GEORGI
OS
NAOUM

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ
ΔΗΜΟ ΔΩΔΩΝΗ
ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Digitally signed
by GEORGIOS
NAOUM
Date: 2018.06.12
11:31:43 +03'00'

1
ΕΡΓΟ: : «Ανηικαηάζηαζη

εζυηεπικού δικηύος
ύδπεςζηρ οικιζμών Νέαρ Μοςζιυηίηζαρ και
Κάηυ Μοςζιυηίηζαρ»

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ
1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΟΤ
Ο Φάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ην κεηξψν ηνπ έξγνπ θαη νδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα
αζθάιεηαο θαη πγείαο ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο ζε φιε ηελ δηάξθεηα
δσήο ηνπ έξγνπ (ζπληήξεζε, κεηαηξνπή, θαζαξηζκφο θιπ).
Οη νδεγίεο απηέο ζα εθαξκφδνληαη θαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ φηαλ εθηεινχληαη εξγαζίεο ζε πθηζηάκελα δίθηπα.
2. ΜΖΣΡΧΟ ΔΡΓΟΤ
Καηά ηελ θάζε ηεο κειέηεο κεηξψν έξγν ζεσξνχληαη ηα ζρέδηα, νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ε Σερληθή Έθζεζε - Σερληθή Πεξηγξαθή,
ηα ηεχρε ππνινγηζκψλ, θαη θάζε ηερληθφ ζηνηρείν ή νδεγία πεξηιακβάλεηαη ζηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο.
Με ηελ έλαξμε θαη ηελ πξφνδν ηεο θαηαζθεπήο νη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζα ηξνπνπνηνχλ θαη ζα ζπκπιεξψλνπλ αληίζηνηρα ηα
ζηνηρεία ηνπ Μεηξψνπ θαη ζα ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ.
3.ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΗ ΚΡΗΗΜΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ
3.1. ΓΔΝΗΚΑ
Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ επηθεληξψλεηαη ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ.
Γελ καο απαζρνινχλ δειαδή ζηελ παξνχζα νη θίλδπλνη θαηά ηελ θαηαζθεπή, αλαθαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε απφ εθζθαθέο, ρξήζε
κεραλεκάησλ θ.ι.π. πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο εξγαζίαο.
3.1.1. ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΑ ΔΡΓΑΗΑ - ΥΡΖΗΜΟΗ ΟΡΟΗ
3.1.2. ΚΗΝΓΤΝΟΗ
Οη θίλδπλνη γηα ηελ πγεηά θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδφκελσλ θαηά ηελ εξγαζία
έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα ηα νπνία ζε κεγάιν βαζκφ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνθεπρζεί.
Κπξίαξρεο αηηίεο γηα ηελ εκθάληζε απηψλ ησλ θίλδπλσλ είλαη νη εμήο παξάγνληεο:
· Καθφο ζρεδηαζκφο
· Άγλνηα ησλ θίλδπλσλ
· Αλεπαξθήο εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ
· Έιιεηςε πξνζνρήο
Οη θίλδπλνη νη νπνίνη παξακνλεχνπλ ρσξίδνληαη ζηηο εμήο νκάδεο.
· θίλδπλνη ηξαπκαηηζκψλ
· εκθάληζε κεγάισλ θαη απφηνκσλ παξνρψλ ζην δίθηπν (απφ δεκηέο )

3.2. ΠΡΟΧΠΗΚΟ
Απαγνξεχεηαη ε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ θάησ ησλ 18 εηψλ.
Οη απαζρνινχκελνη ζηηο εξγαζίεο απηέο ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγφξηεο
· Όζνη απφ ην πξνζσπηθφ δελ ππνρξεψλνληαη απφ ηελ θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο λα δνπιεχνπλ ζε πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο ( π.ρ.
νδεγνί)
ηελ πεξίπησζε απηή δελ απαηηείηαη ε δηεξεχλεζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ θαη ηεο πγείαο ησλ πέξαλ εθείλσλ πνπ απαηηείηαη
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δηθήο ηνπο εξγαζίαο αλ θαη θαιφ ζα είλαη λα ππνβάιινληαη έηζη θαη αιιηψο ζε ιεπηνκεξή ηαηξηθή εμέηαζε.
· Όζνη απφ ην πξνζσπηθφ ππνρξεψλνληαη απφ ηελ θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο λα δνπιεχνπλ ζε πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο (εληφο
νξχγκαηνο)
Σα άηνκα απηά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηφζν ηα θαηάιιεια θπζηθά πξνζφληα γηα ηελ εξγαζία ηνπο φζν θαη ηελ ζηνηρεηψδε ηθαλφηεηα
λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε ηνπο . Οη ηαηξηθέο εμεηάζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
εξγαζίαο ηνπο απαηηείηαη λα είλαη φρη κφλνλ ιεπηνκεξείο αιιά θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηελ θχζε ηεο εξγαζίαο ηελ νπνίαλ πξφθεηηαη
λα εθηειέζνπλ. Οη ηαηξηθέο εμεηάζεηο πξέπεη εηεζίσο λα επαλαιακβάλνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο λα θπιάζζνληαη.
Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ζηα παξαθάησ
· Καζνξηζκφο θαη αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα ηα θαζήθνληα θαηά ηελ εξγαζίαο ηνπο .
· Δλεκέξσζε γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο εξγαζίαο .
· Δλεκέξσζε γηα ηνπο πηζαλνχο θίλδπλνπο, ηνπο βιαπηηθνχο παξάγνληεο θαη ελδερφκελεο επηπηψζεηο ζηελ πγεηά ηνπο.
· Υεηξηζκφο εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη νξγάλσλ εξγαζίαο
· Μέηξα αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο
· Μέηξα δηάζσζεο, αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ αλαγθψλ θαη παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ.
· ελεκέξσζε γηα ηελ πθηζηάκελνη Ννκνζεζία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ.
· ρξήζε Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/656/ΔΟΚ
· Αηνκηθή θαη Οκαδηθή πγηεηλήο

2
Ζ Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα ζπκπεξηιακβάλεη:
· Υξήζε Δπνπηηθψλ Μέζσλ
· Αζθήζεηο πξαθηηθήο εθαξκνγήο θαη επί ηφπνπ θάησ απφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο.
· Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδφκελσλ θαιφλ ζα είλαη λα εθδνζεί έλα κηθξφ εχρξεζην θαη θπξίσο θαηαλνεηφ έληππν πνπ ζα πεξηέρεη
ζπλνπηηθέο αλαθνξέο ζηα παξαπάλσ ζεκεία.
Γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη
· Να είλαη αλεξηεκέλα ζε θάζε εξγνηάμην, αληιηνζηάζην θαη ελ γελεί ρψξν εξγαζίαο θαη ζπγθέληξσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ Οδεγίεο
Πξψησλ Βνεζεηψλ, ηειέθσλα θαη δηεπζχλζεηο πξψηεο αλάγθεο, θαζψο θαη ζρέδην αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ αλαγθψλ.
· Να ιακβάλνπλ γλψζε φισλ ησλ παξαπάλσ ηα νπνία πξέπεη λα ηνπο επεμεγνχληαη ζε ηαθηηθέο ζπγθεληξψζεηο γηα ηελ ελεκέξσζε
ηνπο.
Οη παξαθάησ παζήζεηο νη νπνίεο απνθιείνπλ απαζρφιεζε ζε δίθηπα απνρέηεπζεο.














Απψιεηα ζπλείδεζεο ( ιηπνζπκηέο)
Ηζηνξηθφ ζπαζκνχ
Καξδηνπάζεηεο
Τπέξηαζε
Άζζκα, βξνγρίηηδα ε δχζπλνηα θαηά ηελ θφπσζε
Νφζνο ηνπ Meniere - Ίιηγγνο
Κψθσζε
Κιεηζηνθνβία, λεπξνινγηθέο ε ςπρνινγηθέο παζήζεηο
νβαξά νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα
Παξακνξθψζεηο ε αζζέλεηεο θάησ αθξψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα
Υξνληέο δεξκαηνπάζεηεο
νβαξή κείσζε φξαζεο
Αλνζκία

3.2.1 ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΔΝΓΤΜΑΣΑ
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα δηαηίζεληαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ απηνχο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
πγείαο θαη ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ πξνζηαηεπηηθέο ελδπκαζίεο. Ζ έλδπζε απηή πξέπεη λα ηνπο πξνζηαηεχεη απνηειεζκαηηθά θαη λα
απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ:


Φφξκα εξγαζίαο



Γάληηα εξγαζίαο



Διαζηηθά εληζρπκέλα ππνδήκαηα (κέρξη ηνλ κεξφ ε ην γφλαην)



Μάιιηλεο θάιηζεο

Ο εξγαδφκελνο πξέπεη λα εθπαηδεπηεί λα εξγάδεηαη άλεηα κε ηελ έλδπζε απηή ρσξίο λα βξέρεη ην εζσηεξηθφ ηεο.
Σα είδε έλδπζεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα απνιπκαλζνχλ θαη λα θαζαξηζηνχλ ρσξίο λα θαηαζηξέθνληαη ακέζσο. Σνχην πξέπεη λα γίλεηαη
κε επηκέιεηα θαη ζρνιαζηηθφηεηα κεηά απφ θάζε ρξήζε. πξέπεη επίζεο ηαθηηθά λα αληηθαζίζηαληαη.
3.2.3. ΑΣΟΜΗΚΖ - ΟΜΑΓΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ
Μεηά ηελ εξγαζία νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα πιέλνληαη ζρνιαζηηθά ζε φιν ην ζψκα (ληνπο) θαη ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε
ηνπιάρηζηνλ ζην πξφζσπν, ηα ρέξηα θαη ηνπο βξαρίνλεο κε ζαπνχλη θαη δεζηφ λεξφ. πλίζηαηαη επίζεο ν πξνζεθηηθφο θαζαξηζκφο ησλ
λπρηψλ θαη ην βνχξηζηζκα ηνπο.
Σα παξαπάλσ πξέπεη λα γίλνληαη θαη πξηλ ηελ ιήςε νπνηαδήπνηε ηξνθήο, πνηνχ θαη πξηλ ην θάπληζκα ( φπνπ απηφ επηηξέπεηαη).
ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο πξέπεη λα απαγνξεχεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο, φηαλ ε πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπο ην επηβάιιεη, λα ηξψλε, λα
πίλνπλ θαη λα θαπλίδνπλ.
ε εξγαζίεο καθξάλ ηνπ εξγνηαμίνπ ή ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο λα θαζαξηζηνχλ
θαη λα αιιάμνπλ κέζα ζηα νρήκαηα κεηαθνξάο εξγαιείσλ θαη εθνδίσλ.
Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ Οκαδηθή πγηεηλή είλαη ν ηαθηηθφο θαζαξηζκφο θαη ε ζπληήξεζε ηφζν ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρσξψλ πνπ
δηαηίζεληαη ζην πξνζσπηθφ φζν θαη ησλ νρεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ.
Δπίζεο πέξαλ ηεο Αηνκηθήο θξνληίδαο απφ θάζε εξγαδφκελν γηα ηα είδε έλδπζεο ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ζα πξέπεη λα γίλεηαη
νξγαλσκέλα ζπρλφο θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε ππνδεκάησλ, θφξκαο εξγαζίαο, ππνδεκάησλ, γαληηψλ θαη ζπρλή αλαλέσζε ηνπο.
3.2.4. ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ
ε φιεο ηηο εξγαζίεο φπνπ είλαη πηζαλφλ λα δεκηνπξγεζεί επηθίλδπλε αηκφζθαηξα δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδνληαη ιηγφηεξα απφ δπν
άηνκα. Δθηφο δε ησλ ρσξψλ εξγαζίαο πξέπεη λα βξίζθνληαη θαη άιινη εξγαδφκελνη νη νπνίνη πξέπεη λα θξαηνχλ επαθή κε ηνπο
εξγαδφκελνπο εληφο ησλ ρσξψλ απηψλ θαη ζα είλαη έηνηκνη γηα επέκβαζε δηάζσζεο. Σν ίδην πξέπεη λα ηζρχεη θαη γηα απνκαθξπζκέλνπο
ρψξνπο εξγαζίαο.
3.2.5 ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟ - ΟΦΘΑΛΜΧΝ - ΑΚΟΖ
3.2.5.1 πέξαλ ηνπ αλαγθαίνπ πιπζίκαηνο πνπ πξναλαθέξζεθε κηα θαηάιιειε θξεκά ιαλνιίλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο θαη κεηά
ην πιχζηκν παξέρεη πξνζηαζία θαη εκπνδίδεη ηνπο ηξαπκαηηζκνχο ηνπ δέξκαηνο κεηψλνληαο έηζη ηνπο θίλδπλνπο κφιπλζεο.
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Ηδηαίηεξε θξνληίδα πξέπεη λα δίλεηαη ζην θαζάξηζκα θαη ηελ επίδεζε θάζε ακπρήο, θνςίκαηνο, ηξαχκαηνο θ.ι.π. ηνπ δέξκαηνο κε
πδαηνζηεγαλν επίδεζκν φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκα κεηά ηνλ ηξαπκαηηζκφ είηε απηφο έρεη ζπκβεί θαηά ηελ εξγαζία είηε φρη. Ζ
θξνληίδα απηή πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε φηαλ ην δέξκα είλαη πγξφ ε κνπζθεκέλν.
εξγαδφκελνο πνπ απνθηά ρξφλην δεξκαηηθφ πξφβιεκα πξέπεη λα απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλνη εξγαζία . θάζε έλαο πνπ
ππνθέξεη απφ ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ ρσξίο ζηεγαλφ επίδεζκν πξέπεη λα απνκαθξχλεηαη πξνζσξηλά κέρξη ηελ αλάξξσζε ηνπ.
Δάλ παξαζηεί αλάγθε λα δνπιέςεη θαλείο ρσξίο ηα πξνζηαηεπηηθά Γάληηα (εθηέιεζε εξγαζηψλ κε ζθπξφδεκα ε ηνχβια π.ρ. ) ακέζσο
κεηά ζα πξέπεη λα πιέλεηαη θαη λα βάδεη εηδηθφ αληηζεπηηθφ.
3.2.5.2 Σα κάηηα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ νπνηαδήπνηε επαθή κε ηα ιχκαηα θαη κε αλαζπκηάζεηο επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε
πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο. Γελ ζα πξέπεη ηα ρέξηα λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα κάηηα θαη ηδηαίηεξα φηαλ απηά πηηζηιηζηνχλ ε εξεζηζηνχλ
δελ πξέπεη λα ηξίβνληαη κε ηα ρέξηα .
ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ν εξγαδφκελνο πξέπεη λα απνκαθξχλεηαη απφ ην ζεκείν εξγαζίαο θαη λα ηνπ παξέρνληαη νη πξψηεο βνήζεηεο
Δάλ δε είλαη ζνβαξή ε πεξίπησζε λα κεηαθέξεηαη γηα ηαηξηθή θξνληίδα. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο πξέπεη λα παξέρνληαη πξνζηαηεπηηθέο
δηαηάμεηο γηα ηα κάηηα.
3.2.5.3. Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη, κπνξεί λα εθηεζεί ζε ππεξβνιηθφ ζφξπβν ηφζν δνπιεχνληαο κέζα ζε αγσγνχο θαη άιινπο
πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο φζν θαη δίπια ζε γελλήηξηεο , αληιίεο θαη αιιά κεραλήκαηα.
ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο πξέπεη
· Να πξνβιέπεηαη αθνπζηηθή πξνζηαζία ηνπ εξγαδφκελνπ
· Να γίλεηαη απφπεηξα κείσζεο ηνπ ζνξχβνπ ζηελ πεγή ( ερνκφλσζε )
φηαλ δελ είλαη δπλαηή ε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ ζηελ πεγή θαη φηαλ ε κέζε αηνκηθή έθζεζε ζηνλ ζφξπβν ππεξβαίλεη ηα 85 - 90 dB(A)
πξέπεη λα πξνβιέπεηαη αθνπζηηθή πξνζηαζία ηνπ εξγαδφκελνπ κε ηελ επηζήκαλζε φηη θνξψληαο απηή ηελ πξνζηαηεπηηθή δηάηαμε δελ
ζα πξέπεη λα εθηίζεηαη ζε άιινπο θίλδπλνπο.
3.3. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ησλ εξγαδφκελσλ ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο επηβάιιεηαη πέξαλ ηεο ιήςεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ
θάζε θνξά ελδείθλπληαη λα ππάξρεη θαη λα εθαξκφδεηαη πάληα ζε φιεο ηηο εξγαζίεο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ ειάηησζε θαη
εη δπλαηφλ ζηελ εμάιεηςε ησλ θίλδπλσλ αιιά θαη ζηελ ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε επίβιεςε θαη δηνίθεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζηα
ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο .
Ζ ιεηηνπξγηθή απηή δηαδηθαζία πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαη λα εθαξκφδεηαη ζε φια ηα ζεκεία φπνπ πξνεηνηκάδνληαη ε εθηεινχληαη νη
εξγαζίεο δειαδή :



ην εξγνηάμην
ην ζεκείν εξγαζίαο

θαη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο δειαδή :




ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ζην εξγνηάμην
ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ζην ζεκείν εξγαζίαο.
θαηά ηελ ιήμε ηεο εξγαζίαο ζην εξγνηάμην

θαη ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο δειαδή :




ηελ εξγαζία ξνπηίλαο
ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο
ε πεξίπησζε θαηάζηαζεο αλάγθεο.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ
παξαθάησ παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά ειαθξψο ηξνπνπνηεκέλν κε βάζε ηελ βηβιηνγξαθία έλα ζρέδην ιεηηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο.
Σν ζρέδην απηφ πξέπεη



Να πξνζαξκφδεηαη ζηηο εμειίμεηο ηεο ηερληθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο.
Να ζπδεηείηαη πεξηνδηθά ψζηε λα επηζεκαίλνληαη ειιείςεηο, αδπλακίεο θαη ιάζε ηνπ θαη λα αλαζεσξείηαη.

ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ
· Ο επηθεθαιήο αλαζέηεη ηελ εξγαζία ζην πξνζσπηθφ δίλνληαο ζε θάζε
έλαλ ηελ ζέζε θαη ηνλ ξφιν ηνπ.
· γίλεηαη έιεγρνο ησλ αξρείσλ γηα ιήςε πιεξνθνξηψλ θαη αλεχξεζε ησλ ζρεδίσλ.
· Δξεπλάηαη Δάλ είλαη γλσζηά ειαηηψκαηα ε ηνπηθνί θίλδπλνη.
· Δξεπλάηαη Δάλ επίθεηηαη βξνρφπησζε ε Δάλ αλακέλνληαη αιιά επηθίλδπλα
γεγνλφηα κέζα ζηελ έθηαζε ηνπ αγσγνχ εληφο ηνπ
νπνίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εξγαζία.
· Δλεκεξψλεηαη ην ζπλεξγείν γηα ηελ εξγαζία θαη ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο
· Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο ησλ αηνκηθψλ Μέζσλ Πξνζηαζίαο, ησλ νκαδηθψλ Μέζσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ
εξγαζίαο θαη δηάζσζεο.
· Φνξηψλεηαη κε αζθάιεηα ν εμνπιηζκφο θαη ηα εξγαιεία ζην φρεκα κεηαθνξάο
· Διέγρεηαη ε θαιή ιεηηνπξγία ησλ Μέζσλ Δπηθνηλσλίαο ( C.B.)
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ΣΟ ΖΜΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
· Δπηθνηλσλία κε εξγνηάμην θαη εηδνπνίεζε άθημεο
· Δληνπίδνληαη ηα πιεζηέζηεξα Σειεθσλά γηα ψξα αλάγθεο θαη γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο.
· βήζηκν ηζηγάξσλ θαη θάζε επηθίλδπλεο θσηηάο θαη θσηηζηηθνχ
· Σνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ ζχκθσλα κε Κ.Ο.Κ. θαη δηαηάμεηο Τ.Π.Δ.ΥΧ.Γ.Δ. ζηα θαίξηα ζεκεία
· Σνπνζέηεζε θξαγκάησλ επηζήκαλζεο γχξσ απφ ηα αλνηθηά θξεάηηα.
· Αεξηζκφο ηνπ δηθηχνπ.
· Έιεγρνο γηα αζπλήζηζηεο νζκέο ε άιιε ηδηαίηεξε θαηάζηαζε.
· Οπηηθφο έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ησλ θιηκάθσλ , ησλ ζθαινπαηηψλ θ.α. εμαξηεκάησλ θαζφδνπ .
· Έιεγρνο βάζνπο ξνήο θαη ηαρχηεηαο ξνήο εάλ είλαη δπλαηφλ.
· Έιεγρνο αλάληε θαη θαηάληε ηνπ θξεαηίνπ εηζφδνπ εάλ ηα αληίζηνηρα θξεάηηα πξνζθέξνπλ αζθαιή νδφ δηαθπγήο.
· Έιεγρνο αηκφζθαηξαο ζε φια ηα επηθίλδπλα ζεκεία εάλ θξηζεί φηη απαηηείηαη.
· Δάλ ν έιεγρνο δψζεη ελδείμεηο ε ζηνηρεία επηθηλδπλφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ζπλερίδεηαη ν αεξηζκφο θαη εθ’ φζνλ δελ βειηησζεί ε
θαηάζηαζε ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν πξέπεη λα ππάξμεη Δπηθνηλσλία γηα αλαθνξά θαη Οδεγίεο κε ηνλ ππεχζπλν ε ηνλ επηβιέπνληα,
ψζηε λα απνθαζηζηεί είηε ν κεραληθφο αεξηζκφο, είηε ε αλαβνιή ηεο εξγαζίαο
· Σειηθή πξνεηνηκαζία εμνπιηζκνχ δηάζσζεο.
· Σειηθφο έιεγρνο ησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο φισλ ησλ κειψλ ηνπ ζπλεξγείνπ.
ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ
· αλαθνξά θάζε κε θαλνληθνχ ζπκβάληνο φπσο ηξαπκαηηζκφο, αζηνρία
εμνπιηζκνχ, παξαηεξήζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε.
· Δθαξκνγή δηαδηθαζηψλ πγηεηλήο γηα ην πξνζσπηθφ θαη θαζαξηφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο θαη ησλ
κεραλεκάησλ.
3.4. ΚΗΝΓΤΝΟΗ
3.4.1. ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟΗ
Οη πεξηζζφηεξνη ηξαπκαηηζκνί ζην δίθηπν θαη ζηα αληιηνζηάζηα ε άιιεο εγθαηαζηάζεηο πξνθαινχληαη απφ
· Πηψζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ πάλσ ζηνλ εξγαδφκελν
· Πηψζε εξγαδφκελσλ απφ πξφρεηξεο ζθάιεο
· Γιίζηξεκα ηνπ εξγαδφκελνπ
· Πηψζε ζην λεξφ
· Δκπινθή ζε κεραλήκαηα ε ηξαπκαηηζκφο απφ ιάζνο ιεηηνπξγία κεραλήκαηνο
· Ζιεθηξνπιεμία
Γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ πξέπεη :
 Να εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο Οδεγίεο γηα ηελ έλδπζε ηνπ πξνζσπηθνχ
 Να ηεξνχληαη ζρνιαζηηθά νη ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο
 Να έρνπλ ιεθζεί θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηα θαηάιιεια Μέηξα φπσο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ παξφληνο ζεκεηψλνληαη.
3.4.2. ΠΛΖΜΜΤΡΔ
Κίλδπλνο απφ πιεκκπξά είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζεί απφ
· Καηαηγίδα θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη πηζαλφλ καθξηά απφ ην
ζεκείν εξγαζίαο.
· Όγθνο λεξνχ πνπ απειεπζεξψλεηαη απφ αζηνρία ε αλαμηφπηζηε ιεηηνπξγία βαιβίδαο ε άιιεο δηάηαμεο.
· Σελ άθημε κεγάινπ φγθνπ λεξνχ απφ κε ειεγρφκελεο απφ ηελ Τπεξεζία πήγεο ρσξίο πξνεηδνπνίεζε (π.ρ. άδεηαζκα δεμακελψλ,
πηζίλσλ θ.α.)
· Δάλ δελ έρνπλ ηεξεζεί νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο θαη εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο ρψξνπο απηνχο.
Οκνίσο Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο θαη εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο ρψξνπο απηνχο εάλ δελ επηβεβαησζεί ε ιήμεηεο
απαγφξεπζεο. κεηά ηελ ιήμε ησλ εξγαζηψλ, εηδνπνηνχληαη νη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ ιήμε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ άξζε ησλ
απαγνξεχζεσλ.
· Δθ’ φζνλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηαπηζησζεί μαθληθή θαη ζεκαληηθή άλνδνο ηεο ξνήο ιφγσ μαθληθήο βξνρφπησζεο ε απφ
νπνηαδήπνηε άιιε αηηία ην πξνζσπηθφ πξέπεη ακέζσο λα εγθαηαιείπεη ηνλ ρψξν εξγαζίαο κέρξη λα απνθαηαζηεζνχλ νκαιέο
ζπλζήθεο ξνήο.
· ε πεξίπησζε έλαξμεο βξνρήο ην ζηέιερνο επηθάλεηαο νθείιεη λα πξνεηδνπνηήζεη
άκεζα κε ηελ έλαξμε ηεο ηνπο εξγαδφκελνπο
3.5. ΑΛΛΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ
3.5.1. ΔΞΑΦΑΛΗΖ - ΔΠΗΖΜΑΝΖ ΘΔΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ
 Γηα ηελ πεξίθξαμε θαη επηζήκαλζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζρνιαζηηθά
νη πξνβιέςεηο ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο θαη ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο ΒΜ5/30058 Έγθξηζε
Πξφηππεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο εκάλζεσο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ ζε νδνχο εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ (ΦΔΚ Β 121/23-383)
 Κάζε αλνηθηφ θξεάηην ζα πξέπεη εθ’ φζνλ δελ εθηεινχληαη ζε απηφ εξγαζίεο λα θαιχπηεηαη κε εηδηθή εζράξα εμαζθαιηζκέλε απφ
νξηδφληηεο κεηαθηλήζεηο θαη λα επηζεκαίλεηαη κε πεξίθξαγκα απφ νξζνζηάηεο θαη θάγθεια κε έληνλα επδηάθξηηα ρξψκαηα (άζπξνθφθθηλν).
 Πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη γηα ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ηεο Κπθινθνξίαο ζε απνζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 30
κέηξσλ θαη ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ.
 Καηά ηελ είζνδν θαη εξγαζία ζε βαηνχο αγσγνχο φπνπ ε θιίζε ππεξβαίλεη ην 10% πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαη ηδηαίηεξα Μέηξα
αζθάιεηαο (πξφζδεζε κε ζθνηλί, εμάξηεζε δηάζσζεο κε γηιέθν θαη ζθνηλί αζθάιεηαο, Σνπνζέηεζε δηθηχσλ αζθάιεηαο θ.α.).
 ε πεξηπηψζεηο εξγαζίαο εληφο ηνπ αγσγνχ θαη θνληά ζηελ είζνδν ζηθσλά πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε είζνδνο ηνπ ζηθσλά ε θαη ζα
γίλεηαη ρξήζε εμάξηεζεο δηάζσζεο.
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3.5.2. ΔΛΔΓΥΟ - ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΚΔΤΧΝ - ΟΡΓΑΝΧΝ- ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
Κάζε ζπζθεπή, φξγαλν κέηξεζεο θαη εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηδηαίηεξα
νη ζπζθεπέο έιεγρνπ θαηαιιειφηεηαο αηκφζθαηξαο, πξέπεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (π.ρ. αλά κήλα) λα ειέγρνληαη ζην θεληξηθφ
εξγνηάμην εθ’ φζνλ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα, ή ζην εξγαζηήξην ηνπ πξνκεζεπηή.
Τπεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν είλαη ν νξηζζείο σο δηαρεηξηζηήο ησλ αλσηέξσ εηδψλ ν νπνίνο θαη πξέπεη λα ηεξεί ζρεηηθφ ζεσξεκέλν
βηβιίν Ζκεξνιφγηνπ Διέγρσλ κε ιεπηνκεξή ζηνηρεία φπσο
· Σν φλνκα ηνπ ππεχζπλνπ γηα ην είδνο θαη ην κέξνο πνπ θπιάζζεηαη
· Σνλ ηχπν, ηνλ αξηζκφ, ηελ κάξθα ηνπ θαη ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή .
· Πεξηγξαθή ζχληνκε αιιά πιήξε ηνπ εμεηαδφκελνπ είδνπο θαη ησλ ηπρφλ παξειθπφκελσλ ηνπ.
· Σελ εκεξνκελία ζπληήξεζεο , επηζεψξεζεο ε δφθηκεο
· Σελ θαηάζηαζε ηεο θαη ηπρφλ ειαηηψκαηα θαη βιάβεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ.
· Αξηζκεηηθή θαηαγξαθή θαη επηβεβαίσζε ηνπ ππάξρνληνο αξηζκνχ.
3.5.3. ΓΔΝΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ
· Δίλαη απαξαίηεηε ε ιήςε κέηξσλ γηα απξφζθνπηε Δπηθνηλσλία ηνπ ζηειέρνπο επηθάλεηαο κε ηνπο εξγαδφκελνπο εληφο ηνπ
ζθάκκαηνο
· Απφ ηελ άθημε ηνπ ζπλεξγείνπ έσο ηελ ιήςε κέηξσλ Αηνκηθήο πγηεηλήο Απαγνξεχεηαη ην θαγεηφ, ην πνηφ θαη ην θάπληζκα.
3.6. ΜΔΑ ΠΡΟΣΑΗΑ
3.6.1. ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
· Κξάλνο αζθάιεηαο
· Αληηεθηδξσηηθή θνξδέια θεθαιηνχ
· Φφξκα εξγαζίαο
· δηάηαμε δηάζσζεο ( εηδηθή δψλε ) θαη ζρνηλί Πξνζηαζίαο
· Γάληηα εξγαζίαο
· Διαζηηθά εληζρπκέλα ππνδήκαηα (κέρξη ηνλ κεξφ ε ην γφλαην)
· Μάιιηλεο θάιηζεο
· Αληηεθξεθηηθφο θαλφο θξάλνπο
Ζ δηάηαμε δηάζσζεο κπνξεί λα είλαη είηε δψλε αζθάιεηαο (safety belts) είηε “γηιέθν” αζθάιεηαο (safety harnesses).
· Ζ δψλε αζθάιεηαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλνλ φηαλ θξίλεηαη φηη δελ ππάξρεη
απνηειεζκαηηθφηεξνο ηξφπνο Πξνζηαζίαο .
· Σν “γηιέθν” αζθάιεηαο πξέπεη λα επηιέγεηαη πξνζεθηηθά θαζψο ν κφλνο θαηάιιεινο ηχπνο γηα ηελ εξγαζία ζε πεξηνξηζκέλνπο
ρψξνπο είλαη απηφο πνπ επηηξέπεη ηελ αλάζπξζε αλαίζζεηνπ αλζξψπνπ ζε θαηαθφξπθε ζηάζε.
Όινο ν εμνπιηζκφο απηφο πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε Απνζηφιε ηνπ ( π.ρ. ε δηάηαμε
δηάζσζεο πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ λα θνξεζεί ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν κε επθνιία, λα αληέρεη ην βάξνο απηνχ πνπ ηελ θνξάεη, λα θέξεη
θξίθνπο γηα ηα ζθνηληά δηάζσζεο θαη λα είλαη απφ θαηάιιειν πιηθφ ψζηε λα πιέλεηαη εχθνια)
Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα θέξνπλ ζπλερψο ηνλ παξαπάλσ εμνπιηζκφ.
3.6.2. ΜΔΑ ΟΜΑΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
· θαηάιιεια ζρνηληά δηάζσζεο ( εηδηθέο δηακνξθψζεηο άθξσλ) θαη απιά, θαζψο θαη βαξνχιθν αλχςσζεο
· Αληηεθξεθηηθά θσηηζηηθά νξπρείνπ θαη ρεηξφο
· θαηάιιεια εξγαιεία (ζπλήζε εξγαιεία δνπιείαο, θιεηδηά θαιπκκάησλ θξεαηίσλ ,
εξγαιεηνζήθε ρεηξφο θ.α)
· εμνπιηζκφο έιεγρνπ αηκφζθαηξαο αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ
· Αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο εξγαζίαο θαη δηαθπγήο ( πνηέ ιηγφηεξεο απφ δχν )
· ζπζθεπή επηθνηλσλίαο (C.B.)
· ζπζθεπή ηερλεηήο αλαπλνήο
· πιηθφ Πξψησλ Βνεζεηψλ
· πιηθφ ζήκαλζεο θαη αζθάιεηαο νδψλ (θψλνη, εκπφδηα, θσηηζηηθά, πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο, ζεκαηάθηα θ.α )
Τπάξρνπλ αξθεηά είδε αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ θαη ζπζθεπψλ ηερλεηήο αλαπλνήο . Ζ επηινγή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε ζρνιαζηηθή
αμηνιφγεζε θαη ελεκέξσζε απφ άιινπο νκνεηδείο Οξγαληζκνχο θαη λα ζηεξίδεηαη ζηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν
πεξηβάιινλ εξγαζίαο.
Σα ζθνηληά (απιά θαη αζθάιεηαο) δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιιεο Δθηφο αζθάιεηαο αλάγθεο.
Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο κεξηθέο θνξέο έλαο ηχπνο “θνξείνπ” απφ θαηάιιειν αλζεθηηθφ χθαζκα θαη ζε θαηάιιειεο δηαζηάζεηο
εθνδηαζκέλνο κε ζθνηλί γηα λα ζχξεηαη ηξαπκαηηζκέλνο ε αλαίζζεηνο εξγαδφκελνο επάλσ ζε απηφ.
3.6.3. ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
είλαη βαζηθφ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδφκελσλ φια ηα φξγαλα, κεραλήκαηα θαη ελ γελεί εμνπιηζκφο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαζψο θαη
ν εμνπιηζκφο δηάζσζεο :
· Nα είλαη επηιεγκέλα ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζην εηδηθφ απηφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο
· Να θξαηνχληαη θαζαξά θαη θαιά ζπζθεπαζκέλα ζε εχθνια αλαγλσξίζηκεο ζπζθεπαζίεο
· Να ειέγρνληαη, δνθηκάδνληαη θαη ξπζκίδνληαη ηαθηηθά (αληίγξαθα ησλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ δνθίκσλ πξέπεη λα θπιάζζνληαη)
· Να ζπληεξνχληαη ηαθηηθά
· Να είλαη γλσζηή ε ιεηηνπξγία ηνπο ζην πξνζσπηθφ
· Να είλαη εππξφζηηα θαη πάληα δηαζέζηκα.
· Να Τπάξρνπλ δηαζέζηκα πεξηθεξεηαθά εμαξηήκαηα θαη κνλάδεο εθεδξείαο.
3.7 ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
 Πξέπεη λα ηεξνχληαη κε ζρνιαζηηθφηεηα θαη αθξίβεηα φιεο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Διιεληθψλ Καλνληζκψλ. Αλαθέξνπκε
ελδεηθηηθά ηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθψλ Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, Καλνληζκνχο Γ.Δ.Ζ. θ.α.. Πξέπεη επίζεο λα ηεξνχληαη ηα
πξφηππα γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ.
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Γελ επηηξέπεηαη ζε κε εηδηθεπκέλν θαη ρσξίο ηελ λφκηκε άδεηα λα εγθαζηζηά, ηξνπνπνηεί ή παξεκβαίλεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε
ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ.
Οη εηδηθέο ζπλζήθεο επηβάιινπλ εηδηθή πξνζνρή ζπλερψο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηεγαλνχ
ηχπνπ.
Πξηλ απφ θάζε εξγαζία ζπληήξεζεο ή αθφκα θαη ξχζκηζεο ζηελ εγθαηάζηαζε ή ζηνλ εμνπιηζκφ απαηηείηαη λα πξνβνχκε ζε
απνκφλσζε θαη απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ (θιείδσκα ρεηξηζηεξίσλ, αθαίξεζε αζθαιεηψλ ιεηηνπξγίαο,
πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο θ.α.) Σα ινπθέηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα ρεηξηζηήξηα αθαηξνχληαη πξνζσπηθά απφ ηνπο ρεηξηζηέο κεηά
ην πεξαο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ εξγαιείσλ θαη θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηα επηζηξέθνπλ ζηνλ
επηθεθαιήο ππεχζπλν γηα ηελ δηαθνπή θαη επαλαιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο.

Ζ ηάζε ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζπζθεπψλ πνπ εξγάδνληαη εληφο ηνπ δηθηχνπ ή ζε πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα
50 V. Aπηφ ζπλεπάγεηαη ηελ ρξήζε θνξεηήο γελλήηξηαο ή, φπνπ ππάξρεη παξνρή ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, ελφο κεηαζρεκαηηζηή
δηπιήο πεξηειίμεσο κε ηελ δεπηεξεχνπζα πεξηέιημε γεησκέλε έηζη ψζηε ε ηάζε βξαρπθχθισζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 25 V .
Ο κεηαζρεκαηηζηήο πξέπεη:
 Να ηνπνζεηείηαη νπσζδήπνηε εθηφο ηνπ δηθηχνπ ή ηνπ νπνηνπδήπνηε πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ εξγαζίαο.
 Να είλαη θιεηζηφο κέζα ζε αλζεθηηθφ κνλσηηθφ πεξίβιεκα.
 Να είλαη επαξθψο δηαζηαζηνινγεκέλνο θαη λα θαηαζθεπάδεηαη κε πιέγκα κεηαμχ θπξίαο θαη δεπηεξεχνπζαο πεξηέιημεο.
 Ζ επαθή γείσζεο λα είλαη ζίγνπξε.
 Ζ παξνρή ηνπ θπθιψκαηνο πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε επάξθεηα απφ ππεξθφξησζε ηνπ δηθηχνπ θαη κε θαηάιιειε αζθάιεηα ή
κηθξφ δηαθφπηε .
 Όια ηα κέξε ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαισδίνπ, πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα εξγαζία ζε ρψξν κε πγξαζία.
Όιεο νη κπαηαξίεο πξέπεη λα είλαη ζηεγαλνχ θαη αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ.
Οη δηαθφπηεο γεληθά πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη εθηφο δηθηχνπ θαη πεξηνξηζκέλσλ ρψξσλ.
3.8. ΑΝΤΦΧΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
 Γηα ηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα γεληθά πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Π.Γ. 1073/81 ΦΔΚ Α260/81 θαη ηηο άιιεο
θείκελεο δηαηάμεηο Δδψ επηζεκαίλνπκε ηδηαίηεξα ηα εμήο:
 Σα κεραλνθίλεηα θαη ρεηξνθίλεηα βαξνχιθα πξέπεη λα έρνπλ θξέλα θαη αζθάιεηα αλάζηξνθεο πεξηζηξνθήο (θαζηάληα), ηα
γξαλάδηα ηνπο λα είλαη πξνθπιαγκέλα θαη λα θαιχπηνληαη νη θνθηεξέο επηθάλεηεο.
 Σα κεραλνθίλεηα βαξνχιθα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε oδεγφ ζπξκαηφζθνηλνπ. Σα ειεχζεξα άθξα ησλ θαη ηα πξνεμέρνληα
πεξηζηξεθφκελα κέξε πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλα φπσο θαη ηα θηλεηά φξγαλα κεηάδνζεο θίλεζεο θαη νη ηκάληεο εθ’ φζνλ βξίζθνληαη
ζε πεξηνρή εξγαζίαο ή θπθινθνξίαο.
 Σα θαπζαέξηα ησλ θηλνπκέλσλ κε κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεσο βαξνχιθσλ πξέπεη λα απάγνληαη ψζηε λα κελ θηλδπλεχεη απφ απηά
ν ρεηξηζηήο θαη νη εξγαδφκελνη ζην δίθηπν.
 ηα ρεηξνθίλεηα βαξνχιθα, ην ζηξφθαιν (καληβέια) πξέπεη νπσζδήπνηε λα εμαζθαιίδεηαη απφ νιίζζεζε ή αζέιεην ηξάβεγκα. Γελ
επηηξέπεηαη ζηξφθαιν κε ζηξεπηή ρεηξνιαβή λα έρνπλ ζέζεηο ηξηβήο κεηαμχ ρεηξνιαβήο θαη άμνλα.
 Σα ζπξκαηφζθνηλα ησλ βαξνχιθσλ πξέπεη λα είλαη γεξά ζηεξεσκέλα ζην ηχκπαλν κε ελσηηθέο πιάθεο ε θιεηδνζθήλεο.
3.9 ΓΗΑΧΖ
Κάζε ζπλεξγείν πξέπεη λα κπνξεί λα έιζεη ζε επηθνηλσλία αλά πάζα ζηηγκή κε ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο ή ην θεληξηθφ εξγνηάμην ή
αθφκα θαη άιιεο Τπεξεζίεο (Ππξνζβεζηηθή, Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα, Αζηπλνκία, γηαηξνχο δηαθφξσλ ζρεηηθψλ εηδηθνηήησλ θ.α).
Ζ επηθνηλσλία απηή θαιφ ζα είλαη λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κε αζπξκάηνπο (C.B. θ.ι.π), ή ηνπιάρηζηνλ ηειεθσληθά.
Πξνο ηνχην πξέπεη θάζε ζπλεξγείν λα δηαζέηεη ζε πξψηε δήηεζε πιήξε θαηάινγν κε ηα ηειέθσλα ησλ πξναλαθεξζέλησλ Τπεξεζηψλ
θαη γηαηξψλ (αθφκα θαη αλ δηαζέηεη C.B.καδί ηνπ).
Ζ ζχζηαζε ππεξεζίαο δηάζσζεο πξέπεη λα ζπκθσλείηαη κε ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία γξαπηψο θαη λα θαηαζηξψλνληαη ηα ζρεηηθά
ζρέδηα δξάζεο.
Γηα ηελ εθηέιεζε επηρεηξήζεσλ δηάζσζεο πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθή εθπαίδεπζε θαηάιιεια επηιεγκέλνπ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη
ηνπιάρηζηνλ δχν απφ θάζε ζπλεξγείν
3.9.1 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑΧΖ
Κάζε ζπλεξγείν πνπ δνπιεχεη πξέπεη εθηφο απφ ηα ζχλεξγα ηεο δνπιείαο θαη ηνλ αηνκηθφ θαη νκαδηθφ εμνπιηζκφ πνπ πξναλαθέξζεθε
πξέπεη λα έρεη καδί ηνπ ηα παξαθάησ εθφδηα γηα ηελ πεξίπησζε αλάγθεο δηάζσζεο εξγαδνκέλσλ .
· Ηζρπξφ αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ θαλφ κε κπαηαξίεο ( απαηηείηαη έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαζεκεξηλά).
· Φαξκαθείν κε φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ.
Ο εμνπιηζκφο θαη ηα θάξκαθα πξέπεη:
· λα ειέγρεηαη ηαθηηθφηαηα ψζηε λα είλαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη λα κελ έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ηζρχνο.
· λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ ξχπαλζε.
· λα είλαη γλσζηφο ν ρεηξηζκφο ηνπ θαη ε ρξήζε ηνπ ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ρξήζε
ηνπ.
Ο εμνπιηζκφο δηάζσζεο θαιφλ ζα είλαη λα είλαη δηαζέζηκνο γηα θάζε ζπλεξγείν. Αλ θπιάζζεηαη ζην Δξγνηάμην ηφηε θαη ε νκάδα
δηάζσζεο πξέπεη λα απνηειείηαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ εξγνηαμίνπ.
3.9.2 ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ
χκθσλα κε ζρεηηθή νδεγία ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ:
 Ζ αξκφδηα γηα ηελ Απνρέηεπζε Τπεξεζία νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ζηηγκή παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ
πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εηδηθά εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. Πξέπεη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ κεηαθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
πθίζηαληαη αηχρεκα ή παξνπζηάδνπλ αηθλίδηα αδηαζεζία πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξαζρεζεί ηαηξηθή βνήζεηα.
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Τιηθφ πξψησλ βνεζεηψλ πξέπεη λα ππάξρεη ζε φια ηα κέξε πνπ είλαη απαξαίηεην ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Σν πιηθφ πξέπεη
λα έρεη ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε
θαη λα είλαη εχθνια πξνζηηφ. Ζ δηεχζπλζε θαη ην ηειέθσλν ηεο Τπεξεζίαο πξψησλ βνεζεηψλ πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη επθξηλψο.
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
Α. ΒΑΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

