ΠΣΔΓΗΝ
ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ – ΓΔΗΑΠ
(Π.Α..) ΓΗΑ ΡΝ ΔΟΓΝ:

ΔΟΓΑ ΝΓΝΞΝΗΗΑΠ ΠΡΖΛ ΞΝΙΖ
ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ

ΔΟΓΑ ΝΓΝΞΝΗΗΑΠ ΠΡΖΛ ΞΝΙΖ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ
ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ (ΠΑ)
TMHMA A'

Γενικά
1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ:
ΔΟΓΑ ΝΓΝΞΝΗΗΑΠ ΠΡΖΛ ΞΝΙΖ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ
2. Πύληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ:
H κειέηε απηή αθνξά ζηελ θαηαζθεπή έξγσλ νδνπνηίαο ζηελ πφιε ηεο Ιακίαο ήηνη ηελ θαηαζθεπή,
επηζθεπή θαη ηελ αζθαιηφζηξσζε πθηζηάκελσλ νδψλ ηνπ Γήκνπ .
Ρν θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ αθνξά ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ αζθαιηνζηξψζεσλ ησλ νδψλ
Αηληάλσλ, Ιεσζζέλνπο, Θεξκνππιψλ , Δζιηλ , Ρζαιηάθε, Φηιηαδψλνο ,1ε παξνδνο Γξαγαηζαλίνπ
θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ νδψλ Ππχξνπ Ινχε, Κεηεσξίηνπ, Ρζηαηζνπ, Παξαθαηζαλαίσλ, Αγίαο
Ηεξνπζαιήκ
Νη εξγαζίεο πνπ δχλαηαη λα απαηηεζνχλ είλαη:
1. Δθζθαθή ηνπ εδάθνπο γηα ηελ εμπγίαλζε απηνχ θαη δηακφξθσζε ζθάθεο θαη ε κεηαθνξά ησλ
πξντφλησλ εθζθαθήο
2. Θαζαίξεζε νπιηζκέλσλ ή αφπισλ ζθπξνδεκάησλ.
3. Θαηαζθεπή επηρψκαηνο, εθφζνλ απαηηείηαη, πάρνπο 50-60εθ κε ζξαπζηφ επίιεθην πιηθφ ιαηνκείνπ
Θαηεγ. Δ4, εθ΄ φζνλ θξηζνχλ θαηάιιεια απφ ηελ πεξεζία.
4. Θαηαζθεπή ηζηκεληφζηξσζεο κε ζθπξφδεκα c20/25 φπνπ απαηηείηαη
5. Θαηαζθεπή θξαζπεδνξείζξσλ πεδνδξνκίσλ κε πξφρπηα θξάζπεδα θαη ξείζξα απφ ζθπξφδεκα
C16/20.
6. Θαηαζθεπή θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο θαη πξνζαξκνγή θξεαηίσλ φπνπ απαηηείηαη
7. Θαηαζθεπή ππφβαζεο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ (3Α) πάρνπο 10εθ.
8. Θαηαζθεπή βάζεο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ (3Α) πάρνπο 10εθ.
9. Ρνκή νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε θαη απνμήισζε ηκήκαηνο ππάξρνληνο αζθαιηνηάπεηα
10 Απφμεζε ππάξρνληνο θζαξκέλνπ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο κε ρξήζε θξέδαο (θξεδάξηζκα),
11. Ξξνεπάιεηςε κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-0 ή κε φμηλν αζθαιηηθφ γαιάθησκα
12. Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε ζε πθηζηάκελν θαηάζηξσκα νδνχ, κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή
θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο
13. Θαηά πεξίπησζε, εθφζνλ απαηηείηαη θαη κεηά απφ εληνιή ηεο επηβιεςεο κπνξεί λα γίλεη θαηαζθεπή
αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξψζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ
ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ ΑΠ 31,5 ή ΑΠ 40
14. Θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο κε αζθαιηνζθπξφδεκα ηχπνπ ΑΠ 12,5 ή ΑΠ 20
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm Νη αζηηθέο νδνί κε πεξηνξηζκέλν πιάηνο ζα πιεξψλνληαη κε ην
αληίζηνηρν άξζξν.
15. Ξξνζαξκνγή θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο, αγσγψλ νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ. Ζ ζηάζκε
ησλ
θαιπκκάησλ ησλ θξεαηίσλ ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλε απνιχησο πςνκεηξηθά κε ηελ
επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο φπσο ζα δηακνξθσζεί ηειηθά.
16. Γηαγξακκίζεηο νδψλ φπνπ απαηηείηαη
3. Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ:
Δληφο ζρεδίνπ πφιεο Ιακίαο.
4. Πηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ:
Γήκνο Ιακηέσλ, Λνκνχ Φζηψηηδαο
5. Πηνηρεία ηνπ ππόρξενπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ΠΑ:
Γήκνο Ιακηέσλ, Γηεχζπλζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ

6. Ξεξηγξαθή ησλ θάζεσλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ εθαξκνδνκέλσλ θαηά θάζε
κεζόδσλ εξγαζίαο.

ΣΩΚΑΡΝΟΓΗΘΑ- ΘΑΘΑΗΟΔΠΔΗΠ
- Απνμήισζε αζθάιηνπ
- Θαηαζθεπή ζθάθεο
- Θαζαίξεζε ζθπξνδέκαηνο
- Θαηαζθεπή επηρσκάησλ
ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ
- Ρζηκεληφζηξσζε
- Ξξφρπηα θξάζπεδα
- Φξεάηηα νκβξίσλ αγσγνί νκβξίσλ
- Ξξνζαξκνγή θξεαηίσλ
ΝΓΝΠΡΟΩΠΗΑ
- πφβαζε 10εθ.
- Βάζεο 10εθ.
- Βάζεο Κεηαβιεηνχ πάρνπο
ΑΠΦΑΙΡΗΘΑ
- Ρνκή νδνηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε
- Φξεδάξηζκα
- Ξξνεπάιεηςε –Ππγθνιιεηηθή- Θαηαζθεπή ζηξψζεο θπθινθνξίαο –Αζθαιηηθή ηζνπεσηηθή
ζηξψζε

Φάζεηο εξγαζηψλ
1. ΣΩΚΑΡΝΟΓΗΘΑ- ΘΑΘΑΗΟΔΠΔΗΠ
2. ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ
3. ΝΓΝΠΡΟΩΠΗΑ- ΑΠΦΑΙΡΗΘΑ
4. ΠΖΚΑΛΠΖ - ΑΠΦΑΙΔΗΑ

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΔΟΓΑΠΗΩΛ

ΦΑΠΔΗΠ ΔΟΓΑΠΗΩΛ
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ΣΩΚΑΡΝΟΓΗΘΑΘΑΘΑΗΟΔΠΔΗΠ

ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ

ΡMHMA Β'
Θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα εκθαληζηνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ
Ππκπιεξψλνληαη νη επηζπλαπηφκελνη πίλαθεο, πνπ ζπληίζεληαη νξηδφληηα κελ απφ πξν θαηαγεγξακκέλεο
πεγέο θηλδχλσλ, θαηαθφξπθα δε απφ κε πξνθαζνξηζκέλεο θάζεηο θαη ππνθάζεηο εξγαζίαο.
Γίλεηαη αληηζηνίρηζε ησλ θάζεσλ - ππνθάζεσλ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ, φπσο απηέο
απαξηζκνχληαη ζην παξαπάλσ ζεκείν A.6 ηνπ ΠΑ, ζε ζέζεηο ηνπ πηλαθηδίνπ πνπ, γηα ιφγνπο επθνιίαο,
είλαη ελζσκαησκέλν ζε φινπο ηνπο πίλαθεο.
Γηα θάζε επηκέξνπο θάζε / ππνθάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, επηζεκαίλνληαη νη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη
λα παξνπζηαζηνχλ. H επηζήκαλζε γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ησλ αξηζκψλ 1, 2, ή 3 ζηνπο θφκβνπο ηνπ
πίλαθα, φπνπ αληίζηνηρα εληνπίδεηαη πηζαλή πεγή θηλδχλνπ. H ρξήζε ησλ αξηζκψλ είλαη ππνθεηκεληθή,
απνδίδεη
δε
ηελ
αληίιεςε
ηνπ
ζπληάθηε
γηα
ηελ
έληαζε
ησλ
θηλδχλσλ.
O αξηζκφο 3 ραξαθηεξίδεη πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη:
 είηε (i) ε πεγή θηλδχλνπ είλαη ζπλερψο παξνχζα θαηά ηελ εμεηαδφκελε θάζε / ππνθάζε
εξγαζίαο (π.ρ. θίλδπλνο θαηάξξεπζεο θαηά ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ δίπια ζε παιαηά νηθνδνκή),
 είηε (ii) νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνχλ απμεκέλε πηζαλφηεηα επηθίλδπλσλ
θαηαζηάζεσλ (π.ρ. θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ πξαλψλ εθζθαθήο, φηαλ ην έδαθνο είλαη κηθξήο
ζπλεθηηθφηεηαο ή πδξνθνξεί, θιπ.),
 είηε (iii) ν θίλδπλνο είλαη πνιχ ζνβαξφο, έζησ θαη αλ ε πηζαλφηεηα λα επηζπκβεί είλαη
πεξηνξηζκέλε (π.ρ. θίλδπλνο έθξεμεο ιφγσ απξφζεθηεο ρξήζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή γπκλήο
θιφγαο ζε ρψξν απνζήθεπζεο εθξεθηηθψλ ή ζε δεμακελή θαπζίκσλ).
O αξηζκφο 1 ραξαθηεξίδεη πεξηπηψζεηο φπνπ:
 είηε (i) ε πεγή θηλδχλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ηξφπν (π.ρ. θίλδπλνη
ηξαπκαηηζκψλ απφ αλαηξνπέο πιηθψλ, ζε νηθνδνκηθφ εξγνηάμην),
 είηε (ii) δελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αχμεζεο ησλ θηλδχλσλ (π.ρ. θίλδπλνη απφ ηελ θίλεζε
νρεκάησλ ζε έλα επξχρσξν ππαίζξην εξγνηάμην),
 είηε (iii) ν θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξφο, έζησ θαη αλ ε πηζαλφηεηα λα επηζπκβεί είλαη κεγάιε
(π.ρ. θίλδπλνη απφ ηελ εθηέιεζε ππαίζξησλ εξγαζηψλ ζε ζπλζήθεο θαχζσλα).
O αξηζκφο 2 ραξαθηεξίδεη ηηο ζεσξνχκελεο σο ελδηάκεζεο ησλ 1 θαη 3 πεξηπηψζεηο.

