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8. ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ
(Φ.Α.Τ.)
1. Διατάξεισ
Ν.1568/1985
Κ.Τ.Α. 88555/3293/88
Π.Δ. 294/88
Π.Δ. 17/18-1-1996
Π.Δ. 305/1996

2. Γενικά
2.1 Είδοσ ζργου και χριςθ αυτοφ
Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν καταςκευι τριϊν μεταλλικϊν ςχαρϊν ςτθν περιοχι
«καμιοφδα» τθσ Σ.Κ Άντιςςασ του Διμου Λζςβου.
2.2 Ακριβισ κζςθ του ζργου
Όλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςτθν περιοχι «καμιοφδα» τθσ Σ.Κ Άντιςςασ του
Διμου Λζςβου.
2.3 Αρικμόσ αδείασ 21/2016.
2.4 τοιχεία των κυρίων του ζργου
ΚΤΡΙΟ του ζργου είναι ο Διμοσ Λζςβου που εκπροςωπείται από το Δθμοτικό του
υμβοφλιο.
Επιβλζπουςα υπθρεςία είναι θ Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Λζςβου .
2.5 Ανάδοχοσ του ζργου
Ο ανάδοχοσ κα αναδειχκεί με απ’ ευκείασ ανάκεςθ από .
2.6 Προκεςμία καταςκευισ του ζργου
φμφωνα και με Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων , θ ςυμβατικι προκεςμία
καταςκευισ του ζργου, ορίηεται ςε ςαρανταπζντε (45) θμερολογιακζσ θμζρεσ από
τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
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2.7 Προβλεπόμενοσ αρικμόσ εργαηομζνων ςτο εργοτάξιο
φμφωνα και με τα ςτοιχεία τθσ Σεχνικισ Μελζτθσ του ζργου, οι εργαςίεσ που
προβλζπεται να εκτελεςτοφν είναι κυρίωσ οδοποιίασ. Ο αρικμόσ των εργαηόμενων
που κα εργάηονται ςυγχρόνωσ ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο δεν προβλζπεται να υπερβεί
τουσ οκτϊ (8) για κάκε κατθγορία εργαςιϊν και τουσ είκοςι πζντε ςυνολικϊσ.
2.8 Προβλεπόμενοσ αρικμόσ εργαηομζνων ςτο εργοτάξιο
Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ οφείλει να απαςχολεί
ςυνεχϊσ ςτο εργοτάξιο τουλάχιςτον ζναν Πολιτικό Μθχανικό ΠΕ και ζναν Πολιτικό
Μθχανικό ΣΕ.
2.9 υντονιςτισ ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εκπόνθςθ του ζργου
και ςυντάκτθσ του ΦΑΤ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε οριςμό υντονιςτι ςε κζματα αςφαλείασ και υγείασ
κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου και ο οποίοσ κα παρακολουκεί τθν ορκι
τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ, όπωσ αυτοί αναφζρονται ςτθ ςχετικι
νομοκεςία και ςτο παρόν τεφχοσ. Παράλλθλα κα αςχολείται με τθ ςυμπλιρωςθ του
Φ.Α.Τ. και .Α.Τ. αν προκφπτουν αλλαγζσ ι περαιτζρω παρατθριςεισ κατά τθν
εκτζλεςθ του ζργου.
Ο ςυντονιςτισ αςφαλείασ κα είναι ειδικότθτασ πολιτικοφ μθχανικοφ και κα
απαςχολείται ςφμφωνα με το Π.Δ. 294/88.
Παράλλθλα ο ανάδοχοσ πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, υποχρεοφται να προβεί ςε,
εκ των προτζρων, γνωςτοποίθςθ προσ τθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ ςφμφωνα
με το προεδρικό διάταγμα 305/96, παρ. 12-13, άρκρο 3.
Επίςθσ κα ςυμπλθρϊνεται ανελλιπϊσ το Ημερολόγιο Μζτρων Αςφαλείασ κακϊσ και
ειδικό Βιβλίο ατυχθμάτων.
3. Μθτρώο του ζργου
3.1 Σεχνικι περιγραφι του ζργου
Αναλυτικι περιγραφι των εκτελοφμενων εργαςιϊν γίνεται ςτθν Σεχνικι Περιγραφι
που ςυνοδεφει τθν παροφςα μελζτθ.
3.2 Παραδοχζσ τθσ μελζτθσ
Αναλυτικά οι παραδοχζσ, οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ και οι προδιαγραφζσ των
χρθςιμοποιοφμενων υλικϊν αναφζρονται ςτθν τεχνικι περιγραφι τθσ αρμοδίωσ
κεωρθμζνθσ μελζτθσ.
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Ιδιαίτερθ ζμφαςθ ζχει δοκεί ςτθν εφαρμογι των κανονιςμϊν περί προςβάςεωσ των
εμποδιηόμενων ατόμων ςτα δθμόςια κτίρια.
3.3 χζδια του ζργου

