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ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ & ΓΔΗΑΠ (ΠΑ)
(Ξ.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10)

ΔΗΠΑΓΥΓΖ
χκθσλα κε ην ΑΠΟΦ. ΓΔΔΠΠ/νηθ./85/14.5/1.6.2001 (ΦΔΚ 686 Β’), «Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ
Αζθαιείαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαη ηνπ Φαθέιινπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαηηήησλ ζηνηρείσλ
γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο ζην ζηάδην ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ή / θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε θάζε
δεκφζην έξγν», αξζξ. 1, «ν αλάδνρνο κειέηεο νθείιεη λα επηζεκαίλεη έγθαηξα ζην ΚηΔ ηνπο θηλδχλνπο
νη νπνίνη ζπλδένληαη ηφζν κε ηηο βαζηθέο παξαδνρέο ηνπ έξγνπ, φζν θαη κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο
θαηαζθεπήο. Ο αλάδνρνο κειέηεο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ΣΔ, ηηο γεληθέο
αξρέο πξφιεςεο ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 17/96,
πξνζαξκνζκέλεο γηα ηα ηερληθά έξγα θαη ζπγθεθξηκέλα:
 Σελ εμάιεηςε ησλ θηλδχλσλ ζηελ πεγή ηνπο
 Σελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ζηελ πεγή ηνπο.
 Σελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ θαη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα
πξφιεςεο ηνπο.
 Σελ πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ εξγαζίαο θαη ηνπ ηπρφλ, απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, φπνπ απηφ
θξίλεηαη απαξαίηεην ιφγσ πςειήο επηθηλδπλφηεηαο θαηά ηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε ή επηζθεπή
ηνπ έξγνπ.
 Σελ αληηθαηάζηαζε επηθίλδπλσλ πιηθψλ απφ ιηγφηεξα επηθίλδπλα.
 Σελ πξνηεξαηφηεηα ζηε ιήςε κέηξσλ νκαδηθήο πξνζηαζίαο ζε ζρέζε κε ηα κέηξα αηνκηθήο
πξνζηαζίαο.
 Σελ πξνζαξκνγή ζηηο ηερληθέο εμειίμεηο.
 Σηο αξρηηεθηνληθέο, ηερληθέο ή/ θαη νξγαλσηηθέο επηινγέο πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηίδνληαη νη
δηάθνξεο εξγαζίεο ή θάζεηο εξγαζίαο πνπ δηεμάγνληαη ηαπηφρξνλα ή δηαδνρηθά.
 Σελ πξφβιεςε ηεο δηάξθεηαο εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ απηψλ εξγαζηψλ ή θάζεσλ εξγαζίαο.
 Σν ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πξφβιεςεο ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ, ζην νπνίν
ζα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα νη ξφινη θαη αξκνδηφηεηεο ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ,
θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ζεζκψλ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ (Σερληθφο
Αζθαιείαο, πληνληζηήο Αζθαιείαο θαη Τγείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
λνκνζεζία.
Δπίζεο ζα πεξηιακβάλνληαη νη βαζηθέο δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο (π.ρ. αλαθνξά
εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, έθηαθηεο αλάγθεο, ρξήζε εθξεθηηθψλ, θαηάξηηζεο πξνζσπηθνχ, ηαηξηθψλ
εμεηάζεσλ) θαζψο θαη νδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο, φπνπ απηφ απαηηείηαη (π.ρ. ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο
πξνζηαζίαο, εξγαζία ζε χςνο).
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θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα απνηειέζεη ηελ βάζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο νινθιεξσκέλνπ
ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο απφ ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο.»
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαζψο θαη κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Απνθ.ΓΙΠΑΓ/νηθ/177/2-0301(ΦΔΚ 266/Β/14-03-01) θαη ηα ππνδείγκαηα πνπ εθπφλεζε ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο,
θαηαξηίζηεθε ην παξφλ ρέδην θαη ν Φάθεινο Αζθαιείαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ, πιεξψληαο ηηο
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:


Πιεξνθνξίεο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ.



