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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
1.1  ΓΕΝΙΚΑ 

Το παρόν τεύχος του ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΈΙΑΣ - (ΦΑΥ), αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των στοιχείων της 
µελέτης. 
Το σχέδιο είναι σύµφωνο µε το Π.∆ 305/96- ΦΕΚ Α/212/29.08.96 για τις «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας 
που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» και την 
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/02.03.01- ΦΕΚ Β/266/14.03.01 - Απόφαση του Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε 
 
Είδος του έργου και χρήση αυτού 
Το αντικείµενο της εργολαβίας είναι εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης των φθαρµένων ασφαλτικών στρώσεων 
κυκλοφορίας και διαγράµµισης αυτών στο οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας. 
 
∆ιεύθυνση του έργου 
Ανατολική Έξοδος (Άσπρη Άµµος-έξοδος Εγνατίας) και Σταυρός Αµυγδαλεώνα προς Υδραγωγείο Ν. Καβάλας. 
 
Στοιχεία του κυρίου του έργου 
 Περιφέρεια Αν. Μακ. – Θράκης   
 
Στοιχεία των υπευθύνων ενηµέρωσης/αναπροσαρµογής του Φ.Α.Υ. 
Ο ανάδοχος του έργου 
 
Φορέας  Εργου 
Ο φορέας του έργου θα είναι η Περιφέρεια Αν. Μακ.- Θράκης  και επιβλέπουσα Υπηρεσία  
το τµήµα Συγ/κων έργων ∆ΤΕ .Περ. Ενότητας Καβάλας  
 
 
1.2  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Η παρούσα µελέτη αφορά εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης των φθαρµένων ασφαλτικών στρώσεων κυκλοφορίας 
και διαγράµµισης αυτών στο οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας 
Ανατολική Έξοδος (Άσπρη Άµµος-έξοδος Εγνατίας), σε τµήµα δεξιάς και αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας της εθνικής 
οδού 2: απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 4εκ., και διάστρωση αντιολισθηρής ασφαλτικής 
στρώσης συµπυκνωµένου πάχους 0,04µ. 
Σταυρός Αµυγδαλεώνα προς Υδραγωγείο σε ολόκληρο το πλάτος της οδού απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος 
(φρεζάρισµα) σε βάθος έως 4εκ. και διάστρωση αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης συµπυκνωµένου πάχους 0,04µ 
Εάν µετά την πρώτη απόξεση απαιτηθεί στην παραπάνω επιφάνεια, και σύµφωνα µε την κρίση της Υπηρεσίας και 
κατόπιν σχετικής εντολής της, η σποραδική εκτέλεση επί πλέον εκσκαφής-φρεζαρίσµατος ασφαλτικού οδοστρώµατος θα 
γίνει έως βάθος 4εκ. µε διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,04m 
 
1.3  ΤΕΥΧΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ 

Τα τεύχη και οι µελέτες που επισυνάπτονται. 
 
1.4  Α∆ΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

∆εν απαιτείται άδεια κατασκευής του έργου πέραν των εγκρίσεων µελέτης, τευχών της δηµοπρασίας, και των 
περιβαλλοντικών όρων. 
 
 
 
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Η εγκεκριµένη τεχνική περιγραφή του έργου. 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το τιµολόγιο µελέτης και η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε και οι προδιαγραφές και οι κανονισµοί που αναφέρονται στην 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
ΣΧΕ∆ΙΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ  

Τα σχέδια και οι µελέτες του φακέλου του έργου 
 
 
3. Ο∆ΗΓΙΕΣ & ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
3.1  ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

