ή 

πιαηθνξκώλ ζπγθξάηεζεο. 

 Μεραλνθίλεησλ θηλεηώλ πιαηθνξκώλ εξγαζίαο. 

Υαιύβδηλεο θαη πξνθαηαζθεπαζκέλεο θαηαζθεπέο πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλεο θαη 

θαηαζθεπαζκέλεο, ώζηε λα κεηαθέξνληαη θαη λα ζπλαξκνινγνύληαη κε αζθάιεηα θαη, εθ' 

όζνλ απαηηείηαη από ηνπο εζληθνύο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο, πξέπεη ζε θάζε κνλάδα λα 

αλαγξάθεηαη θαζαξά ην βάξνο ηεο. 

 

Γηα ζηαζεξόηεηα, αιιά θαη γηα ιόγνπο αζθαιείαο, ζε θάζε ηκήκα πνπ αλεγείξεηαη, ε κειέηε 

πξέπεη λα ιακβάλεη ππ' όςηλ: 

 ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο κεζόδνπο ηεο πξόζδεζεο ζηηο εξγαζίεο κεηαθνξάο, 

απνζήθεπζεο θαη πξνζσξηλήο ζηήξημεο θαηά ηελ αλέγεξζε ή ηελ 

απνζπλαξκνιόγεζε. 

 ηηο κεζόδνπο γηα ηελ παξνρή πξνθπιαθηήξσλ, όπσο θηγθιηδώκαηα θαη 

πιαηθόξκεο εξγαζίεο θαη, όηαλ ρξεηάδεηαη, ηελ επθνιία ζπλαξκνιόγεζήο ηνπο 

πάλσ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό ράιπβα ή ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα. 

 

Σα άγθηζηξα θαη νη άιιεο ζπζθεπέο, πνπ ελζσκαηώζεθαλ ή παξαζρέζεθαλ ζηνλ 

θαηαζθεπαζηηθό ράιπβα ή ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα, πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

αλύςσζε θαη ηε κεηαθνξά ηνπο, πξέπεη λα έρνπλ ζρήκα, δηαζηάζεηο θαη ηνπνζέηεζε, ώζηε: 

 λα αληεπεμέξρνληαη κε ηθαλνπνηεηηθά πεξηζώξηα ζηηο ηάζεηο, ζηηο νπνίεο 

ππόθεηληαη. 

 λα κελ πξνζζέηνπλ ηάζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο θαηαζθεπήο, πνπ κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη βιάβε ή ηάζεηο πνπ δελ πξνβιέθζεθαλ ζηε κειέηε θαη λα είλαη 

έηζη ζρεδηαζκέλα, ώζηε λα επηηξέπνπλ εύθνιε απειεπζέξσζε από ηα αλπςσηηθά 

κέζα. εκεία αλύςσζεο γηα ηα παηώκαηα θαη θιηκαθνζηάζηα πξέπεη λα 

ηνπνζεηνύληαη (ζε θνηιόηεηεο αλ ρξεηάδεηαη) έηζη, ώζηε λα κελ πξνεμέρνπλ. 

 λα απνηξέπεηαη αζηάζεηα ή παξακόξθσζε ηνπ αλπςσκέλνπ θνξηίνπ. 

  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα από ζθπξόδεκα, δελ πξέπεη λα απνγπκλώλνληαη ή λα 

αλεγείξνληαη, πξηλ ην ζθπξόδεκα ηνπνζεηεζεί θαη ζθιεξπλζεί ηθαλνπνηεηηθά ζην βαζκό πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα θαη πξηλ ηε ρξήζε πξέπεη λα εμεηαζζνύλ γηα ηπρόλ ίρλε βιάβεο, 

πνπ κπνξεί λα ππνδειώλνπλ εμαζζέληζε. 

  

Οη ρώξνη απνζήθεπζεο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη, ώζηε: 
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 λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο πηώζεο ή αλαηξνπήο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ ράιπβα ή 

ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηκεκάησλ. 

 γεληθά νη ζπλζήθεο απνζήθεπζεο λα εμαζθαιίδνπλ ηε ζηαζεξόηεηα θαη λα 

απνηξέπνληαη βιάβεο πνπ πξνθαινύληαη από ηε κέζνδν απνζήθεπζεο θαη ηηο 

αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 ηα ξάθηα λα ηνπνζεηνύληαη ζε ζηεξεό έδαθνο θαη λα ζρεδηάδνληαη έηζη, ώζηε λα 

κελ είλαη δπλαηόλ λα κεηαθηλεζνύλ θαηά ιάζνο ηκήκαηά ηνπο. 