Δλαιιαθηηθέο κεζφδνπο εξγαζίαο γηα εξγαζίεο πνπ νη θίλδπλνη δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ.



Γηα ηνλ ελαπνκείλαληα εξγαζηαθφ θίλδπλν, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα
ηελ πξφιεςε ηνπ.



Πιεξνθνξίεο γηα πιηθά θαηαζθεπήο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ησλ
εξγαδνκέλσλ.



Μειέηεο γηα θαηαζθεπέο, δηαηάμεηο θαη εμνπιηζκνχο πνπ απαηηνχληαη γηα εξγαζίεο πςεινχ
θηλδχλνπ θαη πξνθχπηνπλ απφ ηηο κειέηεο (εηδηθνί ηχπνη ηθξησκάησλ, δηαηάμεηο γηα πξφζδεζε
θαηά ηελ εξγαζία ζε χςνο, κεγάια νξχγκαηα ή επηρψκαηα θ.η.ι.)



Γηαδηθαζίεο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ζεκάησλ αζθαιείαο θαη πγείαο γηα κειέηεο πνπ γίλνληαη αθνχ έρεη
αξρίζεη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.



Πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο.

Ο πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ θαη
ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο Μειέηεο, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο φζνλ αθνξά ζέκαηα ΑΤΔ
θαη λα ζπληάμεη ηνλ ηειηθφ ΦΑΤ.
Σν ΑΤ αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην δε (ΦΑΤ) εκπεξηέρνληαη νη
ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. πλεπψο ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ ζηνλ ΚηΔ ελεκεξσκέλνο ψζηε
λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ έηζη φπσο θαηαζθεπάζηεθε.
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1 ΡΚΖΚΑ Α: ΓΔΛΗΘΑ
1.1 Ρίηινο ηνπ έξγνπ
ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ.426 ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΧΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤ

1.2

Πηνηρεία Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ

Γήκνο Μεγαξέσλ
Οδφο
Σαρ.Κσδ.
Σει.
Telefax
E-mail

:
:
:
:
:

..............
..........
...........
..............
...................

1.3 Πηνηρεία πόρξενπ γηα ηελ Δθπόλεζε ηνπ Π.Α..
ΣΙΣΛΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Οδφο θαη αξηζκφο έδξαο: .............................................................
Σ.Κ.: ...................
Πφιε: ..................................
Σει. .....................................
Fax: .....................................