Ο τεχνικός ασφάλειας και υγείας φροντίζει για την εκπαίδευση δύο τουλάχιστον εργοδηγών σε θέµατα πρώτων βοηθειών, 
ώστε να παρέχονται πρώτες βοήθειες σύµφωνα µε τους κανονισµούς. 
Θα υπάρχουν φαρµακεία µε επαρκή εφόδια πρώτων βοηθειών, για την περίπτωση µικροατυχηµάτων στο εργοτάξιο. 
Αν ένας εργαζόµενος τραυµατισθεί ή προκύψει άλλο σοβαρό πρόβληµα υγείας, πρέπει να κληθεί κατάλληλη βοήθεια µε 
τηλέφωνο ή άλλο τρόπο. Αν διαπιστωθεί ότι η. αιτία του ατυχήµατος είναι ηλεκτροπληξίας φωτιά, ο σχετικός κίνδυνος 
θα αποµακρυνθεί πριν τη παροχή βοήθειας στο θύµα. 
∆ιαπιστώνεται η κατάσταση του θύµατος ως προς τις αισθήσεις του. Πρέπει να αποφεύγεται όσο το δυνατόν η 
µετακίνηση του εκτός αν πρέπει να αποµακρυνθεί από κάποιο κίνδυνο. Ο παθών διατηρείται ζεστός και στεγνός και να 
ελεγχθεί ο σφυγµός του. Αν διαπιστωθεί ότι το θύµα αναπνέει µε δυσκολία, πρέπει να εφαρµοσθεί πίεση στην πληγή. Αν 
η αιµορραγία είναι από πόδι ή χέρι, πρέπει το άκρο να βρίσκεται σε ύψος για να µειωθεί η αιµορραγία. 
 
3.2  ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Τα κατάλληλα προειδοποιητικά σήµατα και αφίσες τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας. 
Οι εργαζόµενοι θα ενηµερώνονται µέσω αυτών των σηµάτων και αφισών, για τους κινδύνους που αφορούν την εργασία 
τους. Οι αφίσες ασφάλειας θα είναι σε µορφή σκίτσων, σύµφωνα µε τους κανονισµούς ασφάλειας. 
 
3.3  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΈΥΊΊΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισµός κάθε εργαζόµενου πρέπει να είναι τέτοιου τύπου και σε κατάσταση τέτοια, 
ώστε να µην τον εκθέτει σε κινδύνους. 
Όταν υπάρχει κίνδυνος επαφής µε κινούµενα µέρη µηχανηµάτων ή µε ενεργοποιηµένο εξοπλισµό, ή όπου η διαδικασία 
εργασίας είναι τέτοια που υπάρχει παρόµοιος κίνδυνος: 
1. Τα ρούχα των εργαζοµένων θα εφαρµόζουν στο σώµα 
2. ∆εν θα φοριούνται κολιέ, βραχιόλια, ρολόγια χειρός, δαχτυλίδια ή παρόµοια αντικείµενα 
3. Τα µαλλιά κεφαλής και προσώπου θα περιορίζονται ή θα έχουν τέτοιο µήκος ώστε να αποφεύγεται η περίπτωση να 
πιαστούν στη διάρκεια της εργασίας. 
4. Οι εργαζόµενοι που χειρίζονται µηχανήµατα κάτω από συνθήκες όπου υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού των ποδιών, θα 
φορούν προστατευτικά υποδήµατα. 
5. Οι εργαζόµενοι που εκτίθενται σε κίνδυνο κινούµενων οχηµάτων θα φέρουν ευδιάκριτη ένδυση σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
6. Όλοι οι εργαζόµενοι θα φέρουν υποδήµατα κατάλληλα για την προστασία τους. Η σόλα και τα τακούνια των 
παπουτσιών θα είναι από κατάλληλο υλικό, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ολίσθησης. Υποδήµατα που έχουν φτάσει 
σε σηµείο φθοράς τέτοιο που δεν παρέχουν την απαιτούµενη προστασία, δεν θα χρησιµοποιούνται. 
7. Όλοι οι εργαζόµενοι θα φέρουν προστατευτικά κράνη σε όλους τους χώρους όπου είναι ενδεχόµενος ο κίνδυνος 
πτώσης ή εκτόξευσης αντικειµένων.  
8. Όταν οι εργαζόµενοι εργάζονται σε υψηλά σηµεία πρέπει να εφοδιάζονται και να χρησιµοποιούν ζώνες ασφαλείας ή 
άλλες συσκευές προστασίας από πτώση. 
9. Όταν οι εργαζόµενοι είναι εκτεθειµένοι σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, θα φέρουν µη αγώγιµο προστατευτικό εξοπλισµό 
στο κεφάλι, που θα έχει την κατάλληλη αντίσταση για την υπάρχουσα τάση. 
10. Όπου οι εργαζόµενοι εκτίθενται σε δυνατούς ανέµους ή άλλες συνθήκες που ίσως επιφέρουν την απώλεια του 
εξοπλισµού αυτού, θα δένεται µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα του. 
11. Όλα τα άτοµα που χειρίζονται υλικά που ενδεχοµένως τραυµατίσουν ή ερεθίσουν τα χέρια, θα φέρουν προσωπικό 
προστατευτικό εξοπλισµό, κατάλληλο για την αποφυγή τέτοιων τραυµατισµών. 
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12. Είναι υποχρεωτικά για κάθε εργαζόµενο που χειρίζεται ή εκτίθεται σε υλικό το οποίο ενδεχοµένως να προκαλέσει 
τραυµατισµό ή ερεθισµό των µατιών η χρήση καταλλήλων γυαλιών, προστατευτικών καλυµµάτων προσώπου ή άλλου 
τέτοιου είδους προστασία για τα µάτια, κατάλληλα για την εργασία που εκτελείται. 
13. Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισµός θα διατηρείται σε καλή κατάσταση από άποψη υγιεινής και λειτουργίας. 
 