   

Όηαλ απνζεθεύνληαη, κεηαθέξνληαη, αλπςώλνληαη ή θαηεβαίλνπλ πξνθαηαζθεπαζκέλα 

ηκήκαηα θαη θαηαζθεπαζηηθόο ράιπβαο, δελ πξέπεη λα ππόθεηληαη ζε ηάζεηο επηδήκηεο γηα ηε 

ζηαζεξόηεηά ηνπο. 

  

Κάζε αλπςσηηθή ζπζθεπή πξέπεη: 

 λα είλαη θαηάιιειε γηα εξγαζίεο θαη λα κελ είλαη ηθαλή γηα ηπραία απνζύλδεζε. 

 λα εγθξηζεί από αξκόδην πξόζσπν ή λα εμεηαζζεί θάησ από θνξηίν δνθηκήο κε 

20% κεγαιύηεξν βάξνο από ην βαξύηεξν πξνθαηαζθεπαζκέλν ηκήκα. 

  

Σα άγθηζηξα αλύςσζεο πξέπεη λα είλαη ηύπνπ απηόθιεηζηνπ ή ηύπνπ αζθαιείαο θαη λα είλαη 

ζεκεησκέλν πάλσ ηνπο ην κέγηζην επηηξεπηό θνξηίν. 

  

Λαβίδεο, ζθηγθηήξεο θαη άιιεο ζπζθεπέο αλύςσζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηκεκάησλ θαη 

θαηαζθεπαζηηθνύ ράιπβα πξέπεη: 

 λα είλαη ηέηνηνπ ζρήκαηνο θαη δηαζηάζεσλ, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη έλα αζθαιέο 

ζθίμηκν, ρσξίο λα θαηαζηξέθεηαη ην κεηαθεξόκελν ηκήκα. 

 λα έρνπλ ζεκεησκέλν ην κέγηζην επηηξεπηό θνξηίν ζηηο πην δπζκελείο  ζπλζήθεο 

αλύςσζεο. 

 

Καηαζθεπαζηηθόο ράιπβαο ή πξνθαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα πξέπεη λα αλπςώλνληαη κε 

κεζόδνπο ή ζπζθεπέο, πνπ λα κελ επηηξέπνπλ ηπραία πεξηζηξνθή. 

  

Αλ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδύλνπ, πξηλ ηελ αλύςσζε από ην  έδαθνο 

θαηαζθεπαζηηθνύ ράιπβα ή πξνθαηαζθεπαζκέλνπ ηκήκαηνο, απηό πξέπεη λα είλαη 

εθνδηαζκέλν κε ζπζθεπέο αζθαιείαο, όπσο θηγθιηδώκαηα θαη πιαηθόξκεο εξγαζίαο, γηα λα 

απνθεύγεηαη ε πηώζε αηόκσλ . 

  

Όηαλ αλεγείξνληαη πξνθαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα ή θαηαζθεπαζηηθόο ράιπβαο, νη 

εξγαδόκελνη πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ζπζθεπέο ρεηξηζκνύ ηνπο 

θαηά ηελ άλνδν θαη θάζνδν, ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ζύλζιηςε ησλ ρεξηώλ θαη λα 

δηεπθνιύλνληαη νη εξγαζίεο. 

  

Πξηλ έλα αλπςσκέλν πξνθαηαζθεπαζκέλν ηκήκα ή θαηαζθεπαζηηθόο ράιπβαο 

απειεπζεξσζεί από ηε ζπζθεπή αλύςσζεο, πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλν θαη νη κνλάδεο 

ηνίρνπ έηζη ζηεξηγκέλεο, ώζηε λα κελ είλαη δπλαηόλ λα εθηεζεί ζε θίλδπλν ε ζηαζεξόηεηά 

ηνπ, αθόκα θαη από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο, όπσο άλεκνο θαη δηεξρόκελα θνξηία, 

ζύκθσλα κε ηνπο εζληθνύο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο. 

  

ην ρώξν εξγαζίαο, πξέπεη λα δίλνληαη επαξθείο νδεγίεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηηο 

κεζόδνπο, ηηο ξπζκίζεηο θαη ηα κέζα πνπ απαηηνύληαη γηα απνζήθεπζε, κεηαθνξά, αλύςσζε 

θαη αλέγεξζε θαηαζθεπαζηηθνύ ράιπβα θαη πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηκεκάησλ θαη πξηλ 

αξρίζεη ε αλέγεξζε πξέπεη λα νξγαλώλεηαη κηα ζπλάληεζε όισλ ησλ ππεπζύλσλ, γηα λα 

ζπδεηνύληαη θαη λα επηβεβαηώλνληαη ηα απαηηνύκελα γηα ηελ αζθαιή αλέγεξζε. 