4. Γενικζσ αρχζσ και κανόνεσ ςτο εργοτάξιο
1. Δεν ανατίκεται δουλειά ςε κανζνα άτομο αν δεν είναι ςωματικά και πνευματικά
κατάλλθλο γι' αυτι.
2. Όλα τα άτομα ςτο εργοτάξιο πρζπει να φοροφν κατάλλθλο κράνοσ αςφαλείασ.
Εξαιροφνται οι χϊροι των γραφείων, υγιεινισ, ανάπαυςθσ και οι καμπίνεσ
φορτθγϊν φορτωτϊν και οχθμάτων.
3. Όλα τα άτομα ςτο εργοτάξιο πρζπει να φοροφν κατάλλθλα υποδιματα. Η
ελάχιςτθ απαίτθςθ για τα υποδιματα εργαςίασ είναι να ζχουν προςτατευτικι
μεταλλικι επζνδυςθ για τα δάχτυλα και τθν ςόλα.
4. Η αςφαλισ προςζγγιςθ και ζξοδοσ πρζπει να εξαςφαλίηεται ςε όλεσ τισ εργαςίεσ
και χϊρουσ .
5. Όλοι οι οδθγοί και χειριςτζσ εξοπλιςμοφ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν
οδικι ςιμανςθ του εργοταξίου.
6. Όλα τα άτομα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν ςιμανςθ αςφαλείασ του
εργοταξίου.
7. Φωτιζσ με ςκοπό τθν κζρμανςθ δεν επιτρζπονται ςτο εργοτάξιο.
8. Απαγορεφεται θ χριςθ αλκοόλ ςτουσ χϊρουσ του εργοταξίου.
9. Κανζνα άτομο δεν κα ξεκινά τθν εργαςία του εάν δεν είναι κατάλλθλα ντυμζνο.
10. Οι εργάτεσ δεν επιτρζπεται να φοροφν ελαφριά ροφχα, ςορτσ, και να είναι
γυμνοί
11. Από τθν μζςθ και πάνω.
12. Η είςοδοσ για εργαςία ςε περιοριςμζνο χϊρο δεν επιτρζπεται εάν δεν εκδοκεί
και επικυρωκεί γραπτι άδεια.
13. Κανζνα άτομο δεν επιτρζπεται να επαναπροςδιορίςει, απομακρφνει,
τροποποιιςει, χαλάςει, καταςτρζψει κακ' οιονδιποτε τρόπο, ςιμανςθ ι
εξοπλιςμό αςφαλείασ.
14. Όλο το προςωπικό είναι υποχρεωμζνο να αναφζρει οποιαδιποτε αναςφαλι
κατάςταςθ λειτουργίασ και να απευκυνκεί για βοικεια αν δεν μπορεί να τθν
ελζγξει μόνο του.
15. Σο εργοτάξιο πρζπει να διατθρείται κακαρό. Όλα τα ςκουπίδια πρζπει να
εναποτίκενται ςτουσ παρεχόμενουσ κάδουσ απορριμμάτων.
16. Καμιά εργαςία να μθν ξεκινά εάν δεν υπάρχει ο κατάλλθλοσ φωτιςμόσ.
17. Μόνο εξουςιοδοτθμζνα άτομα να χειρίηονται τον εξοπλιςμό του εργοταξίου.
18. Σα υλικά και γενικότερα οποιοδιποτε ςτοιχείο κα μποροφςε κατά τισ
μετακινιςεισ να κζςει ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια και τθν υγεία των εργαηόμενων,
κα ςτακεροποιείται με κατάλλθλο και αςφαλι τρόπο.
19. Θα υπάρχει εμφανισ και ευκρινισ ςιμανςθ και περίφραξθ του εργοταξιακοφ
χϊρου και γενικότερα του χϊρου όπου εκτελοφνται εργαςίεσ.
20. Όλα τα οχιματα, τα χωματουργικά μθχανιματα αλλά και τα μθχανιματα
διακίνθςθσ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου:
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κα χρθςιμοποιοφνται ςωςτά και από πρόςωπα εφοδιαςμζνα με τισ
απαιτοφμενεσ άδειεσ (οι οδθγοί και οι χειριςτζσ κα ζχουν λάβει τθν
ςχετικι εκπαίδευςθ) ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
Θα λαμβάνονται όλα τα προλθπτικά μζτρα, ϊςτε να αποφεφγεται θ
πτϊςθ τουσ ςε χϊρουσ εκςκαφισ και νερό.
Θα ζχουν όλα τα αποδεικτικά ςτοιχεία, άδειεσ κ.τ.λ. που αφοροφν τα
μθχανιματα ι τον οδθγό και κα είναι ςτθν διάκεςθ των ελεγκτικϊν
αρχϊν.
Οι εγκαταςτάςεισ και γενικά ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ διατθροφνται
ςε καλι κατάςταςθ λειτουργίασ.