3.4  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Ο εξοπλισµός πυρόσβεσης θα συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή ή της αρµόδιας αρχής. 
 
3.5  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός θα φέρουν κατάλληλη προστασία ώστε να αποφεύγεται η επαφή των εργαζοµένων µε 
κινούµενα τµήµατα αυτών και να παρεµποδίζεται η πρόσβαση των εργαζοµένων σε χώρους λειτουργίας που θεωρούνται 
επικίνδυνοι.                                                 . 
Τα προστατευτικά µέσα θα είναι σχεδιασµένα, κατασκευασµένα, εγκατεστηµένα και συντηρηµένα ώστε να είναι ικανά 
να εκτελούν αποδοτικά τις λειτουργίες για τις οποίες προορίζονται 
Οι περιστρεφόµενοι άξονες σύνδεσµοι και δακτύλιοι, βίδες και κοχλίες, θα προστατεύονται όπου είναι ενδεχόµενη η 
επαφή µε εργαζοµένους. 
Όλοι οι τροχοί λείανσης θα φέρουν προστατευτικό κάλυµµα επαρκούς αντοχή. 
Σε εργασίες τροχίσµατος - µονταρίσµατος σωλήνων επιβάλλεται η χρήση ειδικών γαντιών και µάσκας. 
Η συντήρηση µηχανισµού ή εξοπλισµού σε κίνηση απαγορεύεται όταν η επαφή µε τα κινούµενα µέρη µπορεί να 
τραυµατίσει τους εργαζοµένους. 
Οι µεταφερόµενες κλίµακες θα επιθεωρούνται πριν τη χρήση και δεν θα χρησιµοποιούνται κλίµακες µε χαλαρά ή 
σπασµένα σκαλοπάτια ή άλλες επικίνδυνες ατέλειες. 
 