Θίλδπλνη
01000.
Αζηνρίεο
εδάθνπο

Ξεγέο θηλδύλσλ

01101
01102
01100.Φπζηθά
πξαλή

01103
01104
01105
01106
01201
01202
01203

01200.
Ρερλεηά πξαλή
& εθζθαθέο

01204
01205
01206
01207
01301

01300.
πόγεηεο
εθζθαθέο

01400.
Θαζηδήζεηο

01500. Άιιε
πεγή

Θίλδπλνη

01302
01303
01304
01401
01402
01403
01404
01405
01406
01407
01408
01409
01410
01501

Θαηνιίζζεζε Απνπζία/ αλεπάξθεηα
ππνζηήξημεο
Απνθνιιήζεηο Απνπζία/ αλεπάξθεηα
πξνζηαζίαο
Πηαηηθή επηθφξηηζε. Δγθαηαζηάζεηο /
εμνπιηζκφο
Γπλακηθή επηθφξηηζε. Φπζηθή αηηία
Γπλακηθή επηθφξηηζε. Αλαηηλάμεηο
Γπλακηθή επηθφξηηζε. Θηλεηφο εμνπιηζκφο
Θαηάξξεπζε. Απνπζία/ αλεπάξθεηα
ππνζηήξημεο
Απνθνιιήζεηο Απνπζία/ αλεπάξθεηα
πξνζηαζίαο
Πηαηηθή επηθφξηηζε. πεξχςσζε
Πηαηηθή επνθφξηηζε. Δγθαηαζηάζεηο /
εμνπιηζκφο
Γπλακηθή επηθφξηηζε. Φπζηθή αηηία
Γπλακηθή επηθφξηηζε. Αλαηηλάμεηο
Γπλακηθή επηθφξηηζε. Θηλεηφο εμνπιηζκφο
Θαηαπηψζεηο νξνθήο/παξεηψλ.
Αλππνζηήισηα ηκήκαηα
Θαηάπηψζεηο νξνθήο/παξεηψλ. Αλεπαξθήο
ππνζηήισζε
Θαηαπηψζεηο νξνθήο/παξεηψλ.
Θαζπζηεξεκέλε ππνζηήισζε
Θαηάξξεπζε κεηψπνπ πξνζβνιήο
Αλππνζηήξηθηεο παξαθείκελεο εθζθαθέο
Ξξνυπάξρνπζα ππφγεηα θαηαζθεπή
Γηάλνημε ππνγείνπ έξγνπ
Δξππζκφο
Γεσινγηθέο/ γεσρεκηθέο κεηαβνιέο
Κεηαβνιέο πδξνθφξνπ νξίδνληα
πνζθαθή/ απφπιπζε
Πηαηηθή επηθφξηηζε
Γπλακηθή θαηαπφλεζε. Φπζηθή αηηία
Γπλακηθή θαηαπφλεζε. Αλζξσπνγελήο αηηία

Φάζε
1ε
Φ1

Φάζε
2ε
Φ2

Φάζε
3ε
Φ3

Φάζε
4ε
Φ4
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Φ2
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Φ4

1
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1
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1
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1
1

01502
01503

Ξεγέο θηλδύλσλ

02000.
Θίλδπλνη από
εξγνηαμηαθό
εμνπιηζκό
02101
02102

Ππγθξνχζεηο νρήκαηνο - νρήκαηνο
Ππγθξνχζεηο νρήκαηνο - πξνζψπσλ

02100.
Θίλεζε
νρεκάησλ &
κεραλεκάησλ

02103

Ππγθξνχζεηο νρήκαηνο - ζηαζεξνχ εκπνδίνπ

02104

Ππλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο - νρήκαηνο
Ππλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο - ζηαζεξνχ
εκπνδίνπ
Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Βιάβεο ζπζηεκάησλ
Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Διιηπήο αθηλεηνπνίεζε
Κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. Αλεπαξθήο
πξνζηαζία
Κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. Δθηξνρηαζκφο
Αζηαζήο έδξαζε
πνρψξεζε εδάθνπο/ δαπέδνπ

02105
02106
02107
02108
02109
02201
02202

02200.
Αλαηξνπή
νρεκάησλ &
κεραλεκάησλ

02300.

02203
02204
02205
02206
02301
02302

Κεραλήκαηα

02303

κε θηλεηά κέξε

02304
02305

02400.
Δξγαιεία
ρεηξόο

02500. Άιιε
πεγή

Θίλδπλνη

02401
02402
02403
02501

Έθθεληξε θφξηηζε
Δξγαζία ζε πξαλέο
πεξθφξησζε
Κεγάιεο ηαρχηεηεο
Πηελφηεηα ρψξνπ
Βιάβε ζπζηεκάησλ θίλεζεο
Αλεπαξθήο θάιπςε θηλνπκέλσλ ηκεκάησλπηψζεηο
Αλεπαξθήο θάιπςε θηλ. ηκεκάησλπαγηδεχζεηο κειψλ
Ρειερεηξηδφκελα κεραλήκαηα θαη ηκήκαηά
ηνπο
Ζιεθηξνζπγθφιεζε
Αεξνζπκπηεζηήο

03200.
Γάπεδα
εξγαζίαο πξνζπειάζεηο

03300.
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02502
02503

Ξεγέο θηλδύλσλ

03000.
Ξηώζεηο από
ύςνο
03100.
ΝηθνδνκέοΘηίζκαηα

1

03101
03102
03103
03104
03201
03202
03203
03204
03205
03206
03207
03208
03209
03210
03211
03301
03302
03303

Θαηεδαθίζεηο
Θελά ηνίρσλ
Θιηκαθνζηάζηα
Δξγαζία ζε ζηέγεο (δψκαηα)
Θελά δαπέδσλ
Ξέξαηα δαπέδσλ
Δπηθιηλή δάπεδα
Νιηζζεξά δάπεδα
Αλψκαια δάπεδα
Αζηνρία πιηθνχ δαπέδνπ
πεξπςσκέλεο δίνδνη θαη πεδνγέθπξεο
Θηλεηέο ζθάιεο θαη αλεκφζθαιεο
Αλαξηεκέλα δάπεδα. Αζηνρία αλάξηεζεο
Θηλεηά δάπεδα. Αζηνρία κεραληζκνχ
Θηλεηά δάπεδα. Ξξφζθξνπζε
Θελά ηθξησκάησλ
Αλαηξνπή. Αζηνρία ζπλαξκνιφγεζεο
Αλαηξνπή. Αζηνρία έδξαζεο

Φ3

Φ4

Ηθξηώκαηα
03400.
Ράθξνη/
θξέαηα
03500.
Άιιε πεγή

Θίλδπλνη

03304
03305

Θαηάξξεπζε. Αζηνρία πιηθνχ ηθξηψκαηνο
Θαηάξξεπζε. Αλεκνπίεζε

03401
03402
03501
03502
03503

Φξέαηα αλειθπζηήξσλ

Ξεγέο θηλδύλσλ

Φ1

Φ2

1

1

1

1

Φ1

Φ2

Φ3

Φ4

04000.
Δθξήμεηο.
Δθηνμεπόκελα
πιηθά ζξαύζκαηα
04100.
Δθξεθηηθά αλαηηλάμεηο

04200.
Γνρεία
θαη δίθηπα
ππό πίεζε

04300.
Αζηνρία
πιηθώλ
ππό έληαζε
04400.
Δθηνμεπόκελα
πιηθά
04500.
Άιιε πεγή

Θίλδπλνη

04101
04102
04103
04104
04105
04106
04201
04202

Αλαηηλάμεηο βξάρσλ
Αλαηηλάμεηο θαηαζθεπψλ
Αηειήο αλαηίλαμε ππνλφκσλ
Απνζήθεο εθξεθηηθψλ
Σψξνη απνζήθεπζεο ππξνκαρηθψλ
Γηαθπγή - έθιπζε εθξεθηηθψλ αεξίσλ &
κηγκάησλ
Φηάιεο αζεηπιίλεο/νμπγφλνπ
γξαέξην

04203
04204
04205
04207
04208
04301
04302

γξφ άδσην
Αέξην πφιεο
Ξεπηεζκέλνο αέξαο
Γίθηπα χδξεπζεο
Διαηνδνρεία/ πδξαπιηθά ζπζηήκαηα
Βξαρψδε πιηθά ζε ζιίςε
Ξξνεληάζεηο νπιηζκνχ/ αγθχξσλ

04303
04304
04305
04306
04401
04402
04403
04501
04502
04503

Θαηεδάθηζε πξνεληεηακέλσλ ζηνηρείσλ
Ππξκαηφζρνηλα
Δμνιθεχζεηο
Ιαμεχζεηο/ ηεκαρηζκφο ιίζσλ
Δθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα
Ακκνβνιέο
Ρξνρεχζεηο/ ιεηάλζεηο
Θάπληζκα (ιφγσ γεηηλίαζεο κε πξαη. Θαπζίκσλ)

Ξεγέο θηλδύλσλ

05000.
Ξηώζεηο.
Κεηαηνπίζεηο
πιηθώλ &
αληηθεηκέλσλ
05100.
Θηίζκαηα -

05101
05102
05103

Αζηνρία. Γήξαλζε
Αζηνρία. Πηαηηθή επηθφξηηζε
Αζηνρία. Φπζηθή δπλακηθή θαηαπφλεζε

Φ3

Φ4

θέξσλ
νξγαληζκόο

05200.
Νηθνδνκηθά
ζηνηρεία

05300.
Κεηαθεξόκελα
πιηθά εθθνξηώζεηο

05400.
Πηνηβαζκέλα
πιηθά
05500.
Άιιε πεγή

Θίλδπλνη
06000.
Ξπξθαγηέο

06100.
Δύθιεθηα
πιηθά

06200.
Ππηλζήξεο &
βξαρπθπθιώκαηα
06300.
ςειέο
ζεξκνθξαζίεο

06400.
Άιιε πεγή

05104
05105
05106
05201
05202
05203
05204
05205
05206
05207
05208
05301
05302
05303
05304
05305
05306
05307
05308
05309
05310
05311
05401
05402
05403
05501
05502
05503

Αζηνρία. Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπφλεζε
Θαηεδάθηζε
Θαηεδάθηζε παξαθείκελσλ
Γήξαλζε πιεξσηηθψλ ζηνηρείσλ
Γηαζηνιή - ζπζηνιή πιηθψλ
Απνμήισζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ
Αλαξηεκέλα ζηνηρεία θαη εμαξηήκαηα
Φπζηθή δπλακηθή θαη θαηαπφλεζε
Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπφλεζε
Θαηεδάθηζε
Αξκνιφγεζε/απαξκνιφγεζε πξνθαη. Πηνηρείσλ
Κεηαθνξηθφ κεράλεκα. Αθαηαιιειφηεηα/
αλεπάξθεηα
Κεηαθνξηθφ κεράλεκα. Βιάβε
Κεηαθνξηθφ κεράλεκα. πεξθφξησζε
Απφθιηζε κεραλήκαηνο. Αλεπαξθήο έδξαζε
Αηειήο/ έθθεληξε θφξησζε
Αζηνρία ζπζθεπαζίαο θνξηίνπ
Ξξφζθξνπζε θνξηίνπ
Γηαθίλεζε αληηθείκελσλ κεγάινπ κήθνπο
Σεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ
Απφιπζε ρχδελ πιηθψλ. πεξθφξησζε
Δξγαζία θάησ απφ ζηιφ
πεξζηνίβαζε
Αλεπάξθεηα πιεπξηθνχ πεξηνξηζκνχ ζσξνχ
Αλνξζνινγηθή απφιεςε
Σχδελ πιηθά ζην έξγν

Ξεγέο θηλδύλσλ

06101
06102
06103
06104
06105
06106
06107
06201
06202
06203
06204
06301
06302
06303
06304
06305
06401
06402
06403

