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7. ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ
(.Α.Τ.)

Γενικά
1.1 Είδοσ ζργου και χριςθ αυτοφ
Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν καταςκευι τριϊν μεταλλικϊν ςχαρϊν ςτθν περιοχι
Σκαμιοφδα τθσ Τ.Κ Άντιςςασ.
1.2 Ακριβισ διεφκυνςθ του ζργου
Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςτθν περιοχι Σκαμιοφδα τθσ Τ.Κ Άντιςςασ,
του Διμου Λζςβου.
1.3 τοιχεία των Κυρίων του ζργου
ΚΥΙΟΣ του ζργου είναι ο Διμοσ Λζςβου που εκπροςωπείται από το Δθμοτικό του
Συμβοφλιο.
Επιβλζπουςα υπθρεςία είναι θ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Λζςβου.
2. Περιγραφι φάςεων εργαςίασ
Οι εργαςίεσ που προβλζπεται να εκτελεςτοφν είναι οι ακόλουκεσ:

Εκςκαφζσ, ξυλότυποι, ,τςιμεντοςτρϊςεισ με πλζγμα, μεταφορζσ προϊόντων εκςκαφϊν,
τοποκζτθςθ μεταλλικϊν καταςκευϊν.

3. Γενικζσ εργαςίεσ
Οι εργαςίεσ μποροφν να εκτυλίςςονται παράλλθλα και με τθν ςειρά που
αναφζρονται ανωτζρω (όχι δεςμευτικά):
1. Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τθν μελζτθ, τισ οδθγίεσ του
επιβλζποντα, τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ τεχνικισ κακϊσ και τθν πρότυπθ
Τ.Σ.Υ. του ΥΡΕΧΩΔΕ.
2. Δεν κα αποκθκεφονται υλικά επιτόπου του ζργου. Σε περίπτωςθ που δεν μπορεί
να γίνει διαφορετικά και μετά τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του επιβλζποντα, αυτά κα
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3.
4.
5.

6.
7.

αποκθκεφονται ςε ςωροφσ (ςκεπαςμζνουσ κατάλλθλα) ςε χϊρο όπου δεν
παρεμποδίηεται θ κυκλοφορία οχθμάτων και ηϊων.
Η προςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο και θ κυκλοφορία εντόσ αυτοφ δεν απαιτεί
ιδιαίτερεσ εργαςίεσ.
Δεν υπάρχουν επικίνδυνα υλικά που χριηουν ιδιαίτερου τρόπου αποκομιδισ.
Θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμζνοσ τρόποσ για χριςθ ωσ αποδυτιρια και WC
του προςωπικοφ. Επίςθσ κα δίδεται θ δυνατότθτα ςτο προςωπικό να λαμβάνει
τα γεφματά του ςε ικανοποιθτικζσ ςυνκικεσ ενϊ κα τουσ δίδεται πόςιμο νερό.
Θα εξαςφαλίηεται θ παροχι πρϊτων βοθκειϊν κακ' όλθ τθν διάρκεια του
εκτελοφμενου ζργου.
Οι εργαηόμενοι και οι εκπρόςωποί τουσ κα ενθμερϊνονται για όλα τα
απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ όπωσ προβλζπονται από τα τεφχθ Φ.Α.Υ. και
Σ.Α.Υ. και τθν ςχετικι νομοκεςία. Οι παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ κα είναι
κατανοθτζσ.

4. Γενικοί κίνδυνοι και λαμβανόμενα μζτρα.
Στισ κατωτζρω παραγράφουσ αναφζρονται τα ςθμεία ιδιαιτζρου προςοχισ που
πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ και να τθροφνται κατά τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ και
πρζπει να ακολουκοφνται αυςτθρϊσ.
Γενικϊσ κα ακολουκοφνται τα αναφερόμενα ςτο Π.Δ.1073/81 <<Περί μζτρων
αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν εισ εργοτάξια οικοδομϊν και πάςθσ
φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ Πολιτικοφ Μθχανικοφ>>. Σο ανωτζρω διάταγμα
οφείλει να το διατθρεί ο υντονιςτισ Αςφαλείασ μαηί με τα παρόντα τεφχθ.
1. Χριςθ αντιςτθρίξεων

2. Εργαςίεσ εκςκαφϊν

:

ΟΧΙ

:

