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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Γενικά
Το παρόν τεύχος του ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΈΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) και ΦΑΚΕΛΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.), αφορά την σύνταξη της µελέτης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ».
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.
Στο παρόν τεύχος έχουν ενσωµατωθεί τα περιεχόµενα της Εγκυκλίου 27 του Υπ. Α.Α. Υ. Μ.∆. µε
αριθµό ∆ΙΠΑ∆/οικ./369/15-10-2012 (Α∆Α: Β4301-8ΞΩ), µε θέµα: «Ένταξη στα συµβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ.)
των δηµοπρατούµενων έργων, άρθρου σχετικού µε τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο
εργοτάξιο», καθώς και οι απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος των εγκεκριµένων
Ε.ΤΕ.Π. (απόφαση Υπ. Α.Α.Υ.Μ.∆. µε αριθµό ∆ΙΠΑ∆/οικ./273/30-07-2012 (Φ.Ε.Κ. 2221Β/2012).

Είδος του έργου και χρήση αυτού
Το έργο αφορά τη συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου πρασίνου των κτιρίων του ∆ιοικητηρίου
της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
Στοιχεία του κυρίου του έργου
Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Γ. Κακουλίδη 1, Τ.Κ. 69100, Κοµοτηνή.
Στοιχεία των συντακτών του Σ.Α.Υ.
∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας, Εθνικής Αντίστασης 20, T.K. 651 10, Καβάλα.
1.2 Τόπος εκτέλεσης του έργου
Το έργο θα εκτελεσθεί στον περιβάλλοντα χώρο πρασίνου του κτιρίου του ∆ιοικητηρίου Καβάλας.
1.3 Φορέας του έργου
Ο φορέας του έργου θα είναι η ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
1.4 Περιγραφή του έργου
Η παρούσα µελέτη αφορά την εκτέλεση έργου συντήρησης πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου των
κτιρίων της Π.Ε. Καβάλας και συγκεκριµένα του κτιρίου που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής
Ενότητας (Π.Ε.) Καβάλας.
1.5 Κόστος του έργου
Το κόστος έργου κατά το στάδιο της µελέτης ανέρχεται σε 7.000,00 €.
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2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι απαραίτητες εργασίες που επαναλαµβάνονται κάθε χρόνο
για τη συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων του ∆ιοικητηρίου. Οι εργασίες που αναφέρονται
στην παρούσα µελέτη ανήκουν στην γενική κατηγορία εργασιών «Έργα Πρασίνου». Αναλυτική περιγραφή
του τρόπου εκτέλεσης του έργου υπάρχει στο τεύχος: «Τεχνική Περιγραφή» της παρούσας µελέτης.
1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τους όρους της Περιβαλλοντικής Μελέτης αντίγραφο της
οποίας θα του δοθεί από την Υπηρεσία, ή της νόµιµης απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση, στις
περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόµο (άρθρο 2, παρ. 1α, του Ν.3010/2002).
1.1 Να τοποθετήσει πληροφοριακή πινακίδα του έργου σε εµφανή σηµείο, σύµφωνα µε οδηγίες της
επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Κανονιστικές απαιτήσεις.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, διατάγµατα,
αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε την
ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων.
2. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ)
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιορισθεί ο εργασιακός κίνδυνος στο
ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής:
2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου.
2.2 Ορισµός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της
σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες
του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα
πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν. 1568/85, Π.∆. 17/96, Π.∆. 305/96, Π.∆.
294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφαλείας και συντονιστή ασφαλείας και υγείας
Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
και στο αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.Ε.Π.Ε.
Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και γιατρού
Εργασίας, µετρήσεις αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του ΦΑΥ και ΣΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης
του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. Ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε
εξωτερικούς συνεργάτες ή /και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π.∆. 99/99, Π.∆. 17/96) από το Υπουργείο
Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.).
2.3. Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ.
2.4. Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ. Υπεργολάβων.
2.5. Εκπόνηση διαδικασιών ασφαλείας. Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για:
• Αναφορά ατυχήµατος
• ∆ιερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει νοµοθεσίας
• Αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης
• Χρήση µέσων ατοµικής προστασίας
• Εκπαίδευση προσωπικού
• Ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων
2.6. Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από την