11
12
13
14
15

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ Σ.Δ.Δ. “ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΠΟΛΔΧΝ”
ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ Σ.Δ.Δ. «ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ
ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΤΓΡΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ”
INSTITUTION OF CIVIL
ENGINNEER MINISTRY ON HOUSIMG AND LOCAL
GOVERNMENT - 1969 "SAFETY IN SEWERS AND AT SEWAGE WORKS"
NATIONAL JOINT HEALTH AND SAFETY COMITTEE FOR THE WATER SERVICE " SAFE
WORKING IN SEWERS AND AT SEWAGE WORKS"
NATIONAL JOINT HEALTH AND SAFETY COMITTEE FOR THE WATER SERVICE "SAFE
WORKING IN SEWERS AND AT SEWAGE WORKS"
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ «NΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΗΔΗΝΖ
ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ Δ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ»
ΑΘΖΝΑ 1997
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ «NΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ Δ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΑ
ΔΡΓΑ» ΑΘΖΝΑ 1996
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ «NΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΑ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ
ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΡΟ ΣΗ ΚΟΗΝΟΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ
ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ» ΑΘΖΝΑ 1997
ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ, ΔΡΓΑΗΑΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΚΑΗ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ «ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ
ΚΗΝΓΤΝΧΝ», 1996
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ - Γ.ΓΡΗΒΑ, Κ.ΕΟΡΜΠΑ,
Θ.ΚΟΤΚΟΤΛΑΚΖ
«ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟ
ΟΓΖΓΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΔΚΣΗΜΖΖ
ΣΟΤ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ» ΑΘΖΝΑ 1997
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ - .ΜΠΡΑΝΖ
«ΣΑΣΗΣΗΚΔ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» ΑΘΖΝΑ 1996
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΓΗΔΘΝΔ ΓΡΑΦΔΗΟ
ΔΡΓΑΗΑ «ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ»
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ
ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ», ΣΟΜΟΗ Αθαη Β, ΑΘΖΝΑ 1994
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΤΛΛΟΓΖ
ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ», ΑΘΖΝΑ 1996
ΜΔΛΔΣΖ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΔ – ΠΗΝΑΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ (CHECK LISTS) ΓΗΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑ,
ΑΘΖΝΑ 1997

Β. ΑΛΛΖ ΥΔΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ “Ννκνζεζία γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη ηερληθά έξγα”, Αζήλα 1997, 160 ζει.
Τπνπξγείν Δξγαζίαο “δηα λα δνπιεχεηο κε αζθάιεηα ζε νηθνδνκέο θαη ζε άιια ηερληθά έξγα”, Αζήλα 1988,
20 ζει.
Ννκαξρία Αραταο “Αιθαβεηάξην Οδεγηψλ γηα ηνπο ηερλίηεο ησλ εθζθαθψλ θαη ππνγείσλ δηθηχσλ”, Πάηξα
1992, 48 ζει.
ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. “Αζθάιεηα θαη πγεία ζηηο θαηαζθεπέο” (Μεηάθξαζε ηνπ ILO “Safety and Health in
construction”), Αζήλα 1996, 180 ζει.
Δξγνλνκία ΔΠΔ “εκηλάξην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηα Σερληθά Δξγα”, Αζήλα 22-23 Μαΐνπ 1998, 220 ζει.
Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο / Σκήκα Κέξθπξαο “Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηα Δξγνηάμηα, Οδεγία
92/57/ΔΟΚ”, Δζληθφ πλέδξην 26 - 27 επη. 1994, Κέξθπξα, 160 ζει. (Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ΣΔΔ, 17-1094, ζει. 76-85).
αξαθφπνπινο Ν. “Πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηα πξνζσξηλά θαη θηλεηά εξγνηάμηα”, Πεξηνδηθφ
ΣΔΥΝΗΚΑ, Αζήλα Ηνχιηνο/Αχγνποηνο 1996, ζει. 27-30.
αξαθφπνπινο Ν. “Μέηξα αζθάιεηαο ζηα νηθνδνκηθά έξγα”, Πεξηνδηθφ ΣΔΥΝΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ, Πάηξα,
Μάξηηνο 1995, ζει. 52 - 56, θαη πεξηνδηθφ ΚΣΗΡΗΟ, Οθη. 87, ζει. 18-20.
Παλφπνπινο Γ. “Αζθάιεηα ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία”, Αζήλα: ΦΟΗΒΟ, 1993, 213 ζει.
Σάζηνο Θ. θαη Βηληδειαίνπ Δ. “πκβνιή ζηελ κειέηε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ
θαηαζθεπψλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ”, Αζήλα: ΔΜΠ, 1979, 75 ζει.
ΣΔΔ, Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο “Αζθάιεηα ζηα ηερληθά έξγα θαη ην ΠΓ 305/96”, Γηεκεξίδα,
Φζηλφπσξν 97, Θεζ/λίθε, θάθεινο πιηθψλ.
ΣΔΔ, Σκήκα Γπηηθήο Διιάδνο “Αζθάιεηα ζηα νηθνδνκηθά θαη ηερληθά έξγα”, Ζκεξίδα 4 Ννεκ. 1996,
Πάηξα, 80 ζει.
ΠΔΔΓΔ “53ν πλέδξην”, πλέδξην 15-17 Μαΐνπ 1997, Πάηξα, Φάθεινο πιηθψλ.
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14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.

ΣΔΔ “Τπφγεηα Δξγα”, Γηήκεξν 13 θαη 14 Ηαλ. 1994, Αζήλα: ΣΔΔ, Τιηθά εηζεγήζεσλ
Γηεζλέο πλέδξην “Μεγάια Δξγα Τπνδνκήο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε”, Πάηξα 25-26 Ννεκ. 1994
(Πξαθηηθά έθδνζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Πάξθνπ Παηξψλ)
χιινγνο Σερληθψλ Δπηζεσξεηψλ Τπ. Δξγαζίαο & χλδεζκνο Αζθάιεηαο Κχπξνπ “Β’ Διιαδνθππξηαθφ
πλέδξην Τγείαο - Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο, ζηα Δξγα”, 30 Απξηιίνπ / 1 Μαΐνπ 1998, Λεπθσζία, Πξαθηηθά
100 ζει.
Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (Οκάδα Δξγαζίαο: Πηζηκίζε Μ. Κνληφο Ν., Παληέθεο Γ.) “ρέδην
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαη Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ), θαη’ εθαξκνγή ηνπ ΠΓ 305/96”,
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ΣΔΔ 18-5-1998 (ζει. 27-100) θαη 25-5-1998 (ζει. 73 - 80). (Πεξίιεςε, δειηίν 27-21996 ζει. 74-78)
ΣΔΔ “Ζ αζθάιηζε θηλδχλσλ κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ”, Γηάιεμε Γ. Κνπηίλα, Αζήλα 22 Ηαλ.
1998 (Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ΣΔΔ 13-4-1998, ζει. 16-22 θαη Σερληθή Δπηζεψξεζε, Μάξηηνο 1998, ζει. 3439). Δπίζεο, Πεξηνδηθφ ΚΑΣΑΚΔΤΖ, ηεχρνο Απγ. – επη. 1994, ζει. 42-47.
ΣΔΔ “Ο Μεραληθφο σο Σερληθφο Αζθαιείαο”, Ζκεξίδα 8-6-1995, Αζήλα: ΣΔΔ, Φάθεινο Τιηθψλ (ΔΓ.ΣΔΔ
31-7-1995 ζει. 8-13).
ΔΛΗΝΤΑΔ “Πξφηππα Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα γηα ηερληθνχο Αζθαιείαο”, Αζήλα 1997, 243 ζει. Καη
ΗΔΚΔΜ-ΣΔΔ “Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο Σ.Α.”.
“Γηαξθήο Δξκελεπηηθφο Κψδημ Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο”, 24 ηφκνη, Δθδφηεο ΣΔΥΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ
ΔΛΛΑΓΟ, Κάληγγνο 8 (4νο - 5νο φξνθνο) 106 77 Αζήλα, fax 3818165, ηει. 3301982, 3828686
“Γνκηθή Δλεκέξσζηο” (Γηαξθήο Ννκνζεζία θαη Ννκνινγία), 20 ηφκνη, Δθδφηεο: Γειεγηάλλε 24 θαη
Μπνπκπνπιίλαο, 106 82 Αζήλα, ηει. 8227531, 8216859, 3838344, fax 8210977
Ραπηάξρεο Π. “Παλδέθηεο, Γηαξθήο Κψδηθαο Ννκνζεζίαο”, Τπνπξγείν Πξνεδξίαο, Γεληθή Γηεχζπλζε
Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, Υαξηιάνπ Σξηθνχπε 5, Αζήλα 10678, ηει. 3832146, 3646736, 3803845
“Γειηίν Γνκηθήο Ννκνζεοίαο θαη Ννκνινγίαο”, Μεληαία Δπηζεψξεζηο Γνκηθήο Ννκνζεζίαο (Μακηδάθεο
Δ., Γαιηάλεο Α.), Αζήλα (ηζ’ ηφκνη έσο ην 1987).
Υαηδεραιθηάο Ε. (ΠΔΓΔΘ) “Γεκφζηα Δξγα”, Αζήλα: Μαθεδνληθέο Δθδφοεηο, 1992 (6ε έθδνζε), 665 ζει.
θαη (7ε) έθδνζε ππφ “ΗΧΝ”, Αζήλα 1994, (ηξεηο ηφκνη).
ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. (Δπηκέιεηα: Ζ. Μπαλνχηζνο θαη Ν. αξαθφπνπινο) “Δγρεηξίδην λνκνζεζίαο Τγηεηλήο θαη
Αοθάιεηαο ηεο εξγαζίαο”, 2 ηφκνη, Αζήλα 1994, 1280 ζει.
Τπ. Δξγαζίαο “Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία”, πιινγηθφο Σφκνο, Αζήλα 1989, 688 ζει.
Τπνπξγείν Δξεπλαο θαη Σερλνινγίαο “Οδεγφο παξνρήο ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ”, Αζήλα : ΤΠΔΣ, 2 ηφκνη,
1985. Δπίζεο, “ελίζρπζε ππνδνκήο εξγαζηεξίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ΑΔΗ/ΣΔΗ θαη Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ”,
Ζ’ πλεδξία Δπηηξνπήο ΔΠΔΣ (ΗΗ/3), 6-5-1997.
ΣΔΔ “Με θαηαζηξνθηθνί έιεγρνη”, Πξαθηηθά Ζκεξίδαο ΣΔΔ 10-6-1993, Σερληθά Υξνληθά, ηεχρε 5 θαη
6/94, 126 θαη 119 ζει.
Γθνχηνο Υ. “Δξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ νηθνδφκσλ ζηε ρεξζαία Διιάδα κεηά ην 1800”, Αζήλα 1985, 246
ζει.
Βαιαβαλίδεο Α., αξαθφπνπινο Ν. “Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, πξνβιήκαηα πγηεηλήο-αζθάιεηαο”, Αζήλα:
χγρξνλα ζέκαηα, 1988, 206 ζει.
αξαθφπνπινο Ν. “Πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ζέκαηα πγηεηλήο-αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία”, Πάηξα:
Παλεπηζηήκην Παηξψλ, 1992, 33 ζει.

Γ. ΔΚΓΟΔΗ, ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΟΡΔΧΝ – ΔΝΧΔΧΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Σερληθέο Δθδφζεηο Μ. Γθηνχξδαο, εξγίνπ Παηξηάξρνπ 4, 114 72 Αζήλα, ηει. 3624947, 3630219, fax
3624947
Ννκηθέο Δθδφζεηο άθθνπια, Θεζζαινλίθε,
Tερληθέο Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ
Δθδφζεηο ΣΔΔ, Καξαγεψξγε εξβίαο 4, Αζήλα 102 48, ηει. 3291405, 3254590 έσο 99, fax 3221772.
“ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΣΔΔ”, Δβδνκαδηαίν Γειηίν ηνπ ΣΔΔ, Καξαγεψξγε εξβίαο 4, Αζήλα 102 48,
ηει. 3291500-502, 3240262,.
“ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΡΟΝΗΚΑ”, Δπηζηεκνληθή Δθδνζε ΣΔΔ (ζε ηξεηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο), Λέθθα 23-25,
Αζήλα 105 62, ηει. 3245491-9, 3245935, fax 3314403
“ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ Καηνηθηψλ θαη Σερληθψλ Δξγσλ”, Γηκεληαία έθδνζε ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηδησηηθψλ
θαη δεκνζίσλ έξγσλ, Ηδηνθηεζία “ΣΡΟΥΟ”, Εαΐκε 24 - Αζήλα 106 83, ηει. 8235678 - 8233074, fax
8238230
“θηηξην”, Σερληθφ πεξηνδηθφ, ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΖ ΓΟΜΖΖ ΔΠΔ, Αδξηαλνππφιεσο - Δι. Βεληδέινπ 2 Καιακαξηά Θεζζαινλίθεο 551 33, ηει. (031) 480340, fax 480544,
“ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΟ ΒΖΜΑ”, Γηκεληαία έθδνζε ηεο ΠΔΔΓΔ, Θεκηζηνθιένπο 4 – Αζήλα 106 78, ηει.
3814735-8, 3838759, fax 3824116
“Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ”, Μεληαία Κνηλή έθδνζε ΠΔΓΜΔΓΔ-ΠΔΓΜΖΔΓΔ – ΠΔΔΓΔ, Αζθιεπηνχ 23, Αζήλα
106 80, ηει. 3631905 – 3614978, fax 3641402
“ΤΛΖ ΚΑΗ ΚΣΗΡΗΟ”, Πεξηνδηθφ Αξρηηεθηνληθήο θαη Σερλνινγίαο Τιηθψλ, Ηδηνθηεζία: INTACCORD,
Σζηκηζθή 42, Θεζζαινλίθε 546 23, ηει. 031-221743, 271828, fax 241453
“ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΔ”, Πεξηνδηθφ πιιφγνπ Αξρηηεθηφλσλ Γηπισκαηνχρσλ Αλσηάησλ ρνιψλ (ΑΓΑ) θαη
Παλειιήληαο Δλσζεο Αξρηηεθηφλσλ (ΠΔΑ), Βξπζαθίνπ 15 θαη Κιάδνπ, Αζήλα 105 65, ηει. 3215146, fax
3215147
“ΓΔΛΣΗΟ ΠΜΔ”, Γειηίν πιιφγνπ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Διιάδνο, Καιιηξξφεο 89, Αζήλα 11745, ηει.
9238170, fax 9235959
“ΣΔΥΝΗΚΟ ΒΖΜΑ”, Γηκεληαία έθδνζε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Σερλνιφγσλ
Μεραληθψλ, Μάξλε 44 - Πι. Βάζεο, Αζήλα 104 38, ηει. 5227812, 5227276, fax 5243701
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15.
16.

“BUILDINGS”, Σεηξακεληαίν πεξηνδηθφ αξρηηεθηνληθήο θαη δφκεζεο, Λεσθ. Βνπιηαγκέλεο 334, Αγ.
Γεκήηξηνο, Αζήλα 173 42, ηει. 9931746, 9938872, 9932550, fax 9936009
“ΓΔΛΣΗΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ – ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ”, Γειηίν Παλειιήληνπ πιιφγνπ Γηπισκαηνχρσλ
Μεραλνιφγσλ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ, Αξηζηνλίθνπ 18 θαη Γνξγίνπ, 116 36 Μέηο, Αζήλα, ηει. 9212741,
9212655, fax 9217928

ΠΖΓΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ
1.

Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
Γεληθή Γηεχζπλζε πλζεθψλ θαη Τγηεηλήο ηεο Δξγαζίαο, ηει. 3214327, 3214294
α)
Γηεχζπλζε πλζεθψλ Δξγαζίαο, Σει. 3214058 fax 3214823
β)
Κέληξν Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (ΚΤΑΔ)
Σει. 3214147 fax 3214197 http://www.osh.gr
γ)
Δζηηαθφο Πφινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία
Πεηξαηψο 40 - Αζήλα 101 82ηει. 3214092 fax 3214197
http://www.osh.gr

2.

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο-Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ (ΤΠΔΥΧΓΔ)
Ακαιηάδνο 17 - Αζήλα 115 23
Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δξγσλ
Υ. Σξηθνχπε 182 - Αζήλα 101 78, ηει. 6426158, 6435615
α)
Γεληθή Γηεχζπλζε πγθνηλσληαθψλ Δξγσλ
Υαξ. Σξηθνχπε 182 - Αζήλα 101 78, ηει. 6435616, 6420359, 6449752, 6430916, 6449113 (fax
643
41
128)
6400550
8
(fax
6400559)
5242184 (fax 5249357)
β)
Γεληθή Γηεχζπλζε Τδξαπιηθψλ Δξγσλ Φαλαξησηψλ 9 - Αζήλα 101 78
ηει. 6445002 (fax 6445088) – 6424397 (fax 6428085)
γ)
Δηδηθέο Τπεξεζίεο Γεκνζίσλ Δξγσλ, ηει. 6444410 (fax 6452753), 6434140 (fax 6427887),
6445347
(fax
6457569),
6400312
(fax
6400311),
6459734 (fax 6459734)
δ)
Γηεχζπλζε Οηθνδνκηθψλ θαη Κηηξηνδνκηθψλ Καλνληζκψλ
Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 – Αζήλα 115 26, ηει. 6929903
Τπνπξγείν Αλάπηπμεο
Μηραιαθνπνχινπ 80 - Αζήλα 115 80 ηει. 7482770, 7709816

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

T.E.E. - Κεληξηθή Γηνίθεζε
Καξαγεψξγε
εξβίαο
4,
Αζήλα
102
48,
ηει.
3254591-9
fax
http://www.tee.gr
Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ.)
Ληνζίσλ 143 θαη Θεηξζίνπ 6, Πιαηεία Αηηηθήο, Αζήλα 104 45, ηει. 8200100
e-mail:info@elinyae.gr
http://www.elinyae.gr
Δπξσπατθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Πξνψζεζε ηεο Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο
(HSPro – EU).
http://www.netsmart.gr/hspro/index1.html
Πιεξνθνξηαθφο Υψξνο “Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηα Σερληθά Δξγα”,
© Δξγνλνκία επε
http://147.102.50.75/safe/ie/index.html
ΤΛΛΟΓΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ θαη ΔΡΓΟΛΖΠΣΧΝ Γ.Δ.
Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο
Βαζ. Κσλζηαληίλνπ 48 - 116 35 Αζήλα
ηει. 7230310, 7210386, 7235413, 7211202 - fax 7252223e-mail: helpdesk@iris.ekt.org.gr
http://www.ekt.org.gr
ΑΡΗΑΓΝΖ
Δζληθφ Κέληξν Δξεπλαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ
153 10 Αγ. Παξαζθεπή Αηηηθήο, ηει. 6503000 - fax 6522965
e-mail:info@ariadne-t.gr
http://www.ariadne-t.gr
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ΝΟΜΟΘΔΗΑ
Ο παξαθάησ θαηάινγνο είλαη ελδεηθηηθφο αιιά φρη πεξηνξηζηηθφο.

Α/Α

Αξ. Ννκνζεηήκαηνο
1. Β.Γ. 25-08-1920
2. Π.Γ. 22-12-1933
3. Π.Γ. 14-03-1934

4. Ν. 158/1975
5. Π.Γ. 212/1976

6. Π.Γ. 17/1978

7. Π.Γ. 95/1978
8. Π.Γ. 778/1980
9. Τ.Α. ΒΜ 5/30428/1980

10. Π.Γ. 1181/1981

11. Π.Γ. 1073/1981

12. Π.Γ. 329/1983

13. Τ.Α. ΒΜ 5/30058/1983

14. Ν. 1396/1983

15. Ν. 1418/1984
16. Τ.Α. 130646/1984
17. Ν. 1430/1984

Α. ΒΑΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ
Σίηινο Ννκνζεηήκαηνο
Πεξί θσδηθνπνηήοεσο ησλ πεξί πγηεηλήο θαη
αζθαιείαο ησλ εξγαηψλ δηαηάμεσλ.
Πεξί αζθαιείαο εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ
εξγαδνκέλσλ επί θνξεηψλ θιηκάθσλ.
Πεξί πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαηψλ θαη
ππαιιήισλ ησλ πάζεο θχζεσο βηνκεραληθψλ θαη
βηνηερληθψλ εξγνζηαζίσλ, εξγαζηεξίσλ θ.ιπ.
Πεξί εξγαζίαο επί ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
επξηζθνκέλσλ ππφ ηάζηλ.
Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ
εξγαδνκέλσλ εηο κεηαθνξηθάο ηαηλίαο θαη πξνσζεηάο
ελ γέλεη.
Πεξί ζπκπιεξψζεσο ηνπ απφ 22/29.12.1933 Π. Γ/ηνο
“πεξί αζθαιείαο εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ
εξγαδνκέλσλ επί θνξεηψλ θιηκάθσλ“.
Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ
απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο ζπγθνιιήζεσλ.
Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ
νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ.
Πεξί εγθξίζεσο πξφηππεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο
ζεκάλζεσο εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο εθηφο
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ.
Πεξί θπξψζεσο ηεο ςεθηζζείζεο εηο Γελεχελ ην έηνο
1960 ππ’ αξηζ. 115 Γηεζλνχο πκβάζεσο “πεξί
πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηαο ηνληηδνχζαο
αθηηλνβνιίαο”.
Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ
εηο εξγνηάμηα έξγσλ νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο
έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ.
Σαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε ησλ
επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο Οδεγίεο
ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δ..Κ. 67/548/ΔΟΚ, 69/81/ΔΟΚ,
70/189/ΔΟΚ, 71/141/ΔΟΚ, 73/146/ΔΟΚ,
75/409/ΔΟΚ, 79/831/ΔΟΚ θαη ηεο Δπηηξνπήο ησλ
Δ.Κ. 76/907/ΔΟΚ, 79/370/ΔΟΚ.
Δγθξηζε Πξφηππεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο
εκάλζεσο Δθηεινπκέλσλ Δξγσλ ζε νδνχο εληφο
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ.
Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ
αζθαιείαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά
έξγα.