ΝΑΙ

 ΚΑΜΙΑ εκςκαφι δεν είναι ΑΣΦΑΛΗΣ.
 Απαγορεφεται θ κάκοδοσ εργαηομζνων ςτθν εκςκαφι πριν το πζρασ των αναγκαίων
μζτρων αςφαλείασ.
 Ρριν τθν εκςκαφι απαιτείται ΕΕΥΝΑ του εδάφουσ.
 Ρριν τθν εκςκαφι απαιτείται ζρευνα των ΥΡΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ.
 Η αντιςτιριξθ πρζπει (εάν απαιτείται) να τοποκετείται ΕΓΚΑΙΑ και να ελζγχεται
ςχολαςτικά από τον επιβλζποντα μθχανικό.
 Οι εκςκαφζσ πρζπει να ΡΕΙΦΑΣΣΟΝΤΑΙ κατάλλθλα και πλιρωσ.
 ΕΞΟΔΟΙ από τισ εκςκαφζσ (π.χ. ςκάλεσ) πρζπει να υπάρχουν ςε αποςτάςεισ
μικρότερεσ των 24 μζτρων μεταξφ τουσ.
 Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ και ο ΑΕΙΣΜΟΣ βακζων τάφρων πρζπει να ελζγχεται.
 Απαιτείται ΕΛΕΓΧΟΣ των εκςκαφϊν μετά από κάκε ιςχυρι βροχόπτωςθ.
 ΑΡΑΓΟΕΥΟΝΤΑΙ αποκζςεισ υλικϊν και εργαλείων ςε απόςταςθ μικρότερθ των 60εκ.
από το χείλοσ του πρανοφσ.
 ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ θ εργαςία ςε τάφρουσ όταν ζχουν πλθμμυρίςει.
 Επιβάλλεται πρόβλεψθ ΑΡΟΟΗΣ όμβριων.
 ΑΝΤΙΣΤΗΙΞΗ όλων των κάκετων ςτοιχείων ι ΜΕΤΑΘΕΣΗ τουσ όπου κινδυνεφουν από
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τθν εκςκαφι.
 Αςφαλισ ΓΕΦΥΩΣΗ τάφρων για τθν διζλευςθ οχθμάτων και πεηϊν.
 Απαγορεφεται θ ΥΡΟΣΚΑΦΗ μθχανθμάτων.
 Απαγορεφεται θ εργαςία ςτο ΡΟΔΙ του πρανοφσ βακιϊν εκςκαφϊν αν δεν λθφκοφν
ειδικά μζτρα.
 Τα επιςφαλι και προεξζχοντα τμιματα κα κατακρθμνίηονται.

3. Εργαςίεσ ςκυροδζτθςθσ

:

ΝΑΙ

 Η βαρζλα κα ζχει ςτακμεφςει κατάλλθλα, χωρίσ να δθμιουργεί κυκλοφοριακό πρόβλθμα.
 Η πρζςα κα ζχει ςτακμεφςει κατάλλθλα, χωρίσ να δθμιουργεί κυκλοφοριακό πρόβλθμα
και ζχει ςτακεροποιθκεί με τθν χριςθ ποδαρικϊν.
 Η ανάπτυξθ τθσ μποφμασ δεν ζρχεται ςε επαφι με εναζρια δίκτυα ενζργειασ ι
τθλεπικοινωνίασ.
 Το ςκυρόδεμα ρζει από τθν βαρζλα ςτθν πρζςα χωρίσ να χφνεται κάτω.
 1-1 επικοινωνία μεταξφ του χειριςτι τθσ πρζςασ και του ςθμείου ςκυροδζτθςθσ
είναι εξαςφαλιςμζνθ κακ' όλθ τθν διάρκεια τθσ ςκυροδζτθςθσ.
 Το προςωπικό που χειρίηεται το ςωλινα τθσ πρζςασ φορά μπότεσ αςφαλείασ, γυαλιά,
γάντια, κράνοσ και κατάλλθλα ροφχα εργαςίασ.
 Κανζνα άτομο δεν περιφζρεται άςκοπα ςτον χϊρο ςκυροδζτθςθσ.
 Υπάρχει κατάλλθλθ προςταςία από πτϊςθ από φφοσ και δεν ζχει αφαιρεκεί για τθν
ςκυροδζτθςθ κανζνα προςτατευτικό ςτοιχείο.
 Κάκε ςτοιχείο ςκυροδζτθςθσ είναι προςβάςιμο με αςφάλεια.
 Κάκε κζςθ εργαςίασ είναι αςφαλισ.
 Ο δονθτισ είναι κατάλλθλοσ και θ μεταφορά του και θ εργαςία με αυτόν είναι άνετθ και
αςφαλισ.
 Ράντα δφο άτομα κρατοφν τον ςωλινα ζκχυςθσ.
 Ράντα εργάηονται δφο άτομα ςτον δονθτι, ζνασ το χειρίηεται και ζνασ επιβλζπει το
περικϊριο του καλωδίου.

4. Κίνδυνοσ από αςτοχία του εδάφουσ (κατολιςκιςεισ, καταρρεφςεισ, υποχωριςεισ
πρανϊν) : ΟΧΙ
 Θα λαμβάνεται μζριμνα για τισ κατάλλθλεσ αντιςτθρίξεισ. Ιςχφουν γενικά τα
αναφερόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο περί αντιςτθρίξεων.
 Επικεϊρθςθ των πρανϊν και των αντιςτθρίξεων από τον επιβλζποντα μθχανικό.
 Τα αποτελζςματα των ελζγχων και των επικεωριςεων καταχωροφνται ςτο Ημερολόγιο
Μζτρων Αςφαλείασ τθσ Εργαςίασ.
 Θα ερευνάται εάν υπάρχουν προγενζςτερεσ εκςκαφζσ προκειμζνου να λθφκοφν τα
ανάλογα μζτρα αςφαλείασ.