5. Ελάχιςτεσ γενικζσ προδιαγραφζσ για τουσ χώρουσ εργαςίασ
 τακερότθτα, αντοχι και ςτερεότθτα

Σα υλικά και γενικότερα οποιοδιποτε ςτοιχείο που κα μποροφςε κατά τισ
μετακινιςεισ να κζςει ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια και τθν υγεία των εργαηομζνων
πρζπει να ςτακεροποιείται με κατάλλθλο και αςφαλι τρόπο.
Η πρόςβαςθ ςτισ ςτζγεσ ι ςε οποιαδιποτε άλλθ επιφάνεια καταςκευαςμζνθ από
υλικά μθ επαρκοφσ αντοχισ επιτρζπεται μόνο εφόςον παρζχεται ο αναγκαίοσ
εξοπλιςμόσ ι τα κατάλλθλα μζςα προκειμζνου θ εργαςία να διεξαχκεί κατά τρόπο
αςφαλι.
Οι κινθτζσ ι ςτακερζσ κζςεισ εργαςίασ που βρίςκονται ι ςε φψοσ ι ςε βάκοσ
πρζπει να είναι ςτζρεεσ και ςτακερζσ ανάλογα με :
Α. Σον αρικμό των εργαηομζνων που βρίςκονται ςε αυτζσ.
Β. Σα ανϊτατα φορτία που ενδζχεται να φζρουν και τθν κατανομισ τουσ.
Γ. Σισ εξωτερικζσ επιδράςεισ που είναι δυνατόν να υποςτοφν.
Αν τα υποςτθρίγματα και τα υπόλοιπα ςτοιχεία των κζςεων αυτϊν δεν διακζτουν
εγγενι ευςτάκεια, πρζπει να εξαςφαλίηεται θ ευςτάκειά τουσ με κατάλλθλα και
αςφαλι μζςα ςτερζωςθσ, ϊςτε να αποφεφγεται οποιαδιποτε άκαιρθ ι ακοφςια
μετακίνθςθ του ςυνόλου ι τμθμάτων των εν λόγω κζςεων εργαςίασ.
Η ςτακερότθτα και θ ςτερεότθτα των κζςεων εργαςίασ πρζπει να ελζγχονται
κατάλλθλα ιδίωσ μετά από ενδεχόμενθ αλλαγι του φψουσ ι του βάκουσ των
κζςεων αυτϊν.
 Αποκικευςθ υλικών

Οι αποκθκευτικοί χϊροι διατθροφνται κακαροί και τακτοποιθμζνοι.
ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ το κάπνιςμα ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ.
Αποφεφγεται όςο το δυνατόν θ χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων.
Τπάρχουν επαρκι πυροςβεςτικά μζςα και κατάλλθλα ςυντθρθμζνα.
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Τπάρχει ςιμανςθ για τθν κζςθ των πυροςβεςτιρων και των διόδων διαφυγισ.
ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ θ πρόςβαςθ ςτουσ μθ ζχοντεσ εργαςία.
Οι εργαηόμενοι κάνουν χριςθ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ.
Η αποκικευςθ των υλικϊν γίνεται με το προκακοριςμζνο ςχζδιο αποκικευςθσ.
Τπάρχει ςιμανςθ για τθν κζςθ των υλικϊν ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο.
Σα υλικά είναι αςφαλιςμζνα από τυχόν πτϊςθ ι κφλιςι τουσ.
 Πτώςεισ αντικειμζνων

Οι εργαηόμενοι πρζπει να προφυλάςςονται, εφόςον είναι τεχνικά εφικτό, από τισ
πτϊςεισ αντικειμζνων με μζςα ςυλλογικισ προςταςίασ.
Σα υλικά και ο εξοπλιςμόσ πρζπει να φυλάςςονται ι να ςτοιβάηονται κατά τρόπο
ϊςτε να αποφεφγεται θ κατάρρευςθ ι θ ανατροπι τουσ.
Εφόςον είναι αναγκαίο, πρζπει να προβλζπονται ςτεγαηόμενοι διάδρομοι ςτο
εργοτάξιο ι να κακίςταται αδφνατθ θ πρόςβαςθ ςτισ επικίνδυνεσ ηϊνεσ.
 Εγκαταςτάςεισ διανομισ ενζργειασ

Οι εγκαταςτάςεισ πρζπει να ςχεδιάηονται, να καταςκευάηονται και να
χρθςιμοποιοφνται οφτωσ ϊςτε να μθν αποτελοφν κίνδυνο πυρκαγιάσ ι ζκρθξθσ και
να παρζχουν ςτουσ εργαηόμενουσ τθν απαραίτθτθ προςταςία κατά των κινδφνων
θλεκτροπλθξίασ από άμεςθ ι ζμμεςθ επαφι.
Κατά τον ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι, τθν επιλογι του υλικοφ και των διατάξεων
προςταςίασ κα πρζπει να λαμβάνονται υπ' όψθ το είδοσ και θ ιςχφσ τθσ
διανεμόμενθσ ενζργειασ, θ επίδραςθ εξωτερικϊν παραγόντων και θ τεχνικι
ικανότθτα των ατόμων που ζχουν πρόςβαςθ ςε τμιματα εγκατάςταςθσ.
Οι εγκαταςτάςεισ διανομισ ενζργειασ του εργοταξίου, ιδίωσ οι εγκαταςτάςεισ που
υπόκεινται ςε εξωτερικζσ επιδράςεισ, πρζπει να ελζγχονται να ςυντθροφνται
τακτικά.
Οι προχπάρχουςεσ τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου εγκαταςτάςεισ, πρζπει
να εντοπίηονται, να ελζγχονται και να επιςθμαίνονται ευκρινϊσ.
Εφόςον υπάρχουν εναζριοι θλεκτροφόροι αγωγοί, πρζπει να εκτρζπονται ζξω από
το εργοτάξιο είτε να τίκενται εκτόσ τάςθσ. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρζπει να
τοποκετοφνται φράγματα ι προειδοποιθτικά ςιματα προκειμζνου τα οχιματα και
οι εγκαταςτάςεισ να παραμζνουν ςε απόςταςθ. ε περίπτωςθ που οχιματα του
εργοταξίου οφείλουν να περάςουν κάτω από τουσ αγωγοφσ αυτοφσ, πρζπει να
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γίνονται οι κατάλλθλεσ προειδοποιιςεισ και να λαμβάνεται θ κατάλλθλθ εναζρια
προςταςία.
 Οδοί διαφυγισ και ζξοδοι κινδφνου