  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο εμαξηήκαηα όπσο, ινπξηά θαη ζπλδεηήξεο ζπλδεδεκέλα κε 

ηνλ θαηαζθεπαζηηθό ράιπβα ή ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα πξέπεη λα είλαη ζηεξεσκέλα 

κε αζθάιεηα. 

  

Ο θαηαζθεπαζηηθόο ράιπβαο ή ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη 

έηζη, ώζηε νη ζπλζήθεο κεηαθνξάο ηνπο λα κελ επεξεάδνπλ ηε ζηαζεξόηεηα ησλ ηκεκάησλ 

ή ηα κέζα κεηαθνξάο λα κελ νδεγνύλ ζε θξαδαζκό, δόλεζε ή ηάζεηο εμαηηίαο σζήζεσλ, 

θνξηίσλ, πιηθώλ ή αηόκσλ. 
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Όηαλ ε κέζνδνο αλέγεξζεο δελ επηηξέπεη ηελ παξνρή άιισλ κέζσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ 

πηώζε αηόκσλ, νη ρώξνη εξγαζίαο πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη κε πξνζηαηεπηηθά 

θηγθιηδώκαηα θαη αλ ρξεηάδεηαη κε θξάγκαηα άθξσλ. 

  

Όηαλ άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, όπσο ρηόλη, πάγνο θαη άλεκνο ή κεησκέλε νξαηόηεηα, 

απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν αηπρεκάησλ, ε εξγαζία πξέπεη λα εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ή 

λα δηαθόπηεηαη, αλ είλαη απαξαίηεην. 

  

Γελ πξέπεη λα γίλνληαη εξγαζίεο ζηηο θαηαζθεπέο θαηά ηε δηάξθεηα ζθνδξώλ θαηαηγίδσλ ή 

ηζρπξώλ αλέκσλ ή όηαλ απηέο είλαη θαιπκκέλεο κε πάγν, ρηόλη ή είλαη νιηζζεξέο από άιιεο 

αηηίεο. 

  

Αλ είλαη αλάγθε γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδύλνπ, ηα ηκήκαηα θαηαζθεπαζηηθνύ ράιπβα 

πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε εμαξηήκαηα γηα θξεκαζηέο ζθαισζηέο, δώλεο δηάζσζεο ή 

εμνπιηζκό αζθαιείαο θαη άιια κέζα πξνζηαζίαο. 

  

Ο θίλδπλνο πηώζεο, ζηνλ νπνίν εθηίζεληαη εξγαδόκελνη πνπ θηλνύληαη πάλσ ζε πςειά 

επξηζθόκελεο ή θεθιηκέλεο δνθνύο, πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κε όια ηα κέζα επαξθνύο 

ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο ή όπνπ απηό είλαη αδύλαην, κε ηε ρξήζε εμνπιηζκνύ αζθαιείαο 

ζπλδεδεκέλνπ ζηαζεξά ζε έλα αξθεηά γεξό ζηήξηγκα. 

 

 Σκήκαηα θαηαζθεπαζηηθνύ ράιπβα, πνπ πξόθεηηαη λα αλεγεξζνύλ ζε κεγάια ύςε πξέπεη, 

όζν είλαη εθηθηό, λα ζπλαξκνινγνύληαη ζην έδαθνο. 

  

Όηαλ αλεγείξνληαη πξνθαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα ή θαηαζθεπαζηηθόο ράιπβαο, πξέπεη λα 

πεξηθξάζζεηαη ή λα πξνζηαηεύεηαη κηα αξθεηά εθηεηακέλε πεξηνρή θάησ από ην ρώξν 

εξγαζίαο 

  

Υαιύβδηλα ππνζηεξίγκαηα ππό αλέγεξζε πξέπεη λα είλαη επαξθώο ππνζηεξηγκέλα, 

ζπλδεδεκέλα ή ζηεξεσκέλα, κέρξη απηά λα αζθαιηζηνύλ ζηαζεξά ζηε ζέζε ηνπο. 

  

Καλέλα ηκήκα ηεο θαηαζθεπήο, όπνπ εδξάδεηαη θνξηίν, δελ πξέπεη λα πθίζηαηαη εμαζζέληζε 

ζε επηθίλδπλν βαζκό κε θνπή, ηξύπεκα ή άιιν ηξόπν. 

  

Σκήκαηα ηεο θαηαζθεπήο δελ πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζηε ζέζε ηνπο από ην αλπςσηηθό 

κεράλεκα, εθ' όζνλ θάπνηνο εξγαδόκελνο είλαη ζε ηέηνηα ζέζε πνπ ζα κπνξνύζε λα 

ηξαπκαηηζηεί από ηελ εξγαζία. 