3.6  ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο κινητός εξοπλισµός θα διατηρείται σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας. Η λειτουργία, επιθεώρηση, επισκευή, 
συντήρηση και τροποποίηση θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισµού θα γίνεται µόνο όταν ο εξοπλισµός δεν είναι σε λειτουργία, εκτός όπου η 
συνεχής λειτουργία του εξοπλισµού είναι απαραίτητη για τη διαδικασία συντήρησης και αφού παρέχονται ασφαλή µέσα 
γι' αυτό. 
Ο κινητός εξοπλισµός θα είναι εφοδιασµένος µε: 
• Ευδιάκριτο προειδοποιητικό σήµα. 
• Τρόπο φωτισµού της διαδροµής που διανύει, µπροστά και πίσω, όταν λειτουργεί κατά τις περιόδους ανεπαρκούς 
φωτισµού και δυσµενών ατµοσφαιρικών συνθηκών. 
• Πρόσθετα φώτα όπου είναι απαραίτητα για τον επαρκή φωτισµό του χώρου εργασίας γύρω από τον ειδικό εξοπλισµό. 
• Έναν καθρέπτη ή καθρέπτες, παρέχοντας στον χειριστή µη παραποιηµένη θέα πίσω από το όχηµα ή σύµπλεγµα 
οχηµάτων. 
Το δάπεδο του κινητού εξοπλισµού θα διατηρείται ελεύθερο από υλικά, εργαλεία ή αντικείµενα τα οποία: 
• αποτελούν κίνδυνο για πτώση 
• παρεµποδίζουν τον έλεγχο του οχήµατος 
• αποτελούν κίνδυνο για το χειριστή ή άλλους επιβάτες στην περίπτωση 
• ατυχήµατος. 
Κανένας εργαζόµενος δεν θα επιβιβάζεται, ούτε θα εγκαταλείπει όχηµα, ενόσω αυτό βρίσκεται σε κίνηση, εκτός σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
Κανένας εργαζόµενος δεν θα χειρίζεται κινητό εξοπλισµό, εκτός εάν ο χειριστής: 
• είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατάλληλης κατηγορίας όπου αυτό απαιτείται από νοµοθετικές διατάξεις. 
• γνωρίζει τις οδηγίες λειτουργίας που αφορούν το όχηµα και 
• έχει ειδικευτεί να χειρίζεται τον εξοπλισµό. 
Όταν ο χειριστής έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι ο εξοπλισµός ή το φορτίο είναι επικίνδυνο, πρέπει να λάβει τα 
κατάλληλα µέτρα. 
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3.7 ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι εργοδότες πρέπει να διαθέτουν ένα καλά σχεδιασµένο πρόγραµµα ασφάλειας  που να εξασφαλίζει ότι όλα τα 
ανυψωτικά µέσα και µηχανισµοί επιλέγονται, εγκαθίστανται,   εξετάζονται,   δοκιµάζονταν   συντηρούνται, λειτουργούν  
και  αποσυναρµολογούνται: 
• µε σκοπό την αποφυγή πιθανού ατυχήµατος 
• σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των εθνικών νόµων, κανονισµών και προδιαγραφών. 
Κάθε ανυψωτικό µέσο µαζί µε τα δοµικά στοιχεία του, προσαρτήσεις αγκυρώσεις και υποστηρίγµατα θα πρέπει να 
σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται σωστά, να είναι από σταθερό υλικό και να έχει επαρκή αντοχή για το σκοπό που 
χρησιµοποιείται. 
Κάθε ανυψωτικό µέσο και µηχανισµός όταν αγοράζεται θα πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και πιστοποιητικό 
ελέγχου από αρµόδιο πρόσωπο ή εγγύηση συµφωνίας µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς που αφορούν: 
• το µέγιστο φορτίο ασφαλούς εργασίας 
• τα ασφαλή φορτία εργασίας για διάφορες ακτίνες εάν η ανυψωτική µηχανή έχει µεταβλητή ακτίνα. 
• τις συνθήκες χρήσης, στις οποίες το µέγιστο ή διάφορα φορτία ασφαλούς εργασίας µπορούν να µετακινούνται. 
Κάθε ανυψωτικό µέσο και µηχανισµός που έχει ένα µοναδικό φορτίο ασφαλούς εργασίας πρέπει να το αναγράφει καθαρά 
σε εµφανές σηµείο σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς. 
Κάθε ανυψωτικό µέσο και µηχανισµός που έχει µεταβλητό ασφαλές φορτίο εργασίας πρέπει να εφοδιάζεται µε δείκτη 
φορτίου και άλλα µέσα. που να δείχνουν καθαρά στον χειριστή κάθε µέγιστο ασφαλές φορτίο εργασίας και τις συνθήκες 
που αυτό εφαρµόζεται. 
Όλα τα ανυψωτικά µέσα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς και ασφαλώς. Τα χαρακτηριστικά αντοχής βάρους του 
εδάφους, πάνω στο οποίο λειτουργεί η ανυψωτική συσκευή, πρέπει να εξετάζονται πριν τη χρήση. 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σταθερά ανυψωτικά µέσα πρέπει να εγκαθίστανται από αρµόδια πρόσωπα έτσι ώστε να µην µπορεί να µετακινηθούν από 
φορτίο, δόνηση ή άλλες επιδράσεις. 
• ο χειριστής να µην εκτίθεται σε κίνδυνο από φορτία, συρµατόσχοινα ή τύµπανα 
• ο χειριστής να µπορεί να έχει ορατότητα της ζώνης των εργασιών ή να επικοινωνεί µέσω τηλεφώνου, σηµάτων ή άλλων 
κατάλληλων µέσων µε όλα τα σηµεία φόρτωσης και εκφόρτωσης. 
Ανάλογα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς θα πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 60 cm ή περισσότερο 
µεταξύ των κινούµενων τµηµάτων ή των φορτίων των ανυψωτικών µέσων και:                                  
• σταθερών αντικειµένων στον περιβάλλοντα χώρο, όπως τοίχων και στύλων. 
• ηλεκτρικών αγωγών. 
Η απόσταση από ηλεκτρικούς αγωγούς πρέπει να είναι µεγαλύτερη σε υψηλές τάσεις σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους 
και κανονισµούς. 
Η αντοχή και η σταθερότητα των ανυψωτικών µέσων πρέπει να προβλέπει και την επίδραση των δυνάµεων του ανέµου, 
στις οποίες µπορεί να εκτεθούν. 
Καµιά µεταβολή στην κατασκευή ή επισκευή δεν µπορεί να γίνει σε τµήµα του ανυψωτικού µέσου, η οποία µπορεί να 
επηρεάσει την ασφάλεια του, χωρίς την άδεια και επίβλεψη αρµοδίου προσώπου. 
 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ 