νοµοθεσία ή προτείνει από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής.
2.7. ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των
µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή
απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται ή έγκαιρη λήψη µέτρων για την
επανόρθωση των επικινδύνων καταστάσεων που επισηµαίνονται . Οι επιθεωρήσεις πρέπει να
τεκµηριώνονται γραπτά.
2.8. Άλλες προβλέψεις
• Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ.
του Σ.Ε.Π.Ε.
• Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα ΑΥΕ.
• Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζοµένους στο εργοτάξιο.
• Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ και τους υπεργολάβους παρουσία
του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού Εργασίας.
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2.9. Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
Ο συντονιστής ασφαλείας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει αναθεώρηση του Σχεδίου και του
Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας της Μελέτης να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. και
να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ.
Το ΣΑΥ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εµπεριέχονται οι
ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας συµπληρώνεται
σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα
πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από
την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στην σύνταξή
των, αδαπάνως για το ∆ηµόσιο.
Το ΣΑΥ θα πρέπει να περιέχει τα εξής:
2.9.1. Γενικά.
• Είδος έργου και χρήση αυτού.
• Σύντοµη περιγραφή του έργου.
• Ακριβής διεύθυνση του έργου.
• Στοιχεία του κυρίου του έργου.
• Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ.
2.9.2. Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας .
2.9.3. Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας
2.9.4. Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.
2.9.5. Καθορισµός των χώρων αποθήκευσης και αποκοµιδής αχρήστων.
2.9.6. Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών.
2.9.7. ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών.
2.9.8. Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι
ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κ.λ.π. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την
εργασία σε ύψος.
2.9.9. Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου.
2.9.10. Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης και της
επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου σε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ.
Χ= Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου.
Μ= Μέτρια εκτίµηση κινδύνου.
Υ= Υψηλή εκτίµηση κινδύνου .
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον
απορρέοντες κίνδυνοι.
2.9.11. Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν.
2.9.12 Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την
πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του
άρθρου 12 του Π.∆. 305/96).
Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:
2.9.Α. Γενικά
• Είδος έργου και χρήση αυτού.
• Ακριβή διεύθυνση του έργου.
• Αριθµό αδείας.
• Στοιχεία του κυρίου του έργου.
• Στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας και υγείας που θα συντάξει του ΦΑΥ.
2.9.Β. Στοιχεία από το µητρώο του έργου:
• Τεχνική περιγραφή του έργου.
• Παραδοχές µελέτης.
• Τα σχέδια «ως κατασκευάσθη».
2.9.Γ. Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφαλείας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του
έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κ.λ.π.
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών,
στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού κ.λπ.) στην
πυρασφάλεια κ.λπ.
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2.9.∆. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου.
Το ανωτέρω περιλαµβάνει:
• Τον κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που αφορούν τη χρήση του έργου
από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν
στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει
σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων.
• Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες
χρήσης του ακινήτου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε
συνθήκες κανονικής λειτουργίας και συνθήκες εκτάκτου περιστατικού κ.λ.π
• Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική
συντήρηση του έργου.
Κατά την εκτέλεση του έργου το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του
αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆/νσα Υπηρεσία υποχρεούται να
παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ-ΦΑΥ.
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ.
3. ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ.
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται
από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά την
διαµόρφωση της προσφοράς του.

3. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Είναι υποχρεωτική η συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωµατώθηκε στην Ελληνική
Νοµοθεσία µε το Π∆ 305/96.
Το κλάδεµα δένδρων είναι µία από τις πλέον επικίνδυνες εργασίες συντήρησης πρασίνου. Η επιλογή του
κατάλληλου εξοπλισµού και η σωστή χρησιµοποίησή του ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυµατισµού του
τεχνίτη κλαδέµατος.
Τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στη συνέχεια συντελούν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου
ατυχηµάτων:
- Οι εργαζόµενοι που συµµετέχουν έµµεσα σε χειρωνακτικές διαδικασίες εδάφους (καθαρισµός,
- αποµάκρυνση κλαδιών κ.λπ.), θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 2 τουλάχιστον µήκων του
ύψους των δέντρων που κλαδεύονται, εκτός και αν είναι απαραίτητη η αφαίρεση µεγάλων κορµών η
οποία θα εκτελείται από οµάδα εργαζοµένων.
- Πριν αρχίσει οποιαδήποτε εργασία κλαδέµατος, ο χειριστής του αλυσοπρίονου ή/και ο επικεφαλής
της οµάδας κλαδέµατος θα εξετάσουν προσεκτικά τα χαλαρά άκρα, τα χοντρά κοµµάτια, ή άλλο
- υπερυψωµένο υλικό, θα επιθεωρήσουν την περιοχής εκτέλεσης των και θα εντοπίσουν τυχόν
εµπόδια.
- Ο επικεφαλής θα καθορίσει εάν τον αριθµό των εργαζοµένων που είναι απαραίτητοι για τις
διαδικασίες κοπής και τα καθήκοντα εκάστου.
- Οι εργαζόµενοι θα κατανεµηθούν στον χώρο εργασίας ανάλογα µε τα καθήκοντά τους και θα
- οργανωθούν, έτσι ώστε οι ενέργειες του ενός εργαζοµένου να µην δηµιουργούν κινδύνους για
- οποιοδήποτε άλλο εργαζόµενο.
- Οι εργαζόµενοι που πρέπει να επανέλθουν στην περιοχή εργασίας δε θα πλησιάζουν πριν τους
- αντιληφθεί ο χειριστής του αλυσοπρίονου.
- Ο χειριστής του αλυσοπρίονου θα είναι δεµένος µε ζώνη από ένα ή δύο σταθερά σηµεία. Η ζώνη θα
- πρέπει να αποσυνδέεται εύκολα για την γρήγορη αποµάκρυνση του σε περίπτωση κινδύνου.
- Μόλις ολοκληρωθεί η πίσω τοµή, ο χειριστής θα µετακινείται αµέσως σε ασφαλή απόσταση µακριά
από το δέντρο ή τον κορµό, µέσω της προγραµµατισµένης διαδροµής.
- Πριν την αναρρίχηση θα γίνει οπτική αξιολόγηση του κινδύνου.
- Θα εξετάζεται εάν τα κλαδιά του δένδρου µπορούν να συγκρατήσουν τον εργαζόµενο.
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Θα εξετάζεται εάν στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών διέρχονται ηλεκτροφόρα καλώδια και
ανάλογα θα σχεδιάζεται το κλάδεµα έτσι ώστε ούτε ο εργαζόµενος, ούτε τα εργαλεία κλαδέµατος
αλλά ούτε τα κοµµένα κλαδιά να έρχονται σε επαφή µε τα καλώδια.
Όταν υπάρχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας θα χρησιµοποιούνται εργαλεία χειρός µε µόνωση.
Απαγορεύεται το κλάδεµα δέντρων που έρχονται σε επαφή ή είναι επικίνδυνα κοντά σε
ηλεκτροφόρα σύρµατα, χωρίς την παρουσία τεχνικού της ∆ΕΗ.