  

Υαιύβδηλνη δνθνί αλνηθηήο λεύξσζεο πνπ πςώλνληαη κόλεο ηνπο πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη 

θαηεπζείαλ ζηε ζέζε .ηνπο θαη λα αζθαιίδνληαη, γηα λα απνθεπρζεί πηζαλή απόζπαζε. 

 

4.13.3  ΞΤΛΟΣΤΠΟΙ 

 Όινη νη μπιόηππνη πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηάιιεια. Πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηαλνεηέο 

θαη ζύληνκεο δηαδηθαζίεο πνπ λα θαιύπηνπλ όια ηα ζηάδηα εξγαζίαο. 

  

Πξέπεη λα νξηζζεί έλα αξκόδην πξόζσπν γηα ην ζπληνληζκό ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηώλ. Γελ πξέπεη λα γίλεηαη θακία αιιαγή ρσξίο ζπλελλόεζε κε ην 

ζπληνληζηή. 

  

Όια ηα πιηθά θαη  ζθαισζηέο πξέπεη λα εμεηάδνληαη πξνζεθηηθά θαη λα ειέγρνληαη κε βάζε 

ηα ζρέδηα πξηλ ρξεζηκνπνηεζνύλ . 

  

Σα ζεκέιηα πξέπεη λα ειέγρνληαη, γηα λα δηαπηζησζεί όηη ε θαηάζηαζε ηνπ ζθακκέλνπ 

εδάθνπο ζπκθσλεί κε ηελ αξρηθή αλαθνξά εδάθνπο. 

  

Ο μπιόηππνο πξέπεη λα εμεηάδεηαη, λα αλεγείξεηαη θαη λα απνζπλαξκνινγείηαη θάησ από ηελ 

επίβιεςε ηθαλώλ θαη έκπεηξσλ αηόκσλ θαη, εθ' όζνλ είλαη δπλαηό, από εξγαδνκέλνπο, πνπ 

γλσξίδνπλ ηελ εξγαζία. Οη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ μπιόηππνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιεπηνκεξεηώλ ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ θιηκαθνθόξσλ θαη ησλ 

ππνζηεξηγκάησλ ηνπο, πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνπο εξγαδόκελνπο ππό κνξθή ζθίηζσλ ή 

ζρεδίσλ ππό θιίκαθα. 
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Η μπιεία θαη ηα ζηεξίγκαηα γηα ηνλ μπιόηππν πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια, ιακβάλνληαο 

ππόςε ηα θέξνληα θνξηία, ηα αλνίγκαηα, ηε ζεξκνθξαζία ηνπνζέηεζεο θαη ηελ ηαρύηεηα 

έγρπζεο. Όπνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνθπγή θηλδύλσλ, πξέπεη λα παξέρεηαη επαξθήο 

αληηζηήξημε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πιαθώλ θαη δνθώλ ζαλ πξνζηαζία από ηα ππεξηηζέκελα 

θνξηία. 

  

Η αληηζηήξημε πξέπεη λα αζθαιίδεηαη ζηε ζέζε ηεο κεηά ηε ξύζκηζε. Η αληηζηήξημε πξέπεη 

λα είλαη έηζη ηνπνζεηεκέλε, ώζηε όηαλ αθαηξεζεί, λα κπνξνύλ λα παξακείλνπλ επαξθή 

ππνζηεξίγκαηα ζηε ζέζε ηνπο γηα λα παξέρνπλ ηελ αλαγθαία ζηήξημε γηα ηελ απνθπγή ηνπ 

θηλδύλνπ. 

  

Η αληηζηήξημε πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη επαξθώο από θηλνύκελα νρήκαηα, αησξνύκελα 

θνξηία θ.ι. π. 

  

Η αληηζηήξημε πξέπεη λα παξακέλεη ζηε ζέζε ηεο κέρξη λα απνθηήζεη ην ζθπξόδεκα αξθεηή 

αληνρή γηα λα ζηεξίδεη κε αζθάιεηα όρη κόλν ην δηθό ηνπ βάξνο, αιιά θαη θάζε 

εθαξκνδόκελν θνξηίν. Γελ πξέπεη λα αθαηξείηαη παξά κόλν όηαλ δνζεί έγθξηζε από 

αξκόδην πξόζσπν. 

  

Η αληηζηήξημε πξέπεη λα είλαη επαξθώο ζηεξηγκέλε ή δεκέλε γηα ηελ απνθπγή 

παξακόξθσζεο ή κεηαηόπηζεο. 