Γεκφζηα Δξγα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ.
Ζκεξνιφγην κέηξσλ αζθαιείαο.
Κχξσζε ηεο 62 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο “πνπ
αθνξά ηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή
βηνκεραλία” θαη ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ άκεζε
ζρέζε κ’ απηή.
18. Τ.Α. ΗΗ-5ε/Φ/17402/1984 Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ
Δξγαζηψλ.
19. Ν. 1568/1985
Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.
20. Τ.Α. 56206/1613/1986
Πξνζδηνξηζκφο ηεο ερεηηθήο εθπνκπήο ησλ
κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ εξγνηαμίνπ ζε
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 79/113/ΔΟΚ,
81/1051/ΔΟΚ θαη 85/405/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
19εο Γεθεκβξίνπ 1978, ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 1981 θαη
ηεο 11εο Ηνπιίνπ 1985.
21. Π.Γ. 307/1986
Πξνζηαζία ηεο Τγείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ πνπ
εθηίζεληαη ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο παξάγνληεο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο.
22. Π.Γ. 70α/1988
Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε

ΦΔΚ
200 Α’/05-09-1920
406 Α’ /29-12-1933
112 Α’/22-03-1934

189 A’/08-09-1975
78 Α’/06-04-1976

3 Α’/12-01-1978

20 Α’/17-02-1978
193Α’/26-08-1980
589Β’/30-06-1980

195 Α’/24-07-1981

260 Α’/16-09-1981

118 Α’ θαη 140
Α’/1983

121 Β’/23-03-1983

126 Α’/15-09-1983

23 A’/29-02-1984
154 Β’/19-03-1984
49 Α’/18-04-1984

931 Β’/31-12-1984
177 Α’/18-10-1985
570 Β’/09-09-1986

135 Α’/29-08-1986

31 Α’/17-02-1988
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23. Π.Γ. 71/1988
24. Τ.Α. 7755/160/1988

25. Π.Γ. 294/1988

26. Τ.Α. 88555/3293/1988
27. Τ.Α. 69001/1921/1988

28. Ν. 1837/1989
29. Π.Γ. 225/1989
30. Π.Γ. 31/1990

31. Π.Γ. 70/1990
32. Π.Γ. 85/1991

33. Π.Γ. 157/1992

34. Ν. 2094/1992
35. Τ.Α. Β 4373/1205/1993

36. Π.Γ. 77/1993

37. Τ.Α.
16440/Φ.10.4/445/1993

38. Ν. 2229/1994
39. Y.A. 378/1994

40. Π.Γ. 395/1994

41. Π.Γ. 396/1994

42. Π.Γ. 397/1994

ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία.
Καλνληζκφο ππξνπξνζηαζίαο ησλ θηηξίσλ.
Λήςε κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο Βηνκεραληθέο Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη απνζήθεο απηψλ
θαζψο θαη απνζήθεο επθιέθησλ θαη εθξεθηηθψλ
πιψλ.
Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθάιεηαο
θαη γηαηξνχ εξγαζίαο, επίπεδν γλψζεσλ θαη
εηδηθφηεηα ηερληθνχ αζθάιεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο,
εθκεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ
λ. 1568/1985 “Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ”.
Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ,
ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α.
Δγθξηζε ηχπνπ ΔΟΚ γηα ηελ νξηαθή ηηκή ζηάζκεο
ζνξχβνπ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ εξγνηαμίνπ θαη
εηδηθφηεξα ησλ κεραλνθίλεησλ αεξνζπκπηεζηψλ, ησλ
ππξγνγεξαλψλ, ησλ ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ
ζπγθφιιεζεο, ησλ ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ ηζρχνο
θαη ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζξαχζεο ζθπξνδέκαηνο
θαη αεξνζθπξψλ.
Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ θαηά ηελ
απαζρφιεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.
Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηα Τπφγεηα Σερληθά Δξγα.
Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε
κεραλεκάησλ εθηέιεζεο Σερληθψλ έξγσλ.
Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ ζε
λαππεγηθέο εξγαζίεο.
Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ
δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζην ζφξπβν θαηά
ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία
86/188/ΔΟΚ.
Δπέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ Πξνεδξηθψλ
Γηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ πνπ
εθδφζεθαλ κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ Ν. 1568/85
“Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ” (177/Α)
ζην Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α.
Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο.
πκκφξθσζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ
89/686/ΔΟΚ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο
Γεθεκβξίνπ 1989 γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ
ησλ θξαηψλ κειψλ, ζρεηηθά κε ηα κέζα αηνκηθήο
πξνζηαζίαο.
Γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο,
ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαη
ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Π. Γ/ηνο 307/86
(135/Α) ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ
πκβνπιίνπ 88/642/ΔΟΚ.
Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά
ζπλαξκνινγνχκελσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ
αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ
ζθαισζηψλ.
Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Ν. 1418/1984 θαη
άιιεο δηαηάμεηο.
Δπηθίλδπλεο νπζίεο, ηαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη
επηζήκαλζε απηψλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία
ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
67/548/ΔΟΚ φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε
ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο
εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε
κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ.
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε
ρξήζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο
πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε πξνο
ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/ΔΟΚ.
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά

32 Α’/17-02-1988
241 Β’/22-04-1988

138 Α’/21-06-1988

721 Β’/04-10-1988
751 Β’/18-10-1988

85 Α’/23-03-1989
106 Α’/02-05-1989
11 Α’/05-02-1990

31 Α’/14-03-1990
38 Α’/18-03-1991

74 Α’/12-05-1992

182 Α’/25-11-1992
187 Β’/23-03-1993

34 Α’/18-03-1993

756 Β’/28-09-1993

138 Α’/31-08-1994
705 Β’/20-09-1994

220 Α’/19-12-1994

220 Α’/19-12-1994

221 Α’/19-12-1994
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ηελ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ πνπ
ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ
νζθπτθή ρψξα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε
πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/269/ΔΟΚ.
43. Π.Γ. 399/1994

44. Π.Γ. 105/1995

45. Π.Γ. 186/1995

46. Π.Γ. 16/1996

47. Π.Γ. 17/1996

48. Π.Γ. 18/1996

49. Π.Γ. 305/1996

50. Π.Γ. 174/1997

51. Π.Γ. 175/1997

52. Π.Γ. 176/1997

53. Π.Γ. 177/1997

54. Π.Γ. 62/1998

Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο
παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ
νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/394/ΔΟΚ.
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο
ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ
Οδεγία 92/58/ΔΟΚ.
Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ
δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε βηνινγηθνχο
παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο
νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ 90/679/ΔΟΚ θαη
93/383/ΔΟΚ.
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο
ρψξνπο εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία
89/654/ΔΟΚ.
Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο
ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε
κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ.
Σξνπνπνίεζε Π.Γ. 377/1993 ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο
ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ
93/44/ΔΟΚ θαη 93/68/ΔΟΚ.
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά
εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία
92/57/ΔΟΚ.
Σξνπνπνίεζε π.δ. 186/1995 “Πξνζηαζία ησλ
εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο
έθζεζήο ηνπο ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ
εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ
πκβνπιίνπ 90/679/ΔΟΚ θαη 93/383/ΔΟΚ” (97/Α) ζε
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 95/30/ΔΚ.
Σξνπνπνίεζε π.δ. 70α/1988 “Πξνζηαζία ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ
εξγαζία” (31/Α) ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία
92/85/ΔΟΚ.
Mέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο
θαηά ηελ εξγαζία ησλ εγθχσλ, ιερψλσλ θαη
γαινπρνπζψλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ
νδεγία 92/85/EOK.
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο
πξνζηαζίαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηηο εμνξπθηηθέο δηα γεσηξήζεσλ
βηνκεραλίεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία
92/91/ΔΟΚ.
Μέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ θαηά ηελ
εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 94/33/ΔΚ.

221 Α’/19-12-1994

67 Α’/10-04-1995

97 Α’/30-5-1995

10 Α’/18-01-1996

11 Α’/18-01-1996

12 Α’/18-01-1996

212 Α’/29-08-1996

150 Α’/15-7-1997

150 Α’/15-7-1997

150 Α’/15-7-1997

150 Α’/15-7-1997

67 Α’/26-3-1998
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Β. ΠΗΝΑΚΑ ΔΓΚΤΚΛΗΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΧΝ
Α/Α
Σίηινο
1. Δγθχθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 778/1980
Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ
νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ (ΦΔΚ 193Α’ /26-08-1980)
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Αξηζκφο Δγθπθιίνπ
131120/10-10-1980
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
ΓΔΝΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΔΡΓΑΗΑ
Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ
Δγθχθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 1073/1981
131081/29-09-1981
Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ
130236/15-02-1982
εηο εξγνηάμηα έξγσλ νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ (ΦΔΚ 260
ΓΔΝΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΔΡΓΑΗΑ
Α’/16-09-1981)
Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ
Δγθχθιηνο Δθαξκνγήο Ν. 1396/1983
132625/Γεθέκβξηνο 1983
Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
αζθαιείαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ
έξγα (ΦΔΚ 126 Α’/15-09-1983)
Δγθχθιηνο Δθαξκνγήο Τ.Α. 130646/1984
130891/08-05-1984
Ζκεξνιφγην κέηξσλ αζθαιείαο (ΦΔΚ 154 Β’/19-03ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
1984)
Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ
Δγθχθιηνο Δθαξκνγήο Ν. 1430/1984
131307/08-06-1984
Κχξσζε ηεο 62 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο “πνπ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
αθνξά ηηο δηαηάμεηο αοθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή
Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ
βηνκεραλία” θαη ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ άκεζε
ζρέζε κ’ απηή (ΦΔΚ 49 Α’/18-04-1984)
Δγθχθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 225/1989
130528/23-05-1989
Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηα Τπφγεηα Σερληθά Δξγα
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
(ΦΔΚ 106 Α’/02-05-1989)
Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ
Δγθχθιηνο Δθαξκνγήο Τ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993
130210/04-06-1997
Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
ζπλαξκνινγνχκελσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ
αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ
ζθαισζηψλ (ΦΔΚ 756 Β’/28-09-1993)
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
Δγθχθιηνο
130329/03-07-1995
Αληηκεηψπηζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ησλ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
εξγαδνκέλσλ θαηά ην ζέξνο
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
Δγθχθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 397/1994
130405/16-08-1995
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
ηελ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ πνπ
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ
ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ
νζθπτθή ρψξα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/269/ΔΟΚ. (ΦΔΚ
221 Α’/19-12-1994)
Δγθχθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 105/1995
130409/18-08-1995
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ
Οδεγία 92/58/ΔΟΚ. (ΦΔΚ 67 Α’/10-04-1995)
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ

11. Δγθχθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 16/1996
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο
ρψξνπο εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία
89/654/ΔΟΚ (ΦΔΚ 10 Α’/18-01-1996)
12. Δγθχθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 17/1996
Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο
ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε
κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ (ΦΔΚ 11
Α’/18-01-1996)
13. Δγθχθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 305/1996
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά
εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία
92/57/ΔΟΚ (ΦΔΚ 212 Α’/29-08-1996)

130532/31-07-1996
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
130297/15-07-1996
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
130159/07-05-1997
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
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Γ. ΟΓΖΓΗΔ ΣΖ ΔΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΔ ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ
ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΑ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ
Α/Α
1.

ΑΡ. ΟΓΖΓΗΑ
80/1107/EEC

2.

83/477/EEC

3.

86/188/EEC

4.

88/642/EEC

5.

89/391/EEC
(Framework Directive)

6.

89/654/EEC

7

89/655/EEC

8

89/656/EEC

9

90/269/EEC

10

90/394/EEC

11

90/679/EEC

12
13

91/382/EEC
91/383/EEC

14

92/57/EEC

15

92/58/EEC

16

92/91/ EEC

17

92/104/EEC

18

93/88/EEC

19

93/104/EEC

20

95/30/EK

21

94/33/EEC

ΣΗΣΛΟ ΟΓΖΓΗΑ
Πεξί πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο
πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλέπεηα εθζέζεψο ηνπο, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, ζε ρεκηθά, θπζηθά ή βηνινγηθά
κέζα.
Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο
θηλδχλνπο πνπ νθείινληαη ζηελ έθζεζή ηνπο ζηνλ
ακίαλην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο.
Πεξί πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο
πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζεψο ηνπο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζην ζφξπβν.
Σξνπνπνηεηηθή ηεο 80/1107/ΔΟΚ, πεξί πξνζηαζίαο ησλ
εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδνληαη
ζπλέπεηα εθζέζεψο ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εξγαζίαο, ζε ρεκηθά, θπζηθά ή βηνινγηθά κέζα.
ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο
ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία.
ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ ρψξσλ
εξγαζίαο γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα.
ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη
πγείαο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο
απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο.
ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη
πγείαο γηα ηελ ρξήζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο
εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία.

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ
Ν. 1568/1985

ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο γηα ην ρεηξσλαθηηθφ ρεηξηζκφ θνξηίσλ φπνπ
ππάξρεη ηδηαίηεξνο θηλδχλνπο βιάβεο ηεο ξάρεο θαη
νζθπτθήο ρψξαο.
Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο
θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε
θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία.
ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ
θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε
βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία.
Σξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 83/477/ΔΟΚ γηα ηνλ ακίαλην.
πκπιήξσζε ησλ κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζην λα
πξνάγνπλ ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο
θαηά ηελ εξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζρέζε εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή κε ζρέζε πξφζθαηξεο εξγαζίαο.
ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη
πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά
εξγνηάμηα.
ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε
αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία.
Πεξί ησλ ειαρίζησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο
πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηηο εμνξπθηηθέο δηα γεσηξήζεσλ
βηνκεραλίεο.
Πεξί ησλ ειαρίζησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο γηα ηε βειηίσζε
ηεο πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηηο ππαίζξηεο ή ππφγεηεο εμνξπθηηθέο
βηνκεραλίεο.
(πξνζεζκία 3.12.94, ζην άξζξν 10 πξνζεζκία
3.12.2001)
Σξνπνπνηεηηθή ηεο νδεγίαο 90/679/ΔΟΚ (Βηνινγηθνί
παξάγνληεο).
ρεηηθά κε νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο ηνπ
ρξφλνπ εξγαζίαο.
Γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν ηεο νδεγίαο
90/679/ΔΟΚ (Βηνινγηθνί παξάγνληεο).
Πεξί πξνζεγγίζεσο ηεο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ

Π.Γ. 397/1994

Π.Γ. 70α/1988

Π.Γ. 85/1991

Π.Γ. 77/1993

Π.Γ. 17/1996

Π.Γ. 16/1996
Π.Γ. 395/1994

Π.Γ. 396/1994

Π.Γ. 399/1994

Π.Γ. 186/1995

Π.Γ. 175/1997
Π.Γ. 17/1996

Π.Γ. 305/1996

Π.Γ. 105/1995
Π.Γ. 177/1997

Τ.Α.
ΑΠΓ7/Α/Φ1/14080/7
32/1996

Π.Γ. 186/1995
Ν. 2639/1998 θαη
Π.Γ. ππφ έθδνζε
Π.Γ 174/1997
Π.Γ 62/1998
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22

95/63/EK

23

97/42/EK

24

98/24/EK

φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ.
Σξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 89/655/ΔΟΚ γηα ηνλ
εμνπιηζκφ εξγαζίαο.
ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ
θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε
θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία.
Πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ
θαηά ηελ εξγαζία απφ θηλδχλνπο νθεηιφκελνπο ζε
ρεκηθνχο παξάγνληεο.

Π.Γ ππφ έθδνζε
Π.Γ ππφ έθδνζε

ην ζηάδην εζληθήο
δηαβνχιεπζεο
(ΤΑΔ)

Γ. ΤΜΒΑΔΗ ΚΑΗ ΤΣΑΔΗ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΔΡΓΑΗΑ (ILO) ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ &
ΤΓΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ
Α/Α
1.

ΣΗΣΛΟ
χκβαζε γηα Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηηο Καηαζθεπέο, 1988 Νν. 167
χζηαζε γηα Απαηηήζεηο Αζθαιείαο (θηίξηα), 1937 Νν. 53
χκβαζε γηα ηνλ Λεπθφ Μφιπβδν (ρξψκαηα), 1921 Νν. 13
χκβαζε γηα ηνλ Ακίαλην, 1986 Νν. 162
χζηαζε γηα ηνλ Ακίαλην, 1986 Νν. 172
χκβαζε γηα ηα Υεκηθά, 1990 Νν. 170
χζηαζε γηα ηα Υεκηθά, 1990 Νν. 177
χκβαζε γηα ηνλ Δπαγγεικαηηθφ Καξθίλν, 1974 Νν. 139
χζηαζε γηα ηνλ Δπαγγεικαηηθφ Καξθίλν, 1974 Νν. 147
χκβαζε γηα ην Μέγηζην Μεηαθεξφκελν Φνξηίν, 1967 Νν. 127
χζηαζε γηα ην Μέγηζην Μεηαθεξφκελν Φνξηίν, 1967 Νν. 128

ηα αλσηέξσ πξνζηίζεληαη σο ππνρξεσηηθψο εθαξκφζηκα φια ηα ελ ηζρχεη λνκηθά θείκελα φπσο εγθχθιηνη, νδεγίεο θιπ. ε πεξίπησζε
θαηά ηελ νπνίαλ θάπνην απφ ηα αλσηέξσ λνκνζεηήκαηα αληηθαηαζηαζεί απφ λεψηεξν, ηζρχεη ζαθψο ε λεψηεξε έθδνζε ηνπ, αθφκα θαη
εάλ δελ αληηθαηαζηάζεθε ζην παξφλ ηεχρνο.
ε εηδηθά ζέκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη έγθπξνη δηεζλείο θαλνληζκνί
πξφιεςεο αηπρεκάησλ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η

ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΡΗΚΧΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
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ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ












Θφξπβνο
Υεκηθνί Παξάγνληεο
Δθξεθηηθέο Ύιεο
Ππξθαγηά
Ζιεθηξηθφ Ρεχκα
Μεραληθφο Δμνπιηζκφο
Γηαθίλεζε Φνξηίσλ
Δθζθαθέο
Δξγαζίεο κε Ηθξηψκαηα
θπξνδεηήζεηο

ΘΟΡΤΒΟ
Ζ πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ είλαη αξθεηά επαηζζεηνπνηεκέλε ελάληηα ζε ρεκηθνχο θηλδχλνπο, φρη φκσο θαη ζηνπο θηλδχλνπο απφ ην
ζφξπβν. Καη φκσο, ν ππέξκεηξνο ζφξπβνο κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηα επαίζζεηα θχηηαξα ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ απηηνχ ζε ηέηνην βαζκφ
πνπ ε αθνπζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ λα εμνκνησζεί κε απηή ελφο ππεξήιηθα πνιχ πξηλ ν πξψηνο αγγίμεη ηε ζχληαμε. Δίλαη
αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί φηη νπνηαδήπνηε ππέξκεηξε έθζεζε ζε ζφξπβν έρεη θαηαζηξεπηηθέο θαη κε αλαζηξέςηκεο ζπλέπεηεο. Γηα ην
ιφγν απηφ, ε κείσζε ηεο αθνήο πέξαλ ελφο νξίνπ, ζεσξείηαη θαη λνκηθά, επαγγεικαηηθή αζζέλεηα.
ημεία πποζοσήρ

Ο ζφξπβνο πάλσ απφ 85 dB(A) είλαη επηθίλδπλνο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο αθνήο.

Ο ζφξπβνο κέζσλ θαη πςειψλ ζπρλνηήησλ (2-5 Khz) είλαη ν πιένλ επηθίλδπλνο γηα ηελ αθνή.

Πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ θξνπζηηθφ ζφξπβν (κε έκθαζε ζηνλ κε αλακελφκελν).

Αχμεζε ηνπ ζνξχβνπ θαηά 3 dB(A) ζπλεπάγεηαη δηπιαζηαζκφ ηεο ερεηηθήο πίεζεο, άξα θαη ηεο βιαπηηθφηεηάο ηνπ.

Ο ρξφλνο έθζεζεο ζηνλ ζφξπβν είλαη αλάινγνο ηνπ βιαπηηθνχ ηνπ απνηειέζκαηνο.

Ο ζφξπβνο απνηειεί αίηην ή ζπλαίηην ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αηπρεκάησλ.

Ζ ζπλερήο έθζεζε ζε ζφξπβν πξνθαιεί ςπρνινγηθή έληαζε θαη επεξεάδεη ηηο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ.

Ζ πξνζνρή πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ εθηίκεζε ηεο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζφξπβν πεξηζζφηεξν, απφ ηνλ ζφξπβν απηφλ
θαζ’ εαπηφλ.

Σα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο θαηά ηνπ ζνξχβνπ απνηεινχλ ηε ιηγφηεξν επηζπκεηή ιχζε θαη δελ πξέπεη λα επηιέγνληαη γηα
ζπλερή πξνζηαζία (έθζεζε ζε νθηάσξε βάζε).
Πεγή:

Tν αλσηέξσ θείκελν απνηειεί ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Παθέην "Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηα
Σερληθά Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997

ΥΖΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ
ηνπο δηάθνξνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο γίλεηαη δηαθίλεζε θαη ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ. Απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ
1.000.000 ρεκηθέο νπζίεο, απφ ηηο νπνίεο νη 40.000 έσο 50.000 είλαη ελ δπλάκεη επηθίλδπλεο νπζίεο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ αιιά θαη γηα ην πεξηβάιινλ. Δλ ηνχηνηο, νη ρεκηθέο νπζίεο ζε κεγάιν βαζκφ παχνπλ λα απνηεινχλ απεηιή, αλ
ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ζσζηέο κέζνδνη εξγαζίαο θαη ηα θαηάιιεια κέζα θαη κέηξα πξνζηαζίαο. Οξηζκέλα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηα εξγνηάμηα ησλ ηερληθψλ έξγσλ, φπσο ηα δηαιπηηθά, ηα ρξψκαηα, ηα βεξλίθηα, ε πίζζα, ν αθξφο πνιπνπξαηζάλεο θ.ά., δελ παχνπλ λα
είλαη επηθίλδπλα αλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ρξφληα ηψξα.