Έθιπζε/ δηαθπγή εχθιεθησλ αεξίσλ
Γεμακελέο/ αληιίεο θαπζίκσλ
Κνλσηηθά, δηαιχηεο, PVC θιπ., εχθιεθηα
Αζθαιηνζηξψζεηο/ ρξήζε πίζζαο
Απηαλάθιέμε - εδαθηθά πιηθά
Απηαλάθιεμε - απνξξίκκαηα
Δπέθηαζε εμσγελνχο εζηίαο. Αλεπαξθήο
πξνζηαζία
Δλαέξηνη αγσγνί ππφ ηάζε
πφγεηνη αγσγνί ππφ ηάζε
Δληνηρηζκέλνη αγσγνί ππφ ηάζε
Δξγαιεία πνπ παξάγνπλ εμσηεξηθφ ζπηλζήξα
Σξήζε θιφγαο - νμπγνλνθνιιήζεηο
Σξήζε θιφγαο - θαζζηηεξνθνιιήζεηο
Σξήζε θιφγαο - ρπηεχζεηο
Ζιεθηξνζπγθνιιήζεηο
Ξπξαθηψζεηο πιηθψλ

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

Φ1

Φ2

Φ3

1
1
1

Φ4

1

1
1

1
1

1

1

Θίλδπλνη

Ξεγέο θηλδύλσλ

Φ1

Φ2

Φ3

Φ4

1
1

1
1

1

1

07000.
Ζιεθηξνπιεμία
07100.
Γίθηπαεγθαηαζηάζεηο

07200.
Δξγαιείακεραλήκαηα
07300.
Άιιε πεγή

07101
07102
07103
07104
07105
07106

Ξξνυπάξρνληα ελαέξηα δίθηπα
Ξξνυπάξρνληα ππφγεηα δίθηπα
Ξξνυπάξρνληα εληνηρηζκέλα δίθηπα
Ξξνυπάξρνληα επηηνίρηα δίθηπα
Γίθηπν ειεθηξνδφηεζεο έξγνπ
Αλεπαξθήο αληηθεξαπληθή πξνζηαζία

07201
07202
07301
07302
07303

Ζιεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα
Ζιεθηξνθίλεηα εξγαιεία

08101
08102
08103
08104

πνβξχρηεο εξγαζίεο
Δξγαζίεο ελ πισ - πηψζε
Βχζηζε/ αλαηξνπή πισηνχ κέζνπ
Ξαξφρζηεο/ παξάιηεο εξγαζίεο. Ξηψζε
Ξαξφρζηεο/ παξάιηεο εξγαζίεο. Αλαηξνπή
κερ/ηνο
παίζξηεο ιεθάλεο/ δεμακελέο. Ξηψζε
παίζξηεο ιεθάλεο/ δεμακελέο. Αλαηξνπή
κερ/ηνο
Ξιεκκχξα/ Θαηάθιπζε έξγνπ
Βάιηνη, ηιείο, θηλνχκελεο άκκνη
πφλνκνη, βφζξνη, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί
Βχζηζε ζε ζθπξφδεκα, αζβέζηε, θιπ.
Δξγαζία ζε θιεηζηφ ρψξν, αλεπάξθεηα νμπγφλνπ

08000.
Ξληγκόο /
αζθπμία

08100.
Λεξό

08200.
Αζθπθηηθό
πεξηβάιινλ
08400.
Άιιε πεγή

Θίλδπλνη
09000.
Δγθαύκαηα

09100.
ςειέο
ζεξκνθξαζίεο

09200.
Θαπζηηθά
πιηθά
09300.
Άιιε πεγή

08105
08106
08107
08108
08201
08202
08203
08204
08401
08402
08403

Ξεγέο θηλδύλσλ

09101
09102
09103
09104
09105
09106
09107

Ππγθνιιήζεηο / ζπληήμεηο
πέξζεξκα ξεπζηά
Ξπξαθησκέλα ζηεξεά
Ρκήκαηα κεηάιισλ
Άζθαιηνο - πίζζα
Θαπζηήξεο
πεξζεξκαηλφκελα ηκήκαηα κεραλψλ

09201
09202
09301
09302
09303

Αζβέζηεο
Νμέα

Φ1

Φ2

Φ3

1

Φ4

Θίλδπλνη

Ξεγέο θηλδύλσλ

Φ1

Φ2

Φ3

Φ4

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

10000.
Έθζεζε ζε
βιαπηηθνύο
παξάγνληεο

10100.
Φπζηθνί
παξάγνληεο

10200.
Σεκηθνί
παξάγνληεο

10300.
Βηνινγηθνί
παξάγνληεο

10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
10201
10202
10203
10204
10205
10206
10207
10208
10209
10210
10211
10212
10301
10302
10303
10304
10305
10306
10307

Αθηηλνβνιίεο
Θφξπβνο / δνλήζεηο
Πθφλε
παίζξηα εξγαζία. Ξαγεηφο
παίζξηα εξγαζία. Θαχζσλαο
Σακειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο
ςειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο
γξαζία ρψξνπ εξγαζίαο
πεξπίεζε / ππνπίεζε

Γειεηεξηψδε αέξηα
Σξήζε ηνμηθψλ πιηθψλ
Ακίαληνο
Αηκνί ηκεκάησλ
Αλαζπκηάζεηο πγξψλ/ βεξλίθηα, θφιιεο,
κνλσηηθά, δηαιχηεο
Θαπλαέξηα αλαηηλάμεσλ
Θαπζαέξηα κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο
Ππγθνιιήζεηο
Θαξθηλνγφλνη παξάγνληεο

Κνιπζκέλα εδάθε
Κνιπζκέλα θηίξηα
Δξγαζία ζε ππνλφκνπο, βφζξνπο, βηνινγηθνχο
θαζαξηζκνχο
Σψξνη πγηεηλήο

1
1

ΣΜΗΜΑ Γ'
ΜΕΣΡΑ ΓΘΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΘ ΑΠΟΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΚΘΝΔΤΝΩΝ ΚΑΘ ΓΕΝΘΚΑ ΓΘΑ ΣΗΝ
ΑΦΑΛΕΘΑ ΚΑΘ ΣΗΝ ΤΓΕΘΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Γηα θάζε «πεγή θηλδύλσλ» πνπ έρεη επηζεκαλζεί ζηνπο πίλαθεο ηνπ ηκήκαηνο Β (ζηήιε 1)
θαηαγξάθνληαη νη θάζεηο / ππνθάζεηο όπνπ ππάξρεη πηζαλόηεηα εκθάληζεο (ζηήιε 2),
αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπνπλ ηε ιήςε κέηξσλ
πξνζηαζίαο (ζηήιε 3) θαη ζπκπιεξώλνληαη ηα αλαγθαία πξόζζεηα ή εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο
πνπ επηβάιινληαη από ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ή απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ (ζηήιε 4).
(ζηήιε 3) θαη ζπκπιεξώλνληαη ηα αλαγθαία πξόζζεηα ή εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ
επηβάιινληαη από ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ή απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ (ζηήιε 4).
ΔΠΙΗΜΑΜΔΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ
ΣΜΗΜΑΣΟ Β
(1)
(2)
ΠΗΓΔ
ΦΑΔΙ
ΚΙΝΓΤΝΩΝ
ΔΡΓΑΙΩΝ
01101
01102
01103
01104
01106
01201
01202
01204
01205
01207
01401
01402
01408
01409
01410
02101
02102
02103
02104
02105
02201
02202
02302
02401
02402
03101
03202

Φ1,Φ2
Φ1,Φ2

Φ1,Φ2

Φ1,Φ2,Φ3
Φ1,Φ2,Φ3
Φ1,Φ2,Φ3,Φ4
Φ1,Φ2,Φ3,Φ4
Φ1,Φ2,Φ3,Φ4
Φ1,Φ2,Φ3,Φ4
Φ1,Φ2,Φ3,Φ4
Φ1,Φ2,Φ3
Φ1,Φ2,Φ3
Φ1,Φ2,Φ3,Φ4
Φ1,Φ2,Φ4

ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ
(3)
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΗ
ΝΟΜΟΘΔΙΑ
Π.Δ 1073/81 Π.Δ 305/96
Π.Δ 1073/81 Π.Δ 305/96
Π.Δ 1073/81 Π.Δ 305/96
Π.Δ 1073/81 Π.Δ 305/96
Π.Δ 1073/81 Π.Δ 305/96
Π.Δ 1073/81 Π.Δ 305/96
Π.Δ 1073/81 Π.Δ 305/96
Π.Δ 1073/81 Π.Δ 305/96
Π.Δ 1073/81 Π.Δ 305/96
Π.Δ 1073/81 Π.Δ 305/96
Π.Δ 1073/81 ΠΔ 305/96
Π.Δ 1073/81 ΠΔ 305/96
Π.Δ 1073/81 ΠΔ 305/96
Π.Δ 1073/81 ΠΔ 305/96
Π.Δ 1073/81 ΠΔ 305/96
ΠΔ1073/81Π.Δ. 305/96 Π.Δ.17/96
Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 305/96

(4)
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ Η ΔΙΓΙΚΑ
ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΠΟΤ
ΔΝΔΥΟΤΝ ΔΙΓΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

03205
03303
04204
04207
05301
05302
05303
05501

Φ1,Φ2
Φ1,Φ2
Φ1,Φ2,Φ3,Φ4
Φ1,Φ2,Φ3,Φ4
Φ1,Φ2,Φ3,Φ4
Φ1,Φ2,Φ3

06104
06201
06202
06304
07101

Φ3
Φ1,Φ2,Φ3,Φ4
Φ1,Φ2

07102

Φ1,Φ2

Φ1,Φ2,Φ3,Φ4

Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 305/96

07105

Π.Δ. 1073/81 Π.Δ.305/96
Υπ.Αποφ.4373/1205/11-3-93
Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 305/96

09101

Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 95/78

09105

Φ3

Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 95/78

10102

Φ1,Φ2,Φ3,Φ4

Π.Δ. 1073/81 Π.Δ.396/94
Π.δ 85/91

10103

Φ1,Φ2,Φ3

10104

Φ1,Φ2,Φ3,Φ4

10105

Φ1,Φ2,Φ3,Φ4

10107

Φ1,Φ2,Φ3,Φ4

Π.Δ. 1073/81 Π.Δ.396/94
Υπ.Αποφ.4373/1205/11-3-93
Π.Δ. 1073/81 Π.Δ.396/94
Υπ.Αποφ.4373/1205/11-3-93
Π.Δ. 1073/81 Π.Δ.396/94
Υπ.Αποφ.4373/1205/11-3-93
Π.Δ.395/94 Π.Δ.396/94
Π.Δ.1073/81
Υπ.Αποφ.4373/1205/11-3-93

Σα θάζε είδνπο κεραλήκαηα ηνπ
έξγνπ
πξέπεη
λα
απέρνπλ
ηνπιάρηζηνλ 2.00 κέηξα θαζ ύςνο
από ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Η

Να
ρξεζηκνπνηνύληαη
κέζα
αηνκηθήο πξνζηαζίαο ηεο αθνήο
(θπξίσο γηα ηνπο ρεηξηζηέο ηζάπαο
Κιπ)