  

Γηα ηελ απνθπγή θηλδύλσλ ιόγσ πηώζεο ηεκαρίσλ θαηά ηελ αθαίξεζε ηνπ μπινηύπνπ, 

πξέπεη, εθ' όζνλ είλαη εθηθηό, απηόο λα αθαηξείηαη ζπλνιηθά ή αιιηώο ηα παξακέλνληα 

ηκήκαηα λα ζηεξίδνληαη. 

  

Μεραληθέο, πδξαπιηθέο ή ζπζθεπέο αλύςσζεο πεπηεζκέλνπ αέξα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

μπινηύπσλ, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε απηόκαηεο ζπζθεπέο ζπγθξάηεζεο γηα ηελ 

απνθπγή θηλδύλσλ, εάλ δηαθνπεί ε παξνρή ηζρύνο ηνπ αλπςσηηθνύ κεραληζκνύ. Οη 

αλπςσηηθέο ζπζθεπέο θελνύ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ζε ιείεο, θαζαξέο 

επηθάλεηεο. 

  

Οη αλπςσηήξεο θελνύ πξέπεη λα εθνδηάδνληαη κε απηόκαην δηαθόπηε γηα ηελ απνθπγή 

απώιεηαο ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ηεο ηζρύνο ή ηνπ εμνπιηζκνύ. 

 

4.14  ΔΠΙΥΡΙΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΑΛΤΦΔΙ 

Όπνπ πιηθά ζπγθόιιεζεο, επηθάιπςεο, επηρξίζκαηα, δηαιπηηθά θαη παξόκνηεο νπζίεο 

πεξηέρνπλ εύθιεθηα ζπζηαηηθά ή ζπζηαηηθά ηα νπνία πηζαλώο λα απνηεινύλ θίλδπλν γηα 

ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ζα εμαζθαιίδεηαη αζθαιήο ηξόπνο ρεηξηζκνύ θαη ρξήζεο ησλ 

πιηθώλ απηώλ, θαζώο θαη πιεξνθόξεζε πξνο όινπο ηνπο  εξγαδνκέλνπο ζρεηηθά κε ηε 

βιαβεξή θύζε ησλ πιηθώλ. 

  

Οη εξγαδόκελνη ζα θέξνπλ θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό γηα κάηηα θαη δέξκα. 

  

Βιαβεξά ή εύθιεθηα πξνσζεηηθά δελ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα επηθάιπςε κε ςεθαζκό. 

 

4.15  ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ 

Μόλν εηδηθεπκέλνη εξγαδόκελνη ζα απαζρνινύληαη ζε ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 

εμνπιηζκό. 

  

Οη επηδηνξζώζεηο γελλεηξηώλ ξεύκαηνο θαη θάζε κεραληζκνύ κε ειεθηξηθά πξνβιήκαηα, ζα 

γίλνληαη κόλν από ππεύζπλνπο ειεθηξνιόγνπο ηνπ έξγνπ. 

  

Πξηλ ηελ εξγαζία ζε απελεξγνπνηεκέλν ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο, ν ππεύζπλνο εξγαδόκελνο 

ζα θξνληίζεη ώζηε όινη νη εξγαδόκελνη λα πξνζηαηεύνληαη από ηελ επαλελεξγνπνίεζε. 

  

Γελ ζα απνζεθεύνληαη ή ηνπνζεηνύληαη εύθιεθηα πιηθά θνληά ζε ειεθηξνινγηθό εμνπιηζκό. 

  

Σα θνξεηά εξγαιεία ζα θνξηίδνληαη κε ειεθηξηθή ελέξγεηα 48 Volts. 
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4.16  ΤΓΚΟΛΛΗΔΙ 

 Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ, ζπγθνιιήζεσλ αεξίνπ θαη 

θνπηηθώλ εξγαιείσλ ζα είλαη ζύκθσλα κε: 

-ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

-ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ 

-ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

 

Γελ ζα εθηεινύληαη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, εθηόο εάλ όινη νη εθηεζεηκέλνη ζε αθηηλνβνιία, 

εξγαδόκελνη, θέξνπλ θαηάιιειν εμνπιηζκό πξνζηαζίαο καηηώλ ή αλ πξνζηαηεύνληαη από 

ρσξίζκαηα ή πξνπεηάζκαηα. Απηά ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ή ζα έρνπλ επηθάιπςε 

ππξνπξνζηαζίαο. 

  

Οη εξγαδόκελνη ζα θέξνπλ πξνζηαζία γηα ηα κάηηα θαηά ηνλ θαζαξηζκό ησλ ζπγθνιιήζεσλ . 