ημεία πποζοσήρ

Οξηζκέλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη ελ δπλάκεη επηθίλδπλεο γηα ηνλ ρξήζηε.

Πάλσ ζε θάζε δνρείν πνπ πεξηέρεη κηα ρεκηθή νπζία, πξέπεη λα ππάξρνπλ νη εηηθέηεο αζθαιείαο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ.

Κάζε ρεκηθή νπζία εθηφο απφ ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε θάξηα ρεκηθήο αζθαιείαο,
φπνπ πεξηέρνληαη ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο, ζπκπηψκαηα, κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο.

Ζ παξνρή ησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, είλαη ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε ελψ ε ρξήζε ηνπο, είλαη
ππνρξέσζε ησλ εξγαδνκέλσλ.

Οη ζπζθεπαζίεο ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ πξέπεη λα ειέγρνληαη σο πξφο ηε δηαξξνή.

Καηά ηελ απνζήθεπζε ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη ηα εχθιεθηα πιηθά.

ε θάζε εξγαζηαθφ ρψξν πξέπεη λα είλαη γλσζηφ ην είδνο ηεο ζθφλεο θαη ε ζπγθέληξσζή ηεο, γηα λα είλαη δπλαηή ε κέξηκλα
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ.
Πεγή:

Tν αλσηέξσ θείκελν απνηειεί ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Παθέην "Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηα
Σερληθά Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997
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ΔΚΡΖΚΣΗΚΔ ΤΛΔ
Οη εθξεθηηθέο χιεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ζηα ηερληθά έξγα, θπξίσο γηα ηελ εμφξπμε πεηξσκάησλ θαηά ηηο ρσκαηνπξγηθέο
εξγαζίεο ησλ ηερληθψλ έξγσλ. Οη εξγαζίεο κε εθξεθηηθέο χιεο απαηηνχλ απζηεξά κέηξα αζθαιείαο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπο, γηα ηελ
απνθπγή αλεπηζχκεηεο έθξεμεο.

ημεία πποζοσήρ

Σα εθξεθηηθά πξέπεη λα ηα ρεηξίδνληαη κφλνλ αδεηνχρνη γνκσηέο-ππξνδφηεο.

Οη εθξεθηηθέο χιεο πξέπεη λα θέξνπλ ζηε ζπζθεπαζία ζήκαλζε.

Σα θαςχιηα θαη νη εθξεθηηθέο χιεο πξέπεη λα κεηαθέξνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη μερσξηζηά.

Οη απνζήθεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ηεο λνκνζεζίαο θαη γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ηνπο απαηηείηαη
εηδηθή άδεηα.

Καηά ηε γφκσζε ησλ δηαηξεκάησλ πξέπεη λα είλαη παξφληεο κφλνλ ν αδεηνχρνο γνκσηήο-ππξνδφηεο θαη ν εμνπζηνδνηεκέλνο
βνεζφο ηνπ.

Πξηλ ηελ ππξνδφηεζε πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζζεί ε κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο νπνηνπδήπνηε αηφκνπ ζηελ πεξηνρή ηεο
έθξεμεο.

Απαγνξεχεηαη ε άκεζε πξνζέγγηζε θαη νπνηαδήπνηε εξγαζία κεηά ηελ ππξνδφηεζε, πξηλ ηνλ έιεγρν απφ ηνλ αδεηνχρν
γνκσηή-ππξνδφηε.
Πεγή:

Tν αλσηέξσ θείκελν απνηειεί ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Παθέην "Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηα
Σερληθά Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997

ΠΤΡΚΑΓΗΑ
Ο θίλδπλνο πξφθιεζεο ππξθαγηάο είλαη ππαξθηφο ζηα ηερληθά έξγα. Ζ πηζαλφηεηα ηνπ ζπκβάληνο θαη ε ζνβαξφηεηα ηνπ θηλδχλνπ,
είλαη ζπλάξηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ηνπ εξγνηαμίνπ θαη πνηθίινπλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ έξγνπ.
Με δεδνκέλε ηε κε κεδεληθή πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο ππξθαγηάο αθελφο θαη ηα αλεμέιεγθηα ελδερνκέλσο απνηέιεζκαηά ηεο (νιηθή
θαηαζηξνθή εγθαηάζηαζεο, εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ ή/θαη ζάλαηνο αλζξψπσλ), νθείινπλ νη Δξγνδφηεο (Αλάδνρνη
ή Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ) λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα θαηά πεξίπησζε κέηξα γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο ππξθαγηάο (πξνιεπηηθά
κέηξα) θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο (θαηαζηαιηηθά κέηξα).
ημεία πποζοσήρ

Ζ πξφιεςε ππεξέρεη ηεο θαηαζηνιήο.

Σα απηφκαηα ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο/ππξφζβεζεο (εθφζνλ πξνβιέπνληαη) πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη θαη ελεξγνπνηνχληαη κε
ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ θαη φρη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ.

Πξέπεη λα ππάξρνπλ ππξνζβεζηηθά κέζα γηα θάζε ηχπν ππξθαγηάο.

Οη νδνί δηαθπγήο πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη θαη λα παξακέλνπλ πάληα θαζαξνί θαη ειεχζεξνη εκπνδίσλ.

Ζ απνζήθεπζε εχθιεθησλ πιηθψλ (αεξίσλ ή πγξψλ) πξέπεη λα γίλεηαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο.

Πξέπεη λα ππάξρεη δηαζέζηκν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζηελ ππξαζθάιεηα, ζε φιεο ηηο βάξδηεο

Όια ηα κεραλήκαηα θαη νρήκαηα πξέπεη λα θέξνπλ θαηάιιειν ππξνζβεζηήξα.

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θιφγαο ρσξίο έγθξηζε.

Πξέπεη λα ππάξρνπλ δψλεο ππξαζθάιεηαο ζε δαζηθέο ή θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο.

Απαγνξεχνληαη νη θσηηέο γηα ζέξκαλζε ηνπ πξνζσπηθνχ.

Γηαθφςηε ηελ ηάζε ζε πεξίπησζε ειεθηξηθήο ππξθαγηάο.

Απαγνξεχνληαη νη άδεηνη ππξνζβεζηήξεο ζηα ππξνζβεζηηθά ζεκεία.
Πεγή:

Tν αλσηέξσ θείκελν απνηειεί ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Παθέην "Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηα
Σερληθά Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997

ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΡΔΤΜΑ
Σν ειεθηξηθφ ξεχκα παξνπζηάδεη πνιινχο θαη κεγάιεο ζνβαξφηεηαο θηλδχλνπο, ηδηαίηεξα ζηα εξγνηάμηα ηερληθψλ έξγσλ, φπνπ νη
εγθαηαζηάζεηο είλαη πξνζσξηλέο,
βξίζθνληαη θαηά θαλφλα ζηελ χπαηζξν θαη ην πξνζσπηθφ δελ έρεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε.
ημεία πποζοσήρ

Σν ειεθηξηθφ ξεχκα παξνπζηάδεη πνιινχο θηλδχλνπο γηα αηπρήκαηα. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά, έθξεμε, αιιά θαη
αλαπεξία, αθφκε θαη ζάλαην.

Μέηξα αζθαιείαο είλαη ε ρξήζε ρακειήο ηάζεο (42 V), ε κνλσηηθή ζέζε, ε γείσζε θαη ν δηαθφπηεο δηαθπγήο.

Οη εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ελέξγεηαο πξέπεη λα έρνπλ θαιή γείσζε, λα έρνπλ ηελ ζσζηή ζέζε ζην εξγνηάμην θαη ηα ζηνηρεία
ηνπο λα ηεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ ην έδαθνο.

Οη θίλδπλνη απφ ηα ειεθηξηθά δίθηπα πνηθίινπλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ δηθηχνπ (ελαέξην, ππφγεην ή βνεζεηηθφ).

Οη πίλαθεο δηαλνκήο θαη ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα είλαη ζηεγαλνχ ηχπνπ κε δπλαηφηεηα αζθάιηζεο, λα είλαη γεησκέλνη, λα έρνπλ
δηαθφπηε δηαθπγήο θαη λα ζπληεξνχληαη ηαθηηθά.

Οη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινχληαη αθνχ πξψηα έρεη ειεγρζεί ν πηζαλφο θίλδπλνο απφ δίθηπα ηεο ΓΔΖ πνπ
βξίζθνληαη ζηελ ζέζε ηνπ έξγνπ.

Οη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη θνληά ζε δίθηπα ηεο ΓΔΖ πξέπεη λα γίλνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, αθνχ ν θίλδπλνο γηα πηζαλφ
αηχρεκα ιφγσ επαθήο ή πξνζέγγηζεο κε ην δίθηπν είλαη κεγάινο.

Σα θσηηζηηθά ζεκεία θαζψο θαη νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα πξέπεη λα παξέρνπλ πξνζηαζία απφ πηζαλή
ειεθηξνπιεμία.
Πεγή:

Tν αλσηέξσ θείκελν απνηειεί ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Παθέην "Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηα
Σερληθά Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997
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ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη εθηέιεζεο ησλ ηερληθψλ έξγσλ εγθαηαιείπνληαη θαη ε εθκεράληζε ησλ έξγσλ πξνρσξεί κε γνξγά βήκαηα,
έρνληαο ήδε πξνζεγγίζεη έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηα κεγάια ηδησηηθά θαη δεκφζηα ηερληθά έξγα.
Οη πκβάζεηο εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα αλαθέξνπλ σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηε δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ
εμνπιηζκνχ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ. Ο εμνπιηζκφο πνηθίιεη αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ, ην κέγεζφο ηνπο θαη ηελ
ηδηαίηεξε δπζθνιία ηνπο (ηνπηθέο ζπλζήθεο), κε εμαίξεζε ηνλ ηππηθφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο απαηηείηαη γηα ηε κεηαθνξά πιηθψλ θαη
πξνζσπηθνχ -ν νπνίνο επίζεο πνηθίιεη.
Οη κεραλέο εθεπξέζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα. Γπζηπρψο ε θαθή ρξήζε, ν αθαηάιιεινο ρεηξηζκφο θαη ε
πιεκκειήο ζπληήξεζε ζε ζπλδπαζκφ κε εμσγελείο παξάγνληεο σο πξφο ην κεράλεκα θαη ην ρεηξηζηή, γίλνληαη αηηία αηπρεκάησλ.
ημεία πποζοσήρ

Έλα κεράλεκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλνλ γηα ηελ εξγαζία(εο) πνπ έρεη θαηαζθεπαζζεί.

Απαγνξεχεηαη ε ππεξθφξησζε κεραλήκαηνο.

Μφλνλ αδεηνχρνη ρεηξηζηέο επηηξέπεηαη λα ρεηξίδνληαη ηα κεραλήκαηα.

Ζ άδεηα ησλ ρεηξηζηψλ πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ.

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ ζε άζθαιην.

Ζ ζπληήξεζε θαη ε ηήξεζε θαξηέιαο (βηβιίνπ) ζπληήξεζεο γηα θάζε κεράλεκα είλαη ππνρξεσηηθή.

Απαγνξεχνληαη νη απηνζρεδηαζκνί ζηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο.

Όια ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ππξνζβεζηήξα θαη θαξκαθείν.

Όια ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ θαιψο.

Ο εμνπιηζκφο ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα αλαγξάθεη ην θνξηίν αλχςσζεο.

Πηζηνπνηεηηθφ αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο απαηηείηαη γηα φινπο ηνπο γεξαλνχο.

Ζ ζέζε ηνπ κεραλήκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη επηζθαιήο γηα ην ίδην θαη γηα ηξίηνπο.

Όια ηα ΜΔ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη πηλαθίδα “ΜΔ”.

Ζ θαξφηζα ησλ απηνθίλεησλ θνξηεγψλ πξέπεη λα είλαη ζθεπαζκέλε φηαλ κεηαθέξεηαη άκκνο ή 3Α.

Ζ επηζεψξεζε ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη.

Δηδηθά κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ιφγσ ελαέξησλ αγσγψλ ελέξγεηαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ.

Πξνζνρή ζηα ππφγεηα δίθηπα θαηά ηελ εθζθαθή ηάθξσλ.

Ο εμνπιηζκφο αλχςσζεο (ζακπάληα, ηκάληεο, ζπξκαηφζρνηλα) πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Ζ επηζεψξεζή ηνπ είλαη
ππνρξεσηηθή πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπ.
Πεγή:

Tν αλσηέξσ θείκελν απνηειεί ζρεηηθφ απφζπαοκα απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Παθέην "Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηα Σερληθά
Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997

ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΦΟΡΣΗΧΝ
Ζ αλχςσζε θαη ε κεηαθνξά θνξηίσλ ζηα εξγνηάμηα θαηά θαλφλα γίλνληαη κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ (γεξαλνί, παιάγθα, βαξνχιθα
θιπ), ελ ηνχηνηο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ γίλνληαη ρεηξσλαθηηθά. Οη ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο (αλχςσζε, κεηαθνξά,
έιμε, ψζεζε ή απφζεζε θνξηίσλ), έρνπλ σο ζπλήζεηο ζπλέπεηεο:

Κφπσζε ησλ εξγαδνκέλσλ.

Καηαπφλεζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ησλ εξγαδνκέλσλ.

Αηπρήκαηα.

Καζπζηέξεζε ηεο παξαγσγήο.
Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαηά ηε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ, αξθεί λα αλαθεξζεί φηη ζηε Μ.
Βξεηαλία ην 12,5% ησλ εξγαηηθψλ ηξαπκαηηζκψλ νθείιεηαη ζηελ ππεξπξνζπάζεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Απφ απηνχο ηνπο ηξαπκαηηζκνχο,
ην 74% πξνθιήζεθε θπξίσο απφ αλχςσζε θνξηίσλ, ελψ σο ζπλέπεηα απηψλ ην 61% ησλ εξγαδνκέλσλ παξνπζίαζε ζνβαξά πξνβιήκαηα
ζηελ κέζε.
Ζ ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ θάλεη ηελ εξγαζία πην εχθνιε θαη πην απνδνηηθή, παξφιν πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα
πξνθιεζνχλ αηπρήκαηα, φπσο φηαλ ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο δελ είλαη θαιή ή φηαλ δελ ηεξνχληαη νη θαλφλεο αζθαιείαο θαηά ηε
ρξήζε ηνπ.
ημεία πποζοσήρ

Ζ δηαθίλεζε θνξηίσλ κε κεραληθά κέζα πξέπεη λα πξνηηκάηαη ζε ζρέζε κε ηελ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ, φπνπ είλαη
εθηθηή.

Απαξαίηεηε είλαη ε εθ ηνπ λφκνπ πξφιεςε ησλ πηζαλψλ αηπρεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ θαηά ηελ εξγαζία. Πξέπεη λα
ππάξρεη φκσο θαη πξνιεπηηθφο ζρεδηαζκφο θαλφλσλ απφ ηνλ εξγνδφηε γηα ηελ απνθπγή ηπραίσλ ζπκβάλησλ, φπσο θαη
θαηάιιειε νξγάλσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο.

Πξέπεη λα ηεξνχληαη νη βαζηθνί θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ησλ κεραληθψλ κέζσλ (ζπζθεπέο
αλχςσζεο, νρήκαηα, ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θηι).

Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε πξνιεπηηθά κέηξα αζθαιείαο γηα ηε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ, πξνθεηκέλνπ
λα απνθεχγνληαη ηπρφλ κειινληηθά αηπρήκαηα.
Πεγή:

Tν αλσηέξσ θείκελν απνηειεί ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Παθέην "Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηα
Σερληθά Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997
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ΔΚΚΑΦΔ
ηα πεξηζζφηεξα ηερληθά έξγα απαηηνχληαη εξγαζίεο εθζθαθψλ. Οη ζπλδεφκελνη θίλδπλνη κε ηηο εξγαζίεο εθζθαθψλ είλαη ζεκαληηθνί,
αξθεί λα ζεκεησζεί φηη ε ππνρψξεζε ελφο κφλνλ θπβηθνχ κέηξνπ εδάθνπο αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζε 1,2 - 1,5 ηφλνπο βάξνο.
ημεία πποζοσήρ

Πξηλ ηελ εθζθαθή απαηηείηαη έξεπλα ηνπ εδάθνπο.

Πξηλ ηελ εθζθαθή απαηηείηαη έξεπλα ησλ ππνγείσλ δηθηχσλ.

Ζ αληηζηήξημε πξέπεη (αλ απαηηείηαη) λα ηνπνζεηείηαη έγθαηξα.

Οη εθζθαθέο πξέπεη λα πεξηθξάζζνληαη θαηάιιεια θαη πιήξσο.

Έμνδνη απφ ηηο εθζθαθέο (πρ ζθάιεο), πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε απνζηάζεηο κηθξφηεξεο ησλ 24m κεηαμχ ηνπο.

Ο θσηηζκφο θαη ν αεξηζκφο βαζέσλ ηάθξσλ πξέπεη λα ειέγρεηαη.

Απαηηείηαη έιεγρνο ησλ εθζθαθψλ κεηά απφ θάζε βξνρφπησζε.

Απαγνξεχνληαη απνζέζεηο πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 60cm απφ ην ρείινο ηνπ πξαλνχο.

Κακία εθζθαθή δελ είλαη αζθαιήο.

Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ζε ηάθξνπο φηαλ έρνπλ πιεκκπξίζεη.

Δπηβάιιεηαη πξφβιεςε απνξξνήο νκβξίσλ.

Απαηηείηαη αληηζηήξημε φισλ ησλ θαζέησλ ζηνηρείσλ ή κεηάζεζή ηνπο, φπνπ θηλδπλεχνπλ απφ ηελ εθζθαθή.

Απαηηείηαη αζθαιήο γεθχξσζε ηάθξσλ γηα ηε δηέιεπζε νρεκάησλ θαη πεδψλ.

Απαγνξεχεηαη ε ππνζθαθή κεραλεκάησλ

Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ζην πφδη ηνπ πξαλνχο βαζηψλ εθζθαθψλ, αλ δελ ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα.

Ζ πεξίθξαμε ησλ εθζθαθψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε θαηάιιειε απφζηαζε απφ ην ρείινο ηνπ πξαλνχο.
Πεγή:

Tν αλσηέξσ θείκελν απνηειεί ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Παθέην "Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηα
Σερληθά Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997

ΔΡΓΑΗΔ ΜΔ ΗΚΡΗΧΜΑΣΑ
Σα ηθξηψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε χςνο ζηα ηερληθά έξγα. Οη ζνβαξνί θίλδπλνη πνπ ελέρνπλ νη εξγαζίεο
απηέο απαηηνχλ ηελ ηήξεζε απζηεξψλ θαλφλσλ αζθαιείαο. Σν είδνο ηνπ ηθξηψκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε, εμαξηάηαη
θχξηα απφ ην χςνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.
ημεία πποζοσήρ

Αλάινγα κε ην χςνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην θαηάιιειν ηθξίσκα.

Γηα ηα ζηαζεξά ηθξηψκαηα ζπληάζζεηαη ππεχζπλε δήισζε, κεηά απφ έιεγρν θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, απφ ηνλ
επηβιέπνληα κεραληθφ θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή, ε νπνία θαηαηίζεηαη ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο.

Σα κεηαιιηθά ηθξηψκαηα πξέπεη λα θέξνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ θαη λα ζπλαξκνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή.

Ζ ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ.

Σα ηθξηψκαηα δελ πξέπεη λα απνζπλαξκνινγνχληαη ελ κέξεη θαηά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ.

Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά θαη θαιά ζπληεξεκέλα.

Σα ηθξηψκαηα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη κε αζθαιή ηξφπν ζην έδαθνο.

Σα ζηαζεξά ηθξηψκαηα πξέπεη λα δέλνληαη κε αζθαιή ηξφπν ζηελ νηθνδνκή.

Σα δάπεδα εξγαζίαο πξέπεη λα έρνπλ πιάηνο ην ειάρηζηνλ 60cm θαη λα απνηεινχληαη απφ ηξία καδέξηα.

Σα δάπεδα ησλ ηθξησκάησλ δελ πξέπεη λα ππεξθνξηψλνληαη.

Ζ ζχλδεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεη ε λνκνζεζία.

Πξέπεη λα ππάξρνπλ νπσζδήπνηε ρηαζηί αληεξίδεο.

Πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε δάπεδν εξγαζίαο θνππαζηή (ζε χςνο 1m), παξάιιειε ζαλίδα ζην κεζνδηάζηεκα θαη ζσξάθην
(ζνβαηεπί).
Πεγή:

Tν αλσηέξσ θείκελν απνηειεί ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Παθέην "Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηα
Σερληθά Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997

ΚΤΡΟΓΔΣΖΔΗ
ε φια ζρεδφλ ηα ηερληθά έξγα ππάξρνπλ εξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο, είηε απηέο είλαη έλαο ηνίρνο αληηζηήξημεο είηε ν θέξσλ νξγαληζκφο
ελφο θηηξίνπ. Οη εξγαζίεο απηέο, είλαη εθείλεο πνπ απφ ηε θχζε ηνπο νξγαλψλνπλ ηελ κνξθή ηνπ εξγνηαμίνπ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα
εθείλεο ηηο θηηξηαθέο θαηαζθεπέο, φπσο γηα παξάδεηγκα, κηα θιίκαθα, πνπ δεκηνπξγνχλ πξνζβάζεηο ζηα δηάθνξα επίπεδα εξγαζηψλ.
ηηο εξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ, νη νπνίνη εξγάδνληαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε
εηδηθεπκέλσλ ηερληηψλ, γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά θξηζηκφηεξε ηελ αζθάιεηα ζηηο εξγαζίεο απηέο.