1.4 Πύληνκε Ξεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ
Με ηελ παξνύζα εξγνιαβία πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ λένπ βξεθνλεπηαθνύ ζηαζκνύ ζην Κ.Φ.
426 ζηελ πεξηνρή Αγίνπ Ισάλλε Γαιηιαίνπ ζηα Μέγαξα Αηηηθήο, κε βάζε ηελ αληίζηνηρε
εγθεθξηκέλε νξηζηηθή κειέηε ηεο νπνίαο ζρέδηα θαη ηεύρε απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ
ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ ηεο εξγνιαβίαο.
Μνξθνινγηθά ην ζπγθξόηεκα πεξηιακβάλεη:
Υπόγεην: Σην ππόγεην βξίζθνληαη ην πιπληήξην – ζηεγλσηήξην, νη ρώξνη ζηάζκεπζεο ησλ
απηνθηλήησλ θαζώο θαη νη ινηπνί βνεζεηηθνί ρώξνη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ. Η πξόζβαζε
ζην ππόγεην πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ ξάκπα θαζόδνπ ζηελ βόξεηα πιεπξά ηνπ βξεθνλεπηαθνύ
ζηαζκνύ ελώ ε επηθνηλσλία κε ην ηζόγεην επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ εζσηεξηθνύ θιηκαθνζηαζίνπ.
Ιζόγεην: Τν ηζόγεην ρσξίδεηαη ζε δπν ηνκείο (ηνκέαο Α θαη Β) θαη ζε απηό ην επίπεδν
πξαγκαηνπνηνύληαη νη θύξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζηαζκνύ γηα ηελ αλάπαπζε, απαζρόιεζε θαη
ςπραγσγία ησλ λεπίσλ. Επηπιένλ ησλ αλσηέξσ, ππάξρνπλ αίζνπζεο ππνδνρήο (πνιιαπιώλ
ρξήζεσλ), θνπδίλα – ηξαπεδαξία, wc, γξαθεία δηνίθεζεο θηι.
Όξνθνο: Ο όξνθνο πεξηιακβάλεη ρώξνπο ύπλνπ βξεθώλ, wc, ρώξνπο πξνζσπηθνύ, παξαζθεπήο
γάιαθηνο θηι.
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Η ζηέγε ηνπ θηηξίνπ εηλαη μύιηλε κε θεξακνζθεπή θαη πεξηιαβάλεη ζε κεγάιν βαζκό θαη δώκα κε
βαηό. Σηνλ πεξηβάιινληα ρώξν πξνβιέπνληαη ρώξνη ςπραγσγίαο λεπίσλ θαη θύηεπζε κε
ζεκαληηθό αξηζκό δέληξσλ θαζώο θαη θαηαζθεπή ζεπηηθνύ βόζξνπ.
Με απηέο ηηο επηινγέο επηηπγράλεηαη:
 Απιή ιεηηνπξγηθή δηάηαμε όζνλ αθνξά ηνπο ρώξνπο ηνπ βξεθνλεπηαθνύ ζηαζκνύ
 Λεηηνπξγηθή απηνλνκία ησλ επηκέξνπο ρώξσλ
 Εύθνιε κεηάβαζε κεηαμύ ησλ ρώξσλ ηνπ ζηαζκνύ
 Αμηνπνίεζε ελόο ζεκαληηθνύ ηκήκαηνο ηνπ νηθνπέδνπ γηα ρώξν πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο
 Οκαιή νγθνπιαζηηθή έληαμε ησλ θηηξίσλ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ
 Μηθξή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε
Τν ζπγθξόηεκα έρεη ζπλνιηθή θάιπςε Ε = 438 m² κε Εηζνγείνπ = 438 m², Ενξνθνπ = 154 m²,
Εεκηππαηζξίσλ = 14 m²
Η βαζηθή επηδίσμε γηα ηελ κνξθνινγία ησλ ρώξσλ ηνπ βξεθνλεπηαθνύ ζηαζκνύ είλαη ε επηινγή
ησλ πιηθώλ έηζη ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα θηηξηαθό ζπγθξόηεκα κε εληαίεο δνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο
κνλάδεο.
Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ γεληθέο εθζθαθέο ζην νηθόπεδν επηθάλεηαο πεξίπνπ 1000 η.κ. γηα ηελ
ζεκειίσζε ηνπ θηηξίνπ ζε ζηάζκε -4.10. Τν έδαθνο ζα ζεσξεζεί γαηώδεο – εκηβξαρώδεο ζε
πνζνζηό 70% θαη βξαρώδεο θαηά 30%.
Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζεκειίσλ ηνπ ππνγείνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ εθζθαθέο κε κεραληθά κέζα.
Θα αθνινπζήζνπλ, ε ππόβαζε ηεο ζεκειίσζεο κε κπεηόλ θαζαξηόηεηαο θαηεγνξίαο C12/16,
επηρώζεηο θαη θαιή ζπκπύθλσζε κε ηα πξντόληα ησλ εθζθαθώλ θαη ησλ εθβξαρηζκώλ,
εμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ, ηνπνζέηεζε γαησπθαζκάησλ θαη ηειηθή
επίζηξσζε κε ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20.
Ο θέξσλ νξγαληζκόο ηνπ θηηξίνπ ζα θαηαζθεπαζηεί από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα
C20/25 θαη κε ραιύβδηλν νπιηζκό θαηεγνξίαο Β500c.