  

Οη ρώξνη εθηέιεζεο ζπγθνιιήζεσλ ζα είλαη θαζαξνί από ππνιείκκαηα ειεθηξνδίσλ, 

κεηαιιηθά ππνιείκκαηα θαη άιινπο θηλδύλνπο νιίζζεζεο. Σα θαιώδηα θαη ιάζηηρα 

ζπγθόιιεζεο ζα ηαθηνπνηνύληαη, ώζηε λα απνθεύγεηαη ν θίλδπλνο πηώζεο ή νιίζζεζεο. 

 

Όινη νη εξγαδόκελνη πνπ αζρνινύληαη κε εξγαζίεο ζπγθόιιεζεο ζα θέξνπλ: 

-θινγνεπηβξαδπληηθά ξνύρα εξγαζίαο. Ρνύρα εξγαζίαο από πνιπεζηεξηθέο, αθξπιηθέο ή 

κίγκα ηλώλ κε βακβάθη ή καιιί δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη. 

-δεξκάηηλα γάληηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ . 

-δεξκάηηλε πνδηά ή άιιν θαηάιιειν πιηθό γηα βαξηέο εξγαζίεο θαη δεξκάηηλεο πεξηθλεκίδεο 

-πξνζηαζία ησλ καηηώλ θαη ηνπ πξνζώπνπ από επηθίλδπλε αθηηλνβνιία ή κεηαιιηθά 

αληηθείκελα 

-πξνζηαηεπηηθά ππνδήκαηα από δέξκα ή άιιν παξεκθεξέο πιηθό. 

 

4.17  ΔΚΡΗΚΣΙΚΔ ΤΛΔ 

Οη εθξεθηηθέο ύιεο δελ πξέπεη λα απνζεθεύνληαη, λα κεηαθέξνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη 

παξά κόλν: 

-ππό ζπλζήθεο πνπ θαζνξίδνληαη από εζληθνύο λόκνπο ή θαλνληζκνύο 

-από αξκόδην πξόζσπν, πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη όια ηα αλαγθαία κέηξα, ώζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη όηη νη εξγαδόκελνη ή άιια πξόζσπα δελ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν ηξαπκαηηζκνύ. 

  

Πξηλ ηε ρξήζε εθξεθηηθώλ πιώλ γηα αλαηίλαμε ζε έλα εξγνηάμην, πξέπεη λα έρεη 

πξνεηνηκαζζεί έλα ζπκθσλεκέλν ζύζηεκα εξγαζίαο θαη λα έρνπλ θαζνξηζζεί γξαπηώο κε 

ιεπηνκέξεηα νη επζύλεο ησλ εκπιεθνκέλσλ αηόκσλ. 

  

Ππξνθξνηεηέο, πξνζηαηεπηηθέο αζθάιεηεο, θαισδίσζε θαη άιινο εμνπιηζκόο αλαηηλάμεσλ 

πξέπεη λα ζπκθσλνύλ κε ηηο θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ησλ εζληθώλ λόκσλ θαη 

θαλνληζκώλ. 

  

Ο δπλακίηεο δελ πξέπεη λα κεηαθηλεζεί από ηελ αξρηθή ηνπ ζπζθεπαζία, κέρξη λα 

ηνπνζεηεζεί ζηηο νπέο ηεο γεώηξεζεο. 

  

Όζν είλαη εθηθηό, ε αλαηίλαμε, πξέπεη λα γίλεηαη εθηόο βάξδηαο ή θαηά ηα δηαιείκκαηα ηεο 

εξγαζίαο  ε δε  αλαηίλαμε πάλσ από ην έδαθνο πξέπεη λα γίλεηαη ζην θσο ηεο εκέξαο. 

  

Δάλ ε αλαηίλαμε πάλσ από ην έδαθνο πξέπεη λα γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  λύρηαο, νη 

δξόκνη θαη ηα πεδνδξόκηα πξέπεη λα θσηίδνληαη επαξθώο. 

  

Δάλ ε αλαηίλαμε κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν εξγαδνκέλνπο άιιεο επηρείξεζεο: 

-ν ρξόλνο ηεο αλαηίλαμεο πξέπεη λα ζπκθσλεζεί κεηαμύ ησλ δύν επηρεηξήζεσλ 

-δελ πξέπεη λα αξρίζνπλ εθξήμεηο, κέρξη λα δνζεί πξνεηδνπνίεζε ζηελ άιιε επηρείξεζε θαη 

λα αλαγλσξηζζεί από απηήλ . 