Τα ανυψωτικά µέσα και τα τµήµατα του ανυψωτικού µηχανισµού, όπως ορίζεται από εθνικούς νόµους και κανονισµούς, 
πρέπει να εξετάζονται και να δοκιµάζονται από αρµόδιο πρόσωπο: 
• πριν χρησιµοποιηθούν για πρώτη φορά. 
• µετά την ανέγερση σε εργοτάξιο. 
• σε διαστήµατα καθορισµένα από εθνικούς νόµους και κανονισµούς. 
• µετά από κάθε σηµαντική µετατροπή ή επισκευή. 
Ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να διεξάγονται οι έλεγχοι και οι δοκιµές από το αρµόδιο πρόσωπο και τα φορτία δοκιµής 
που πρέπει να εφαρµόζονται για τα διάφορα είδη ανυψωτικών µέσων και µηχανισµών πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους 
εθνικούς νόµους και κανονισµούς. 
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων και δοκιµών στα ανυψωτικά µέσα και µηχανισµούς πρέπει να καταγράφονται σε 
καθορισµένη µορφή και σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς, να είναι διαθέσιµα στην αρµόδια αρχή, 
στους εργοδότες και τους εργαζοµένους ή τους αντιπροσώπους τους. 
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ  

Κανένα ανυψωτικό, µέσο δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από εργαζόµενο που: 
• είναι κάτω των 18 χρονών. 
• δεν θεωρείται κατάλληλος από ιατρικής άποψης. 
• δεν έχει εκπαιδευθεί επαρκώς σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς ή δεν έχει τα κατάλληλα προσόντα. 
Το ανυψωτικό µέσο ή µηχανισµός δεν πρέπει να επιβαρύνεται πάνω από το ασφαλές φορτίο εργασίας του, εκτός από την 
περίπτωση ελέγχου, όπως ορίζεται από αρµόδιο πρόσωπο ή κάτω από την καθοδήγηση του. 
Όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για πιθανό κίνδυνο, τα ανυψωτικά µέσα δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται χωρίς 
πρόβλεψη κατάλληλης σηµατοδότησης. 
Κανένα άτοµα δεν πρέπει να µεταφέρεται µε τα ανυψωτικά µέσα, εκτός αν έχουν κατασκευασθεί, εγκατασταθεί και 
χρησιµοποιούνται γι' αυτό το σκοπό, σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς, εκτός από την περίπτωση 
εκτάκτου ανάγκης στην οποία:  
• µπορεί να συµβεί σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός 
• το ανυψωτικό µέσο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ασφάλεια 
Κάθε τµήµα του φορτίου για να ανυψωθεί ή να κατέβει σωστά θα πρέπει να αναρτάται ή να υποστηρίζεται κατάλληλα, 
για την αποφυγή κινδύνων. 
Οι πλατφόρµες ή οι υποδοχείς που χρησιµοποιούνται για ανύψωση πλίνθων, πλακιδίων, πλακών ή άλλων ελεύθερων 
υλικών πρέπει να καλύπτονται έτσι, ώστε να εµποδίζεται η πτώση υλικών . 
Φορτωµένα καρότσια τοποθετηµένα απ' ευθείας σε πλατφόρµα για ανύψωση ή κάθοδο πρέπει να ασφαλίζονται, ώστε να 
µην µπορούν να µετακινηθούν και η πλατφόρµα πρέπει να καλύπτεται κατάλληλα, για να αποφεύγεται η πτώση των 