5. Εργαςίεσ κακαιρζςεων

6. Εργαςίεσ τοιχοποιιϊν

: ΟΧΙ

: ΟΧΙ

7. Εργαςίεσ βαφϊν - επιχριςμάτων

:

ΟΧΙ
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8. Εργαςίεσ τοποκζτθςθσ ι αποξιλωςθσ υαλοπινάκων : ΟΧΙ

9. Εργαςία ςε ικριϊματα

: ΝΑΙ

10. Εργαςία ςε κλίμακεσ

: ΟΧΙ

11. Εργαςίεσ δαπεδοςτρϊςεων

12. Ξυλουργικζσ εργαςίεσ :

:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

13. Μεταλλουργικζσ εργαςίεσ : ΝΑΙ
 Οι εργαςίεσ θλεκτροςυγκολλιςεωσ να γίνονται ςφμφωνα με τα μζτρα και τισ οδθγίεσ
αςφαλείασ.
 Η χριςθ του τροχοφ να γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ αςφαλοφσ χριςθσ και μόνο
από ζμπειρουσ εργαηόμενουσ.
 Η χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων να γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ.
 Πλα τα μθχανιματα να φζρουν τον προςτατευτικό και βοθκθτικό εξοπλιςμό τουσ.
 Οι εργαηόμενοι να κάνουν χριςθ των απαραίτθτων μζςων ατομικισ προςταςίασ.
 Να τθροφνται οι οδθγίεσ αςφαλοφσ χριςθσ και ςυντιρθςθσ των εργαλείων χειρόσ.
 Οι εργαηόμενοι ςε φψθ να φζρουν εξοπλιςμό προςταςίασ από πτϊςθ και ηϊνθ εργαλειοκικθ.
 Οι φορθτζσ ςκάλεσ να ςτερεϊνονται καλά και να τθροφνται όλοι οι κανόνεσ αςφαλοφσ
χριςθσ τουσ.
14. Κίνδυνοσ από εργαςία ςε φψοσ (πζρατα πλακϊν, ανοίγματα κλπ).: ΟΧΙ
Οι πτϊςεισ από φψοσ πρζπει να προλαμβάνονται, ιδίωσ μζςω ςτερεϊν κιγκλιδωμάτων
με επαρκζσ φψοσ που κα διακζτουν τουλάχιςτον ζνα εμπόδιο ςτθν ςτάκμθ του δαπζδου,
ζνα χειρολιςκιρα και ενδιάμεςο οριηόντιο ςτοιχείο, ι άλλο ιςοδφναμο μζςο, ςφμφωνα με
τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
 Οι εργαςίεσ ςε φψοσ μποροφν να πραγματοποιοφνται μόνο με τθν βοικεια του
κατάλλθλου εξοπλιςμοφ ι με μθχανιςμοφσ ςυλλογικισ προςταςίασ όπωσ κιγκλιδϊματα,
εξζδρεσ ι δίχτυα προςταςίασ. Σε περίπτωςθ που ι χριςθ αυτϊν των μζςων δεν είναι
δυνατι λόγω τθσ φφςθσ των εργαςιϊν, πρζπει να προβλζπονται τα κατάλλθλα μζςα
πρόςβαςθσ και να χρθςιμοποιοφνται ηϊνεσ αςφαλείασ ι άλλεσ μζκοδοι αςφαλείασ με
αγκφρωςθ, με τισ προχποκζςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
 Οι καιρικζσ ςυνκικεσ πρζπει να επιτρζπουν τισ εργαςίεσ ςε φψοσ.
 Η πρόςβαςθ πρζπει να είναι αςφαλισ.
 Η φυςικι κατάςταςθ, θ ψυχικι - πνευματικι κατάςταςθ και θ ψυχολογία του
προςωπικοφ πρζπει να ελζγχεται, ιδιαίτερα για εργαςίεσ ςε μεγάλα φψθ.
 Το προςωπικό πρζπει να είναι ζμπειρο ςε εργαςίεσ ςε φψοσ και εξοικειωμζνο με τισ
ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τζτοιων εργαςιϊν.
 Τα μζςα ατομικισ προςταςίασ που χρθςιμοποιοφνται πρζπει να επιλεγεί με προςοχι
για να μθν δθμιουργοφν προβλιματα.
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 Αν δεν εξαςφαλίηεται θ πτϊςθ υλικϊν και αντικειμζνων θ περιοχι από κάτω πρζπει να
απομονϊνεται από κίνθςθ προςωπικοφ, τρίτων και εξοπλιςμοφ.
 Σε όλθ τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ απαιτείται αυςτθρι επίβλεψθ.
 Τα υλικά και ο εξοπλιςμόσ να μεταφζρονται με ανυψωτικά μθχανιματα και όχι με τα
χζρια.
 Η επιμικυνςθ των διχτφων και το ελεφκερο μικοσ τθσ ηϊνθσ δεν πρζπει να επιτρζπουν
πρόςκρουςθ ςε ςτακερά ςτοιχεία.
 Κατά τθν εργαςία (για περίπτωςθ επείγουςασ αποχϊρθςθσ) και για τθν αποχϊρθςθ τα
ςυςτιματα προςπζλαςθσ παραμζνουν ςτθν κζςθ τουσ ι ζχουν αντικαταςτακεί από
άλλα ιςοδφναμα ςε παρεχόμενθ αςφάλεια.

15. Κίνδυνοσ από εργαςίεσ ςε φζροντεσ οργανιςμοφσ από μζταλλο ι ςκυρόδεμα,
ξυλότυπουσ και βαρζα προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία: ΝΑΙ
 Οι φζροντεσ οργανιςμοί από μζταλλο ι ςκυρόδεμα και τα ςτοιχεία τουσ, οι ξυλότυποι, τα
προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία ι τα προςωρινά ςτθρίγματα και οι αντιςτθρίξεισ πρζπει να
ςυναρμολογοφνται και να αποςυναρμολογοφνται υπό τθν επίβλεψθ αρμοδίου προςϊπου
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
 Ρρζπει να λαμβάνονται επαρκι προλθπτικά μζτρα για τθν προςταςία των εργαηομζνων
από τουσ κινδφνουσ που οφείλονται ςτο εφκραυςτο ι ςτθν προςωρινι αςτάκεια ενόσ
ζργου.
 Οι ξυλότυποι, τα προςωρινά ςτθρίγματα και οι αντιςτθρίξεισ πρζπει να ςχεδιάηονται, να
υπολογίηονται, να εκτελοφνται και να ςυντθροφνται ζτςι ϊςτε να αντζχουν χωρίσ κίνδυνο
ςτισ καταπονιςεισ που μπορεί να τουσ επιβλθκοφν.