θαηεγνξίαο

Οη εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο ζα είλαη δηπινί δξνκηθνί ηνίρνη νπηνπιηλζνδνκήο κε δηαθέλνπο
ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 6x9x19 cm. Εζσηεξηθά θαη αλάκεζα ζηνπο νπηόπιηλζνπο ζα
ηνπνζεηεζεί ζεξκνκνλσηηθό πιηθό αθξώδνπο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο πάρνπο 6εθ. Εζσηεξηθά
νη ηνίρνη ζα είλαη απινί δξνκηθνί.
Οη ηνίρνη ζα εληζρπζνύλ κε ηελ θαηαζθεπή δηαδσκάησλ (ζελάδ) από ειαθξά νπιηζκέλν
ζθπξόδεκα, 2 ζελάδ ζε γξακκηθά δξνκηθό ηνίρν – 4 ζε δηπιό δξνκηθό. Σηηο ελώζεηο ηεο ηνηρνπνηίαο
κε ηνλ θέξνληα νξγαληζκό ζθπξνδέκαηνο ζα ηνπνζεηεζεί εληζρπηηθό ζπλζεηηθό πιέγκα.
Τα επηρξίζκαηα ζα γίλνπλ από ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450kg ηζηκέληνπ, 3 ζηξώζεσλ, ηξηπηά ηξηβηδηζηά.
Εμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ ηνπνζεηνύληαη ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο αθξώδνπο εμειαζκέλεο
πνιπζηεξίλεο θαηά DIN EN13 163 ππθλόηεηαο 15-17kg/m2 κε ζπξξηθλνύκελεο, πάρνπο 5cm, ζε
επίπεδε θαζαξή επηθάλεηα. Οη πιάθεο ηνπνζεηνύληαη ζηαπξσηά θαη επηθνιιώληαη ζηα δνκηθά
ζηνηρεία, ε ζπγθόιιεζε γίλεηαη κε νξγαληθό, αθξπιηθήο βάζεο ζπγθνιιεηηθό πιηθό, θαηάιιειν γηα
αλόξγαλα ή νξγαληθά ειαζηηθά ππνζηξώκαηα. Σε θάζε ζεκείν ηνπ θηηξίνπ όπνπ ζηακαηά ε
ζεξκνκόλσζε ζε άιιν δνκηθό ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο, ρξεζηκνπνηείηαη απηνδεκηνπξγνύκελε
ζηεγαλσηηθή ηαηλία.
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Οη εζσηεξηθέο πόξηεο ζα είλαη μύιηλεο πξεζζαξηζηέο, κε θάζζα δξνκηθή, πιάηνπο έσο 13 cm.
Εμσηεξηθά ζα ηνπνζεηεζνύλ θνπθώκαηα αινπκηλίνπ, κε δηπινύο ζεξκνκνλσηηθνύο –
ερνκνλσηηθνύο – αλαθιαζηηθνύο παινπίλαθεο ζπλνιηθνύ πάρνπο 22mm (θξύζηαιιν 5mm – θελό
12mm – θξύζηαιιν 5mm).
Οη ρξσκαηηζκνί ησλ επηρξηζκέλσλ επηθαλεηώλ ζα εθαξκνζηνύλ κε ρξήζε πιαζηηθώλ, αθξπιηθώλ
ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά.
Η ζηέγε ζα είλαη κνλόξηρηε, μύιηλε, κε εκθαλήο εζσηεξηθά ελώ εμσηεξηθά ηνπνζεηνύληαη
θεξακίδηα. Η μύιηλε ζηεγε ζα βξίζθεηαη επί πιάθαο ζθπξνδέκαηνο.
Τκήκα ηνπ θηηξίνπ δελ δηαζέηεη ζηέγε αιιά δώκα. Σην δώκα ζα γίλεη ζηεγάλσζε θαη ζεξκνκόλσζε
ζύκθσλα κε ηε κειέηε, ελώ πξνβιέπεηαη θαη θύηεπζε. Τν πάρνο ηεο κόλσζεο ηνπ δώκαηνο ζα
είλαη κεηαβιεηό κε ειάρηζην πάρνο ζηελ ζέζε πδξνξξνήο. Τα αθξηβή πάρε ησλ ζεξκνκνλσηηθώλ
πιηθώλ ζα θαζνξηζηνύλ από ηελ κειέηε ζεξκνκόλσζεο.