Οι όροι διαφυγισ και οι ζξοδοι κινδφνου πρζπει να παραμζνουν ελεφκερεσ και να
οδθγοφν με τον ςυντομότερο τρόπο ςε αςφαλι περιοχι.
ε περίπτωςθ κινδφνου, όλεσ οι κζςεισ εργαςίασ κα πρζπει να μποροφν να
εκκενϊνονται γριγορα και υπό ςυνκικεσ μζγιςτθσ αςφάλειασ για τουσ
εργαηομζνουσ. Ο αρικμόσ, θ κατανομι και οι διαςτάςεισ των οδϊν διαφυγισ και
εξόδων κινδφνου εξαρτϊνται από τθν χριςθ, τον εξοπλιςμό και τισ διαςτάςεισ του
εργοταξίου και των χϊρων εργαςίασ κακϊσ και από τον μζγιςτο αρικμό των ατόμων
που μπορεί να βρίςκονται εκεί.
Οι ειδικοί όροι διαφυγισ και ζξοδοι κινδφνου πρζπει να επιςθμαίνονται ςφμφωνα
με το Π.Δ.105/95 "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν ςιμανςθ αςφαλείασ ι και
υγείασ ςτθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/58/ΕΟΚ " (65/Α). Η ςιμανςθ
αυτι πρζπει να ζχει τθν απαραίτθτθ αντοχι και να τοποκετείται ςε κατάλλθλα
ςθμεία.
Οι οδοί διαφυγισ, οι ζξοδοι κινδφνου όπωσ και οι διάδρομοι κυκλοφορίασ και οι
κφρεσ πρόςβαςθσ ς' αυτοφσ δεν πρζπει να φράςςονται από αντικείμενα, ϊςτε να
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ανεμπόδιςτα ανά πάςα ςτιγμι.
ε περίπτωςθ βλάβθσ του φωτιςμοφ οι οδοί διαφυγισ και οι ζξοδοι κινδφνου που
χρειάηονται φωτιςμό πρζπει να διακζτουν εφεδρικό φωτιςμό επαρκοφσ ζνταςθσ.
 Πυρανίχνευςθ και πυρόςβεςθ

Ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά του εργοταξίου και τισ διαςτάςεισ και τθν χριςθ των
χϊρων, τον υπάρχοντα εξοπλιςμό, τα φυςικά και χθμικά χαρακτθριςτικά των
χρθςιμοποιοφμενων υλικϊν και ουςιϊν κακϊσ και τον μζγιςτο αρικμό των ατόμων
που μποροφν να βρίςκονται εκεί, πρζπει να προβλζπεται επαρκισ αρικμόσ
κατάλλθλων πυροςβεςτικϊν μζςων και, εφόςον χρειάηεται, ανιχνευτζσ πυρκαγιάσ
και ςυςτιματα ςυναγερμοφ.
Σα εν λόγω πυροςβεςτικά μζςα, οι ανιχνευτζσ πυρκαγιάσ και τα ςυςτιματα
ςυναγερμοφ πρζπει να ελζγχονται και να ςυντθροφνται τακτικά. Πρζπει να
πραγματοποιοφνται δοκιμζσ και αςκιςεισ κατά τακτά χρονικά διαςτιματα.
Σα μθ αυτόματα (χειρωνακτικά) πυροςβεςτικά μζςα πρζπει να είναι εφκολα
προςιτά, εφχρθςτα και να επιςθμαίνονται ςφμφωνα με το Π.Δ. 105/95 "Ελάχιςτεσ
προδιαγραφζσ για τθν ςιμανςθ αςφάλειασ ι και υγείασ ςτθν εργαςία ςε
ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/58/ΕΟΚ " (67/Α). Η ςιμανςθ αυτι πρζπει να ζχει
τθν απαραίτθτθ αντοχι και να τοποκετείται ςε κατάλλθλα ςθμεία.
 Αεριςμόσ
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Λαμβανομζνων υπ' όψθ των μεκόδων εργαςίασ και τθσ ςωματικισ προςπάκειασ
τθν οποία καταβάλλουν οι εργαηόμενοι, πρζπει να προβλζπεται θ παροχι κακαροφ
αζρα ςε επαρκείσ ποςότθτεσ.
Εάν χρθςιμοποιείται εγκατάςταςθ αεριςμοφ, πρζπει να τθρείται ςε κατάςταςθ
καλισ λειτουργίασ και να μθν εκκζτει τουσ εργαηόμενουσ ςε ρεφματα αζρα που
βλάπτουν τθν υγεία.
Πρζπει να προβλζπεται ςφςτθμα ελζγχου για τθν αναγγελία των βλαβϊν, εφόςον
αυτό είναι απαραίτθτο για τθν υγεία των εργαηομζνων.
Αποκζςεισ και ρφποι που ενδζχεται να ζχουν άμεςο κίνδυνο για τθν υγεία των
εργαηομζνων, λόγω μόλυνςθσ του ειςπνεόμενου αζρα, πρζπει να κακαρίηονται
ταχζωσ.
 Ζκκεςθ ςε ειδικοφσ κινδφνουσ