Μέτρα κατά τη χρήση ανυψωτικών µηχανηµάτων
- Όταν η αναρρίχηση στο δένδρο κρίνεται επικίνδυνη, θα χρησιµοποιείται ανυψωτικό µηχάνηµα.
- Το ανυψωτικό µηχάνηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για να ανυψώσει τον κλαδούχο στην θέση
- εργασίας στο δέντρο, είτε για να στηρίξει τον κλαδούχο κατά τη διάρκεια του κλαδέµατος
- Ο χειριστής του ανυψωτικού µηχανήµατος και ο επικεφαλής της οµάδας εργασίας θα εξετάζουν και
θα αποφασίζουν από κοινού την όλη διαδικασία κίνησης του µηχανήµατος για την ασφαλή εκτέλεση
των εργασιών.
- Το καδοφόρο θα στηρίζεται σε σταθερή επιφάνεια και θα διατηρείται σε θέση περίπου οριζόντια µε
τη βοήθεια πελµάτων σταθεροποίησης. Εφιστάται η προσοχή στην µη υπερφόρτωση του βραχίονα
- ανύψωσης του µηχανήµατος.
- Όλοι οι εργαζόµενοι θα είναι εφοδιασµένοι µε κράνος, προστατευτικά υποδήµατα και φόρµα
εργασίας.
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα µπορούν να γίνουν περισσότερο επικίνδυνα όταν δε λαµβάνονται κατά την
εφαρµογή οι προφυλάξεις που προβλέπονται για το αντίστοιχο προϊόν. Οι χρήστες των φυτοφαρµάκων
πρέπει να είναι εκπαιδευµένοι για να κατανοούν τους ενδεχόµενους κινδύνους, το µέγεθός τους καθώς και
τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνουν.
Αν και ο βασικότερος σκοπός είναι η προστασία των ανθρώπων και των ζώων από την επίδραση των
φυτοφαρµάκων, η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να βρίσκεται στον καθηµερινό σχεδιασµό δράσης.
Για τους ανθρώπους οι κίνδυνοι είναι:
- Επαφή µε το δέρµα
Είναι η πιο συνηθισµένη αιτία δηλητηριάσεων από φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Αυτό συµβαίνει από
διαρροές, πιτσίλισµα συµπυκνωµένου διαλύµατος, χρησιµοποίηση µολυσµένων ρούχων και συνεχή
έκθεση στο ψεκαστικό υγρό. Οι χηµικές ουσίες γενικά διαπερνούν σχετικά εύκολα τα ρούχα και
µολύνουν το δέρµα, για να εισχωρήσουν στη συνέχεια στο σώµα, ακόµα και από υγιές χωρίς πληγές
δέρµα. Ο ιδρώτας αυξάνει την απορρόφηση χηµικών ουσιών από το δέρµα.
- Επαφή µε τα µάτια
Τα µάτια, το στόµα και η περιοχή γεννητικών οργάνων είναι εξαιρετικά ευπρόσβλητα στις µολύνσεις
αυτές.
- Κατάποση
Η είσοδος προϊόντων από το στόµα είναι πάντα εξαιρετικά επικίνδυνη αλλά οι προφυλάξεις είναι απλές:
- ∆εν επιτρέπεται το κάπνισµα, πιοτό και φαγητό µε µολυσµένα από φυτοφάρµακα χέρια. Τα χέρια
πλένονται καλά µε άφθονο σαπούνι.
- ∆εν πρέπει να διατηρούνται φυτοφάρµακα σε συσκευασίες τροφίµων.
- Τα φυτοφάρµακα πρέπει να διατηρούνται σε διαφορετικές αποθήκες από αυτές που
αποθηκεύονται τρόφιµα και ζωοτροφές.
- Εισπνοή
Η µόλυνση από εισπνοή φυτοφαρµάκων είναι πολύ επικίνδυνη όταν χρησιµοποιούνται πτητικά
σκευάσµατα σε κλειστούς χώρους ή όταν υπάρχει άπνοια.
Για τα ζώα οι κίνδυνοι είναι:
- Από την απορρόφηση τοξικών σκευασµάτων από το δέρµα.
- Από την κατανάλωση µολυσµένων τροφών ή νερού.
Για το οικοσύστηµα οι κίνδυνοι είναι:
- Στις πηγές νερού, στα πηγάδια, στα ποτάµια, στις λίµνες και τους υδραύλακες.
- Στις καλλιεργούµενες εκτάσεις
- Στις ακαλλιέργητες εκτάσεις όπου ζουν, τρέφονται και πολλαπλασιάζονται ζώα και φυτά.
Προστατευτικά µέτρα
- Ειδικά ρούχα στους χειριστές των φυτοφαρµάκων.
- Τα ρούχα να πλένονται κάθε µέρα µετά τη χρήση τους.
- Με τα ρούχα να καλύπτεται όλο το σώµα
- Απαραίτητα τα γυαλιά, οι µάσκες και τα γάντια σύµφωνα µε τις οδηγίες της ετικέτας.
5

-

Οι εργασίες φυτοπροστασίας να γίνονται το πρωί ή αργά το απόγευµα.
Να µη γίνονται φυτοπροστατευτικές εργασίες όταν φυσάει δυνατός άνεµος και σε κάθε περίπτωση
ποτέ κόντρα έστω και στον ελάχιστο αέρα..
Να µην προσπαθούν οι χειριστές να ξεβουλώνουν τα µπέκ µε το στόµα.
Οι άνθρωποι που δεν χειρίζονται τα φυτοφάρµακα πρέπει να µένουν µακριά από το χώρο της
εργασίας αυτής καθώς επίσης και τα κάθε είδους ζώα.
Οι συσκευασίες των φυτοφαρµάκων πρέπει να µένουν φυλαγµένες και κλειστές.
Μετά το τέλος της εργασίας συγκεντρώνονται όλα τα άχρηστα υλικά που έχουν σχέση µε τον
ψεκασµό και απορρίπτονται µε ασφαλή τρόπο.
Σήµανση της περιοχής.