16. Κίνδυνοσ θλεκτροπλθξίασ

:

ΠΙΘΑΝΟΝ

Ρρζπει να λαμβάνονται όλα τα μζτρα που προβλζπονται από τουσ γενικοφσ κανόνεσ
για τισ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ.
 Ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν εγκατάςταςθ τθσ προςωρινισ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ και ςτθν
προςεκτικι απομόνωςθ των θλεκτρικϊν γραμμϊν που εργάηεται το προςωπικό και τθν
χριςθ ειδικοφ εξοπλιςμοφ και εργαλείων κατάλλθλά ςυντθρθμζνων.
 Ρροςοχι ςτθν φπαρξθ νεροφ πλθςίον των γραμμϊν θλεκτρικισ τροφοδότθςθσ.
 Η θλεκτρικι εγκατάςταςθ είναι κατάλλθλα προςτατευμζνθ από οποιαδιποτε φκορά και
με τθν κατάλλθλα προειδοποιθτικι ςιμανςθ.
 Κατάλλθλθ γείωςθ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων.
 Τα καλϊδια παροχισ ρεφματοσ ςτα διάφορα ςθμεία του εργοταξίου είναι κατάλλθλα
προςτατευμζνα και μακριά από διαδρόμουσ κυκλοφορίασ.
 Οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ επικεωροφνται και ςυντθροφνται τακτικά.
 Οι θλεκτρολόγοι χρθςιμοποιοφν τον κατάλλθλο προςτατευτικό εξοπλιςμό και
εφαρμόηουν τισ οδθγίεσ αςφαλείασ.
 Τακτικι δοκιμι τθσ αποτελεςματικότθτασ των προςτατευτικϊν μζςων.
 Κατάλλθλθ ςιμανςθ των επικίνδυνων για θλεκτροπλθξία ςθμείων του εργοταξίου.
 Κοντά ςτα ςθμεία εργαςίασ υπάρχουν κατάλλθλοι πυροςβεςτιρεσ
 Δοκιμι και ζλεγχοσ των εγκαταςτάςεων από ειδικευμζνο προςωπικό πριν τθν κζςθ ςε
λειτουργία.
 Οι πίνακεσ κα φζρουν απαραιτιτωσ ρελζ διαφυγισ.
 Οι υπόγειεσ εγκαταςτάςεισ ςθμαίνονται απαραιτιτωσ.
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17. Ηλεκτρικά εργαλεία : ΠΙΘΑΝΟΝ
 Τα θλεκτρικά εργαλεία είναι μονωμζνα ι διπλά γειωμζνα.
 Τα καλϊδια είναι τακτοποιθμζνα, μακριά από διόδουσ εργαηομζνων και όχι πολφ μακριά.
 Χρθςιμοποιοφνται ατομικά μζτρα προςταςίασ.
 Κοντά ςτα ςθμεία εργαςίασ υπάρχουν κατάλλθλοι πυροςβεςτιρεσ.
 Τα θλεκτρικά εργαλεία χρθςιμοποιοφνται όπωσ προβλζπεται και με τον βοθκθτικό
εξοπλιςμό τουσ.
 Τα θλεκτρικά εργαλεία είναι ςε καλι κατάςταςθ και ςυντθροφνται βάςθ προγράμματοσ
μόνο από ειδικευμζνο θλεκτρολόγο.

18. Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ - εκριξεων : ΟΧΙ
Δεν υπάρχει ορατόσ κίνδυνοσ που μπορεί να προβλεφκεί. Ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν χριςθ
φλόγιςτρου για τισ ςυγκολλιςεισ.

19. Εργαςίεσ κοντά ςε υπόγεια δίκτυα : ΟΧΙ
 Μελζτθ περιοχισ για προχπάρχοντα δίκτυα.
 Το δίκτυο φυςικό αερίου ζχει πλιρθ αποτφπωςθ.
 Σκόπιμο είναι θ υπάρχουςα πλθροφορία αποτφπωςθσ να επιβεβαιϊνεται ςτο πεδίο.
 Ακριβισ προςδιοριςμόσ του είδουσ του δικτφου.
 Ακριβισ προςδιοριςμόσ τθσ κζςθσ του δικτφου.
 Μελζτθ αποφυγισ διαςταφρωςθσ ι παράλλθλθσ τοποκζτθςθσ.
 Ακριβισ προςδιοριςμόσ του τρόπου εργαςίασ.
 Ρροςεκτικι εκςκαφι (χειρονακτικι εάν απαιτείται).
 Εκςκαφι μόνο με κατάλλθλθ επίβλεψθ κοντά ςε αγωγοφσ φυςικοφ αερίου ι μζςθσ τάςθσ
ΔΕΗ.
 Εργαςίεσ μόνο με κατάλλθλθ επίβλεψθ κοντά ςε τμιματα αγωγϊν φυςικοφ αερίου ι
μζςθσ τάςθσ ΔΕΗ.
 Διακοπι εργαςιϊν όταν αποκαλυφκεί ι προκφψει υπόνοια φπαρξθσ υπογείου δικτφου
και άμεςθ ενθμζρωςθ αρμοδίων.
 Οι χειριςτζσ εκςκαπτικϊν μθχανθμάτων και οι εργαηόμενοι να μθν επεμβαίνουν μόνοι
τουσ ςε τμιματα δικτφων αν δεν ζχουν πάρει ςαφείσ εντολζσ.
 Ρλιρθσ αποκατάςταςθ τθσ επιςιμανςθσ των δικτφων.
 Άμεςθ ενθμζρωςθ του αρμόδιου φορζα ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ.
 Μόνωςθ τθσ κζςθσ του χειριςτι των εκςκαπτικϊν μθχανθμάτων.