περιεχόµενων υλικών. 
Ανυψώνοντας καρότσι δεν πρέπει να χρησιµοποιούµε τον τροχό σαν µέσο ανύψωσης, εκτός εάν ληφθούν µέτρα που να 
εµποδίζουν τον άξονα να ολισθήσει έξω από το έδρανο. 
Για την αποφυγή του κινδύνου, µακριά αντικείµενα, όπως δοκάρια, πρέπει να καθοδηγούνται µε συρµατόσχοινο κατά την 
ανύψωση και την κάθοδο. 
Οι χώροι επί του εδάφους πρέπει να σχεδιάζονται και να ρυθµίζονται έτσι, ώστε οι εργαζόµενοι να µην υποχρεούνται να 
σκύβουν σε κενό χώρο για φόρτωµα ή ξεφόρτωµα. 
Η ανύψωση φορτίων σε µέρη κανονικής κυκλοφορίας οχηµάτων, πρέπει να γίνεται σε περιφραγµένο χώρο ή, όταν αυτό 
δεν είναι εφικτό (π.χ. για ογκώδη αντικείµενα), να λαµβάνονται µέτρα προσωρινής διακοπής ή εκτροπής της 
κυκλοφορίας, για όσο χρονικό διάστηµα χρειασθεί 
 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Απαγορεύεται οι εργαζόµενοι: 
• Να επιτρέπουν λάδι ή πετρέλαιο να έρθει σε επαφή µε φιάλες οξυγόνου, βάνες, ρυθµιστές ή άλλα εξαρτήµατα 
• Να χειρίζονται φιάλες ή εξαρτήµατα οξυγόνου µε λαδωµένα χέρια ή γάντια. 
Οξυγόνο δεν θα χρησιµοποιείται: 
• Σε αεροκίνητα εργαλεία 
• Για την έναρξη λειτουργίας κινητήρων εσωτερικής καύσης 
• Για τον καθαρισµό ρουχισµού ή εξοπλισµού 
• Για τη δηµιουργία πίεσης 
• Για τον εξαερισµό των χώρων εργασίας 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Όπου µεταφέρονται υλικά και εξοπλισµός, θα φορτώνονται και ασφαλίζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η 
οποιαδήποτε κίνηση του φορτίου, δηµιουργώντας κίνδυνο για τους εργαζοµένους. 
Τα µέσα πρόσδεσης του φορτίου θα είναι ικανά να αποτρέπουν τη µετατόπιση του φορτίου σε σχέση µε το µεταφορέα 
υπό συνθήκες φρεναρίσµατος ή έκτακτης ανάγκης. 
Όπου ένα φορτίο µεταφέρεται µε τη βοήθεια ανυψωτικού οχήµατος, το φορτίο δεν θα εξέχει απόσταση µεγαλύτερη από 
το µισό ύψος του από τη βάση του οχήµατος και την πίσω έδρασή του. 
Κάθε φορτίο το οποίο υπόκειται σε µετατόπιση κατά τη µεταφορά θα προσδένεται αν η οποιαδήποτε µετατόπιση του θα 
συντελούσε στην αστάθεια του. 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Μόνο ειδικευµένοι εργαζόµενοι θα απασχολούνται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό. 
Οι επιδιορθώσεις γεννητριών ρεύµατος και κάθε µηχανισµού µε ηλεκτρικά  προβλήµατα, θα γίνονται µόνο από 
υπεύθυνους ηλεκτρολόγους του έργου. 
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Πριν την εργασία σε απενεργοποιηµένο τµήµα του συστήµατος ο υπεύθυνος εργαζόµενος θα φροντίσει ώστε όλοι οι 
εργαζόµενοι να προστατεύονται από την επανενεργοποίηση. 
∆εν θα αποθηκεύονται ή τοποθετούνται εύφλεκτα υλικά κοντά σε ηλεκτρολογικό εξοπλισµό. 
Τα φορητά εργαλεία θα φορτίζονται µε ηλεκτρική ενέργεια 48 Volts. 
 