πκπιεξσκαηηθά ησλ πξναλαθεξζέλησλ λνκνζεηηθώλ δηαηαγκάησλ, ζε θάζε θάζε ηνπ έξγνπ
πξνηείλνληαη ηα εμήο:
 Η Δξγαζία είλαη αλάινγε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο πγείαο ηνπ εξγαδνκέλνπ.
 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θνξάλε ηνλ θαηάιιειν ηύπν θξάλνπο. Δμαηξνύληαη νη ρώξνη
ησλ γξαθείσλ, νη θακπίλεο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ, ρώξνη μεθνύξαζεο
θ.ι.π.
 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θνξάλε παπνύηζηα αζθαιείαο κε ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηελ
πξνζηαζία ζηε ζόια θαη όια ηα δάρηπια.
 Απαηηείηαη αζθαιήο πξόζβαζε ζε όινπο ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο.
 Όινη νη νδεγνί πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηα ζήκαηα
 Οη εξγαδόκελνη νθείινπλ λα αθνινπζνύλ ηηο ππνγεγξακκέλεο νδεγίεο.
 Φσηηά γηα ζέξκαλζε απαγνξεύεηαη ζην εξγνηάμην.
 Απαγνξεύεηαη ην αιθνόι









Δπηηξέπεηαη ε εξγαζία κόλν κε ηνλ θαηάιιειν ξνπρηζκό.
Γελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζε απαγνξεπκέλνπο ρώξνπο εθηόο εάλ ππάξρεη ζρεηηθή θαη
έγθπξε άδεηα εξγαζίαο.
Απαγνξεύεηαη ε αιιαγή, κεηαθίλεζε ή θαηαζηξνθή νπνηνπδήπνηε εμαξηήκαηνο ή
ζήκαηνο αζθαιείαο.
Σν πξνζσπηθό είλαη ππνρξεσκέλν λα αλαθέξεη ζεκεία πνπ κπνξεί λα εγθπκνλνύλ
θηλδύλνπο θαη λα δεηήζνπλ βνήζεηα αλ δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ θάηη.
Σν εξγνηάμην πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξό. Οια ηα ζθνππίδηα λα ηνπνζεηνύληαη ζε
εηδηθνύο θάδνπο.
Απαγνξεύεηαη ε εξγαζία ρσξίο επαξθή θσηηζκό.
Μόλνλ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ρεηξίδεηαη ηα κεραλήκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ.

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΞΟΩΡΩΛ ΒΝΖΘΔΗΩΛ
1.0.
ΓΔΛΗΘΑ
Απηφ ην εγρεηξίδην παξέρεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξψηεο βνήζεηεο πνπ κπνξεί λα
ρξεηαζζνχλ κεηά απφ έλα αηχρεκα ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ (ή εθηφο απηνχ) γηα ηελ ζσζηή θαη
απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπ.
1.1.
Θνπηί Ξξώησλ Βνεζεηώλ
Θνπηί Ξξψησλ Βνεζεηψλ ζα δηαηεξείηαη ζηα θάησζη ζεκεία:
1.
Γξαθεία εξγνηαμίνπ
2.
Πηα απηνθίλεηα
3.
Ρνπηθά ζε ρψξνπο εξγαζίαο, εάλ απηνί επξίζθνληαη ζε ζεκεία απνκαθξπζκέλα απφ ηα γξαθεία
ηνπ εξγνηαμίνπ
πεχζπλνο γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ θνπηηψλ Ξξψησλ Βνεζεηψλ νξίδεηαη ν θ. ................................
1.2.
Αηπρήκαηα
Ν Δξγνδεγφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηπρφλ αηπρήκαηνο ζηνλ Δξγνηαμηάξρε, ν νπνίνο κε
ηελ ζεηξά ηνπ ελεκεξψλεη ηνλ πεχζπλν γηεηλήο & Αζθάιεηαο θαη ηηο αξρέο. Ν πεχζπλνο γηεηλήο &
Αζθάιεηαο πξέπεη λα εξεπλήζεη ηα αίηηα ηνπ ζπκβάληνο θαη λα εηνηκάζεη κία Έθζεζε πξνο ηνλ
Γηεπζπληή Έξγνπ. Έλα αληίγξαθν πξέπεη λα δνζεί θαη ζηνλ Θχξην ηνπ έξγνπ.
Θαηαγξαθή ζπκβάλησλ θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεξνχληαη απφ ηνλ πεχζπλν γηεηλήο & Αζθάιεηαο
ζηα γξαθεία ηνπ εξγνηαμίνπ.
Πηφρνο είλαη ε πξφλνηα ψζηε λα κελ μαλαζπκβνχλ παξφκνηα αηπρήκαηα.
1.3.
Δζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο
Δπηζεσξήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα γίλνληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή Έξγνπ καδί κε ηνλ πεχζπλν
γηεηλήο & Αζθάιεηαο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΔΑΔ θαη ηελ βειηίσζή ηνπ. Θάζε αλαζεψξεζε πξέπεη
λα θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ Θχξην ηνπ έξγνπ.
1.4.
πεξγνιάβνη
Πε πεξίπησζε ππεξγνιαβηθψλ έξγσλ πξέπεη ν ππεξγνιάβνο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο λφκνπο πεξί
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαζψο θαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ. Ν ππεξγνιάβνο πξέπεη
λα θαζνξίδεη έλαλ ππεχζπλν γηα ηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ.
Δπηζθέπηεο
Όινη νη επηζθέπηεο ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο
θαη αζθάιεηαο (γάληηα, κπφηεο, θξάλε θ.ι.π.) θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ θαζνξηζκέλν άηνκν ηνπ
εξγνηαμίνπ φηαλ είλαη κέζα ζε απηφ.
1.5.
Δθπαίδεπζε
Δθπαίδεπζε ζα γίλεηαη ζε θάζε άηνκν πνπ εκπιέθεηαη κε ην έξγν σο θάησζη:

Αξρηθή εθπαίδεπζε γηα θάζε Δξγαδφκελν

Ξεξηνδηθή εθπαίδεπζε Κεραληθψλ

Ξεξηνδηθή εθπαίδεπζε Δξγνδεγψλ


Δθπαίδεπζε Σξήζεο Δξγαιείσλ
1.6.
πνρξεώζεηο
Πε πεξίπησζε αηπρήκαηνο φινη είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξέρνπλ ηηο πξψηεο βνήζεηεο ζηνλ βαζκφ πνπ
κπνξνχλ ή λα θαιέζνπλ βνήζεηα.
Όπνηνο πξφθεηηαη λα δψζεη ηηο πξψηεο βνήζεηεο πξέπεη:
α.
Λα ειέγμεη αλ ην ζηακάηεκα ηεο εξγαζίαο ηνπ πξνθαιεί θίλδπλν ή δεκηά
β.
Λα ζηακαηήζεη ηελ εξγαζία ηνπ φηαλ δελ ζα ππάξρεη θίλδπλνο θαη αθνχ ελεκεξψζεη.
γ.
Λα βξεζεί φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα θνληά ζηνλ άλζξσπν πνπ ρξεηάδεηαη βνήζεηα.
δ.
Λα αθνινπζήζεη ηα βαζηθά βήκαηα πξψησλ βνεζεηψλ π.ρ. εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο,
αζθάιεηα ηνπ ρψξνπ, βαζηθή βνήζεηα θαη εηδνπνίεζε εηδηθνχ ζε βνήζεηα.
2.0.
ΒΑΠΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΠΡΗΠ ΞΟΩΡΔΠ ΒΝΖΘΔΗΔΠ
Νη πξψηεο βνήζεηεο είλαη ε αξρηθή αληηκεηψπηζε γηα δηάθνξνπο ηξαπκαηηζκνχο ή μαθληθέο αξξψζηηεο,
πξηλ ηελ άθημε αζζελνθφξνπ ή γηαηξνχ.
Ρα πξψηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο είλαη:

Βήκα 1ν: Δθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο
Ξξνηεξαηφηεηά καο είλαη λα εληνπίζνπκε ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ γηα εκάο, ηνλ
ηξαπκαηία θαη ηνπο παξεπξηζθφκελνπο θαη λα εθηηκήζνπκε ην είδνο ηεο βνήζεηαο πνπ ζα ρξεηαζηνχκε
θαη απφ κπνξνχκε λα ηελ πάξνπκε.

Βήκα 2ν: Αζθάιεηα ηνπ ρώξνπ
Αλ νη ιφγνη πνπ πξνθάιεζαλ ην αηχρεκα εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ θαη δελ κπνξνχκε λα ηνπο
εμαιείςνπκε, πξέπεη λα απνκαθξχλνπκε ηνλ ηξαπκαηία απφ ηνλ ρψξν.

Βήκα 3ν: Ξξώηεο Βνήζεηεο
Κφιηο ππάξμεη αζθάιεηα, δίλνπκε ηηο πξψηεο βνήζεηεο ειέγρνληαο αλ ν ηξαπκαηίαο:

έρεη αηζζήζεηο

είλαη αλαίζζεηνο αιιά αλαπλέεη

δελ αλαπλέεη αιιά έρεη ζθπγκφ

δελ έρεη ζθπγκφ
Ππγθεληξψλνπκε άκεζα θάζε απαηηνχκελε βνήζεηα.

Βήκα 4ν: Θαινύκε ζε βνήζεηα
Πηφρνο καο είλαη ε αμηνπνίεζε θάζε δηαζέζηκεο βνήζεηαο. Νη παξεπξηζθφκελνη κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ
απιά θαζήθνληα π.ρ. λα θάλνπλ ηνλ ρψξν αζθαιή, λα ηειεθσλήζνπλ γηα βνήζεηα, λα θέξνπλ
εξγαιεία πξψησλ βνεζεηψλ θ.ι.π. γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ ηξαπκαηία θαη εκάο, λα απνηξαπεί ν παληθφο
θαη νη ρακέλνη ρξφλνη.
Όηαλ ηειεθσλνχκε γηα βνήζεηα πξέπεη πάληα λα δίλνπκε ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:
1.
Ρνλ αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ καο
2.
Ρελ αθξηβή ζέζε ηνπ αηπρήκαηνο, νδφο – αξηζκφο ή ζεκάδηα ζηελ πεξηνρή
3.
Ρελ ζνβαξφηεηα ηνπ αηπρήκαηνο
4.
Ρνλ αξηζκφ ησλ ηξαπκαηηψλ, ην θχιιν θαη ηελ ειηθία ηνπο θαζψο θαη φ,ηη μέξνπκε γηα ηελ
θαηάζηαζή ηνπο
5.
Ιεπηνκέξεηεο γηα θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ απφ αέξηα, εχθιεθηα ή δηαβξσηηθά πιηθά,
πξφβιεκα κε ηελ ξεπκαηνδφηεζε, νκίριε θ.ι.π.
2.1.
ΚΔΓΑΙΝ ΚΔΓΔΘΝΠ ΑΡΣΖΚΑΡΑ
Έλα κεγάινπ κεγέζνπο αηχρεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηξαπκαηηψλ θαζψο θαη απφ ηελ
χπαξμε πνιιαπιψλ πξνβιεκάησλ.
Αξρηθά εηδνπνηνχκε ηελ ππεξεζία Ξξψησλ Βνεζεηψλ θαη δίλνπκε αθξηβή ζηνηρεία γηα ην αηχρεκα ψζηε
λα ζηείιεη φζε αθξηβψο βνήζεηα απαηηείηαη. Θαηφπηλ αξρίδνπκε λα δίλνπκε ηηο πξψηεο βνήζεηεο ρσξίο
φκσο λα ηνπνζεηήζνπκε ηνλ εαπηφ καο ζε θίλδπλν.