ημεία πποζοσήρ

Ο μπιφηππνο είλαη κηα πξφρεηξε θαηαζθεπή θαη ε ππεξθφξησζή ηνπ ηνπηθά, εγθπκνλεί θηλδχλνπο θαηάξξεπζεο.

Σα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηηο εξγαζίεο θαινππψκαηνο νη εξγαδφκελνη, εθηφο ηνπ
θξάλνπο, πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια επηιεγκέλα γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηα άλσ θαη θάησ άθξα.
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Καηά ηε θνξηνεθθφξησζε ηνπ νπιηζκνχ γηα ην ζηδέξσκα, πξέπεη λα απαγνξεχεηαη ε δηέιεπζε νπνηνπδήπνηε θάησ απφ ηα
αλπςσκέλα θνξηία.
Σα θηλνχκελα κέξε ησλ κεραλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θνπή ή θάκςε ηνπ νπιηζκνχ, πξέπεη λα θέξνπλ ηνπο θαηάιιεινπο
πξνθπιαθηήξεο γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ.
Καηά ηηο εξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο δελ πξέπεη λα κεηαθηλείηαη θαλείο, θάησ ή θνληά ζηνλ μπιφηππν.
Σα πηηζηιίζκαηα απφ λσπφ ζθπξφδεκα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη γξήγνξα απφ ηα ζεκεία δηέιεπζεο ησλ πεδψλ, γηα λα κελ
πξνθιεζνχλ αηπρήκαηα.

Πεγή:

Tν αλσηέξσ θείκελν απνηειεί ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Παθέην "Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηα
Σερληθά Δξγα", Εργονομία επε, ΑΘΖΝΑ 1997
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ

ΥΡΖΗΜΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ
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ΟΓΖΓΗΑ 1.
ΑΦΑΛΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΦΟΡΣΗΧΝ
1.1 Οδηγίερ για Αζθαλή Ανύτυζη Φοπηίυν
Ζ αλχςσζε θνξηίσλ είλαη κία ηδηαίηεξα επηθίλδπλε εξγαζία θαη απφ ηηο ζπρλφηεξεο αηηίεο πξφθιεζεο αηπρεκάησλ. Γηα απηφ, εθάξκνζε
ηηο παξαθάησ νδεγίεο:
1. Έιεγμε εάλ νη αξηάλεο πνπ ρξεζηκνπνηείο (ζπξκαηφζρνηλα, αιπζίδεο, θαζθηέο ή ζρνηληά) είλαη ζε θαιή
θαηάζηαζε θαη φηη ν γάληδνο δηαζέηεη αζθάιεηα. Αλ δηαπηζηψζεηο θζνξέο ή θάπνην ειάηησκα αλάθεξέ
ην ακέζσο ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ ψζηε λα αληηθαηαζηαζεί.
2. Γεληθά λα απνθεχγεηο λα ρξεζηκνπνηείο αξηάλεο απφ ηλψδεο ζρνηλί γηαηί ε αληνρή ηνπ πνηθίιεη
ζεκαληηθά, αλάινγα κε ην πιηθφ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν.
3. Αλ δηαπηζηψζεηο φηη ν ρεηξηζηήο ηνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο δελ είλαη θάηνρνο αδείαο, ή
αληηιεθζείο φηη ν ρεηξηζηήο δελ βξίζθεηαη ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε ιφγσ θαηαλάισζεο
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ρξήζεο θαξκάθσλ ή θάπνηνπ εκθαλνχο πξνβιήκαηνο πγείαο αλάθεξέ ην
ακέζσο ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ.
4. Μελ ρξεζηκνπνηείο απηνζρεδηαζκνχο θαηά ηελ πξφζδεζε ηνπ θνξηίνπ φπσο ζπξκαηφζρνηλα, ζρνηληά ή
αιπζίδεο πνπ έρνπλ δεζεί θφκπν γηα λα θνληχλνπλ, αιιά θαηάιιεια λαπηηθά θιεηδηά.
5. Δάλ αλαξηάο θάπνην θνξηίν πνπ απνηειείηαη απφ επί κέξνπο ηκήκαηα θξφληηζε λα είλαη δεκέλα ζσζηά
θαη αζθαιηζκέλα γηα λα απνθχγεηο ηελ πηψζε ηνπο απφ ηπραία θίλεζε. Να δεηάο πάληα απφ ηνλ
πξντζηάκελν ζνπ λα ειέγρεη ηελ αλάξηεζε.
6. Να ρξεζηκνπνηείο γάληηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ ζνπ απφ αηρκεξέο γσλίεο ηνπ θνξηίνπ ή απφ
ζξαπζκέλα ζχξκαηα ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ.
7. Καηά ηελ αλάξηεζε θνξηίνπ κε ζρνηληά ή θαζθηέο λα θξνληίδεηο πξηλ ηελ ρξήζε ηνπο λα κελ είλαη
ζηξηκκέλα.
8. Ζ αξηάλε πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηε βάζε ηνπ αγθίζηξνπ θαη φρη ζηε κχηε ηνπ, ψζηε λα απνθεχγεηαη
ε αθνχζηα κεηαηφπηζε ηνπ θνξηίνπ θαηά ηελ αλχςσζε.
9. Σα θνξηία πξέπεη λα αλπςψλνληαη πάληα θαηαθφξπθα.
10. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε επαθή κε δηαθηλνχκελν θνξηίν, πξηλ απηφ εδξαζζεί θαη αθηλεηνπνηεζεί κε
αζθάιεηα ζην ρψξν κεηαθνξάο ηνπ. Να ρξεζηκνπνηείο “αέξεδεο” (2 ζρνηληά) γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ
θνξηίνπ θαηά ηελ αλχςσζε θαη ηελ κεηαθίλεζή ηνπ
11. Με ζηέθεζαη θάησ απφ αλπςσκέλν θνξηίν θαη θξφληηδε πάληα λα ζε βιέπεη ν ρεηξηζηήο.
12. Αλ ν ρεηξηζηήο δελ έρεη θαιή νξαηφηεηα ζε θάπνην ηκήκα ηεο δηαδξνκήο ηνπ θνξηίνπ ή ηνπ
πξνζσπηθνχ εξγαζίαο πξέπεη λα ππάξρεη έκπεηξνο θνπκαληαδφξνο γηα λα ηνλ θαζνδεγήζεη. Καλέλαο,
εθηφο απφ πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ θαηάιιειε εκπεηξία θαη εθπαίδεπζε δελ πξέπεη λα θάλεη ζήκαηα
θαζνδήγεζεο ζηνπο ρεηξηζηέο αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ.
13. Να απνθεχγεηο λα εξγάδεζαη ή λα θηλείζαη κέζα ζηελ αθηίλα δξάζεο ηνπ γεξαλνχ.
14. Οη εξγαζίεο πξέπεη λα δηαθφπηνληαη εάλ ππάξρνπλ αληίμνεο ζπλζήθεο, φπσο δπλαηφο άλεκνο, θαθή
νξαηφηεηα, βξνρή θ.ιπ.
15. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ζην πξνζσπηθφ λα κεηαθηλείηαη αλαξηεκέλν ζε ζπξκαηφζρνηλα, άγθηζηξα,
θάδνπο, πεξφλεο, κπνχκεο ή πάλσ ζε θνξηία.
1.2 Οδηγίερ για Αζθαλή Υειπυνακηική Γιακίνηζη Φοπηίυν
Ζ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ είλαη απφ ηηο ζπρλφηεξεο αηηίεο πξφθιεζεο αηπρεκάησλ θαη βιάβεο ηεο πγείαο. Γηα απηφ,
εθάξκνζε ηηο παξαθάησ νδεγίεο:






Να ρξεζηκνπνηείο θφξκα εξγαζίαο ρσξίο ειεχζεξα άθξα πνπ κπνξεί λα ζθαιψζνπλ θάπνπ ηελ ψξα
ηεο κεηαθνξάο
Να ρξεζηκνπνηείο γάληηα εξγαζίαο θαη ππνδήκαηα αζθαιείαο κε κεηαιιηθή πξνζηαζία δαθηχισλ θαη
αληηνιηζζεηηθή ζφια
Αλ ππάξρεη θίλδπλνο πξφζθξνπζεο ή πηψζεο αληηθεηκέλσλ λα ρξεζηκνπνηείο θξάλνο.
Όηαλ ην θνξηίν είλαη βαξχ δήηεζε βνήζεηα απφ δεχηεξν άηνκν. Ζ ρεηξσλαθηηθή κεηαθνξά θνξηίσλ
θξχβεη πνιινχο θηλδχλνπο
Καηά ηελ αλχςσζε θνξηίσλ πξέπεη λα εθαξκφδεηο ηηο αθφινπζεο αξρέο:


ε ζπνλδπιηθή ζηήιε πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε φξζηα ζέζε



ηα πφδηα λα είλαη ιπγηζκέλα, αλνηρηά, ην θνξηίν λα βξίζθεηαη αλάκεζά ηνπο θαη ην
έλα πέικα λα εθάπηεηαη ζην έδαθνο



λα ηνπνζεηείο ην ζψκα ζνπ φζν πην θνληά ζην πξνο αλχςσζε βάξνο



ην ζεκείν ιαβήο πξέπεη λα θξαηηέηαη ζηαζεξά θαη κε αζθάιεηα



πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο ηνπ θνξκνχ ηνπ ζψκαηνο

Ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηελ αλχςσζε θνξηίσλ, έρεη ην χςνο αλχςσζεο ηνπ θνξηίνπ.
πγθεθξηκέλα ζπληζηάηαη:


κεηαθνξά απφ ην δάπεδν κέρξη ηνπ χςνπο ησλ γνλάησλ



κεηαθνξά απφ ην χςνο ησλ γνλάησλ κέρξη ηνπ χςνπο ησλ αγθψλσλ



κεηαθνξά απφ ην χςνο ησλ αγθψλσλ κέρξη ην χςνο ησλ ψκσλ.



Μεγαιχηεξν χςνο αλχςσζεο ζεκαίλεη πεξηζζφηεξν επίπνλε πξνζπάζεηα, άξα θαη πην
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Καηά ηε κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ, πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο αξρέο:


Oη δηαδξνκέο πξέπεη λα ειέγρνληαη, πξηλ ηε κεηαθνξά, γηα ηπρφλ χπαξμε κηθξνπαγίδσλ θαη ν
θσηηζκφο λα είλαη επαξθήο.



Αλ έλα θνξηίν κεηαθέξεηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα άηνκα, πξέπεη λα ζπληνλίδνληαη νη
θηλήζεηο ηνπο. Αλ ηα άηνκα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηξία, πξέπεη λα δηαηάζζνληαη θαζ’ χςνο.
Σν ςειφηεξν απφ απηά δελ πξέπεη λα βξίζθεηαη πνηέ ζηε κέζε.



Σν θνξηίν πξέπεη λα θξαηηέηαη θάζεηα σο πξνο ην θέληξν βάξνπο ηνπ, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε
λα πεξηνξίδνληαη νη πξνζπάζεηεο γηα λα θξαηεζεί ζε ηζνξξνπία.

Απαγνξεχεηαη ε ξίςε πιηθψλ απφ ςειά εθηφο αλ ππάξρεη επηηεξεηήο πνπ ζα θξνληίδεη λα
απνθιεηζηεί ν επηθίλδπλνο ρψξνο, ζα πξνζέρεη λα κελ πιεζηάζεη θαλείο θαη ζα θαλνλίδεη πφηε ζα
αξρίδεη ή ξίςε.

ΟΓΖΓΗΑ 2.
ΑΦΑΛΖ ΥΡΖΖ ΦΟΡΖΣΧΝ ΚΛΗΜΑΚΧΝ (ΣΤΠΟΤ-Λ)
Όηαλ απαηηείηαη εξγαζία ζε χςνο, νη θνξεηέο θιίκαθεο δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο ππνθαηάζηαην ησλ ζθαισζηψλ, ζε πεξηπηψζεηο
φπνπ:

ε εξγαζία απαηηεί δξαζηεξηφηεηεο κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ή πνιιψλ δξαζηεξηνηήησλ

ε εξγαζία απαηηεί ρεηξηζκφ νγθσδψλ ή βαξηψλ αληηθεηκέλσλ

ν ρεηξηζηήο εξγάδεηαη κφλνο ηνπ.
Καηά ηε ρξήζε θνξεηψλ θιηκάθσλ ηχπνπ-Λ, νη παξαθάησ πξαθηηθή αζθαιείαο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Οη θιίκαθεο πξέπεη λα έρνπλ ζήκαλζε CE απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.
Οη θιίκαθεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα ειέγρνληαη πξηλ ηε ρξήζε.
Οη θιίκαθεο δελ πξέπεη λα δέρνληαη βάξνο κεγαιχηεξν απφ απηφ γηα ην νπνίν έρνπλ θαηαζθεπαζηεί νχηε λα μεπεξλνχλ ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.
Οη θιίκαθεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ ζρεδηαζηεί.
Οη θιίκαθεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε ζηαζεξέο θαη επίπεδεο επηθάλεηεο εθηφο εάλ έρνπλ εμαζθαιηζηεί γηα ηελ
απνθπγή ηπραίαο κεηαθίλεζεο. Ο ρψξνο γχξσ απφ ηελ θνξπθή θαη ηελ βάζε ηεο θιίκαθαο πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφο.
Οη θιίκαθεο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε νιηζζεξέο επηθάλεηεο εθηφο εάλ έρνπλ εμαζθαιηζηεί ψζηε λα απνθεπρζεί
ηπραία κεηαθίλεζε.
Όηαλ νη θιίκαθεο ηνπνζεηνχληαη ζε ρψξνπο πνπ είλαη δηάδξνκνη, πφξηεο θ.ιπ. ή ζε ζεκεία φπνπ κπνξεί λα κεηαθηλεζνχλ ιφγσ
ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ ή θπθινθνξίαο, ηφηε έλα δεχηεξν άηνκν πξέπεη λα βξίζθεηαη θνληά ζηε ζθάια ψζηε λα
απνθεπρζεί ηπραία κεηαθίλεζε. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κηα νξηνζέηεζε είλαη αξθεηή ψζηε λα δηαηεξήζεη ηελ θπθινθνξία
θαη ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο καθξηά απφ ηελ θιίκαθα.
Οη κεηαιιηθέο θνξεηέο θιίκαθεο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εξγαζίεο κε ειεθηξηθφ ξεχκα ή ζε ζεκεία πνπ κπνξνχλ
λα έιζνπλ ζε επαθή ειεθηξηθφ ξεχκα.
Οη θιίκαθεο πξέπεη πάληα λα αλνίγνπλ πιήξσο θαη λα ελεξγνπνηείηαη ν κεραληζκφο ζηαζεξνπνίεζεο.
Οη ρεηξηζηέο δελ πξέπεη λα αλεβαίλνπλ ςειφηεξα απφ ην δεχηεξν ζθαινπάηη απφ ηελ θνξπθή.
Οη ρεηξηζηέο δελ πξέπεη λα πξνζπαζνχλ λα θηάζνπλ ζε ζεκεία πην καθξηά απφ ην κήθνο ηνπ ηελησκέλνπ ρεξηνχ ηνπο
εθαηέξσζελ ηεο θιίκαθαο. Δάλ απαηηείηαη λα θηάζνπλ πην καθξηά είλαη πξνηηκφηεξν λα κεηαθηλήζνπλ ηελ θιίκαθα.
Σα εξγαιεία ρεηξφο θαη άιια πιηθά κπνξεί λα γίλνπλ επηθίλδπλα εθηφο εάλ αθνινπζεζνχλ αζθαιείο πξαθηηθέο. Σνπνζεηψληαο
ηα εξγαιεία ζε ζήθε ηα ρέξηα ηνπ ρεηξηζηή είλαη ειεχζεξα γηα λα αλέβεη ζηελ θιίκαθα.
Όηαλ ν ρεηξηζηήο αλεβαίλεη ή θαηεβαίλεη ηε θιίκαθα πξέπεη έρεη πξφζσπν πξνο ηα ζθαινπάηηα.

εκείσζε: Ο παξαπάλσ θαηάινγνο πηζαλψλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ δελ λαη εμαληιεηηθφο. Δηδηθά κέηξα πξέπεη λα
ιεθζνχλ γηα εηδηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.
ΟΓΖΓΗΑ 3.
ΤΠΑΗΘΡΗΔ ΔΡΓΑΗΔ Δ ΤΝΘΖΚΔ ΚΑΤΧΝΑ.
Οη νδεγίεο απηέο ελδηαθέξνπλ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνινχληαη ζε ππαίζξηεο εξγαζίεο.
Θεξκηθή θαηαπφλεζε εξγαδνκέλνπ εκθαλίδεηαη φηαλ ην άκεζν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ είλαη πνιχ ζεξκφ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε
θνπηαζηηθή ή κε εξγαζία κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθή κείσζε παξαγσγηθφηεηαο ή κείσζε ηεο πξνζνρήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
απνθπγή αηπρήκαηνο ή αίζζεζε δπζαλεμίαο ή αθφκε θαη βιάβε ζηελ πγεία ηνπ εξγαδνκέλνπ. Σέηνηα θαηάζηαζε κπνξεί λα ππάξμεη ζαλ
ζπλέπεηα θαχζσλνο ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ.
Καχζσλαο είλαη ην κεηεσξνινγηθφ θαηλφκελν φπνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πνπ πεξηβάιιεη ην ρψξν εξγαζίαο είλαη δπλαηφλ λα
πξνθαιέζεη θαηάζηαζε ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο, θαη αλαγγέιιεηαη απφ ηελ Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία.
Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζεξκηθή θαηαπφλεζε είλαη :

Θεξκνθξαζία μεξνχ ζεξκνκέηξνπ

ρεηηθή πγξαζία

Σαρχηεηα αέξα

Αθηηλνβνιία

Βαξχηεηα εξγαζίαο
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Δλδπκαζία
Δγθιηκαηηζκφο εξγαδνκέλνπ: είλαη ε θπζηνινγηθή δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ζην ζεξκφ πεξηβάιινλ κέζσ ηεο
κείσζεο ηνπ βαζηθνχ κεηαβνιηζκνχ, ηεο αχμεζεο ηεο εθίδξσζεο θαη ηεο κείσζεο απψιεηαο ειεθηξνιπηψλ (άιαηα) κε ηνλ
ηδξψηα. Ο εγθιηκαηηζκφο επηηπγράλεηαη εληφο 7-10 εκεξψλ.
Καηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ.

ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΑΤΧΝΑ
o Μπτθέο ζπζπάζεηο (θξάκπεο ησλ ζεξκαζηψλ). Παξαηεξνχληαη ζε άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε ρψξνπο κε πςειή ζεξκνθξαζία.
Πξνθαιείηαη απφ ηελ έληνλε απψιεηα αιάησλ θαη πγξψλ ιφγσ εθίδξσζεο. Δκθαλίδνληαη εληνλφηεξα αλ ν εξγαδφκελνο έρεη
πηεί πνιχ λεξφ ρσξίο φκσο λα αλαπιεξψλεη θαη ηα άιαηα. Ζ πάζεζε δελ ζεσξείηαη επηθίλδπλε. Δκθαλίδεηαη απφηνκα θαη έρεη
ηα αθφινπζα ζπκπηψκαηα:

Έληνλνη πφλνη θαη ζπαζκνί ησλ θνηιηαθψλ θαη ζθειεηηθψλ κπψλ

Σν δέξκα είλαη πγξφ θαη σρξφ.
o










o












Θεξκηθή εμάληιεζε (θαηάξξεπζε απφ ηε δέζηε). Παξαηεξείηαη ζπρλφηεξα ζε άηνκα πνπ δελ είλαη ζπλεζηζκέλα λα εξγάδνληαη
ζε πεξηβάιινλ ζεξκφ θαη πγξφ. Πξνθαιείηαη απφ ηελ ππεξβνιηθή απψιεηα λεξνχ θαη άιαηνο απφ ην ζψκα. πκπηψκαηα:
Eμάληιεζε, αηνλία, αδπλακία θαη αλεζπρία ηνπ πάζρνληνο
Κεθαιαιγία, θνχξαζε, ίιηγγνο, λαπηία
Οξαζε ζνιή
Πξφζσπν σρξφ, δέξκα θξχν θαη θνιιψδεο, άθζνλε εθίδξσζε
Αλαπλνή γξήγνξε θαη επηπφιαηε
θπγκφο γξήγνξνο θαη αδχλαηνο
Θεξκνθξαζία θπζηνινγηθή ή πέθηεη
Δπψδπλνη κπτθνί ζπαζκνί ησλ θάησ άθξσλ θαη ηεο θνηιηάο
Ζ θαηάζηαζε κπνξεί λα θζάζεη κέρξη θαη ιηπνζπκία
Ζ θαηάζηαζε ρεηξνηεξεχεη αλ εκθαληζηνχλ δηάξξνηα θαη εκεηνί.
Θεξκνπιεμία. Παξαηεξείηαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε πεξηβάιινλ πνιχ ζεξκφ θαη πγξφ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Πξνθαιείηαη απφ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο ιφγσ αδπλακίαο απνβνιήο ζεξκφηεηαο φηαλ ε εθίδξσζε εκπνδίδεηαη.
Δκθαλίδεηαη αηθλίδηα κε ηα εμήο ζπκπηψκαηα:
Δμάληιεζε θαη αλεζπρία ηνπ πάζρνληνο
Κεθαιαιγία, ίιηγγνο θαη ππεξβνιηθή αίζζεζε δέζηεο
Δληνλε δίςα θαη μεξνζηνκία
Γέξκα δεζηφ, θφθθηλν (έμαςε) θαη μεξφ
ε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο εκθαλίδνληαη εξπζξά αηκνξαγνχληα ζηίγκαηα
θπγκφο ηαρχο θαη έληνλνο
Πίεζε ειάρηζηα αλεβαζκέλε
Αλαπλνή γξήγνξε βαζηά θαη ζνξπβψδεο
Μπτθέο ζπζπάζεηο, θξάκπεο, παξνμπζκνί θαη εκεηφο
Αηθλίδηα απψιεηα ζπλεηδήζεσο, πνπ γξήγνξα γίλεηαη βαζηά
Κψκα, ζάλαηνο.

ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΤΦΖΛΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
Ζ αληνρή ζην ζεξκηθφ ζηξεο είλαη κεησκέλε ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνην απφ ηα θαησηέξσ πξνβιήκαηα πγείαο:

Καξδηνπάζεηεο

Πλεπκνλνπάζεηεο (νξηζκέλεο)

Γεληθά λνζήκαηα

αθραξψδεο δηαβήηεο

Υξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα

Γηαηαξαρέο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο

Γπζιεηηνπξγία ηνπ ζπξενεηδνχο

Με ειεγρφκελε ππέξηαζε

Αλαηκία (ζπγγελείο αηκνζθαηξηλνπάζεηεο)

Φπρηθά λνζήκαηα ππφ ζεξαπεία

Ννζήκαηα ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο

Γεξκαηνπάζεηεο κεγάιεο έθηαζεο

Παρπζαξθία (30% πάλσ απφ ην θαλνληθφ βάξνο).

Λήςε νξηζκέλσλ θαξκάθσλ

Γεληθέο θαηαζηάζεηο

Γπλαίθεο ζε πεξίνδν θχεζεο

Δξγαδφκελνη πνπ δελ έρνπλ εγθιηκαηηζζεί (π.ρ. λένη εξγαδφκελνη, άηνκα πνπ επηζηξέθνπλ απφ αζζέλεηα ή δηαθνπέο).
ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ
o Ηζνξξνπία πγξψλ θαη αιάησλ

Αθζνλν δξνζεξφ λεξφ, πεξηζζφηεξν απφ φζν δηςάο.

Αλ δελ έρεηο εγθιηκαηηζζεί θαη ηδξψλεηο πνιχ ξίρλε αιάηη ζην λεξφ ζνπ (κε ηε κχηε ελφο θνπηαιηνχ ζ’ έλα κπνπθάιη ηνπ
ιίηξνπ).

Με ηξσο ιηπαξά θαη βαξηά γεχκαηα θαη κε θαηαλαιψλεηο νηλνπλεπκαηψδε.

Σξψγε θξνχηα θαη ιαραληθά.
o Δλδπκαζία
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Σα ξνχρα ζνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ αεξηζκφ ηνπ ζψκαηνο ζνπ, λα επηηξέπνπλ ηελ εμάηκηζε ηνπ ηδξψηα, λα είλαη ειαθξά,
άλεηα θαη πνξψδε (βακβαθεξά).

Αλ δνπιεχεηο ζηνλ ήιην ή θνληά ζε αθηηλνβνινχζεο επηθάλεηεο, θξφληηζε λα κελ αθήλεηο αθάιππην ην ζψκα ζνπ.

Κάλε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο αλ απηφ δηαηίζεηαη.
o Τπαίζξηεο εξγαζίεο

Μελ εξγάδεζαη κηζφγπκλνο ζηνλ ήιην.

Να πξνζπαζείο λα εξγάδεζαη πεξηζζφηεξν ζηε ζθηά.

Φφξα πάληα θαπέιν ή ην θξάλνο ζην θεθάιη. ε πξνζηαηεχεη θαη απφ ειίαζε.

Να εξγάδεζαη πην παξαγσγηθά ηηο πξσηλέο ψξεο.
o Δγθιηκαηηζκφο

Γψζε ηελ επθαηξία ζηνλ εαπηφ ζνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηε δέζηε. ε ιίγεο κέξεο ζα λνηψζεηο θαιχηεξα.

Πηζαλψο λα λνηψζεηο θάπνηα δπζθνξία αλ επηζηξέςεηο απφ άδεηα ή αθφκε θαη απφ αββαηνθχξηαθν. Γη’ απηφ πξφζερε
πεξηζζφηεξν.
o Α’ ΒΟΖΘΔΗΔ : Αλ δεηο θάπνηνλ κε ζπκπηψκαηα φπσο: δπζθνξία, εμάληιεζε, ίιηγγν, θξάκπεο θ.ιπ. θάιεζε ακέζσο ζε
ηαηξηθή βνήζεηα. Μέρξη λα έιζεη βνήζεηα θάλε ηα αθφινπζα :

Ξάπισζε ηνλ άξξσζην ζε ζθηά θαη ζε δξνζεξφ κέξνο. Βγάιε ηα πνιιά ξνχρα.

Φχμε ηνπ ην ζψκα κε δξνζεξφ λεξφ ή βξεγκέλα ξνχρα.

Φηηάμε αιαηνχρν δξνζεξφ λεξφ (έλα θνπηαιάθη αιάηη ζε θάζε πνηήξη λεξφ) θαη δίλε ζηνλ άξξσζην κηζφ πνηήξη θάζε ηέηαξην
ηεο ψξαο επί κία ψξα ή κέρξη λα εμαθαληζηνχλ ηα ζπκπηψκαηα. Δπηπιένλ δίλε ηνπ άθζνλν δξνζεξφ λεξφ, γνπιηά-γνπιηά.

Αλ ιηπνζπκήζεη βάιε ηνλ ζε αζθαιή ζέζε αλάλεςεο (κπξνχκπηα κε ην θεθάιη πξνο ηελ πιεπξά φπνπ ην ρέξη θαη ην πφδη
πξέπεη λα είλαη αλαδηπισκέλα).
ρεηηθή Δγθχθιηνο 130329/95 “Αληηκεηψπηζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ην ζέξνο”
ημείυζη: Οη αλσηέξσ νδεγίεο είλαη επηπιένλ ησλ νξγαλσηηθψλ κέηξσλ (δηαιείκκαηα ή/θαη παχζε εξγαζίαο) πνπ ελδερφκελα λα
πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ ηελ Γηεχζπλζε ηνπ Δξγνηαμίνπ, χζηεξα απφ ζρεηηθή ππφδεημε ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο.
ΟΓΖΓΗΑ 4.
ΚΑΡΚΗΝΟ ΣΟΤ ΓΔΡΜΑΣΟ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΔΗΣΑΗ ΑΠO ΠΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΣΖ
Σα άηνκα πνπ εξγάδνληαη, ή πνπ έρνπλ εξγαζηεί, κε πίζζα κεξηθέο θνξέο εκθαλίδνπλ ζπίινπο (κνηάδνπλ κε θξεαηνειηέο) ζην
πξφζσπφ ηνπο, ην ιαηκφ, ηα ρέξηα ή ην φζρεν (ν ζχιαθαο πνπ πεξηέρεη ηνπο φξρεηο). Μπνξεί λα εκθαλίζεηε ζπίινπο κεηά απφ κεξηθνχο
κφλν κήλεο εξγαζίαο κε πίζζα, αιιά ζπλήζσο νη ζπίινη αλαπηχζζνληαη κεηά απφ θάπνηα ρξφληα. Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε ζπίισλ
πξνεξρφκελα απφ έθζεζε ζε πίζζα, αιιά έλα απφ απηά απνηειεί κηα κνξθή θαξθίλνπ θαη δελ ζα εμαθαληζηεί ρσξίο ζεξαπεία.
Θεξαπεχεηαη πάλησο εχθνια κε θαηάιιειε αγσγή. Δάλ δνπιεχνληαο έξρεζηε ζε επαθή κε πίζζα ή παξάγσγά ηεο θαη εκθαλίζεηε ζπίιν
ή κηθξφ εξεζηζκφ ν νπνίνο δελ επνπιψλεηαη, ζπκβνπιεπηείηε ην γηαηξφ ζαο. Δάλ εκθαληζηεί ζην φζρεν ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο θαη
νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε είλαη επηθίλδπλε. Σν φζρεν θηλδπλεχεη ηδηαίηεξα. Δμεηάζηε ην θάζε θνξά πνπ θάλεηε κπάλην. Δάλ
αηζζαλζείηε έλα ηκήκα ζθιεξνχ δέξκαηνο ή έλα κηθξφ εμφγθσκα, απηφ κπνξεί λα είλαη έλαο επηθίλδπλνο ζπίινο. Δπηζθεθζείηε ακέζσο
ζηνλ γηαηξφ ζαο.
Αλ δνπιεχεηε ή δνπιεχαηε κε πίζζα πξνζέμηε γηα ζπίινπο. Μπνξεί λα δνπιεχαηε γηα ρξφληα κε πίζζα ρσξίο λα εκθαλίζεηε θάπνην
ζπίιν θαη λα εκθαλίζεηε ρξφληα κεηά, αθνχ θχγεηε απφ ηε δνπιεηά ζαο, γη’ απηφ ειέγμηε γηα ζπίινπο.
Γενικέρ πποθςλάξειρ

Απνθχγεηε επαθή ηεο πίζζαο κε ην δέξκα ζαο.

Φνξέζηε πξνζηαηεπηηθά ξνχρα.

Υξεζηκνπνηήζηε θάπνηα πξνζηαηεπηηθή ζπζθεπή, αλ ππάξρεη, π.ρ. απαγσγέαο ζθφλεο.

Αιιάδεηε ηα εζψξνπρά ζαο ζπρλά.

Αιιάδεηε ηα ξνχρα ηεο εξγαζίαο ζαο ζπρλά γηαηί ε πίζζα κπνξεί θαη δηεηζδχεη.

Μελ βάδεηε βξψκηθα παλάθηα, εξγαιεία ή άιια αληηθείκελα βξψκηθα απφ πίζζα ζηηο ηζέπεο ηνπ παληεινληνχ ζαο.

Πιχλεηε ηα ρέξηα ζαο πξηλ πάηε ζηελ ηνπαιέηα.

Κάληε έλα κπάλην κεηά ηε δνπιεηά ζαο.

Διέγμηε γηα ζπίινπο.
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Διζαγυγή
Οπιζμοί

Νομοθεζία

ηα πεξηζζφηεξα ηερληθά έξγα απαηηνχληαη εξγαζίεο εθζθαθψλ. Οη ζπλδεφκελνη θίλδπλνη κε ηηο
εξγαζίεο εθζθαθψλ είλαη ζεκαληηθνί, αξθεί λα ζεκεησζεί φηη ε ππνρψξεζε ελφο κφλνλ θπβηθνχ
κέηξνπ εδάθνπο αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζε 1,2-1,5 ηφλλνπο βάξνο.
 Δθζθαθή ζεσξείηαη ε αθαίξεζε εδαθηθνχ πιηθνχ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο κέρξη
βάζνο 6m θαη ζε νπνηαδήπνηε έθηαζε (δηαζηάζεηο κήθνπο θαη πιάηνπο).
 Σάθξνο (ραληάθη) είλαη εθζθαθή ηεο νπνίαο ε δηάζηαζε ηνπ κήθνπο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε
ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ πιάηνπο.
 Γεληθή εθζθαθή είλαη ε εθζθαθή ζηελ νπνία θαη νη δχν δηαζηάζεηο ηεο πξνβνιήο ζην
νξηδφληην επίπεδν είλαη ζρεηηθά κεγάιεο (πρ15m).
 Tν θαη’εμνρήλ λνκνζέηεκαΠεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζε εξγαζίεο εθζθαθψλ είλαη ην
ΠΓ1073/1981(ΦΔΚ 260 Α’/16-09-1981),“Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ
εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα έξγσλ νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο
Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ”.
 ην ηκήκα Η ηνπ ΠΓ 1073/1981 (άξζξα 2-17) αλαθέξνληαη γεληθά κέηξα αζθαιείαο (άξζξα
2-8) θαη εηδηθά κέηξα αζθαιείαο θαηά ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ (άξζξα 9-17).
Δπίζεο, ζην άξζξν 113 πξνδηαγξάθεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ ησλ εθζθαθψλ απφ ηνπο
εξγνδφηεο ή ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
 Ο Ν 2094/1992 (ΦΔΚ 182 Β’/22-11-1992), “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο”,
πξνβιέπεη, ζην άξζξν 47, παξ. Β, ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ ζε νδνχο.
 Δθζθαθέο ησλ νπνίσλ ην βάζνο ππεξβαίλεη ηα 6,00m ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ
225/1989 (ΦΔΚ 106 Α’/02-05-1989), “Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηα Τπφγεηα Σερληθά Έξγα”.
 Οη ηάθξνη ζε νδνχο ζεκαίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ΤΑ BM 5/30058/1983(ΦΔΚ 121Β’/2303-1983),“ΈγθξηζεΠξφη. Σερλ. Πξνδ. εκάλζεσο Δθηεινπκέλσλ Έξγσλ ζε νδνχο εληφο
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ”, θαη ΒΜ 5/30428/1980 (ΦΔΚ 589 Β’/30-06-1980), “Πεξί
εγθξίζεσο πξφηππεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο εκάλζεσο Δθηεινπκέλσλ Έξγσλ ζε νδνχο
εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ”.
 Άκεζεο εθαξκνγήο ζσξείηαη ην ΠΓ 22/29-12-1933 (ΦΔΚ 406 Α’/29-12-1933), “Πεξί
αζθαιείαο εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηψλ θιηκάθσλ” θαη ην ΠΓ
17/1978 (ΦΔΚ 20 Α’/17-02-1978), “Πεξί ζπκπιεξψζεσο ηνπ απφ 22/29-12-1933 Π. Γ/ηνο
πεξί αζθαιείαο εξγαηψλ“, θαζ’ φζνλ ζηηο εθζθαθέο πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη αζθαιείο
θαη ζπρλέο έμνδνη.
 Με γεληθή ηζρχ εθαξκφδεηαη ν Ν 1568/1985 (ΦΔΚ 177 Α’/18-10-1985), “Τγηεηλή θαη
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ”, ν νπνίνο πξνβιέπεη ηε ιήςε θαη ηήξεζε απφ ηνλ εξγνδφηε
φισλ ησλ κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ.
 Δπίζεο ηζρχ έρνπλ θαη νη νηθείεο Πεξί βιαβψλ ζε ηξίηνπο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα
θαη ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.
 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε χκβαζε, είλαη δπλαηφλ λα θαζνξίδεη κέηξα επηπξφζζεηα ή
αποηεξφηεξα απφ ηα νξηδφκελα ζηελ θείκελε ειιεληθή λνκνζεζία.

Κίνδςνοι

Πηζαλνί θίλδπλνη νη νπνίνη ελέρνληαη ζηηο εθζθαθέο, είλαη νη αθφινπζνη:

Πιεκκχξηζκα εθοθαθήο.

Βιάβε ζε ππφγεηα δίθηπα.

Πηψζε αηφκσλ/νρεκάησλ εληφο ηεο εθζθαθήο.

Τπνρψξεζε/θαηνιίζζεζε πξαλψλ.

Τπνρψξεζε/θαηνιίζζεζε γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ.

Τπνρψξεζε νδψλ/ζηδεξνηξνρηψλ.

Παπάμεηποι ηυν
μέηπυν
αζθαλείαρ

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηηο εθζθαθέο, είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ησλ
αθνινχζσλ παξακέηξσλ:

Σχπνο εθζθαθήο/δηαοηάζεηο.

Πεξηνρή (θαηνηθεκέλε ή κε).

Δδαθνο.

Πξνεγνχκελεο εθζθαθέο θαη πνηφηεηα απνθαηάζηαζεο.

Κιηκαηνινγηθέο/θαηξηθέο ζπλζήθεο.

Παζεηηθέο θαη ελεξγεηηθέο σζήζεηο γαηψλ.

Τπφγεηα χδαηα.

Μέζνδνη εθζθαθήο.
Μία βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηε κειέηε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο είλαη ην έδαθνο. Απμεκέλν
θίλδπλν παξνπζηάδνπλ βαζεηέο εθζθαθέο ζε ραιαξά εδάθε. Δπίζεο ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα
δίλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ βαξηά κεραλήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθζθαθή ή πιεζίνλ
ηεο εθζθαθήο γηα άιιεο εξγαζίεο.
Οη θαηξηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο παίδνπλ ην δηθφ ηνπο ξφιν, επεξεάδνληαο ηε
ζπλεθηηθφηεηα ησλ εδαθψλ θαη θπξίσο ηηο πιεπξέο ηεο εθζθαθήο (πξαλή εθζθαθήο).
Καλέλα έδαθνο δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη εμ’ νξηζκνχ αζθαιέο θαη ηθαλφ λα θέξεη ην ίδην βάξνο
ηνπ. Δπηπιένλ, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο (βξνρή) θαη νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο (μεξή
αηκφζθαηξα) επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εδάθνπο.
Ακκψδε εδάθε παξνπζηάδνπλ κηθξφ δείθηε εζσηεξηθήο ηξηβήο θαη ζρεδφλ ξένπλ. Αληίζεηα, ηα
ζηηθξά αξγηιψδε εδάθε παξνπζηάδνπλ κεγάιε ζπλεθηηθφηεηα.
Σα βξαρψδε θαη εκηβξαρψδε εδάθε δελ ελέρνπλ θίλδπλν ππνρσξήζεσλ, ηνπιάρηζηνλ κε ηε
κνξθή ησλ ππνρσξήζεσλ πνπ αλακέλνληαη ζε έλα γαηψδεο έδαθνο. Ο θίλδπλνο έγθεηηαη ζηελ
αλάπηπμε ξεγκαηψζεσο ε νπνία κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ απνθφιιεζε ηκήκαηνο βξάρνπ.

Δδαθορ
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Μέηπα
αζθαλείαρ ζε
ηάθποςρ

Δθ’ φζνλ νη ηάθξνη αλνίγνληαη ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ ππφγεηα δίθηπα, ζα πξέπεη λα
πξνεγείηαη ελεκέξσζε απφ ηνπο αληίζηνηρνπο Οξγαληζκνχο θνηλήο Αζθάιεηαο. ε πεξίπησζε
εθζθαθήο πιηθνχ επηζεκάλζεσο ππνγείνπ δηθηχνπ (πιέγκα, ηνχβια), ε εθζθαθή πξέπεη λα
δηαθφπηεηαη θαη λα εηδνπνηείηαη ε αληίζηνηρε ππεξεζία.
Γεληθψο ε εθζθαθή αδξαλψλ πιηθψλ απνηειεί έλδεημε ππνγείνπ δηθηχνπ ΟΚΧ, αθφκε θαη αλ
δελ βξεζεί πιηθφ επηζεκάλζεσο. Μφλν ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ έρεη πιηθφ επηζεκάλζεσο ζε
φιν ην κήθνο ηνπ.
Σα πξαλή, εθφζνλ δελ κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ ππφ θιίζε (θαηαθφξπθα πξαλή),οπξέπεη λα
αληηζηεξίδνληαη. H απαηηνχκελε αληηζηήξημε εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ην είδνο θαη ην
κέγεζνο ηεο
εθζθαθήο, ην πιάηνο ηεο ηάθξνπ θαη ηε θχζε ηνπ εδάθνπο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν απφ ηηο
θαηξηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ηα κέζα εθζθαθήο, ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο.
ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΠΓ 1073/1981,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε (ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν) κε ην ΦΔΚ 64 Α’/28-05-1995.
ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη πξνζσπηθφ ζε ηάθξν, αλ δελ έρεη δνζεί άδεηα
θαηαιιειφηεηαο ηεο ηάθξνπ απφ ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ. Ζ ηάθξνο είλαη θαηάιιειε γηα
εξγαζίεο ζε απηή, φηαλ δελ απαηηείηαη αληηζηήξημε ή φηαλ έρεη ηνπνζεηεζεί επαξθήο
αληηζηήξημε. Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία κέζα ζηελ ηάθξν, εθ’ φζνλ πιεζίνλ ζπλερίδεηαη ε
εθζθαθή.
ε πεξίπησζε αβαζψλ ηάθξσλ, δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε κειέηε ηνπ εδάθνπο.
ε πεξίπησζε βαζέσλ ηάθξσλ (3-6m), απαηηείηαη εηδηθή κειέηε. Απαηηείηαη ε θαηαθξήκληζε
θάζε ζηνηρείνπ, ην νπνίν εμέρεη ηνπ πξαλνχο.
Απαηηείηαη κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ηεο εθζθαθήο ζηα γεηηνληθά θηίξηα, ιφγσ παζεηηθψλ
σζήζεσλ γαηψλ.
Κάζε θαηαθφξπθν ζηνηρείν πιεζίνλ ηεο εθζθαθήο (ζηχινη, δέλδξα, ηζηνί θιπ) πξέπεη λα
κεηαθέξεηαη πξίλ ηελ εθζθαθή ή λα αληηζηεξίδεηαη θαηάιιεια.
Μέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη γηα ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ εθηφο εθζθαθήο θαη ηελ άκεζε
άληιεζε πδάησλ ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα.
Σα πξαλή ησλ εθζθαθψλ πξέπεη λα έρνπλ θιίζε ίζε κε ηελ γσλία εζσηεξηθήο ηξηβήο, γηα λα κελ
απαηηείηαη αληηζηήξημε.
Πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη θιίκαθεο ζε δηαζηήκαηα φρη κεγαιχηεξα ησλ 24m κεηαμχ ηνπο
(κέγηζηε δηαλπφκελε απφζηαζε 12m).
ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη φρεκα ή κεράλεκα λα νδεγείηαη κε ηνπο ηξνρνχο
εθαηέξσζελ ηεο ηάθξνπ.
Καλέλα κεράλεκα δελ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 60cm απφ ην ρείινο ηεο
εθζθαθήο.
Σα πξντφληα εθζθαθήο, αλ δελ θνξηψλνληαη ακέζσο, δελ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηνχληαη ζε
απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 60cm απφ ην ρείινο ηεο ηάθξνπ.
Ζ ηάθξνο πεξηθξάζζεηαη πιήξσο κε πιέγκα ή εκπφδηα ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ηελ επηζήκαλζε
ηεο ηάθξνπ θαη παξέρνπλ πξνζηαζία ζε θάζε πεδφ απφ ηνλ θίλδπλν πηψζεο κέζα ζηελ εθζθαθή.
Ζ πεξίθξαμε ηνπνζεηείηαη ζε φιε ηελ πεξίκεηξν ηεο εθζθαθήο, ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 20cm
απφ ην ρείινο ηνπ πξαλνχο.
Δθφζνλ ε εθζθαθή γίλεηαη ζε νδνχο, ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ζπλερψο ε νδφο απφ ηα πξντφληα
εθζθαθήο.
Δθζθαθή ηάθξνπ ζηα φξηα εζληθήο νδνχ ή ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, απαγνξεχεηαη.
Δλαιιαθηηθά, πξέπεη λα πξνηηκάηαη ε δηάηξεζε κεηά απφ ζρεηηθή κειέηε. Αλ ε εθζθαθή δελ
κπνξεί λα απνθεπρζεί, ηφηε ελεκεξψλνληαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο (3ε ΓΔΚΔ & ΟΔ
αληίζηνηρα), ππνβάιιεηαη ζρεηηθή κειέηε θαη εθδίδεηαη άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο φπνπ πξνβιέπνληαη ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο.
Απαγνξεχεηαη ε ππνζθαθή ηνπ εθζθαπηηθνχ κεραλήκαηνο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, πξέπεη λα
κειεηψληαη θαη ιακβάλνληαη εηδηθά κέηξα αζθαιείαο.
ε φηη αθνξά ηα κεραλήκαηα εθζθαθήο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο νηθείεο ζεκεηψζεηο πεξί
αζθαιείαο ησλ κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη θαλείο απφ ην
πξνζσπηθφ, πνιχ δε πεξηζζφηεξν απφ ηνλ πιεζπζκφ (έξγα ζε νδνχο), δελ επηηξέπεηαη λα
βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή πεξηζηξνθήο ησλ ζπζηεκάησλ (ζθάθνο,
πξφβνινο θιπ) ηνπ εθζθαπηηθνχ κεραλήκαηνο.