Οι εργαηόμενοι δεν πρζπει να εκτίκενται ςε θχοςτάκμεσ βλαβερζσ για τθν υγεία
τουσ οφτε ςε εξωτερικζσ βλαβερζσ επιδράςεισ (π.χ. αζρια, ατμοί, ςκόνεσ).
Εάν οι εργαηόμενοι είναι υποχρεωμζνοι να ειςζρχονται ςε ηϊνεσ όπου ο αζρασ
ενδζχεται να περιζχει τοξικζσ ι βλαβερζσ ουςίεσ, να ζχει χαμθλι περιεκτικότθτα ςε
οξυγόνο ι τζλοσ να είναι εφφλεκτοσ, ο αζρασ εντόσ των ηωνϊν αυτϊν πρζπει να
ελζγχεται και πρζπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν πρόλθψθ κάκε
κινδφνου.
Οι εργαηόμενοι δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εκτίκενται ςε επικίνδυνθ
ατμόςφαιρα κλειςτοφ χϊρου και πρζπει τουλάχιςτον να παρακολουκοφνται
ςυνεχϊσ απ’ ζξω και να λαμβάνονται όλεσ οι απαραίτθτεσ προφυλάξεισ
προκειμζνου να μπορεί να τουσ παραςχεκεί αποτελεςματικι και άμεςθ βοικεια.
 Θερμοκραςία

Η κερμοκραςία ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του
ανκρϊπινου οργανιςμοφ κατά τον χρόνο εργαςίασ, λαμβάνοντασ υπ’ όψθ τισ
εφαρμοηόμενεσ μεκόδουσ εργαςίασ, τθν ςωματικι προςπάκεια που καταβάλλουν
οι εργαηόμενοι και τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ των εποχϊν του ζτουσ.

Φυςικόσ και τεχνθτόσ φωτιςμόσ των κζςεων εργαςίασ, των χώρων και των οδών
κυκλοφορίασ ςτο εργοτάξιο

Οι κζςεισ εργαςίασ, οι χϊροι και οι οδοί κυκλοφορίασ πρζπει όςο το δυνατό να
διακζτουν επαρκι φωτιςμό και να φωτίηονται κατάλλθλα και επαρκϊσ με τεχνθτό
φωτιςμό κατά τθν διάρκεια τθσ νφχτασ και όταν το φωσ τθσ θμζρασ δεν επαρκεί
εφόςον είναι απαραίτθτο, πρζπει να χρθςιμοποιοφνται φορθτζσ πθγζσ φωτιςμοφ
με προςταςία κατά των κραδαςμϊν. Σο χρϊμα του τεχνθτοφ φωτόσ δεν πρζπει να
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αλλοιϊνει ι να επθρεάηει τθν οπτικι αντίλθψθ των ςθμάτων ι των πινακίδων
ςιμανςθσ.
Οι εγκαταςτάςεισ φωτιςμοφ των χϊρων, των κζςεων εργαςίασ και των οδϊν
κυκλοφορίασ πρζπει να τοποκετοφνται κατά τρόπο ϊςτε το είδοσ του
προβλεπόμενου φωτιςμοφ να μθν δθμιουργεί κίνδυνο εργατικοφ ατυχιματοσ.
Οι χϊροι, οι κζςεισ εργαςίασ και οι οδοί κυκλοφορίασ ςτουσ οποίουσ οι εργαηόμενοι
είναι ιδιαίτερα εκτεκειμζνοι ςε κινδφνουσ λόγω βλάβθσ του τεχνθτοφ φωτιςμοφ
πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με φωτιςμό αςφαλείασ επαρκοφσ ζνταςθσ.
 Οδοί κυκλοφορίασ- Ηώνεσ κινδφνου