Νη ειαθξά ηξαπκαηηζκέλνη κεηαθέξνληαη εθηφο εξγνηαμίνπ γηα λα ππάξρεη πξφζβαζε ζηα πην
ζνβαξά πεξηζηαηηθά.

Νη λεθξνί κεηαθέξνληαη, γηα λα δνζεί βνήζεηα ζε φζνπο ηελ ρξεηάδνληαη.

Γίλεηαη θαηαγξαθή ζηνηρείσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ψζηε λα ππάξρνπλ αθξηβή αξρεία


Ξξνιεπηηθά ελεκεξψλνληαη νη εξγαδφκελνη ζην ρψξν θαζψο θαη γχξσ απφ απηφλ

Θάζε ζηνηρείν πξέπεη λα εθηηκεζεί
Αλ ν ηξαπκαηίαο είλαη αλαίζζεηνο ζεσξνχκε φηη έρεη ηξαπκαηηζζεί ζην ιαηκφ (κέρξη λα απνδεηρζεί θάηη
άιιν) θαη ζηεξίδνπκε ηνλ ιαηκφ ηνπ κε ηα ρέξηα καο γηα λα αλαπλέεη ειεχζεξα. Ξξνζέρνπκε ζπλερψο
ηνλ ηξαπκαηία κέρξη ηελ άθημε ησλ εηδηθψλ. Αλ απαηηείηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ ηξαπκαηία ζα
ρξεηαζηνχκε βνήζεηα απφ ηξεηο αλζξψπνπο: έλαο ζα ζηεξίδεη ηνπο ψκνπο θαη ην ζηήζνο, έλαο ηελ
κέζε θαη έλαο ηα πφδηα. Ρν θεθάιη πξέπεη λα ζηεξίδεηαη δηαξθψο.
Αληηκεησπίδνληαο κηα θσηηά: Γηα λα μεθηλήζεη θαη λα δηαηεξεζεί κηα θσηηά απαηηνχληαη:
i.
αλάθιεμε (ειεθηξηθφ ζπηλζήξα ή γπκλή θιφγα)
ii
θαχζηκν πιηθφ (π.ρ. πεηξέιαην, μχιν ή ρεκηθφ) θαη
iii.
νμπγφλν (αέξαο)
Αθαηξψληαο νπνηνδήπνηε απφ ηα ηξία ζπζηαηηθά πξνιακβάλεηαη ε θσηηά.
Πε πεξίπησζε θσηηάο, μαπιψλνπκε γξήγνξα ηνλ ηξαπκαηία κε ηελ θακέλε πιεπξά πξνο ηα πάλσ θαη
ζβήλνπκε ηελ θσηηά ξίρλνληαο λεξφ ή άιιν άθαπζην πγξφ. Ξνηέ δελ ζέξλνπκε ηνλ ηξαπκαηία πάλσ
ζην έδαθνο γηα λα κελ πξνθαιέζνπκε κεγαιχηεξα ηξαχκαηα. Δλαιιαθηηθά ηπιίγνπκε ηνλ ηξαπκαηία
ζθηρηά κε παιηφ, θνπβέξηα θ.ι.π. (φρη λάηινλ) θαη ηνλ αθνπκπάκε ζην έδαθνο. Έηζη, ζηεξψληαο απφ
ηε θσηηά ην νμπγφλν, ζβήλεη.
Ζιεθηξνπιεμία: Γελ πιεζηάδνπκε ηνλ ηξαπκαηία κέρξη λα βεβαησζνχκε γηα ηελ δηαθνπή ηνπ
ξεχκαηνο. Θξαηάκε γηα εκάο θαη ηνπο παξεπξηζθφκελνπο κηα απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 18 κέηξσλ θαη
θαινχκε ηελ πεξεζία Ξξψησλ Βνεζεηψλ. Αλ ν ηξαπκαηίαο είλαη αλαίζζεηνο ειέγρνπκε ηελ αλαπλνή
θαη ηνλ ζθπγκφ θαη πξέπεη λα είκαζηε έηνηκνη λα ηνλ βνεζήζνπκε.
2.2.
Ζ ΑΙΦΑΒΖΡΝΠ ΡΖΠ ΑΛΑΒΗΩΠΖΠ
Γηα ηελ νμπγφλσζε ηνπ εγθεθάινπ απαηηείηαη:
i.
ειεχζεξε αλαπλεπζηηθή νδφο
ii.
αλαπλνή
iii.
ξνή αίκαηνο γηα λα ηαμηδέςεη ην αίκα ζε φια ηα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο θαη ζηνλ εγθέθαιν.
Αθνινπζεί ζρεκαηηθά ε ζσζηή ζέζε γηα ηελ επαλαθνξά ηεο αλαπλνήο.
Πε φηη




αθνξά ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο ζα πξέπεη:
ην αλπςσηηθφ κεράλεκα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ή δηαθνξεηηθά λα δεηήζεη αληηθαηάζηαζε.
ην αλπςσηηθφ κεράλεκα πξέπεη λα είλαη επαξθνχο ηθαλφηεηαο
θηλεηνί γεξαλνί ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο πνπ δελ εκπνδίδνπλ ή ζέηνπλ ζε θίλδπλν άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο
 ππάξρεη έκπεηξνο θαζνδεγεηήο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρεηξηζηήο ηνπ γεξαλνχ δελ έρεη
νπηηθή επαθή κε ην θνξηίν.
 νη θηλεηνί γεξαλνί εδξάδνληαη κε αζθάιεηα
 Όινη νη γεξαλνί είλαη εμνπιηζκέλνη κε δείθηεο ή δηαγξάκκαηα θνξηίνπ.
 Γελ ππάξρεη θαλέλαο ζηνλ ρψξν αλχςσζεο
 Γελ ππάξρνπλ θνξηία ζε αλακνλή
 Νη εξγαζίεο αλχςσζεο αλαζηέιινληαη αλ ν αέξαο μεπεξλά θάπνηα φξηα
 Δίλαη νξγαλσκέλεο νη εξγαζίεο ησλ ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ
 Νη λένη εξγαδφκελνη δελ κέλνπλ ρσξίο επηηήξεζε
 Νη έκπεηξνη θνξηνεθθνξησηέο ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ φηαλ είλαη απαξαίηεην.
Νη ρεηξηζηέο ησλ θηλεηψλ / ππξγσηψλ γεξαλψλ είλαη ππεχζπλνη :
 Λα δηαζθαιίζνπλ φηη έρνπλ εμνπιηζκφ αζθαιείαο θαη φηη φινο ν εμνπιηζκφο ηνπο είλαη ζε
θαιή θαηάζηαζε.
 Λα δηαζθαιίζνπλ φηη ν γεξαλφο δελ θηλδπλεέη λα αλαηξαπεί.
 Λα ζρεδηάζνπλ ηελ αλχςσζε θαη κεηαθνξά θνξηίνπ
 Λα ελεκεξψζνπλ ηνλ εξγνδεγφ γηα φπνην πξφβιεκα κπνξεί λα ππάξμεη θαηά ηελ αλχςσζε ή
κεηαθνξά ελφο θνξηίνπ.
 Λα θιείζνπλ φια ηα κεραλήκαηα θαη λα θιεηδψζνπλ ηελ θακπίλα ζην ηέινο ηεο κέξαο.

Λα ζηακαηήζνπλ θάζε ρεηξηζκφ φηαλ πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη θίλδπλνο γηα εξγαζία , εμνπιηζκφ,
θνξηίν, θαηαζθεπή ή άλζξσπν.
Ν θαζνδεγεηήο ρεηξηζκψλ αλχςσζεο είλαη ππεχζπλνο λα θαηεπζχλεη ηνλ ρεηξηζηή γηα ηελ αζθαιή γηα
ηνπο αλζξψπνπο θαη ην θνξηίν αλχςσζε, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ηνπ θνξηίνπ. Ν ρεηξηζηήο είλαη
ππεχζπλνο λα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαζνδεγεηή ή ηνπ εξγνδεγνχ.


ΦΝΟΡΩΠΖ ΘΑΗ ΔΘΦΝΟΡΩΠΖ
Ζ πιεηνςεθία ησλ αηπρεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε γεξαλνχο θαη άιιεο αλπςσηηθέο κεραλέο
πξνθαινχληαη απφ ιάζνο δέζηκν, ππεξθφξησζε, αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή θνξηίσλ θ.ι.π., κε
απνηέιεζκα ηελ πηψζε θνξηίσλ ή ηνλ αλμέιεγθην ρεηξηζκφ, πξνθαιψληαο έηζη ηξαπκαηηζκνχο θαη
δεκηέο. Αηπρήκαηα φκσο ζπκβαίλνπλ θαη ιάζνο ρεηξηζκνχο (ρεηξηζηέο ή θαζνδεγεηέο).
Ξέξαλ απφ ηηο νδεγίεο πνπ δφζεθαλ ππάξρνπλ θαη θάπνηα βήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη
 Έιεγρνο θνξηίνπ
 Νξγάλσζε εξγαζίαο
 Δθινγή γεξαλνχ κε ηελ απαηηνχκελε ηθαλφηεηα
 Έιεγρνο ηεο ζπζθεπήο αλχςσζεο, ησλ ηαρπηήησλ θαη ησλ πηζηνπνηεηηθψλ.
 Αζθαιήο έδξαζε ηνπ γεξαλνχ
 Αζθάιεηα πεξηνρήο εξγαζηψλ αλχςσζεο
 Γηαζθάιηζε έκπεηξνπ ρεηξηζηή θαη θαζνδεγεηή φηαλ απαηηείηαη
 Αζθάιεηα θνξηίνπ
 Απνθιεηζηηθά θαηαθφξπθε αλχςσζε θνξηίνπ
 Αλχςσζε κφλν φηαλ έρνπλ δηαζθαιηζηεί φια ηα παξαπάλσ.
Ν Σεηξηζηήο πξέπεη λα είλαη άλσ ησλ 18 εηψλ κε εκπεηξία ή εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε γηα ηνπο
πηζαλνχο θηλδχλνπο.
Ρα ζρνηληά θαη νη αιπζίδεο πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ην κέγηζην επηηξεπφκελν θνξηίν. Νινο ν
εμνπιηζκφο ησλ εξγαζηψλ αλχςσζεο πξέπεη λα είλαη :
 Πσζηά θαηαζθεπαζκέλνο θαη ζπληεξεκέλνο
 Σσξίο θζνξέο πνπ επεξξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο
 Ππζηεκαηηθά ειεγκέλνο
 Ρνπνζεηεκέλνο κε αζθάιεηα ζην θνξηίν.
Γελ πξέπεη λα γίλεηαη ππεξθφξησζε. Νηαλ απαηηνχληαη πνιιά ζρνηληά γηα ιφγνπο επζηάζεηαο ζα
πξέπεη ην θάζε ζρνηλί λα αληέρεη απν κφλν ηνπ ην θνξηίν.
Ν ρεηξηζηή θηλεηνχ κεραλήκαηνο ζα πξέπεη λα ειέγμεη φηη ν δξφκνο , νη γέθπξεο , ηα θηήξηα, θαη
θαιψδηα θ.ι.π. δελ ηνπ δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα.
Νηαλ ε αλπςσηηθή κεραλή είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο δελ πξέπεη λα ππάξρεη θξεκαζκέλν βάξνο. Δπίζεο
θαλέλα θνξηίν δελ πξέπεη λα κεηαθέξεηαη πάλσ απν ρψξνπο κε εξγαδνκέλνπο. Ν γεξαλφο πξέπεη λα
βξίζθεηαη ζε ζηαζεξή δηακνξθσκέλε βάζε.
Ζ ζηαζεξφηεηα θαη ε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπ εδάθνπο ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηή γηα λα αληέμεη ηα
ζηαηηθά θαη ηα δπλακηθά θνξηία πνπ πξνθαινχληαη απν ηνλ γεξαλφ, ηελ θηλήζή ηνπ θαη ην θνξηίν ηνπ.
Ξξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εθζθαθέο ζηελ γχξσ πεξηνρή. Ζ βξνρή ή ν δπλαηφο αέξαο πξέπεη
λα ιακβάλνληαη ππφςε γηαηί κπνξεί λα επεξξεάζνπλ ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ γεξαλνχ.
ΠΑΚΞΑΛΗΑ
Ρν δέζηκν ηνπ θνξηίνπ είλαη αληίζηνηρν ηνπ ηχπνπ ηνπ θνξηίνπ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
αζθαιήο αλχςσζή ηνπ. Ξνιιαπιά δεζίκαηα πξέπεη λα ελψλνληαη κε δαρηπιίδη θαη θάζε έλα απν απηά
λα ζεθψλεη ην ίδην βάξνο κε ηα ππφινηπα. Πρνηληά, αιπζίδεο ή ζπξκαηφζρνηλα, πξέπεη λα είλαη ηνπ
ζσζηνχ κεγέζνπο. Πρνηληά, αιπζίδεο θαη ζπξκαηφζρνηλα πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα θζνξέο θαη αλ
απαηηείηαη λα αληηθαζίζηαληαη.
ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΦΝΟΡΗΩΛ
Ρν επηηξεπφκελν θνξηίν ιεηηνπξγίαο νξίδεηαη απφ:
α.
ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ γεξαλνχ ή
β.
ηνλ αξκφδην κεραληθφ.