20. Εργαςίεσ ςε οδοφσ

:

ΝΑΙ

21. Κίνδυνοσ εργατικοφ ατυχιματοσ από εργαλεία χειρόσ

:

ΝΑΙ

 Οι εγκαταςτάςεισ, οι μθχανζσ και ο εξοπλιςμόσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των
μθχανοκίνθτων ι μθ εργαλείων χειρόσ πρζπει :
Α. Να είναι ςωςτά ςχεδιαςμζνεσ και καταςκευαςμζνεσ λαμβάνοντασ υπόψθ, ςτο μζτρο
του δυνατοφ, τισ εργονομικζσ αρχζσ.
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Β. Να διατθροφνται ςε καλι κατάςταςθ λειτουργίασ.
Γ. Να χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθν εργαςία για τθν οποία προορίηονται.
Δ. Να χρθςιμοποιοφνται από εργαηόμενουσ που ζχουν λάβει κατάλλθλθ εκπαίδευςθ.
 Οι εγκαταςτάςεισ και τα όργανα υπό πίεςθ πρζπει να παρακολουκοφνται και να
υποβάλλονται ςε δοκιμζσ και ελζγχουσ κατά τακτά χρονικά διαςτιματα ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα νομοκεςία.
 Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτθν χριςθ φλόγιςτρων ϊςτε να αποφευχκοφν ατυχιματα.
 Οι ςυγκολλιςεισ να γίνονται ςε χϊρουσ με επαρκι αεριςμό.
 Οι κεφαλζσ των ςφυριϊν είναι ςτακερζσ και χωρίσ φκορζσ.
 Οι επιφάνειεσ κοπισ πρζπει να διατθροφνται ςτακερζσ.
 Οι λαβζσ ςτισ λίμεσ είναι ςτακερζσ.
 Οι μφτεσ των κατςαβιδιϊν δεν ζχουν φκαρεί.
 Ζλεγχοσ όλων των εργαλείων για τυχόν φκορζσ.
 Χρθςιμοποίθςθ του κατάλλθλου εργαλείου για κάκε δουλεία.
 Σωςτι ςυντιρθςθ, κακαριςμόσ και αποκικευςθ.
 ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ θ χρθςιμοποίθςθ μθ μονωμζνων εργαλείων κοντά ςε θλεκτρικζσ
ςυςκευζσ.
 ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ θ χριςθ εργαλείων από ςίδθρο κοντά ςε εφφλεκτα υλικά και ςε
εκριξιμεσ ατμόςφαιρεσ.
 ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ θ τοποκζτθςθ εργαλείων πάνω ςε κράςπεδα ι κάγκελα από όπου
μποροφν να πζςουν ςε χαμθλότερο επίπεδο.

22. Ηλεκτροςυγκολλιςεισ

:

ΝΑΙ

Οι ςυςκευζσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ και τα παρελκόμενά τουσ πρζπει να ςυντθροφνται
ςε άριςτθ κατάςταςθ.
 Αυςτθρόσ περιοδικόσ ζλεγχοσ των ςυςκευϊν θλεκτροςυγκόλλθςθσ.
 Ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τοποκζτθςθ των γειϊςεων ςτα εξαρτιματα που ςυγκολλάμε.
 Χριςθ κατάλλθλων μζςων ατομικισ προςταςίασ - Μ.Α.Ρ.
 Μελζτθ ςωςτοφ εξαεριςμοφ του χϊρου που γίνονται οι θλεκτροςυγκολλιςεισ.
 Επιλογι επαρκϊσ εκπαιδευμζνων θλεκτροςυγκολλθτϊν.

23. Οξυγονοκολλιςεισ

: ΟΧΙ

 Χρθςιμοποίθςθ εργαλείων ςε άριςτθ κατάςταςθ λειτουργίασ.
 Επαρκισ περιοδικόσ ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ αυτϊν.
 Ζλεγχοσ διαρροϊν με ςαπουνόνερο.
 Μθ λίπανςθ των οργάνων που είναι ςε επαφι με οξυγόνο.
 Ρροςταςία ματιϊν από ακτινοβολία.
 Ρροςταςία χεριϊν και ςϊματοσ από εγκαφματα.
 Ανάκεςθ εργαςιϊν οξυγονοκόλλθςθσ πάντα ςε πρόςωπα που ζχουν άδεια από το
Υπουργείο Βιομθχανίασ.
 Σωςτόσ εξαεριςμόσ του χϊρου εργαςίασ.
 Απαγορεφονται οι ςυγκολλιςεισ ςε χϊρουσ με εφφλεκτα υλικά.
24. Κίνδυνοσ εργατικοφ ατυχιματοσ από δίςκο κοπισ