 

Οπέο γεώηξεζεο, πνπ έρνπλ ππνζηεί γόκσζε, δελ πξέπεη λα αθήλνληαη αθύιαθηεο κεηά ην 

ηέινο ηεο βάξδηαο. Σελ θαηάιιειε ζηηγκή, πξηλ ηελ ηειηθή πξνεηδνπνίεζε αλαηίλαμεο, νη 

εξγαδόκελνη ζηελ πεξηνρή πξέπεη λα κεηαθηλεζνύλ ζε έλα πξνζδηνξηζκέλν αζθαιέο κέξνο. 
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Μηα επθξηλήο ηειηθή πξνεηδνπνίεζε πξέπεη λα αθνπζηεί έλα ιεπηό πξηλ ηελ εθππξζνθξόηεζε 

ησλ εθξεθηηθώλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ, όηαλ ν ππεύζπλνο βεβαησζεί όηη 

επηθξαηνύλ ζπλζήθεο αζθαιείαο, πξέπεη λα αθνπζηεί έλα «όια θαιά». 

  

Γηα λα εκπνδίδεηαη ε είζνδνο αηόκσλ ζε επηθίλδπλε δώλε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ 

αλαηίλαμεο πξέπεη: 

-λα ηνπνζεηεζνύλ παξαηεξεηήξηα γύξσ από ηελ πεξηνρή ησλ εξγαζηώλ 

-λα πςώλνληαη πξνεηδνπνηεηηθέο ζεκαίεο. 

-λα ηνπνζεηνύληαη επδηάθξηηεο πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο ζε δηάθνξα ζεκεία γύξσ από ηελ 

πεξηνρή ησλ εξγαζηώλ. 

 

Πξηλ ηε γόκσζε κηαο νπήο γεώηξεζεο, όινη νη εξγαδόκελνη πνπ δελ απαζρνινύληαη ζηελ 

εξγαζία αλαηίλαμεο πξέπεη λα απνζπξζνύλ ζε έλα αζθαιέο κέξνο. 

  

Σν θάπληζκα θαη ε γπκλή θιόγα δελ επηηξέπνληαη ζηελ πεξηνρή γόκσζεο. 

 

Οη εθξεθηηθέο ύιεο δελ πξέπεη λα θαηαζηξέθνληαη παξά κόλν ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. Καλέλα πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πεξηηύιηγκα ή ηε ζπζθεπαζία 

εθξεθηηθώλ δελ πξέπεη λα θαίγεηαη ζε ζεξκάζηξα, ηδάθη ή άιιν πεξηνξηζκέλν ρώξν. 

  

Καλέλα άηνκν δελ πξέπεη λα παξακέλεη ζε απόζηαζε ηξηάληα κέηξσλ από θσηηά ζηελ νπνία 

θαίγνληαη πιηθά πεξηηπιίγκαηνο ή ζπζθεπαζίαο εθξεθηηθώλ πιώλ . 

 

4.18  ΔΛΔΓΥΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

Θα ππάξρεη έιεγρνο θπθινθνξίαο όπνπ ε αθαλόληζηε θίλεζε νρεκάησλ απνηειεί θίλδπλν 

γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. Απηό ζπκπεξηιακβάλεη νρήκαηα ηξνραίαο, ζεκαηνδόηεο, πηλαθίδεο, 

θώλνπο, θξάγκαηα, παξαθάκςεηο, ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο ή άιιεο ηερληθέο ή όξγαλα 

ζύκθσλα κε ηηο πεξηζηάζεηο. 

 Φξάγκαηα, θώλνη ή άιια εμαξηήκαηα ζα ηνπνζεηνύληαη ζε θαλνληθά δηαζηήκαηα ζηελ 

άκεζε πεξηνρή ησλ εξγαζηώλ θαη ζε ζέζε ηέηνηα ώζηε λα δίλνπλ επαξθή πξνεηδνπνίεζε 

ζηνπο νδεγνύο γηα λα απνθεύγεηαη ε αλάγθε απόηνκνπ θξελαξίζκαηνο. Δξγαζίεο ή 

εμνπιηζκόο πνπ βξίζθνληαη ζην δξόκν ζα πξνζηαηεύνληαη κε θαηάιιειεο πηλαθίδεο, θώηα, 

θξάγκαηα, ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο ή άιινπο ηξόπνπο. Σα όξγαλα ειέγρνπ ζα ηίζεληαη ζε 

ιεηηνπξγία πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ θαη ζα απνκαθξύλνληαη όηαλ δελ ππάξρεη αλάγθε 

πξνζηαζίαο. 

 

Οη εξγαδόκελνη σο ξπζκηζηέο θπθινθνξίαο ζα απαζρνινύληαη ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 

-όηαλ απαηηείηαη λα πεξάζνπλ απηνθίλεηα ζε πεξηνρέο όπνπ ππάξρνπλ νρήκαηα εξγαζίαο ή 

εμνπιηζκόο πνπ ίζσο θξάδνπλ κεξηθώο ή νιηθώο ην δξόκν. 