Όηαλ ν ρεηξηζηήο έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ δελ πξέπεη λα ην
δηαθηλδπλεχεη αιιά λα ελεκεξψλεη ηνλ αλψηεξφ ηνπ, ν νπνίνο ζα απνθαζίζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα
αθνινπζεζνχλ.
Όηαλ δεκηνπξγεζεί θάπνηνο θίλδπλνο θαηά ηελ κεηαθίλεζε ηνπ θνξηίνπ ή απφ θάπνην ηκήκα ηνπ
αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο θαλέλαο εξγαδφκελνο δελ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν θίλεζεο ηνπ
κεραλήκαηνο θαη ν ρεηξηζηήο δελ πξέπεη λα κεηαθηλήζεη ην θνξηίν αλ θάπνηνο εξγαδφκελνο είλαη
εθηεζεηκέλνο ζε θίλδπλν.
Ζ ρξήζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ γεξαλψλ γηα νπνηνδήπνηε θνξηίν ζα πξέπεη λα γίλεηαη ππφ ηελ
θαζνδήγεζε ηνπ αξκνδίνπ, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ηεο εξγαζίαο.
Νη ρεηξηζηέο γεξαλψλ δελ πξέπεη λα πεξλνχλ ηα θνξηία επάλσ απφ εξγαδφκελνπο εθηφο εάλ δελ
ππάξρεη άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε θαη αθνχ νη εξγαδφκελνη έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηνλ θίλδπλν.
Γελ επηηξέπεηαη λα παξακέλεη θξεκαζκέλν θνξηίν νχηε λα εξγάδνληαη θάησ απφ απηφ εθηφο αλ έρεη
επηηξαπεί.
Ρα θνξηία πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ θαη λα ζηεξηρζνχλ κε αζθάιεηα πξηλ απειεπζεξσζνχλ απφ ηελ
αλπςσηηθή κεραλή.
ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΔΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΑΞΝΘΖΘΔΡΗΘΝΠ ΣΩΟΝΠ
1.0.
ΠΘΝΞΝΠ
Απηή ε νδεγία εξγαζίαο εθαξκφδεηαη ζε εξγαζίεο απνζήθεπζεο θαη έρεη ζθνπφ ηελ αζθαιή θχιαμε
ησλ πιηθψλ.
2.0
ΞΔΘΛΝΡΖΡΔΠ
Ν εξγνδεγφο ηνπ ρψξνπ θχιαμεο είλαη ππεχζπλνο λα δηαζθαιίζεη φηη:

ηα πιηθά θπιάζζνληαη ζσζηά θαη αλάινγα κε ηνπο θηλδχλνπο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπο

γίλεηαη αζθαιήο δηαρείξηζε πιηθψλ

επηθίλδπλα πιηθά (ηνμηθά θ.ι.π.) βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν ρξήζεο ηνπο ή ζην ρψξν απνζήθεπζήο
ηνπο

ην πξνζσπηθφ πνπ δηαρεηξίδεηαη επηθίλδπλα πιηθά έρεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηνλ θαηάιιειν
εμνπιηζκφ

νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη έρνπλ ζσζηφ αεξηζκφ

ηα ζήκαηα θαη νη νδεγίεο αζθάιεηαο ησλ πιηθψλ δηαηεξνχληαη

απνηξέπεηαη ε κφιπλζε ηνπ εδάθνπο

ππάξρεη αζθαιήο πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο θχιαμεο

γίλεηαη αζθαιέο μεπαθεηάξηζκα ησλ πιηθψλ
Ν θχιαθαο είλαη ππεχζπλνο λα δηαζθαιίζεη φηη:

δελ γίλεηαη κίμε επηθίλδπλσλ πιηθψλ κέζα ζηνπο ρψξνπο θχιαμεο

ε πξφζβαζε επηηξέπεηαη ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ

πιηθά δίλνληαη κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ

νη ρψξνη θχιαμεο δηαηεξνχληαη θαζαξνί

δελ επηηξέπεηαη ην θάπληζκα ζηνπο ρψξνπο θχιαμεο θαζψο θαη ζε ρψξνπο κε εχθιεθηα πιηθά

γίλεηαη ζσζηή δηάζεζε ησλ άδεησλ ζπζθεπαζηψλ
3.0
ΣΩΟΝΗ ΦΙΑΜΖΠ
Νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη ψζηε λα παξέρνπλ αξθεηφ ρψξν θαη επθνιίεο γηα
ηελ απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε εηδηθέο θαηαζθεπέο θχιαμεο,
ζσζηά ζηεξεσκέλεο ζηνπο ηνίρνπο ή ζηελ νξνθή.
Νη ρψξνη θχιαμεο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί θαη ηαθηνπνηεκέλνη θαη λα παξέρνπλ ηνλ
απαηηνχκελν δξφκν δηαθπγήο ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ. Ρα πιηθά θαη θηλνχληαη έηζη ψζηε λα κελ
ππάξμεη κφιπλζε ηνπ εδάθνπο θαη απηφ ειέγρεηαη κε θαζεκεξηλνχο ειέγρνπο.
Γηα ηα πεξηζζφηεξα πιηθά δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε θξνληίδα. Γηα ηα επηθίλδπλα θαη εχθιεθηα πιηθά:

Ρα επηθίλδπλα πιηθά πξέπεη λα έρνπλ ζήκα, λα απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ρσξίο άδεηα θαη ε
δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ απηψλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε απηήλ ηελ νδεγία εξγαζίαο.


Ρα εχθιεθηα πιηθά πξέπεη λα έρνπλ ην αληίζηνηρν ζήκα, λα βξίζθνληαη ζε αλνηθηνχο ρψξνπο
κε επαξθή ππξνζβεζηηθφ εμνπιηζκφ θαη ε δηαρείξηζή ηνπο λα γίλεηαη ζχκθσλα κε απηή ηελ νδεγία.
4.0
ΔΞΗΘΗΛΓΛΑ ΙΗΘΑ
Νη ρψξνη θχιαμεο επηθίλδπλσλ πιηθψλ πξέπεη λα είλαη:

θιεηζηνί

κε ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε

κε ζσζηφ αεξηζκφ

κε ζσζηφ θσηηζκφ

εμνπιηζκέλνη κε ζπζθεπή πιχζεο καηηψλ

κε άδεηα εηζφδνπ κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ

κε πξνθχιαμε γηα κφιπλζε ηνπ εδάθνπο
Ρα επηθίλδπλα πιηθά δελ πξέπεη λα απνζεθεχνληαη εάλ δελ ζπλνδεχνληαη απφ ην Φχιιν Αζθάιεηαο
ιηθνχ ή δελ έρνπλ νδεγίεο θχιαμεο ζηελ ζπζθεπαζία. Νη ζπζθεπαζίεο δελ πξέπεη λα κέλνπλ αλνηθηέο.
5.0
ΔΦΙΔΘΡΑ ΙΗΘΑ
Ρα εχθιεθηα πιηθά πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζε ρψξνπο αλνηθηνχο θαη αλεμάξηεηνπο, νη νπνίνη έρνπλ:

αεξηζκφ

πεξίθξαμε

ζήκαλζε

ππξνζβεζηηθφ ζχζηεκα

πξνζηαζία απφ ηνλ ήιην ή άιιε πεγή ζεξκφηεηαο

απαγνξεπκέλε είζνδν ζε κε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ

πξνζηαζία γηα κφιπλζε ηνπ εδάθνπο
ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΔΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ
1.
Πθνπόο
Απηή ε νδεγία εξγαζίαο εθαξκφδεηαη ζε φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνηαμίνπ φπσο απαηηείηαη. Πθνπφο
ηεο είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη ν Δμνπιηζκφο Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (Δ.Α.Ξ.) ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά φπνπ
απαηηείηαη.
2.
πεπζπλόηεηεο
Νη εξγνδεγνί είλαη ππεχζπλνη γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη:
Όιν ην πξνζσπηθφ έρεη εθνδηαζζεί ηνλ θαηάιιειν Δμνπιηζκφ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο
Όιν ην πξνζσπηθφ ρξεζηκνπνηεί ηνλ Δμνπιηζκφ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο ζσζηά
Ν Δμνπιηζκφο Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο ζπληεξείηαη ζσζηά απφ ην πξνζσπηθφ
Ν Δμνπιηζκφο Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο αλαλεψλεηαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εξγαζηψλ
Ρν πξνζσπηθφ είλαη ππεχζπλν: λα είλαη ελεκεξσκέλν γηα ηνλ Δμνπιηζκφ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο, λα ην
ζπληεξεί θαη λα δεηεί αληηθαηάζηαζή ηνπ ζε πεξίπησζε θζνξάο.
3.
Γεληθνί Θαλόλεο γηα ηνλ Δμνπιηζκό Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο
Όπνπ ε πξνζηαζία έλαληη αηπρήκαηνο ή βιάβεο ζηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηήο έθζεζεο ζε
αληίμνεο ζπλζήθεο, δελ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε άιια κέζα, πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζηνπο
εξγαδφκελνπο θαηάιιεινο πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο θαη ξνπρηζκφο αλάινγα κε ην είδνο ηεο
εξγαζίαο θαη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο.
Ν Δμνπιηζκφο Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο δίδεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ:

Καηηψλ, Νξάζεσο

Θεθαιηνχ θαη ιαηκνχ

Ξξνζψπνπ

Αθνήο

Σεξηψλ

Ξνδηψλ

Ξλεπκφλσλ θαη αλαπλνήο

Νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο
Όιν ην πξνζσπηθφ αιιά θαη νη επηζθέπηεο νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Δμνπιηζκφ Αηνκηθήο
Ξξνζηαζίαο. Ζ ρξήζε ηνπ Δμνπιηζκνχ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή.

Ξξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο εξγνλνκηθέο αξρέο θαηά ηελ επηινγή ηνπ Δμνπιηζκνχ Αηνκηθήο
Ξξνζηαζίαο. Γεληθά ν Δμνπιηζκφο Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο πξέπεηλα δηαηεξείηαη θαζαξφο θαη λα
ζπληεξείηαη ζσζηά θαη λα αληηθαζίζηαληαη φηαλ ε πξνζηαζία πνπ δίλεη δελ είλαη επαξθήο.
Ξαξφηη ηα πεξηζζφηεξα είδε Δ.Α.Ξ. ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, ππάξρνπλ θάπνηα
πξάγκαηα πνπ νθείινπλ λα ηα έρνπλ φινη φζνη βξίζθνληαη ζην εξγνηάμην :
1.
Θξάλνο
2.
Ξαπνχηζηα πξνζηαηεπηηθά
3.
Ονπρηζκφο πνπ λα μερσξίδεη φηαλ νη εξγαδφκελνη είλαη θνληά ζε ρψξνπο πνπ γίλνληαη
εξγαζίεο αλχςσζεο.
Ν επηζπλαπηφκελνο πίλαθαο δείρλεη πνηφο ΔΑΞ απαηηείηαη γηα θαζε εξγαζία.
Πηνλ θάζε ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ πηλαθίδεο πνπ λα δείρλνπλ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ είζνδν ζην ρψξν απηφ. Απηέο νη πηλαθίδεο δείρλνπλ ζε κπιε θφλην ηνλ εμνπιηζκφ
πνπ απαηηείηαη (ζε άζπξν ρξσκα).
Δίλαη ζεκαληηθφ φηη θάζε είδνο ΔΑΞ παξέρεη δηαθνξεηηθφ είδνο θαη βαζκφ πξνζηαζίαο , π.ρ. ηα γάληηα
κπνξεί λα πξνζηαηεχνπλ απν θφςηκν, ζεξκνθξαζία,ειεθηξνπιεμία θ.ι.π.
Πε φηη αθνξά ηηο ζπγθνιιήζεηο ζα πξέπεη:
 Αζθαιή πξφζβαζε ζηνπο ζπγθνιιεηέο
 Άληιεζε ησλ λεξψλ πξηλ ηηο εξγαζίεο ζπγθφιιεζεο
 Ππληνληζκφ κε ηηο άιιεο εξγαζίεο ηνπ ρψξνπ
 Πσζηή ζηεξέσζε ησλ ζσιήλσλ, ψζηε λα απνθεπρζεί αηχρεκα απφ ηπρφλ κεηαθίλεζή ηνπο.
 Θιεηζηφ ρψξν γηα ηε ζπγθφιιεζε, αλ απαηηείηαη, κε ζσζηφ αεξηζκφ.
 Γηαζεζηκφηεηα ππξνζβεζηηθνχ ζπζηήκαηνο
 Ηθαλνπνηεηηθή απφζηαζε αλάκεζα ζην ρψξν ησλ ζπγθνιιήζεσλ θαη ρψξνπο θχιαμεο
εχθιεθησλ πιηθψλ.
 Δπηδηφξζσζε ή αληηθαηάζηαζε θάζε ραιαζκέλνπ εξγαιείνπ
 Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία γηα ζπγθνιιήζεηο ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο
 Άδεηα εξγαζίαο αλ νη ζπγθνιιήζεηο γίλνληαη ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν ή ζε πεξηβάιινλ κε
πδξνγνλάλζξαθεο
 Θαη φηη ν ήρνο ηεο γελλήηξηαο δελ δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζην πξνζσπηθφ.
 Νη ζπγθνιιεηέο είλαη εθπαηδεπκέλνη θαη έκπεηξνη
 Σξεζηκνπνηνχληαη κφλν εθπαηδεπκέλνη βνεζνί
 Νη ρεηξηζηέο ειέγρνπλ ηηο κεραλέο ζπγθφιιεζεο, ηα θαιψδηα θιπ.
 Όιεο νη θηάιεο αεξίνπ απνζεθεχνληαη θαηαθφξπθα
 Νη θηάιεο αεξίνπ έρνπλ ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε
 Όια ηα ειεθηξηθά θπθιψκαηα γεηψλνληαη
Πε φηη αθνξά ηνπο μπινηχπνπο ζα πξέπεη:
 ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα πιηθά θαη νη ζθαισζηέο
 ηα ζεκέιηα θαη ε θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο
 ε μπιεία θαη ηα ζηεξίγκαηα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ιακβάλνληαο ππφςε ηα θέξνληα
θνξηία, ηα αλνίγκαηα, ηελ ζεξκνθξαζία ηνπνζέηεζεο θαη ηελ ηαρχηεηα έγρπζεο
 φπνπ απαηηείηαη πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη αληηζηήξημε
 ε αληηζηήξημε πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ θηλνχκελα νρήκαηα, αησξνχκελα θνξηία θ.ι.π.
 ε αληηζηήξημε πξέπεη λα παξακέλεη ζηε ζέζε ηεο κέρξη λα απνθηήζεη ην ζθπξφδεκα αξθεηή
αληνρή γηα λα ζηεξίδεη κε αζθάιεηα φρη κφλν ην δηθφ ηνπ βάξνο αιιά θαη θάζε εθαξκνδφκελν
θνξηίν. Γελ πξέπεη λα αθαηξείηαη παξά κφλν αλ δνζεί έγθξηζε απφ αξκφδην πξφζσπν
 ε αληηζηήξημε πξέπεη λα είλαη επαξθψο ζηεξηγκέλε γηα ηελ απνθπγή παξακφξθσζεο ή
κεηαηφπηζεο
Πε φηη αθνξά ηνπο νπιηζκνχο ζα πξέπεη:
 Νη αλαθεξφκελνη πηζαλνί θίλδπλνη ζα αληηκεησπηζζνχλ θαζψο παξαθάησ:
 Ζ θνπή, θαηαζθεπή θαη θφξησζε ηνπ νπιηζκνχ ζα γίλεη ζηελ κάλδξα απφ ηελ νπνία
ζα αγνξαζζεί θαη εθεί ππάξρνπλ εηδηθνί θαλνληζκνί εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ.




Θαηά ηελ εθθφξησζε - ζπλήζσο κε αλαηξνπή - δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ πιεζίσλ
εξγαδφκελνη γηαηί ν ζίδεξνο ζπκπεξηθέξεηαη κε κεγάιε ειαζηηθφηεηα.
Θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ νπιηζκνχ νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα θνξνχλ εηδηθά γάληηα
ακηάληνπ θαη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη κε αληηηεηαληθφ εκβφιην.

Πε φηη αθνξά ηηο ζθπξνδεηήζεηο ζα πξέπεη:
 Δθφζνλ νη ζάθνη ηζηκέληνπ κεηαθέξνληαη απφ εξγαδνκέλνπο, απηνί πξέπεη λα είλαη
ελδεδνκέλνο γηα λα κελ έξρεηαη ζε επαθή ην ηζηκέλην κε ην γπκλφ ζψκα.
 Ρα ηθξηψκαηα κεηαθνξάο (ζέζνπια) πξέπεη λα είλαη ζηαζεξά θαη λα ζηεξίδνληαη κε
θαξδφληα ζε ζηαζεξφ έδαθνο αλά 1,00κ.
 Νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα θέξνπλ γαιφηζεο θαη λα είλαη έκπεηξνη ψζηε λα κελ
κπιέθνληαη κε ηνλ νπιηζκφ.
 Πηε ζέζε πνπ θαηαιήγεη
ε ζέζνπια ή ε πξέζζα δελ πξέπεη λα ππάξρεη εξγαδφκελνο
(θάησ απφ απηά).
 Γηα λα κελ θαηαξεχζνπλ νη μπιφηππνη ζα εθαξκνζζνχλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ νκάδα
6ε.
Πε φηη αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ, κεηαθνξά, κεηαθίλεζε γαηψλ θαη δηαρείξηζε πιηθψλ ζα πξέπεη:
Όια ηα νρήκαηα, ν εμνπιηζκφο κεηαθίλεζεο γαηψλ θαη ηα κεραλήκαηα δηαρείξηζεο πιηθψλ πξέπεη:
 λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε
 λα ηα ρεηξίδνληαη άηνκα ηαηξηθά θαηάιιεια θαη εθπαηδεπκέλα
 λα έρνπλ πηλαθίδεο κε ηελ έλδεημε:
α)
κηθηνχ βάξνπο
β)
κεγίζηνπ βάξνπο θαηά άμνλα
γ)
ηνπ απφβαξνπ
 λα έρνπλ ζαιακίζθν γηα πξνζηαζία ηνπ ρεηξηζηή
Πε φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ησλ θαηαζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νρήκαηα, πξέπεη:
 λα δηαηίζεληαη αζθαιείο θαη θαηάιιειεο πξνζβάζεηο γη΄ απηά
 λα ειέγρεηαη θαη λα νξγαλψλεηαη ε θπθινθνξία
 λα παξέρεηαη επαξθήο ζεκαηνδφηεζε
 λα ιακβάλνληαη εηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ κε ηε φπηζζελ
 λα ππάξρεη εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν πνπ ζα θαηεπζχλεη κε ζήκαηα ηνλ νδεγφ ή ηνλ ρεηξηζηή
φπνπ δελ ππάξρεη θαηάιιειε νξαηφηεηα
 λα ιακβάλνληαη επαξθείο πξνθπιάμεηο φηαλ απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ πνιχ
θνληά ζε ειεθηξηθνχο αγσγνχο (π.ρ. απνκφλσζε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο)
 λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα γηα λα απνθεχγεηαη ε πηψζε ησλ ζρεκάησλ ζε θνηιφηεηεο
εθζθαθψλ ή ζην λεξφ.
ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΞΡΩΛ
 εθζθαθείο ζρεδηαζκέλνη γηα αλχςσζε κε αλπςσηηθφ κεραληζκφ, πξέπεη λα έρνπλ πηλαθίδα ζην
ζαιακίζθν θαη ζηε κπνχκα, κε επαλάγλσζηε έλδεημε ηνπ κεγίζηνπ αζθαινχο θνξηίνπ
εξγαζίαο ηνπ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ
 ηα πηχα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο πξέπεη:
α)
λα γεηψλνληαη ή λα πξνζηαηεχνληαη κε άιιν ηξφπν απφ ηνλ ζηαηηθφ ειεθηξηζκφ
β)
λα εθνδηάδνληαη κε ππξνζβεζηήξα
 ε κπνχκα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηπραία αηψξεζε θαηά ηελ ιεηηνπξγία ή ηελ κεηαθνξά
 ν ρεηξηζηήο πξηλ αθήζεη ην πηχν πξέπεη λα:
α)
ειεπζεξψζεη ην γεληθφ ζπκπιέθηε
β)
ρακειψζεη ηελ αξπάγε ή ηνλ θάδν ζην έδαθνο
 φηαλ έλαο εθζθαθέαο ιεηηνπξγεί θνληά ζε ηνίρν ή παξφκνηα θαηαζθεπή, πξέπεη λα εκπνδίδεηαη
ε είζνδνο αηφκσλ ζηε δψλε θηλδχλνπ, ζηελ νπνία είλαη δπλαηφλ λα ζπλζιίβνπλε, φηαλ ε
κεραλή γπξίδεη.
ΚΞΝΙΛΡΝΕΔΠ
Ξξηλ απνρσξήζεη απφ ηελ κπνπιληφδα ν ρεηξηζηήο πξέπεη:
 λα εθαξκφζεη ηα θξέλα
 λα ρακειψζεη ηελ ιεπίδα θαη ηελ πεξφλε αλακφριεπζεο