:

ΠΙΘΑΝΟΝ

 Επιλογι του κατάλλθλου δίςκου.
 Ζλεγχοσ του δίςκου για φκορζσ πριν τθν χρθςιμοποίθςι του.
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 Σωςτι τοποκζτθςθ του δίςκου ςτον τροχό.
 Οι τροχοί πρζπει να φζρουν τον βοθκθτικό και προςτατευτικό εξοπλιςμό.
 Οι εργαηόμενοι να χρθςιμοποιοφν τα προςτατευτικά μζςα τθσ αναπνοισ, τθσ ακοισ και
των ματιϊν.
 Εναλλαγι των χειριςτϊν και χρθςιμοποίθςθ ειδικϊν γαντιϊν.
 Επαρκισ αεριςμόσ του χϊρου εργαςίασ.
 Το δάπεδο εργαςίασ πρζπει να είναι κακαρό και μθ γλιςτερό.
 Τιρθςθ των κανόνων αςφαλοφσ λειτουργίασ των θλεκτρικϊν εργαλείων.
 Εκπαίδευςθ των εργαηομζνων ςτον αςφαλι χειριςμό του τροχοφ και ενθμζρωςθ για τουσ
πικανοφσ κινδφνουσ και τραυματιςμοφσ.
 Σωςτι και τακτικι ςυντιρθςθ των τροχϊν.
 Απαγορεφεται θ χριςθ γαντιϊν ςε εργαςίεσ με τροχοφσ, δίςκουσ και γενικά εργαλεία με
περιςτρεφόμενα μζρθ κοντά ςτο ςθμείο χειριςμοφ των.

25. Διάφορεσ μθχανζσ

:

NAI

 Οι μθχανζσ φζρουν διακριτικά αςφαλοφσ λειτουργίασ και ποιότθτασ Ο.Ε.
 Κακοριςμόσ αςφαλϊν διαδικαςιϊν χειριςμοφ των μθχανϊν.
 Εκπαίδευςθ των εργαηομζνων ςτον αςφαλι χειριςμό των μθχανϊν.
 Κατάλλθλθ ςιμανςθ του χϊρου κατά τθν λειτουργία των μθχανϊν.
 Οι μθχανζσ ζχουν προφυλακτιρεσ και καλφμματα ςτα επικίνδυνα κινοφμενα μζρθ.
 Χρθςιμοποίθςθ των κατάλλθλων μθχανϊν για ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ.
 Χρθςιμοποίθςθ ατομικοφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηόμενουσ.
 Γείωςθ των θλεκτρικϊν μθχανϊν.
 Επαρκισ εξαεριςμόσ ςε κλειςτό χϊρο λειτουργίασ μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ.
 Τακτικι και ςωςτι ςυντιρθςθ των μθχανϊν όπωσ προβλζπεται από τον καταςκευαςτι
τουσ.
 Πλεσ οι μθχανζσ είναι εφοδιαςμζνεσ με εγχειρίδιο λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ ςτα
ελλθνικά.
 Η ςυντιρθςθ μθχανϊν γίνεται, όπωσ ορίηει ο καταςκευαςτισ τουσ.
 Η εγκατάςταςθ των μθχανϊν γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι τουσ.
 Απαγορεφεται τροποποιιςεισ, προςαρμογζσ ι μετακζςεισ τμθμάτων των μθχανϊν που
δεν προβλζπονται από τον καταςκευαςτι τουσ.
 Οι μθχανζσ χρθςιμοποιοφνται για τον ςκοπό που ζχουν ςχεδιαςκεί.
 Απαγορεφεται θ υπερφόρτωςθ των μθχανϊν.

27. Κίνδυνοσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ των υλικϊν :

ΝΑΙ

 Μείωςθ όςο το δυνατόν περιςςότερο τθσ χειρωνακτικισ διακίνθςθσ φορτίων με
υποκατάςταςθ τθσ με μθχανικά μζςα.
 Υποβοικθςθ τθσ χειρονακτικισ διακίνθςθσ φορτίων με μθχανικά μζςα.
 Εκπαίδευςθ των εργαηομζνων ςτον ορκό τρόπο χειρωνακτικισ διακίνθςθσ φορτίων.
 Επιςιμανςθ ςτουσ εργαηόμενουσ των επικίνδυνων παραμζτρων και των ςθμείων
ιδιαίτερθσ προςοχισ, κατά τθν χειρωνακτικι διακίνθςθ, για αποφυγι τουσ.
 Οι εργαηόμενοι να είναι ςε κατάλλθλθ φυςικι και ςωματικι κατάςταςθ χωρίσ
μυοςκελετικά προβλιματα.
 Επίβλεψθ για τθν ςωςτι εφαρμογι των οδθγιϊν και τεχνικϊν χειρονακτικισ διακίνθςθσ
φορτίων.
 Για τθν μεταφορά φορτίων επιλζγεται κάκε φορά το κατάλλθλο προςωπικό.
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 Τα φορτία ζχουν ςθμεία πιαςίματοσ και οι εργαηόμενοι φοροφν πάντα γάντια
αποφεφγοντασ το γλίςτρθμα των φορτίων επάνω τουσ.
 Αποφεφγονται χειρωνακτικζσ μετακινιςεισ όταν απαιτοφνται ςτροφζσ του κορμοφ,
ςτάςθ προβόλου, ςυγκράτθςθ φορτίου ςε τεντωμζνα χζρια ςτθν ζκταςθ και γενικά
κζςεισ του ςϊματοσ οι οποίεσ επιβαρφνουν ςθμαντικότατα το μυοςκελετικό ςφςτθμα.