 
ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

Οι εκρηκτικές ύλες δεν πρέπει να αποθηκεύονται, να µεταφέρονται και να χρησιµοποιούνται παρά µόνο: 
• υπό συνθήκες που καθορίζονται από εθνικούς νόµους ή κανονισµούς 
• από αρµόδιο πρόσωπο, που πρέπει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εργαζόµενοι ή 
άλλα πρόσωπα δεν εκτίθενται σε κίνδυνο τραυµατισµού. 
Πριν τη χρήση εκρηκτικών υλών για ανατίναξη σε ένα εργοτάξιο, πρέπει να έχει προετοιµασθεί ένα συµφωνηµένο 
σύστηµα εργασίας και να έχουν καθορισθεί γραπτώς µε λεπτοµέρεια οι ευθύνες των εµπλεκοµένων ατόµων. 
Πυροκροτητές, προστατευτικές ασφάλειες, καλωδίωση και άλλος εξοπλισµός  ανατινάξεων πρέπει να συµφωνούν µε τις 
καθορισµένες προδιαγραφές των εθνικών νόµων και κανονισµών. 
Ο δυναµίτης δεν πρέπει να µετακινηθεί από την αρχική του συσκευασία, µέχρι να τοποθετηθεί στις οπές της γεώτρησης. 
Όσο είναι εφικτό, η ανατίναξη, πρέπει να γίνεται εκτός βάρδιας ή κατά τα διαλείµµατα της εργασίας η δε ανατίναξη πάνω 
από το έδαφος πρέπει να γίνεται στο φως της ηµέρας. 
Εάν η ανατίναξη πάνω από το έδαφος πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δρόµοι και τα πεζοδρόµια πρέπει 
να φωτίζονται επαρκώς. 
Εάν η ανατίναξη µπορεί να θέσει σε κίνδυνο εργαζοµένους άλλης επιχείρησης: 
• ο χρόνος της ανατίναξης πρέπει να συµφωνηθεί µεταξύ των δύο επιχειρήσεων 
• δεν πρέπει να αρχίσουν εκρήξεις, µέχρι να δοθεί προειδοποίηση στην άλλη επιχείρηση και να αναγνωρισθεί από αυτήν. 
Οπές γεώτρησης, που έχουν υποστεί γόµωση, δεν πρέπει να αφήνονται αφύλακτες µετά το τέλος της βάρδιας. Την 
κατάλληλη στιγµή, πριν την τελική προειδοποίηση ανατίναξης, οι εργαζόµενοι στην περιοχή πρέπει να µετακινηθούν σε 
ένα προσδιορισµένο ασφαλές µέρος. 
Μια ευκρινής τελική προειδοποίηση πρέπει να ακουστεί ένα λεπτό πριν την εκπυρσοκρότηση των εκρηκτικών. Μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών, όταν ο υπεύθυνος βεβαιωθεί ότι επικρατούν συνθήκες ασφαλείας, πρέπει να ακουσθεί ένα 
«όλα καλά». 
Για να εµποδίζεται η είσοδος ατόµων σε επικίνδυνη ζώνη κατά τη διάρκεια των εργασιών ανατίναξης πρέπει: 
• να τοποθετηθούν παρατηρητήρια γύρω από την περιοχή των εργασιών 
• να υψώνονται προειδοποιητικές σηµαίες. 
• να τοποθετούνται ευδιάκριτες προειδοποιητικές πινακίδες σε διάφορα σηµεία γύρω από την περιοχή των εργασιών. 
Πριν τη γόµωση µιας οπής γεώτρησης, όλοι οι εργαζόµενοι που δεν απασχολούνται στην εργασία ανατίναξης πρέπει να 
αποσυρθούν σε ένα ασφαλές µέρος. 
Το κάπνισµα και η γυµνή φλόγα δεν επιτρέπονται στην περιοχή γόµωσης. 
Οι εκρηκτικές ύλες δεν πρέπει να καταστρέφονται παρά µόνο σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή; Κανένα υλικό 
που χρησιµοποιήθηκε στο περιτύλιγµα ή τη συσκευασία εκρηκτικών δεν πρέπει να καίγεται σε θερµάστρα, τζάκι ή άλλο 
περιορισµένο χώρο. 
Κανένα άτοµο δεν πρέπει να παραµένει σε απόσταση τριάντα µέτρων από φωτιά στην οποία καίγονται υλικά 
περιτυλίγµατος ή συσκευασίας εκρηκτικών υλών. 
 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, 
φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ  
Ο ανάδοχος υποχρεούται :  
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχηµάτων 
από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε:  