 λα ηνπνζεηήζεη ηνλ κνριφ κεηαθίλεζεο ζε νπδέηεξε ζέζε
Όηαλ θηλείηαη ζε αλεθφξα ε ιεπίδα πξέπεη λα κέλεη ρακειά.
ΘΗΛΖΡΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΑΠΦΑΙΡΝΠΡΟΩΠΖΠ & ΔΞΗΠΡΟΩΠΖΠ
 Ν αλπςσηήξαο ηνπ αλακείθηε πξέπεη λα είλαη κέζα ζε μχιηλν ή απφ θχιια κε κεηάιινπ
θάιπκκα, ην νπνίν λα έρεη παξάζπξν γηα επηζεψξεζε, ιίπαλζε θαη ζπληήξεζε
 Ρα δνρεία αζθάιηνπ πξέπεη λα έρνπλ θαηάιιεια θαιχκκαηα
 Ν ςεθαζηήξαο πξέπεη λα εθνδηάδεηαη κε ππξίκαρν θάιπκκα κε παξάζπξν επηζεψξεζεο
 Γηα λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο ππξθαγηάο εμαηηίαο ηνπ ζρεκαηηζκνχ αθξνχ:
α)
νη ιέβεηεο πξέπεη λα έρνπλ ζπζθεπή πνπ λα κελ επηηξέπεη ζηνλ αθξφ λα θηάζεη ζηνπο
θαπζηήξεο ή
β)
λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν κή αθξίδνληα πξντφληα
 Πην εξγνηάμην πξέπεη λα ππάξρεη ζε εηνηκφηεηα ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο ππξνζβεζηήξσλ
 Ρν πιηθφ πξέπεη λα θνξηψλεηαη ζηνλ αλπςσηήξα κφλνλ φηαλ έρεη ζεξκαλζεί ην ηχκπαλν
μήξαλζεο
 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε γπκλήο θιφγαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ επηπέδνπ ηεο αζθάιηνπ κέζα ζηε
δεμακελή
 Δάλ ζβήζεη κηα θιφγα θαπζηήξα πξέπεη:
α)
λα θιείλεηαη ε παξνρή θαπζίκνπ
β)
λα εθθελψλεηαη εληειψο ν αγσγφο ζέξκαλζεο απφ ηελ αληιία, γηα λα απνηξαπεί ε επηζηξνθή
ηεο θιφγαο
 νη ζπξίδεο επηζεψξεζεο δελ πξέπεη λα αλνίγνληαη φηαλ ππάξρεη πίεζε ζηνλ ιέβεηα
Γ Δ Λ Η Θ Ν Η Θ Α Λ Ν Λ Δ Π ΓΗΑ ΖΙΔΘΡΟΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ
1.0.
ΠΘΝΞΝΠ
Πθνπφο απηήο ηεο νδεγίαο εξγαζίαο είλαη λα πξνζηαηέςεη ην πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ην ξεχκα
απφ ειεθηξνπιεμία ή άιιεο βιάβεο.
2.0
ΞΔΘΛΝΡΖΡΔΠ
Ν Δξγνδεγφο είλαη ππεχζπλνο λα δηαζθαιίζεη φηη:

ππάξρεη άδεηα εξγαζίαο

ηα εξγαιεία είλαη γεησκέλα ή δηπιά κνλσκέλα

έρεη γίλεη ζπληήξεζε θαη έιεγρνο ζηα εξγαιεία

ρξεζηκνπνηείηαη ν απαηηνχκελνο ΔΑΞ
Νη εξγαδφκελνη είλαη ππεχζπλνη λα:

αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνδεγνχ

ειέγρνπλ ηα εξγαιεία ηνπο πξηλ ηελ ρξήζε

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ΔΑΞ πνπ ηνπο δφζεθε

ειέγρνπλ φηη ε ζπζθεπή είλαη «λεθξή»
3.0
ΚΔΘΝΓΝΗ ΔΟΓΑΠΗΑΠ
Θαηά ηε εξγαζία κε ειεθηξηθά θπθιψκαηα πξέπεη λα ειεγρζεί φηη:

ε παξνρή έρεη δηαθνπεί

ε εξγαζία ρσξίο ηελ δηαθνπή ηνπ ξεχκαηνο επηηξέπεηαη κφλν ζε εηδηθέο θαη ειεγρφκελεο
θαηαζηάζεηο

ρξεζηκνπνηείηαη ν απαηηνχκελνο ΔΑΞ

ππάξρεη ζήκαλζε πνπ λα πξνζδηνξίδεη ηνλ ρψξν ησλ εξγαζηψλ

κφλν έκπεηξν πξνζσπηθφ εγθαζηζηά ειεθηξηθά ζπζηήκαηα

νη ρψξνη πηλάθσλ είλαη θιεηδσκέλνη

ππάξρεη ππξνζβεζηηθφ ζχζηεκα ζηνπο ρψξνπο κε ειεθηξνθφξεο εγθαηαζηάζεηο

έρεη γίλεη κειέηε γηα ηελ δηαδξνκή ησλ θαισδίσλ
4.0
ΔΟΓΑΙΔΗΑ
Γηα ηελ δηαζθάιηζε ζσζηήο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ πξέπεη:

ηα θνξεηά εξγαιεία λα κελ έρνπλ ηδηαίηεξα καθξχ θαιψδην

ηα εξγαιεία λα έρνπλ ιεηηνπξγία κε 220 Volt θαη γείσζε


ηα θαιψδηα δελ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην πέξαζκα ησλ εξγαδνκέλσλ

λα γίλεηαη απνζχλδεζε απφ ην ξεχκα αλ απαηηνχληαη αιιαγέο ή ξπζκίζεηο ζηα εξγαιεία
5.0
ΠΠΡΖΚΑ ΓΗΑΛΝΚΖΠ
Αθφκα θαη αλ ην δίθηπν είλαη πξνζσξηλφ, απαηηνχληαη κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή
αηπρεκάησλ:

ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ θζνξέο

ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηαθφπηεο δηαθνπήο εχθνια πξνζβάζηκνο

ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηηο γεηψζεηο, ηελ πνιηθφηεηα θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ
ζπλδέζεσλ

ηα θαιψδηα πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα απφ θζνξά

TMHMA Γ'
Ξξόζζεηα ζηνηρεία
1. Γίνδνη πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμην θαη πξόζβαζεο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο
Ζ πξνζπέιαζε ζην έξγν είλαη άκεζε απφ ηα ήδε θαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα νδψλ.
2. Γίνδνη θπθινθνξίαο πεδώλ θαη νρεκάησλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ
Ζ δηέιεπζε θαη παξακνλή αηφκσλ ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ απαγνξεχεηαη εθηφο απφ ην
εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ. Ζ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη απφ ηνπο ππάξρνληεο δξφκνπο.
3. Σώξνη εγθαηάζηαζεο ηνπ βαζηθνύ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ
Ρα βαξηά εξγαιεία αζθαιίδνληαη επί ηφπνπ, ελψ ηα κηθξφηεξα (εξγαιεία ρεηξφο κηθξνζπζθεπέο
θιπ) απνζεθεχνληαη ζηνπο δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο κε επζχλε ησλ εξγαηψλ πνπ ηα
ρξεζηκνπνηνχλ.
4. Σώξνη απνζήθεπζεο
Γελ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία απνζεθψλ θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ θιπ. Νη κηθξέο πνζφηεηεο πνπ
απαηηνχληαη ζα παξαδίδνληαη θαζεκεξηλά απφ ηα ηνπηθά πξαηήξηα θαπζίκσλ.
5. Σώξνη ζπιινγήο αρξήζησλ θαη επηθηλδύλσλ πιηθώλ (ζα πεξηγξάθεηαη θαη ν ηξόπνο
απνθνκηδήο ηνπο)
Απαηηείηαη ν αλάδνρνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ θαηαζθεπή πεξηθξαγκέλνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο
πιηθψλ (κπαδψλ, ζσιήλσλ, θιπ).
6. Σώξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώησλ βνεζεηώλ
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηηο επαξθείο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηνο
θαη λα πξνβιέςεη θαηάιιεινπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ππφ δπζκελείο θαηξηθέο
ζπλζήθεο (ςχρνο, βξνρή, θαχζσλαο). Πην εξγνηάμην ζα ππάξρεη θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ. Ζ ηαηξηθά
θάιπςε ησλ εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ ζα γίλεηαη απφ ην λνζνθνκείν Ιακίαο.
7. Άιια ζεκεία ρψξνη θαη δψλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ
εξγαδνκέλσλ.
Γελ ππάξρνπλ.
8. Πην ηκήκα απηφ ελζσκαηψλεηαη επίζεο ε κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηθξησκάησλ, εθφζνλ
αληηκεησπίδεηαη πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία απηά πξέπεη λα είλαη εηδηθήο κνξθήο γηα ηηο
αλάγθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, άιιεο απφ απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
πεξί ηθξησκάησλ (Ξ.Γ. 778/80 θαη Ξ.Γ. 1073/81)
Γελ απαηηνχληαη

TMHMA Δ'
Λνκνζεηηθά θείκελα γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο
Θαηαρσξίδνληαη εδψ θσηναληίγξαθα ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, ησλ νπνίσλ έρεη γίλεη αλαθνξά
ζηνλ πίλαθα ηνπ Ρκήκαηνο Γ ηνπ ΠΑ.

ΙΑΚΗΑ, -09-2021
Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ
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