28. Κίνδυνοσ από υπόγειεσ και υποκαλάςςςιεσ εργαςίεσ

29. Χριςθ ανυψωτικϊν μθχανθμάτων :

:

ΟΧΙ

ΠΙΘΑΝΟΝ

 Κάκε ςυςκευι ι εξάρτθμα ανφψωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςυςτατικϊν
ςτοιχείων τουσ, των ςυνδζςμων, των αγκυρϊςεων και των ςτθριγμάτων τουσ, πρζπει:
Α. Να ςχεδιάηονται και να καταςκευάηονται ςωςτά και να ζχουν τθν απαραίτθτθ αντοχι
για τθν χριςθ που προορίηονται.
Β. Να εγκακίςτανται και να χρθςιμοποιοφνται ςωςτά.
Γ. Να ςυντθροφνται ςε καλι κατάςταςθ λειτουργίασ.
Δ. Να παρακολουκοφνται και να υποβάλλονται ςε περιοδικζσ δοκιμζσ και ελζγχουσ
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
Ε. Να χρθςιμοποιοφνται από εργαηόμενουσ που ζχουν εκπαιδευτεί κατάλλθλα και ζχουν
εφοδιαςτεί με τισ κατάλλθλεσ άδειεσ βάςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ.
 Κάκε ςυςκευι και εξάρτθμα ανφψωςθσ πρζπει να φζρει ευκρινϊσ ζνδειξθ του ανϊτατου
επιτρεπόμενου φορτίου, ςφμφωνα με τισ εγκρίςεισ που απαιτοφνται από τθν ιςχφουςα
νομοκεςία.
 Οι ςυςκευζσ ανφψωςθσ κακϊσ και τα εξαρτιματά τουσ, δεν μποροφν να
χρθςιμοποιοφνται για ςκοποφσ διαφορετικοφσ από εκείνουσ για τουσ οποίουσ
προορίηονται ςφμφωνα με τισ εγκρίςεισ που απαιτοφνται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
 Πλα τα αποδεικτικά ςτοιχεία, άδειεσ, εγκρίςεισ κλπ. Ρρζπει να βρίςκονται ςτο εργοτάξιο
και να είναι ςτθν διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν.
 Ο ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ ζχει τθν δυνατότθτα ανφψωςθσ του φορτίου.
 Ο ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ ζχει ελεγχκεί πριν τθν χριςθ.
 Ο ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ ζχει τισ προβλεπόμενεσ πιςτοποιιςεισ.
 Ο εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιείται είναι ο προβλεπόμενοσ και χωρίσ φκορζσ.
 Οι χειριςτζσ ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα και εμπειρία.
 Τα ςυρματόςχοινα είναι προςαρτθμζνα ςωςτά ςτο φορτίο.
 Η περιοχι είναι αποκλειςμζνθ και με κατάλλθλθ ςθματοδότθςθ.
 Οι εργαηόμενοι ςε γειτονικά ςθμεία ζχουν ενθμερωκεί.
 Υπάρχει ςυνεχϊσ καλι ορατότθτα του φορτίου από τον χειριςτι ι υπάρχει ζμπειροσ
κουμανταδόροσ.
 Για μεγάλα φορτία χρθςιμοποιοφνται αζρθδεσ από ζμπειρο προςωπικό.
 Οι ανυψωτικοί μθχανιςμοί βρίςκονται ςε κζςεισ όπου είναι εδραςμζνα καλά.
 Απαγορεφεται θ ελεφκερθ αιϊρθςθ φορτίου.
 Απαγορεφεται θ υπερφόρτωςθ του ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ.
 Απαγορεφεται θ προςπάκεια πλάγιασ μεταφοράσ φορτίου.
 Απαγορεφεται θ απότομθ ανφψωςθ / κατζβαςμα.
 Απαγορεφεται θ διακίνθςθ φορτίων πάνω από εργαηόμενουσ.
 Ρροςοχι όταν περιςςότεροι ανυψωτικοί μθχανιςμοί κινοφνται ςτθν ίδια περιοχι.
 Εξαςφάλιςθ αντικεραυνικισ προςταςίασ.
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30. Εργαςίεσ ςε κλειςτοφσ χϊρουσ

:

ΟΧΙ

31. Χριςθ μθχανθμάτων ζργου :