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΟΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, 
τεύχος 7)  
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΟΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των 
πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών»  
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού: Ν.3542/07 (αρ. 
7-9 και αρ.46).  
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τµήµατος 
οδού και πεζοδροµίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).  
Οι εργαζόµενοι ως ρυθµιστές κυκλοφορίας θα απασχολούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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• όταν απαιτείται να περάσουν αυτοκίνητα σε περιοχές Όπου υπάρχουν οχήµατα εργασίας ή εξοπλισµός που ίσως 
φράζουν µερικώς ή ολικώς το δρόµο. 
• όταν υπάρχει ανάγκη µονοδρόµησης στην περιοχή κατασκευής όπου οι όγκοι κυκλοφορίας είναι µεγάλοι, οι ταχύτητες 
προσέγγισης είναι µεγάλες και δεν χρησιµοποιείται σύστηµα σηµατοδότησης. 
• όταν δεν µπορεί να γίνει συντονισµός της κυκλοφορίας µε το υπάρχον σύστηµα κυκλοφορίας, 
• όταν δεν επαρκεί το υπάρχον σύστηµα σηµατοδότησης για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας ή όταν υλικά που απαιτούνται 
για την κατασκευή του έργου ή κατασκευές, προεξέχουν σε µία διασταύρωση και έτσι παρεµποδίζουν την κυκλοφορία. 
• όταν εργαζόµενοι ή εξοπλισµός απασχολούνται στο ρεύµα κυκλοφορίας σε οποιαδήποτε θέση όπου επερχόµενα 
οχήµατα δεν έχουν επαρκή προειδοποίηση. 
• σε περιοχές µεγάλων ταχυτήτων και όγκου κυκλοφορίας, όπου απαιτείται προσωρινή προστασία ενόσω όργανα 
ρύθµισης κυκλοφορίας ανεγείρονται ή αφαιρούνται. 
• για προστασία έκτακτης ανάγκης, όπου άλλα όργανα ρύθµισης κυκλοφορίας δεν είναι άµεσα διαθέσιµα. 
• σε κάθε περίπτωση όπου δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε εργαζοµένους, εξοπλισµό και κυκλοφορία µέσω άλλων 
τρόπων ρύθµισης κυκλοφορίας. 
Κάθε ρυθµιστής κυκλοφορίας θα είναι εφοδιασµένος και θα χρησιµοποιεί: 
• κατάλληλη ένδυση µε φωσφορίζουσα ταινία 
• κράνος µε φωσφορίζουσα ταινία  
• τρόπο επικοινωνίας µε άλλους ρυθµιστές κυκλοφορίας της οµάδας όπου δεν είναι ορατοί µεταξύ τους 
• φακό κατά τη διάρκεια της νύχτας 
 
 
ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΊΟΥ 

Ο υπεύθυνος εργοδηγός θα περιφράσσει το χώρο εργασιών µετά το τέλος της εργασίας µε ανακλαστικό κόκκινο πλέγµα 
και θα τοποθετούνται οι κατάλληλες σηµάνσεις για την κυκλοφορία στην περιοχή, αν απαιτείται, θα εξασφαλίζεται ο 
περιορισµός των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού και γενικότερα των υλικών του έργου σε ασφαλείας χώρους εντός 
του κόκκινου πλέγµατος. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ 

Οι δρόµοι πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται για την ασφάλεια από τυχόν φθορές του οδοστρώµατος µε 
κίνδυνο τραυµατισµού ή βλάβης των διερχοµένων πεζών ή οχηµάτων. 
Η συντήρηση αφορά: 
Την αποκατάσταση των τυχόν φθορών του οδοστρώµατος. 
Οι βλάβες που τυχόν διαπιστώνονται στο έργο θα πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα από τον ανάδοχο για το χρονικό 
διάστηµα που ορίζεται από το Νόµο και µέχρι την οριστική παραλαβή και στη συνέχεια από συνεργεία της αρµόδιας 
υπηρεσίας συντήρησης των οδών.
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