Οι οδοί κυκλοφορίασ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται τα κλιμακοςτάςια , οι ςτακερζσ
κλίμακεσ, οι αποβάκρεσ και οι ράμπεσ φόρτωςθσ, πρζπει να υπολογίηονται , να
τοποκετοφνται να διευκετοφνται και να καταςκευάηονται ζτςι ϊςτε να μποροφν να
χρθςιμοποιοφνται εφκολα, με πλιρθ αςφάλεια και ςφμφωνα με τον προοριςμό
τουσ, χωρίσ οι εργαηόμενοι που απαςχολοφνται κοντά ςε αυτζσ τισ οδοφσ
κυκλοφορίασ να διατρζχουν οποιονδιποτε κίνδυνο.
Ο υπολογιςμόσ των διαςτάςεων των οδϊν κυκλοφορίασ προςϊπων ι και
εμπορευμάτων, περιλαμβανομζνων και εκείνων όπου πραγματοποιοφνται
φορτϊςεισ και εκφορτϊςεισ, πρζπει να γίνεται με βάςθ τον αναμενόμενο αρικμό
χρθςτϊν και το είδοσ τθσ δραςτθριότθτασ. Εφόςον διά των εν λόγω οδϊν
κυκλοφορίασ διζρχονται μεταφορικά μζςα, πρζπει να προβλζπεται επαρκισ
απόςταςθ αςφαλείασ ι αποτελεςματικά μζςα προςταςίασ για τουσ άλλουσ χριςτεσ.
Οι οδοί αυτοί πρζπει να επιςθμαίνονται ευκρινϊσ, να ελζγχονται τακτικά και να
ςυντθροφνται.
Οι οδοί κυκλοφορίασ οχθμάτων πρζπει να βρίςκονται ςε επαρκι απόςταςθ από
κφρεσ, πφλεσ, διαβάςεισ πεηϊν διαδρόμουσ και κλιμακοςτάςια.
Εφόςον ςτο εργοτάξιο υπάρχουν ηϊνεσ περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ, οι ηϊνεσ αυτζσ
κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνεσ με ςυςτιματα που εμποδίηουν τθν είςοδο με
εξουςιοδοτθμζνων εργαηομζνων.
Πρζπει να λαμβάνονται κατάλλθλα μζτρα για τθν προςταςία των εργαηομζνων
ςτουσ οποίουσ επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτισ επικίνδυνεσ ηϊνεσ. Οι επικίνδυνεσ ηϊνεσ
πρζπει να επιςθμαίνονται ευκρινϊσ.
 Αποβάκρεσ και ράμπεσ φόρτωςθσ

Οι αποβάκρεσ και οι ράμπεσ φόρτωςθσ - εκφόρτωςθσ πρζπει να ανταποκρίνονται
ςτισ διαςτάςεισ του μεταφερόμενου φορτίου.
Οι αποβάκρεσ φόρτωςθσ - εκφόρτωςθσ πρζπει να διακζτουν μία τουλάχιςτον
ζξοδο.
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Οι ράμπεσ φόρτωςθσ - εκφόρτωςθσ πρζπει να προςφζρουν αςφάλεια ςτουσ
εργαηόμενουσ κατά τθσ πτϊςθσ.
 Χώροσ για τθν ελευκερία κινιςεων ςτθ κζςθ εργαςίασ

Η επιφάνεια τθσ κζςθσ εργαςίασ πρζπει να υπολογίηεται κατά τρόπο ϊςτε το
προςωπικό να διακζτει επαρκι ελευκερία για τισ δραςτθριότθτεσ του, λαμβάνοντασ
υπόψθ κάκε παρόντα απαραίτθτο εξοπλιςμό ι υλικό.
 Πρώτεσ βοικειεσ

Ο εργοδότθσ οφείλει να εξαςφαλίςει τθν κακ’ οιανδιποτε ςτιγμι παροχι πρϊτων
βοθκειϊν περιλαμβανομζνου και του ειδικά εκπαιδευόμενου προςωπικοφ.
Πρζπει να λαμβάνονται μζτρα για τθν μεταφορά των εργαηομζνων που υφίςτανται
ατφχθμα ι παρουςιάηουν αιφνίδια αδιακεςία προκειμζνου να τουσ παραςχεκεί
ιατρικι βοικεια.
ε περίπτωςθ που είναι απαραίτθτο λόγω του μεγζκουσ του εργοταξίου ι του
είδουσ των δραςτθριοτιτων, πρζπει να προβλζπονται ζνασ ι περιςςότεροι χϊροι
πρϊτων βοθκειϊν.
Οι χϊροι πρϊτων βοθκειϊν πρζπει να είναι κατάλλθλα εξοπλιςμζνοι με τισ
απαραίτθτεσ εγκαταςτάςεισ και υλικά πρϊτων βοθκειϊν, να είναι εφκολα
προςπελάςιμοι με φορεία και να φζρουν ςιμανςθ ςφμφωνα με το Π.Δ. 105/95 ‘’
Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν ςιμανςθ αςφαλείασ ι και υγείασ ςτθν εργαςία ςε
ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/58/ΕΟΚ’’(67/Α).
Τλικό πρϊτων βοθκειϊν πρζπει να υπάρχει ςε όλα τα μζρθ που είναι απαραίτθτο
λόγω των ςυνκθκϊν εργαςίασ. Σο υλικό αυτό πρζπει να φζρει κατάλλθλθ ςιμανςθ
και να είναι ευπρόςιτο.
Η διεφκυνςθ και ο αρικμόσ τθλεφϊνου τθσ τοπικισ υπθρεςίασ παροχισ πρϊτων
βοθκειϊν πρζπει να επιςθμαίνεται ευκρινϊσ.
 Χώροι υγιεινισ και υγειονομικόσ εξοπλιςμόσ
Αποδυτιρια και ιματιοφυλάκια