Η δηακόξθσζε πνπ απεηθνλίδεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο πξνζαξκόδεηαη θαηά ην δπλαηό ζηελ
κνξθνινγία ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ. Θα αθνινπζήζεη γεληθή κόξθσζε ηεο επηθάλεηαο γηα ηελ
θύηεπζε θπηώλ θαη εγθαηάζηαζε ριννηάπεηα κε ζπνξά. Σηα ζρέδηα νξίδνληαη πεξηνρέο ζηηο
νπνίεο πξνβιέπεηαη ε ρσξνζέηεζε ρώξσλ ςπραγσγίαο ησλ λεπίσλ όπνπ πξνβιέπεηαη ε
ηνπνζέηεζε αληηνιηζζεηηθώλ πιαθώλ αζθαιείαο.
Η πεξίθξαμε ηνπ νηθνπέδνπ ζα θαηαζθεπαζηεί σο ζπλδπαζκόο βάζεο ηνηρείνπ νπιηζκέλνπ
ζθπξνδέκαηνο ζε κνξθή αλάπνδνπ Τ θαηεγνξίαο C16/20 θαη ζαλίδσλ μπιείαο.

1.5 Ξεξηγξαθή θάζεσλ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ
Οη θάζεηο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ ζπλνςίδνληαη ζηηο εμήο:
1. Οξγάλσζε εξγνηαμίνπ
2. Υσκαηνπξγηθά
3. Κηηξηαθά
4. Πεξηβάιινληαο ρψξνο
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2 ΡΚΖΚΑ Β: ΘΗΛΓΛΝΗ ΞΝ ΔΛΓΔΣΔΡΑΗ ΛΑ ΔΚΦΑΛΗΠΡΝΛ ΘΑΡΑ
ΡΖΛ ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΝ ΈΟΓΝ
Διήθζεζαλ ππφςε νη γεληθέο αξρέο πξφιεςεο εξγαζηαθψλ θηλδχλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ
Π.Γ 17/96 πξνζαξκνζκέλεο ζηα ηερληθά έξγα θαη εηδηθφηεξα:


Δμάιεηςε θηλδχλσλ.



Αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ζηελ πεγή ηνπο.



Δθηίκεζε θηλδχλσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ θαη κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ
πξφιεςή ηνπο.



Πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ εξγαζίαο θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, φπνπ απηφο
ζεσξείηαη απαξαίηεηνο ιφγσ πςειήο επηθηλδπλφηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο,
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ έξγνπ.



Αληηθαηάζηαζε επηθίλδπλσλ πιηθψλ κε άιια, ιηγφηεξν επηθίλδπλα.



Πξνηεξαηφηεηα ζηα κέηξα νκαδηθήο πξνζηαζίαο ζε ζρέζε κε ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο.



Πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν.



Αξρηηεθηνληθέο, ηερληθέο ή/θαη νξγαλσηηθέο ελαιιαθηηθέο γηα ηελ επίηεπμε πξνγξακκαηηζκνχ
ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ θαη ζηαδίσλ εξγαζίαο πνπ γίλνληαη ηαπηφρξνλα ή δηαδνρηθά.

πκπιεξψλνληαη νη επηζπλαπηφκελνη πίλαθεο, πνπ ζπληίζεληαη απφ πξνθαηαγεγξακκέλεο «πεγέο
θηλδχλσλ».
Η επηζήκαλζε γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ησλ αξηζκψλ 1 έσο 3 φπνπ αληίζηνηρα εληνπίδεηαη πηζαλή πεγή
θηλδχλνπ. Η ρξήζε ησλ αξηζκψλ είλαη ππνθεηκεληθή, απνδίδεη δε ηελ αληίιεςε ηνπ ζπληάθηε γηα ηελ

έληαζε ησλ θηλδχλσλ.