Πρώτες βοήθειες
Αν εµφανιστούν προειδοποιητικά συµπτώµατα πρέπει να χορηγηθούν αµέσως µε λίγο νερό δύο (2)
αµπούλες θειικής ατροπίνης των 0,5 mg και να ζητηθεί συµβουλή ιατρού και του Κέντρου ∆ηλητηριάσεων.
Σε επαφές µε το δέρµα πρέπει να γίνουν πλύσεις µε άφθονο νερό και σαπούνι, ενώ σε επαφή µε τα µάτια
πρέπει να γίνονται πλύσεις µε άφθονο νερό για 15΄.
Σε περίπτωση κατάποσης πρέπει να χορηγηθούν δύο (2) ποτήρια νερού και να προκληθεί εµετός.
Μετά από εισπνοή απαιτείται η έκθεση σε καθαρό αέρα, τυχόν τεχνητή αναπνοή και οξυγόνο.
4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
(H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του
Π∆ 305/96).
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα
του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων
ή
επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37
παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42).
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής
σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7).
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01,
∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις
ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και
της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους
ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη
γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81
(αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).
Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από
αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και
τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το
έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία).
3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) – Φάκελος Ασφάλειας Υγείας
(ΦΑΥ) και συγκεκριµένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των
προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα
υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20
εργαζόµενοι ή ο
προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια: Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
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β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής
µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ
∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που
θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα
εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω
τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την
ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας
(ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα
άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά
ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ :
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες
ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3
παρ.4), όταν:
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός
συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆.305/96 (αρθ.12
παράρτηµα ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο
δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την
αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25112011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε
∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08
αρ. (73 και 75).
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το
συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002
(παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µ ε τ ην ε κπόνηση τ ου Σ ΑΥ κ αι τ ην κ ατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµενους
σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω
εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της
επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να
συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται
εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας,
συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας,
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :

7

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων
κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν
οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις
τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων
τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση
εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην
Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και
οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά
επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο.
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το θέτει
στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή
επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο
ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές
και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα
εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί
αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας
µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).
3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται
εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο
εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.)
Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις,
Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του
αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή
δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο
επιθεωρητής εργασίας, κλπ: Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.)
ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.
3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η Μ Α.
Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του
ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων /
διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο
στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος.
4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω
µέτρα ασφάλειας και υγείας:
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη
προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV
µέρος Α, παρ. 18.1).
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο,
ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.7579), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2).
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) και
τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: Π∆
1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6).
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης
και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση
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πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ.: Π∆ 1073/81 (αρ. 9296), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη
χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110),
Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους
όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά,
κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους
προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.∆. 1073/81(αρ.102108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α.
οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).
4.2 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.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων»
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆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).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις
ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων,
των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆
305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης,
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81
(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11
και.
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν :
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της
ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10.
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ.2).
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργικών
και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών
και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα
ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆
499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆
305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03,
Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5)
και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ.
8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος
συνοδεύει τον χειριστή.
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6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή
λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων
σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο
βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).
5.Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία
τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα
µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα :
5.1 Κατεδαφίσεις : Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ
31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94
και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV
µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η
τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.217, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ.
αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95
και η τροπ. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ).
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες.
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ
παρ.4-6,14 ).
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ),
Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.
5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.)
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).
5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και
εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε
στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ
3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ
3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ
παρ.10).
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης,
κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81
(αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12,
παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).
6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.