τθν διάκεςθ των εργαηομζνων πρζπει να διατίκενται κατάλλθλα αποδυτιρια,
εφόςον είναι υποχρεωμζνοι να φοροφν ειδικά ροφχα εργαςίασ και δεν μπορεί για
λόγουσ υγείασ ι ευπρζπειασ να τουσ ηθτθκεί να αλλάηουν ςε άλλο χϊρο. Σα
αποδυτιρια αυτά πρζπει να είναι ευπρόςιτα, να ζχουν επαρκι χωρθτικότθτα και να
είναι εξοπλιςμζνα με κακίςματα.
Σα αποδυτιρια πρζπει να ζχουν επαρκείσ διαςτάςεισ και να διακζτουν εξοπλιςμό ο
οποίοσ να επιτρζπει ςε κάκε εργαηόμενο να ςτεγνϊνει, εφόςον είναι απαραίτθτο,
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τα ροφχα εργαςίασ του και τα προςωπικά του ροφχα και αντικείμενα, και να τα
κλειδϊνει. Εάν οι ςυνκικεσ εργαςίασ το απαιτοφν (π.χ. επικίνδυνεσ ουςίεσ,
υγραςία, ρφποι) τα ροφχα εργαςίασ πρζπει να μποροφν να φυλάςςονται ξεχωριςτά
από τα προςωπικά ροφχα και αντικείμενα.
τθν διάκεςθ των εργαηομζνων πρζπει να τίκενται ξεχωριςτά αποδυτιρια για
άνδρεσ και γυναίκεσ.
Εφόςον δεν απαιτοφνται αποδυτιρια, κάκε εργαηόμενοσ πρζπει να ζχει ςτθν
διάκεςθ του ζνα χϊρο που να μπορεί να κλειδϊνει τα ροφχα του και τα προςωπικά
του αντικείμενα.
Ντουσ (καταιωνιςτιρεσ) και νιπτιρεσ

Εφόςον επιβάλλεται από το είδοσ εργαςίασ ι για λόγουσ υγιεινισ, οι εργαηόμενοι
πρζπει να ζχουν ςτθν διάκεςι τουσ τα κατάλλθλα ντουσ ςε επαρκι αρικμό.
Πρζπει να προβλζπονται χωριςτζσ αίκουςεσ ντουσ, για άνδρεσ και γυναίκεσ.
Οι αίκουςεσ ντουσ πρζπει να ζχουν επαρκείσ διαςτάςεισ προκειμζνου ο κάκε
εργαηόμενοσ να μπορεί να τισ χρθςιμοποιεί άνετα και υπό τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ
υγιεινισ.
Σα ντουσ πρζπει να ζχουν ηεςτό και κρφο τρεχοφμενο νερό.
Εφόςον δεν απαιτοφνται αίκουςεσ ντουσ, πρζπει να υπάρχει επαρκισ αρικμόσ
κατάλλθλων νιπτιρων με τρεχοφμενο νερό (εφόςον είναι απαραίτθτο, ηεςτό) κοντά
ςτισ κζςεισ εργαςίασ και τα αποδυτιρια. Πρζπει να προβλζπονται χωριςτοί
νιπτιρεσ , για άνδρεσ και γυναίκεσ εφόςον αυτό είναι απαραίτθτο για λόγουσ
ευπρζπειασ.
Εάν οι αίκουςεσ ντουσ ι νιπτιρων και τα αποδυτιρια είναι χωριςτά κα πρζπει να
επικοινωνοφν με ευκολία μεταξφ τουσ.
Αποχωρθτιρια και νιπτιρεσ

Οι εργαηόμενοι πρζπει να ζχουν ςτθν διάκεςθ τουσ ειδικοφσ χϊρουσ με επαρκι
αρικμό αποχωρθτθρίων και νιπτιρων, ςφμφωνα με τθν υγειονομικι διάταξθ
Γ1/2400/26.3.75 (371/Β) και Αιβ/2055/4.3.80 ανάπαυςθσ, ςτα αποδυτιρια και
ςτουσ χϊρουσ ντουσ ι νιπτιρων.
Χώροι ανάπαυςθσ και καταλφματα

Οι εργαηόμενοι πρζπει να ζχουν ςτθν διάκεςθ τουσ ευπρόςιτουσ χϊρουσ
ανάπαυςθσ ι και καταλφματα ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
Οι χϊροι ανάπαυςθσ ι / και τα καταλφματα πρζπει να ζχουν επαρκείσ διαςτάςεισ
και να διακζτουν τραπζηια και κακίςματα με ράχθ ςε αρικμό που να αντιςτοιχεί
ςτον αρικμό των εργαηομζνων.