NAI

 Πλα τα οχιματα και τα χωματουργικά μθχανιματα κακϊσ και τα μθχανιματα διακίνθςθσ
υλικϊν πρζπει :
Α. Να είναι ςωςτά ςχεδιαςμζνα και καταςκευαςμζνα λαμβάνοντασ υπόψθ, ςτο μζτρο του
δυνατοφ, τισ εργονομικζσ αρχζσ.
Β. Να διατθροφνται ςε καλι κατάςταςθ λειτουργίασ και τυχόν μετατροπζσ να εγκρίνονται
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία λαμβάνοντασ υπόψθ τθν υγεία και αςφάλεια των
εργαηομζνων.
Γ. Να χρθςιμοποιοφνται ςωςτά και από πρόςωπα κατάλλθλα και εφοδιαςμζνα με τισ
Απαιτοφμενεσ άδειεσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
 Οι οδθγοί και οι χειριςτζσ των οχθμάτων και των χωματουργικϊν μθχανθμάτων κακϊσ και
των μθχανθμάτων διακίνθςθσ υλικϊν πρζπει να ζχουν λάβει ειδικι εκπαίδευςθ και να
διακζτουν τθν απαιτοφμενθ από τθν ιςχφουςα νομοκεςία άδεια.
 Ρρζπει να λαμβάνονται προλθπτικά μζτρα ϊςτε να αποφεφγεται θ πτϊςθ των εν λόγω
οχθμάτων και των μθχανθμάτων ςτο χϊρο εκςκαφισ ι ςτο νερό.
 Τα χωματουργικά μθχανιματα και τα μθχανιματα διακίνθςθσ υλικϊν, πρζπει να είναι
εφοδιαςμζνα με τα κατάλλθλα ςυςτιματα ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του
καταςκευαςτι, ϊςτε ο οδθγόσ να προςτατεφεται κατά τθσ ςφνκλιψθσ ςε περίπτωςθ
ανατροπισ του μθχανιματοσ, κακϊσ και κατά τθσ πτϊςθσ αντικειμζνων.
 Πλα τα αποδεικτικά ςτοιχεία, άδειεσ κλπ. Ρρζπει να ςυνοδεφουν το μθχάνθμα ι τον
οδθγό και να είναι ςτθν διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν.
 Ζνα μθχάνθμα πρζπει να χρθςιμοποιείται μόνο για τθν (τισ) εργαςία (εσ) που ζχει
καταςκευαςτεί.
 Απαγορεφεται θ υπερφόρτωςθ μθχανιματοσ.
 Μόνο αδειοφχοι χειριςτζσ επιτρζπεται να χειρίηονται τα μθχανιματα.
 Η άδεια των χειριςτϊν πρζπει να είναι ςε ιςχφ.
 Απαγορεφεται θ χριςθ ερπυςτριοφόρων μθχανθμάτων ςε άςφαλτο.
 Είναι υποχρεωτικι θ ςυντιρθςθσ και θ τιρθςθ καρτζλασ (βιβλίου) ςυντιρθςθσ για κάκε
μθχάνθμα.
 Απαγορεφονται οι αυτοςχεδιαςμοί ςτθν χριςθ και ςυντιρθςθ του μθχανιματοσ.
 Πλα τα μθχανιματα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με πυροςβεςτιρα και φαρμακείο.
 Πλα τα ςυςτιματα αςφαλείασ πρζπει να δουλεφουν καλϊσ.
 Ο εξοπλιςμόσ των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων πρζπει να αναγράφει τθν ανυψωτικι
ικανότθτα.
 Ριςτοποιθτικό ανυψωτικισ ικανότθτασ απαιτείται για όλουσ τουσ γερανοφσ.
 Η κζςθ του μθχανιματοσ δεν πρζπει να είναι επιςφαλισ για τον ίδιο τον χειριςτι ι
τρίτουσ.
 Πλα τα ΜΕ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με άδεια λειτουργίασ και πινακίδα ΜΕ.
 Η νταλίκα των αυτοκινιτων φορτθγϊν πρζπει να είναι ςκεπαςμζνθ όταν μεταφζρεται
λεπτόκοκκο υλικό (άμμοσ 3Α).
 Η επικεϊρθςθ των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων και του εξοπλιςμοφ ανυψϊςεωσ είναι
υποχρεωτικι και πρζπει να καταγράφεται.
 Ειδικά μζτρα πρζπει να λαμβάνονται λόγω εναζριων αγωγϊν ενζργειασ και
τθλεπικοινωνιϊν.
Ρροςοχι ςτα υπόγεια δίκτυα κατά τθν εκςκαφι τάφρων
Τα υδραυλικά ςφυριά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για ατυχιματα ςε υπόγεια δίκτυα
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Τα μθχανιματα πρζπει να ακινθτοποιοφνται πριν τθν ζναρξθ εργαςίασ ςυντιρθςθσ και να
επιςθμαίνονται με τθν τοποκζτθςθ απαγορευτικϊν πινακίδων (π.χ. μθχάνθμα ςε
ςυντιρθςθ).

32. Εργαςίεσ επιμζτρθςθσ :






ΝΑΙ

Ο επιμετρθτισ πρζπει να ενθμερωκεί για τουσ κινδφνουσ ςτο εργοτάξιο γενικά
Ο επιμετρθτισ οφείλει να ενθμερϊςει τον υπεφκυνο για τθν είςοδο του ςε χϊρουσ
εργαςίασ
Ο επιμετρθτισ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ των υπευκφνων
Ο επιμετρθτισ οφείλει να μθν μετακζτει, προςαρμόηει, καταςτρζφει ι ακυρϊνει
οποιαδιποτε διάταξθ, μθχανιςμό, εξοπλιςμό ι οτιδιποτε άλλο.
Ο επιμετρθτισ οφείλει να ενθμερϊνει τουσ υπεφκυνουσ για οποιαδιποτε αλλαγι ςτο
πρόγραμμα του.

Θεωρικθκε
22/07/2017
Μυτιλινθ 22/07/2017
Η Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ Τεχνικϊν
Υπθρεςιϊν Διμου Λζςβου

Ο Συντάξασ

Στυλιανίδου Μαριάνκθ
Τοπογράφοσ Μθχανικόσ ΡΕ

Κανζλλοσ Ραναγιϊτθσ
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ΤΕ
ΤΥΔΛ
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