ΝΟΜΟΙ
Ν. 495/76
Ν. 1396/83
Ν. 1430/84
Ν. 2168/ 93

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
Π. ∆. 413/77
ΥΑ 130646/84
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03
Π. ∆. 95/78
ΚΥΑ 3329/89
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ
Π. ∆. 216/78
ΚΥΑ 8243/1113/91
Π/208/12-9-03
Π. ∆. 778/80
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08
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Ν. 2696/99
Ν. 3542/07
Ν. 3669/08
Ν. 3850/10
Ν. 4030/12

Π. ∆. 1073/81
Π. ∆. 225/89
Π. ∆. 31/90
Π. ∆. 70/90
Π. ∆. 85/91
Π. ∆. 499/91
Π. ∆. 395/94
Π. ∆. 396/94
Π. ∆. 397/94
Π. ∆. 105/95
Π. ∆. 455/95
Π. ∆. 305/96
Π. ∆. 89/99
Π. ∆. 304/00
Π. ∆. 155/04
Π. ∆. 176/05
Π. ∆. 149/06
Π. ∆. 2/06
Π. ∆. 212/06
Π. ∆. 82/10
Π. ∆. 57/10

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93
ΚΥΑ αρ. 8881/94
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93
ΥΑ 3009/2/21-γ/94
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94
ΥΑ 3131.1/20/95/95
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03
ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03
ΚΥΑ αρ.6952/11
ΥΑ 3046/304/89
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02
ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11
ΥΑ 21017/84/09
Πυροσβεστική διάταξη 7, Απόφ.
7568.Φ.700.1/96

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/
οικ/215/31-3-08
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ

5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
5.1 Οργάνωση διοίκησης
Η διοίκηση του εργοταξίου ορίζει τεχνικό υγείας και ασφάλειας όλου του έργου σχετικά µε τα
µέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων κατά την εκτέλεση των έργων, προς αποφυγή
οποιουδήποτε ατυχήµατος. Είναι δυνατόν, από το υπόλοιπο προσωπικό του έργου, να ορισθούν και βοηθοί
του τεχνικού υγείας και ασφάλειας.
Καθήκοντα και ευθύνες υπευθύνου υγείας και ασφάλειας.
1.Ο υπεύθυνος ασφάλειας και υγιεινής του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών,
σύµφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων.
2. Έχει άµεση επικοινωνία µε τους αρµόδιους φορείς, όπως Τροχαία- Αστυνοµία, Πρώτες Βοήθειες, Τοπική
Αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς, φορείς µαζικής ενηµέρωσης και τους βιοµηχανικούς χώρους που
επηρεάζονται από τις εργασίες.
3. Πρόγνωση και λύση προβληµάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως κυκλοφοριακό, ανασφαλείς συνθήκες
στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια του έργου και των εργαζοµένων
4. Συσκέπτεται µε τους µηχανικούς του εργοταξίου πληροφορώντας τους για το . βαθµό των µέτρων
ασφάλειας που εφαρµόζονται.
5. Οργανώνει ελέγχους ασφάλειας στο εργοτάξιο, ώστε να επιβεβαιώνεται η διατήρηση και επιβολή των
µέτρων ασφάλειας
6. Επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισµού ασφάλειας για κάθε εργαζόµενο.
7. Ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών , επισκέπτεται τις θέσεις εργασίας του εργοταξίου και αναφέρει τις
όποιες αποκλίσεις επισηµαίνονται.
8. Ερευνά τα ατυχήµατα και διατηρεί ηµερολόγιο καταγραφής τους για την εξαγωγή συµπερασµάτων προς
αποφυγή άλλων παρόµοιων.
9. Αναφέρει στον ∆ιευθυντή του εργοταξίου κάθε παράβαση και τις προτεινόµενες διορθωτικές ενέργειες.
10. Επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό του εργοταξίου είναι ενήµερο σχετικά µε τις πρώτες βοήθειες που πρέπει
να παρέχονται.
5.2 Έλεγχοι ασφάλειας και συσκέψεις
Όταν πρόκειται να εκτελεσθεί µία εργασία, ο εργοταξιάρχης συγκαλεί σύσκεψη στην οποία
συµµετέχει όλο το κύριο προσωπικό, ώστε να ενηµερωθεί σχετικά µε τα ζητήµατα περί ασφάλειας.
Αντικείµενο της σύσκεψης θα είναι ο συντονισµός του κυρίως προσωπικού από τον υπεύθυνο ασφάλειας
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και υγείας καθώς και η σύνταξη της σχετικής αναφοράς, η οποία πρέπει να υπογράφεται από όλους τους
συµµετέχοντες.
Ο υπεύθυνος ασφάλειας σε συνεργασία µε τους άλλους ειδικούς θα εκτελεί ελέγχους ώστε να
εξασφαλίζει τη συµµόρφωση για τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας. Αν ο υπεύθυνος ασφάλειας
παρατηρήσει οποιαδήποτε µη συµµόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη µε την παρουσία όλων των µελών που
εµπλέκονται. Αντικείµενο της σύσκεψης θα είναι η εξέταση της µη συµµόρφωσης και η απόφαση για τη
διορθωτική ενέργεια που πρέπει να πραγµατοποιηθεί. Ακολούθως, αν ο υπεύθυνος ασφάλειας βρίσκει ότι
στη διάρκεια της επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγµατοποιηθεί, πρέπει να το αναφέρει
άµεσα στον εργοταξιάρχη.
5.3 Τεκµηρίωση
Όταν διαπιστώνεται κάποια µη συµµόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο υπεύθυνος ασφάλειας
συντάσσει και υπογράφει µία αναφορά παράβασης κανόνων ασφάλειας, όπου περιγράφεται η διαπιστωµένη
κατάσταση και δίνονται οι απαιτούµενες εντολές οι σχετικές µε τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να
εκτελεσθούν. Η αναφορά δίδεται στον άµεσα υπεύθυνο της θέσεως εργασίας και κοινοποιείται στον
υπεύθυνο του εργοταξίου.
Ο παραλήπτης της προαναφερόµενης αναφοράς πρέπει να υλοποιήσει αµέσως τις υποδεικνυόµενες
διορθωτικές ενέργειες. Ακολούθως ο υπεύθυνος ασφάλειας επιθεωρεί και επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει η
διορθωτική ενέργεια, θα καταγραφεί τότε στην αναφορά η ηµεροµηνία της ενέργειας.
Αν συµβούν ατυχήµατα, πρέπει να αναφερθούν αµέσως στον υπεύθυνο ασφάλειας. Η κοινοποίηση
πρέπει να γίνει την ίδια µέρα που συνέβη το ατύχηµα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες. Ο υπεύθυνος
ασφάλειας συµπληρώνει το έντυπο αναφοράς ατυχήµατος και συγχρόνως διενεργεί έρευνα για τα αίτια και
τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή στο µέλλον παρόµοιων ατυχηµάτων .
Όλα τα έγγραφα σχετικά µε τα θέµατα ασφάλειας πρέπει να αρχειοθετούνται, όλα τα ατυχήµατα
πρέπει να εξετάζονται και να αναλύονται και η αναφορά πρέπει να υποβάλλεται στον εργοταξιάρχη προς
έλεγχο και ενηµέρωση.
5.4 Ευθύνες και καθήκοντα των εργαζοµένων
Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να συµµορφώνονται µε τα µέτρα ασφάλειας που εφαρµόζονται στο
εργοτάξιο, ώστε να προστατεύονται οι ίδιοι και τρίτα µέρη.
Τα µέτρα ασφάλειας είναι τα ακόλουθα:
• Χρήση του εξοπλισµού ασφαλείας και άλλων προστατευτικών µέσων που παρέχονται.
• Άµεση αναφορά στον υπεύθυνο ασφάλειας για έλλειψη εξοπλισµού ασφάλειας και επικίνδυνες συνθήκες
εργασίας.
• ∆εν επιτρέπεται η µετακίνηση ή τροποποίηση του εξοπλισµού ασφαλείας και των προστατευτικών
µέτρων χωρίς τη σχετική έγκριση.

Καβάλα 24 - 5 - 2017

Καβάλα 24 - 5 - 2017
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τ.∆.Π.

Καβάλα 24 - 5 - 2017
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
∆.Τ.Ε.

Μαρία Τσιµηρίκα
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ιωάννης Νεστορίδης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Θωµάς Καραβάς
Αγρ. Το̟ογράφος Μηχανικός
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