8.10

Αν δεν υπάρχουν τζτοιοι χϊροι, πρζπει να τίκενται ςτθν διάκεςθ του προςωπικοφ
άλλοι χϊροι για παραμονι κατά τθν διάρκεια των διαλειμμάτων.
τθν περίπτωςθ των μονίμων καταλυμάτων και εφόςον δεν χρθςιμοποιοφνται ςε
ζκτακτεσ μόνο περιςτάςεισ, αυτά πρζπει να περιλαμβάνουν επαρκείσ χϊρουσ
υγιεινισ και υγειονομικό εξοπλιςμό, εντευκτιριο και αναπαυτιριο. Πρζπει επίςθσ
να είναι εφοδιαςμζνοι με κρεβάτια, ερμάρια, τραπζηια και κακίςματα με ράχθ
ανάλογα με τον αρικμό των εργαηομζνων και να ανταποκρίνονται, ενδεχομζνωσ,
ςτθν παρουςία εργαηομζνων και των δφο φφλων.
τουσ χϊρουσ ανάπαυςθσ και ςτα καταλφματα πρζπει να προβλζπονται κατάλλθλα
μζτρα για τθν προςταςία των μθ καπνιςτϊν από τθν όχλθςθ του καπνοφ.
 Ζγκυεσ και γαλουχοφςεσ μθτζρεσ

Οι ζγκυεσ και οι γαλουχοφςεσ μθτζρεσ πρζπει να ζχουν τθν δυνατότθτα να
κατακλίνονται προσ ανάπαυςθ ςε κατάλλθλεσ ςυνκικεσ.
 Εργαηόμενοι με ειδικζσ ανάγκεσ

Οι χϊροι εργαςίασ πρζπει να είναι διαρρυκμιςμζνοι ζτςι ϊςτε να λαμβάνονται
υπόψθ, κατά περίπτωςθ, οι απαιτιςεισ των εργαηομζνων με ειδικζσ ανάγκεσ. Η
διάταξθ αυτι εφαρμόηεται, ιδίωσ για τισ κφρεσ, τισ οδοφσ επικοινωνίασ, τα
κλιμακοςτάςια, τα ντουσ, τουσ νιπτιρεσ, τα αποχωρθτιρια και τισ κζςεισ εργαςίασ
τισ οποίεσ χρθςιμοποιοφν ι ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται άμεςα εργαηόμενοι με
ειδικζσ ανάγκεσ.


Διάφορεσ διατάξεισ

Ο περιβάλλον χϊροσ και θ περίμετροσ του εργοταξίου πρζπει να ζχουν ευκρινι και
εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ, ϊςτε να είναι ευκρινϊσ ορατοί και αναγνωρίςιμοι.
τθ διάκεςθ των εργαηομζνων ςτο εργοτάξιο πρζπει να τίκεται πόςιμο νερό και
ενδεχομζνωσ ζνα άλλο κατάλλθλο μθ αλκοολοφχο ποτό ςε επαρκι ποςότθτα, τόςο
ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, όςο και κοντά ςτισ κζςεισ εργαςίασ τουσ.
τουσ εργαηομζνουσ πρζπει να παρζχονται ευκολίεσ για να λαμβάνουν τα γεφματα
τουσ κάτω από ικανοποιθτικζσ ςυνκικεσ και ενδεχομζνωσ ευκολίεσ για να
παραςκευάηουν τα γεφματα τουσ κάτω από ικανοποιθτικζσ ςυνκικεσ.
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6. Ειδικζσ επιςθμάνςεισ



Θζςεισ κεντρικϊν παροχϊν δικτφων και κεντρικϊν διακοπτϊν, κα ςθμανκοφν
ϊςτε να μθν προκλθκοφν βλάβεσ αλλά και επικίνδυνεσ καταςτάςεισ για τθν
υγεία των εργαηομζνων κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου.



Θα γίνει ςυνεννόθςθ με τθν ΔΕΗ για τισ υπόγειεσ εγκαταςτάςεισ των καλωδίων
παροχισ δικτφου ςτισ κζςεισ όπου κα πραγματοποιθκοφν χωματουργικζσ
εργαςίεσ κακϊσ επίςθσ και τισ υπζργειεσ εγκαταςτάςεισ που υπάρχουν ςτθν
περιοχι και πικανόν να απαιτείται μετακίνθςι τουσ.



Ομοίωσ κα γίνουν ςυνεννοιςεισ για τα δίκτυα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ



Θα πρζπει να λθφκεί μζριμνα για τθν απρόςκοπτθ κυκλοφορία των οχθμάτων
ςτισ οδοφσ όπου εκτελοφνται οι εργαςίεσ με προειδοποιιςεισ των οδθγϊν και
πλθροφόρθςθ για εναλλακτικζσ διαδρομζσ, όπου απαιτείται αποκλειςμόσ τθσ
οδοφ.

7. Οδθγίεσ και χριςιμα ςτοιχεία

Όλεσ οι εργαςίεσ ζργων οδοποιίασ κα γίνουν από ζμπειρο προςωπικό.
Μεγάλθ προςοχι κα δοκεί ςτισ ςκυροδετιςεισ και ςτον οπλιςμό που κα
χρθςιμοποιθκεί.
Μετά τθν αποπεράτωςθ ιδιαίτερθ μζριμνα κα δοκεί ςτον ζλεγχο όλων των
εγκαταςτάςεων και ςυνδζςεων για τυχόν κακοτεχνίεσ που μπορεί να
δθμιουργιςουν προβλιματα.
Μυτιλινθ 24/07/2017
Ο υντάξασ

Κανζλλοσ Παναγιϊτθσ
Πολιτικόσ Μθχανικόσ ΣΕ
ΣΤΔΛ
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