Μέηπα
αζθαλείαρ ζηιρ
γενικέρ
εκζκαθέρ

ηηο πεξηπηψζεηο γεληθψλ εθζθαθψλ αληηκεησπίδνληαη ζπλήζσο κεγαιχηεξα βάζε απφ εθείλα
ησλ ηάθξσλ. Οη γεληθέο εθζθαθέο εθηεινχληαη γηα ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ, ζε έξγα νδνπντίαο
θαη δηακφξθσζεο επηπέδσλ θαζψο θαη γηα ηελ θαηαζθεπή εκηππφγεησλ εγθαηαζηάζεσλ
(δεμακελέο). ηελ πεξίπησζε ησλ έξγσλ νδνπνηίαο θαη δηακφξθσζεο επηπέδνπ ππάξρεη ζπλήζσο
άλεοε ρψξνπ θαη κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ πξαλή ππφ θιίζε. Αληίζεηα, ζηηο εθζθαθέο
ζεκειίσλ απηφ δελ είλαη πάληα εθηθηφ, ηδηαίηεξα ζε έξγα εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. ηηο
πεξηπηψζεηο θαηαθφξπθσλ πξαλψλ γεληθψλ εθζθαθψλ, απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ζην πφδη ηνπ
πξαλνχο ή πιεζίνλ απηνχ αλ δελ έρνπλ ιεθζεί ηα αθφινπζα θαηάιιεια κέηξα:

Απαηηείηαη ε θαηαθξήκληζε θάζε ζηνηρείνπ ην νπνίν εμέρεη ηνπ πξαλνχο.

Ζ εθζθαθή πξέπεη λα πεξηθξάζζεηαη θαηάιιεια. ε πεξίπησζε κε αληηζηήξημεο
θαηαθφξπθσλ πξαλψλ, ε πεξίθξαμε πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ
ίζε κε ην πειίθν ηνπ βάζνπο εθζθαθήο πξφο ηελ εθαπηνκέλε ηεο γσλίαο ηεο
εζσηεξηθήο ηξηβήο ηνπ εδαθηθνχ πιηθνχ.

Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ελψ ππάξρνπλ εθζθαθέο κεγάινπ
βάζνπο πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθξεθηηθά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ.

Οη ξάκπεο πξνζπέιαζεο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ πξέπεη λα έρνπλ θιίζε
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πποζοσήρ

κηθξφηεξε ηνπ 25% θαη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 3m.

Δηδηθά εκπφδηα-stop (πρ ρακειά αλαρψκαηα) θαηαζθεπάδνληαη πεξηκεηξηθά ηεο
εθζθαθήο, ζηηο ζέζεηο φπνπ κεραλήκαηα πιεζηάδνπλ ηελ εθζθαθή κε ηελ φπηζζελ, γηα
λα εθηειέζνπλ εξγαζία (ζθπξνδέηεζε).
ε φηη αθνξά ηα κεραλήκαηα εθζθαθήο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο νηθείεο ζεκεηψζεηο πεξί
αζθαιείαο ησλ κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη θαλείο απφ ην
πξνζσπηθφ, πνιχ δε πεξηζζφηεξν απφ ηνλ πιεζπζκφ (έξγα ζε νδνχο), δελ επηηξέπεηαη λα
βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή πεξηζηξνθήο ησλ ζπζηεκάησλ (ζθάθνο, πξφβνινο θιπ) ηνπ
εθζθαπηηθνχ κεραλήκαηνο.

Πξίλ ηελ εθζθαθή απαηηείηαη έξεπλα ηνπ εδάθνπο.

Πξίλ ηελ εθζθαθή απαηηείηαη έξεπλα ησλ ππνγείσλ δηθηχσλ.

Ζ αληηζηήξημε πξέπεη (αλ απαηηείηαη) λα ηνπνζεηείηαη έγθαηξα.

Οη εθζθαθέο πξέπεη λα πεξηθξάζζνληαη θαηάιιεια θαη πιήξσο.

Δμνδνη απφ ηηο εθζθαθέο (πρ ζθάιεο), πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε

απνζηάζεηο κηθξφηεξεο ησλ 24m κεηαμχ ηνπο.

Ο θσηηζκφο θαη ν αεξηζκφο βαζέσλ ηάθξσλ πξέπεη λα ειέγρεηαη.

Απαηηείηαη έιεγρνο ησλ εθζθαθψλ κεηά απφ θάζε βξνρφπησζε.

Απαγνξεχνληαη απνζέζεηο πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 60cm
απφ ην ρείινο ηνπ πξαλνχο.

Κακία εθζθαθή δελ είλαη αζθαιήο.

Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ζε ηάθξνπο φηαλ έρνπλ πιεκκπξίζεη.

Δπηβάιιεηαη πξφβιεςε απνξξνήο νκβξίσλ.

Απαηηείηαη αληηζηήξημε φισλ ησλ θαζέησλ ζηνηρείσλ ή κεηάζεζή ηνπο, φπνπ
θηλδπλεχνπλ απφ ηελ εθζθαθή.

Απαηηείηαη αζθαιήο γεθχξσζε ηάθξσλ γηα ηε δηέιεπζε νρεκάησλ θαη πεδψλ.

Απαγνξεχεηαη ε ππνζθαθή κεραλεκάησλ

Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ζην πφδη ηνπ πξαλνχο βαζεηψλ εθζθαθψλ, αλ δελ ιεθζνχλ
εηδηθά κέηξα.

Ζ πεξίθξαμε ησλ εθζθαθψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε θαηάιιειε απφζηαζε απφ ην ρείινο
ηνπ πξαλνχο.
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ΔΗΚΟΝΑ

ΣΤΠΟΗ ΚΑΣΑΡΡΔΤΖ ΟΡΤΓΜΑΣΟ
ΥΟΛΗΑ
ΕΧΝΖ
ΔΚΘΔΖ
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ
ΚΗΝΓΤΝΟ

Δ

2

ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΣΧΝ ΠΡΑΝΧΝ ΔΚΚΑΦΖ
ΛΟΓΧ
ΔΝΑΠΟΘΔΖ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
ΔΚΚΑΦΖ ΠΟΛΤ ΚΟΝΣΑ ΣΟ ΟΡΤΓΜΑ

3

ΑΠΟΚΟΠΖ ΠΡΑΝΟΤ
ΤΝΑΝΣΑΣΑΗ ΤΝΖΘΧ
ΔΓΑΦΖ
ΣΑ
ΟΠΟΗΑ
ΑΠΟΣΡΑΓΓΗΖ

Δ ΑΡΓΗΛΗΚΑ
ΤΦΗΣΑΝΣΑΗ

4

ΚΑΣΑΡΡΔΤΖ
ΤΝΑΝΣΑΣΑΗ ΤΝΖΘΧ Δ ΔΓΑΦΖ ΣΑ
ΟΠΟΗΑ ΔΥΟΤΝ ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ ΔΚΚΑΦΔΗ
ΚΑΗ ΔΠΗΥΧΘΔΗ ΜΔ ΑΜΜΟΥΑΛΗΚΟ

5

ΠΔΡΗΣΡΟΦΖ
ΤΝΑΝΣΑΣΑΗ ΤΝΖΘΧ
ΔΓΑΦΖ ΜΔ ΤΓΡΑΗΑ

Δ

ΑΡΓΗΛΗΚΑ
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ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΖ ΖΜΑΝΖ
Ζ πεξηζηαζηαθή ζήκαλζε ζρεηίδεηαη κε :

Σελ επηζήκαλζε επηθίλδπλσλ ζπκβάλησλ

Σελ θιήζε αηφκσλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλή ελέξγεηα

Σελ επείγνπζα απνκάθξπλζε αηφκσλ

Σελ θαζνδήγεζε αηφκσλ πνπ εθηεινχλ ρεηξηζκνχο
Καη γίλεηαη κε :

θσηεηλφ ζήκα

ερεηηθφ ζήκα

ζήκα δηα ρεηξνλνκηψλ

πξνθνξηθή αλαθνίλσζε
Οξηζκέλνη ηξφπνη απηήο ηεο ζήκαλζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ καδί φπσο:




Φσηεηλφ ζήκα θαη ερεηηθφ ζήκα.
Φσηεηλφ ζήκα θαη πξνθνξηθή αλαθνίλσζε.
ήκα δηα ρεηξνλνκηψλ θαη πξνθνξηθή αλαθνίλσζε.

1. Ζσηηικά ζήμαηα
Έλα ερεηηθφ ζήκα πξέπεη λα έρεη ερεηηθφ επίπεδν ζαθψο αλψηεξν ησλ δηάρπησλ ζνξχβσλ ηνπ πεξηβάιινληνο, λα αλαγλσξίδεηαη εχθνια
θαη λα δηαθξίλεηαη ζαθψο αθελφο απφ έλα άιιν ερεηηθφ ζήκα θαη αθεηέξνπ απφ ηνπο δηάρπηνπο ζνξχβνπο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Δάλ έλα ζχζηεκα κπνξεί λα εθπέκπεη ερεηηθφ ζήκα ζε θπκαηλφκελε θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα, ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε θπκαηλφκελε
ζπρλφηεηα γηα λα ππνδεηθλχεη, ζε ζρέζε κε ηε ζηαζεξή, πςειφηεξν θίλδπλν ή επείγνπζα αλάγθε επέκβαζεο ή δεηνχκελεο ή
επηβαιιφκελεο ελέξγεηαο. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ερεηηθφ ζήκα αλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ππάξρεη ηδηαίηεξα δπλαηφο ζφξπβνο.
2. Φυηεινά ζήμαηα
Σν θσο πνπ εθπέκπεηαη απφ έλα ζήκα πξέπεη λα δεκηνπξγεί θαηάιιειε θσηεηλή αληίζεζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ ρσξίο λα πξνθαιεί
ζάκπσκα ιφγσ ππεξβνιήο ή θαθή νξαηφηεηα ιφγσ αλεπάξθεηαο. Ζ θσηεηλή επηθάλεηα πνπ εθπέκπεη έλα ζήκα κπνξεί λα είλαη εληαίνπ
ρξψκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ζπλδπαζκνχο ζρεκάησλ θαη ρξσκάησλ, ή λα πεξηέρεη έλα εηθνλνζχκβνιν ζε
θαζνξηζκέλν θφλην ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ ην αθνξνχλ.
Αλ έλα ζχζηεκα κπνξεί λα εθπέκπεη ζπλερέο θαη δηαθεθνκκέλν θσηεηλφ ζήκα, ην δηαθεθνκκέλν ζήκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα
ππνδεηθλχεη, ζε ζρέζε κε ην ζπλερέο, έλα πςειφηεξν επίπεδν θηλδχλνπ ή κηα απμεκέλε αλάγθε επέκβαζεο ή δεηνχκελεο ή
επηβαιιφκελεο δξάζεο. Ζ δηάξθεηα θάζε ιάκςεο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ ιάκςεσλ ελφο δηαθεθνκκέλνπ θσηεηλνχ ζήκαηνο πξέπεη λα
εμαζθαιίδνπλ θαιή θαηαλφεζε ηνπ κελχκαηνο θαη λα απνθεχγεηαη θάζε ζχγρπζε, είηε κεηαμχ δηαθφξψλ θσηεηλψλ ζεκάησλ, είηε κε
έλα ζπλερέο θσηεηλφ ζήκα. Έλα ζχζηεκα εθπνκπήο θσηεηλνχ ζήκαηνο ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζε πεξίπησζε ζνβαξνχ θηλδχλνπ πξέπεη λα
επηηεξείηαη εηδηθά ή λα δηαζέηεη βνεζεηηθφ ιακπηήξα.
Δπηπιένλ:

Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγρξφλσο δχν ερεηηθά ζήκαηα ή δχν θσηεηλά ζήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπγρένληαη.

Γηα ηηο ζεκάλζεηο πνπ έρνπλ αλάγθε πεγήο ελέξγεηαο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη επηθνπξηθή ηξνθνδνζία ζε
πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο θαλνληθήο ηξνθνδνζίαο ηνπο.

Ζ θαιή ιεηηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θσηεηλψλ θαη ερεηηθψλ ζεκάησλ πξέπεη λα ειέγρεηαη πξηλ ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία
θαη ζηε ζπλέρεηα αξθεηά ζπρλά. Δπίζεο πξέπεη λα ηίζεληαη ζε εηνηκφηεηα ακέζσο κεηά απφ θάζε ρξεζηκνπνίεζε.

Αλ έλα δηαθεθνκκέλν θσηεηλφ ζήκα ρξεζηκνπνηείηαη αληί ή σο ζπκπιήξσκα ερεηηθνχ ζήκαηνο, πξέπεη ν θψδηθαο ηνπ ζήκαηνο λα
είλαη ηαπηφζεκνο.
3. Πποθοπική ανακοίνυζη
Ζ πξνθνξηθή αλαθνίλσζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ελφο νκηιεηή ή πνκπνχ θαη ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αθξναηψλ, κε ηε κνξθή ζχληνκσλ
θεηκέλσλ, νκάδσλ ιέμεσλ ή/θαη κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ, ελδερφκελα θσδηθνπνηεκέλσλ. Σα πξνθνξηθά κελχκαηα πξέπεη λα είλαη φζν ην
δπλαηφλ ζχληνκα, απιά θαη ζαθή. Σα άηνκα ζηα νπνία απεπζχλεηαη ην ζήκα ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαιά ηε ρξεζηκνπνηνχκελε
γιψζζα.
Αλ ε πξνθνξηθή αλαθνίλσζε ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζέζε ή σο ζπκπιήξσκα ζεκάησλ κε ρεηξνλνκίεο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ιέμεηοθσδηθνί φπσο π.ρ.: έλαξμε, ζηνπ, ηέινο, βίξα, κάηλα, πξνρψξεζε, νπηζζνρψξεζε, δεμηά, αξηζηεξά, θίλδπλνο, γξήγνξα.
4. ήμαηα με Υειπονομίερ
Έλα ζήκα κε ρεηξνλνκίεο πξέπεη λα είλαη αθξηβέο, απιφ, επξχ, λα γίλεηαη θαη λα θαηαλνείηαη εχθνια θαη λα είλαη ζαθψο δηαθεθξηκέλν
απφ άιιν ζήκα κε ρεηξνλνκίεο. Οη ρξεζηκνπνηνχκελεο ρεηξνλνκίεο κπνξεί λα πνηθίιινπλ ειαθξά ή λα είλαη αλαιπηηθφηεξεο απφ απηέο
πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζεκαζία ηνπο θαη ε θαηαλφεζε ηνπο Θα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο. Σν
άηνκν πνπ δίλεη ηα ζήκαηα θαιείηαη ζεκαησξφο θαη ν παξαιήπηεο ησλ ζεκάησλ ρεηξηζηήο.
Ο ζεκαησξφο πξέπεη λα βιέπεη απεπζείαο ηηο εθηεινχκελεο θηλήζεηο απφ ην ρεηξηζηή ρσξίο λα δηαηξέρεη θίλδπλν απφ απηέο θαη λα
αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ρεηξηζηή θαη κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ. Όηαλ απηφ
δελ είλαη δπλαηφλ πξέπεη λα πξνβιέπνληαη πεξηζζφηεξνη ζεκαησξνί. Ο ζεκαησξφο πξέπεη λα θέξεη έλα ή πεξηζζφηεξα θαηάιιεια
ζηνηρεία αλαγλψξηζεο (π.ρ. ζαθάθη, θξάλνο, πεξηρεηξίδεο, πεξηβξαρηφληα, ξαθέηεο) κε έληνλν θαη θαηά πξνηίκεζε εληαίν ρξψκα γηα λα
είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκνο απφ ηνλ ρεηξηζηή.
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Α. Γενικές τειρονομίες
Α/Α

εκαζία

Πεξηγξαθή

Α1

ΔΝΑΡΞΖ
Πξνζνρή
Αλάιεςε
θαζνδήγεζεο

Οη δχν βξαρίνλεο βξίζθνληαη ζε έθηαζε θαη νη
παιάκεο είλαη εζηξακκέλεο πξνο ηα εκπξφο.

Α2

ΣΟΠ
Γηαθνπή
Σέινο ηεο θίλεζεο

Ο δεμηφο βξαρίνλαο ηελησκέλνο πξνο ηα άλσ, ε
δεμηά παιάκε εζηξακκέλε πξνο ηα εκπξφο.

Α3

ΣΔΛΟ
ησλ ελεξγεηψλ

Σα δχν ρέξηα είλαη ελσκέλα ζην χςνο ηνπ
ζηήζνπο.

Δηθφλα

Β. Κατακόρσυες κινήσεις
Α/Α

εκαζία

Πεξηγξαθή

Β1

ΑΝΤΦΧΖ

Ο δεμηφο βξαρίνλαο είλαη ηε-λησκέλνο πξνο ηα
άλσ θαη ε δεμηά παιάκε εζηξακκέλε πξνο ηα
εκπξφο δηαγξάθεη αξγά έλα θχθιν.

Β2

ΚΑΘΟΓΟ

Ο δεμηφο βξαρίνλαο είλαη ηελησκέλνο πξνο ηα
θάησ θαη ε δεμηά παιάκε εζηξακκέλε πξνο ην
εζσηεξηθφ δηαγξάθεη αξγά έλαλ θχθιν.

Β3

ΚΑΘΔΣΖ
ΑΠΟΣΑΖ

Με ηα ρέξηα θαζνξίδεηαη ε απφζηαζε.

Δηθφλα

Γ. Οριζόντιες κινήσεις
Α/Α

Γ1

Γ2

εκαζία

Πεξηγξαθή

ΠΡΟΥΧΡΖΔ

Με ηνπο δχν βξαρίνλεο δη-πισκέλνπο θαη ηηο
παιάκεο εζηξακκέλεο πξνο ην εζσηεξηθφ, ην
πξφζζην κέξνο ησλ βξαρηφλσλ εθηειεί θηλήζεηο
αξγέο πξνο ην ζψκα.

ΟΠΗΘΟΥΧΡΖΔ

Με ηνπο δχν βξαρίνλεο δηπισκέλνπο θαη ηηο
παιάκεο εζηξακκέλεο πξνο ηα έμσ, ην πξφζζην
κέξνο ησλ βξαρηφλσλ εθηειεί θηλήζεηο αξγέο
απνκαθξπλφκελεο απφ ην ζψκα.

Δηθφλα
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Γ3

ΓΔΞΗΑ
σο
πξνο
ζεκαησξφ

Με ηνλ δεμηφ βξαρίνλα ηελησ-κέλν πεξίπνπ
νξηδνληίσο; ε παιάκε ηνπ δεμηνχ ρεξηνχ βιέπεη
ηνλ
πξνο ηα θάησ θαη εθηεινχληαη κηθξέο αξγέο
θηλήζεηο θαηά ηε δηεχζπλζε απηή.

Γ4

ΑΡΗΣΔΡΑ
σο
πξνο
ζεκαησξφ

ηνλ

Γ5

ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ
ΑΠΟΣΑΖ

Με ηνλ αξηζηεξφ βξαρίνλα ηελησκέλν πεξίπνπ
νξηδνληίσο θαη ηελ παιάκε ηνπ αξηζηεξνχ
ρεξηνχ εζηξακκέλε πξνο ηα θάησ εθηεινχληαη
κηθξέο αξγέο θηλήζεηο θαηά ηε δηεχζπλζε απηή

Με ηα ρέξηα θαζνξίδεηαη ε απφζηαζε.

Γ. Κίνδςνορ
Α/Α

εκαζία

Πεξηγξαθή

Γ1

ΚΗΝΓΤΝΟ
Οη δχν βξαρίνλεο είλαη ηελησ-κέλνη πξνο ηα
επείγνπζα δηαθνπή ή άλσ θαη νη παιάκεο εζηξακκέλεο πξνο ηα
ζηάζε
εκπξφο.

Γ2

ΣΑΥΔΗΑ ΚΗΝΖΖ

Γ3

ΒΡΑΓΔΗΑ ΚΗΝΖΖ

Αγία Κςπιακή

Δηθφλα

Οη θσδηθνπνηεκέλεο ρεηξνλνκίεο πνπ θαζνδεγνχλ ηηο θηλήζεηο εθηεινχληαη κε
ηαρχηεηα.
Οη θσδηθνπνηεκέλεο ρεηξνλνκίεο πνπ θαζνδεγνχλ ηηο θηλήζεηο εθηεινχληαη κε
κεγάιε βξαδχηεηα.
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