-όηαλ ππάξρεη αλάγθε κνλνδξόκεζεο ζηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο, όπνπ νη όγθνη 

θπθινθνξίαο είλαη κεγάινη, νη ηαρύηεηεο πξνζέγγηζεο είλαη κεγάιεο θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζύζηεκα ζεκαηνδόηεζεο. 

-όηαλ δελ κπνξεί λα γίλεη ζπληνληζκόο ηεο θπθινθνξίαο κε ην ππάξρνλ ζύζηεκα 

θπθινθνξίαο, 

-όηαλ δελ επαξθεί ην ππάξρνλ ζύζηεκα ζεκαηνδόηεζεο γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ή 

όηαλ πιηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή θαηαζθεπέο, πξνεμέρνπλ ζε κία 

δηαζηαύξσζε θαη έηζη παξεκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία. 

-όηαλ εξγαδόκελνη ή εμνπιηζκόο απαζρνινύληαη ζην ξεύκα θπθινθνξίαο ζε νπνηαδήπνηε 

ζέζε όπνπ επεξρόκελα νρήκαηα δελ έρνπλ επαξθή πξνεηδνπνίεζε. 

-ζε πεξηνρέο κεγάισλ ηαρπηήησλ θαη όγθνπ θπθινθνξίαο. όπνπ απαηηείηαη πξνζσξηλή 

πξνζηαζία ελόζσ όξγαλα ξύζκηζεο θπθινθνξίαο αλεγείξνληαη ή αθαηξνύληαη. 

-γηα πξνζηαζία έθηαθηεο αλάγθεο, όπνπ άιια όξγαλα ξύζκηζεο θπθινθνξίαο δελ είλαη 

άκεζα δηαζέζηκα. 

-ζε θάζε πεξίπησζε όπνπ δελ παξέρεηαη επαξθήο πξνζηαζία ζε εξγαδνκέλνπο, εμνπιηζκό 

θαη θπθινθνξία κέζσ άιισλ ηξόπσλ ξύζκηζεο θπθινθνξίαο. 

 

Κάζε ξπζκηζηήο θπθινθνξίαο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο θαη ζα ρξεζηκνπνηεί: 

 θαηάιιειε έλδπζε κε θσζθνξίδνπζα ηαηλία 

 θξάλνο κε θσζθνξίδνπζα ηαηλία 

 ηξόπν επηθνηλσλίαο κε άιινπο ξπζκηζηέο θπθινθνξίαο ηεο νκάδαο όπνπ δελ 

είλαη νξαηνί κεηαμύ ηνπο 

 θαθό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο 
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4.19  ΦΤΛΑΞΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ 

 Ο ππεύζπλνο εξγνδεγόο ζα πεξηθξάζζεη ην ρώξν εξγαζηώλ κεηά ην ηέινο ηεο  εξγαζίαο 

κε αλαθιαζηηθό θόθθηλν πιέγκα θαη ζα ηνπνζεηνύληαη νη θαηάιιειεο ζεκάλζεηο γηα ηελ 

θπθινθνξία ζηελ πεξηνρή, αλ απαηηείηαη. Θα εμαζθαιίδεηαη ν πεξηνξηζκόο ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ θαη γεληθόηεξα ησλ πιηθώλ ηνπ έξγνπ ζε αζθαιείαο 

ρώξνπο εληόο ηνπ θόθθηλνπ πιέγκαηνο. 

 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΧΝ ΔΠΙΘΔΧΡΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ 

ΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ 

1.Σν έξγν πξέπεη λα βάθεηαη εμσηεξηθά θάζε δέθα ρξόληα. Αθήλεηαη ζηελ θξίζε ηνπ θπξίνπ 

ηνπ έξγνπ ην  ελδερόκελν ζπρλόηεξεο βαθήο αλ δηαπηζησζεί όηη απηό είλαη αλαγθαίν. 

2.Οη εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα επηζεσξνύληαη θαη λα ζπληεξνύληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα:  

Οη εγθαηαζηάζεηο απνρέηεπζεο κία θνξά ηνλ ρξόλν. 

Οη εγθαηαζηάζεηο ύδξεπζεο δύν θνξέο ηνλ ρξόλν. 

Οη βιάβεο πνπ ηπρόλ δηαπηζηώλνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο, πξέπεη λα απνθαζίζηαληαη άκεζα 

από ηνλ  ζπληεξεηή ή άιιν εηδηθεπκέλν ζπλεξγείν. 
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