 Ο αξηζκφο 3 ραξαθηεξίδεη πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη:
είηε (i) : ε πεγή θηλδχλνπ είλαη ζπλερψο παξνχζα θαη είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζπκβεί αηχρεκα,
είηε (ii) : νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνχλ απμεκέλε πηζαλφηεηα επηθίλδπλσλ
θαηαζηάζεσλ,
είηε (iii) : ν θίλδπλνο είλαη πνιχ ζνβαξφο, έζησ θαη αλ ε πηζαλφηεηα λα επηζπκβεί είλαη πεξηνξηζκέλε.

 Ο αξηζκφο 1 ραξαθηεξίδεη πεξηπηψζεηο φπνπ :
είηε (i) : ε πεγή θηλδχλνπ εκθαλίδεηαη ζπαληφηαηα,
είηε (ii) : δελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αχμεζεο ησλ θηλδχλσλ,
είηε (iii): ν θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξφο.

 Ο αξηζκφο 2 ραξαθηεξίδεη ηηο ζεσξνχκελεο σο «ελδηάκεζεο» ησλ 1 θαη 3.
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη θάζεηο εξγαζίαο.
ΦΑΠΖ ΔΟΓΝ

ΘΥΓΗΘΝΠ

ΟΡΓΑΝΧΗ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ

Φ1

ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ

Φ2

ΚΣΙΡΙΑΚΑ

Φ3

ΠΔΡΙΒΑΛΛΧΝ ΥΧΡΟ

Φ4
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ελ: 10/38

Θίλδπλνη
01000 Αζηνρίεο εδάθνπο
01100. Φπζηθά πξαλή

01200. Σερλεηά πξαλή &
Δθζθαθέο

01300. Τπφγεηεο εθζθαθέο

01400.Καζηδήζεηο

Ξεγέο θηλδύλσλ

Φ1

Φ2

Φ3

1101

Καηνιίζζεζε.Απνπζία/ αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο

3

3

1102

Απνθνιιήζεηο. Απνπζία/ αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο

1

1

1103

ηαηηθή επηθφξηηζε.Δγθαηαζηάζεηο /εμνπιηζκφο

1

1

1104

Γπλακηθή επηθφξηηζε.Φπζηθή αηηία

1105

Γπλακηθή επηθφξηηζε.Αλαηηλάμεηο

1106

Γπλακηθή επηθφξηηζε.Κηλεηφο εμνπιηζκφο

1201

Καηάξξεπζε. Απνπζία/αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο

3

3

1202

Απνθνιιήζεηο. Απνπζία/ αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο

1

1

1203

ηαηηθή επηθφξηηζε. Τπεξχςσζε

1204

ηαηηθή επηθφξηηζε. Δγθαηαζηάζεηο/εμνπιηζκφο

1

1

1205

Γπλακηθή επηθφξηηζε.Φπζηθή αηηία

1206

Γπλακηθή επηθφξηηζε.Αλαηηλάμεηο

1207

Γπλακηθή επηθφξηηζε.Κηλεηφο εμνπιηζκφο

1301

Καηαπηψζεηο νξνθήο/παξεηψλ. Αλππνζηήισηα ηκήκαηα

2

2

1302

Καηαπηψζεηο νξνθήο /παξεηψλ. Αλεπαξθήο ππνζηχι

1303

Καηαπηψζεηο νξνθήο /παξεηψλ. Καζπζηεξ.Τπνζηχι.

1304

Καηάξξεπζε κεηψπνπ πξνζβνιήο

1401

Αλππνζηήξηθηεο παξαθείκελεο εθζθαθέο

1402

Πξνυπάξρνπζα ππφγεηα θαηαζθεπή

1403

Γηάλνημε ππνγείνπ έξγνπ

1404

Δξππζκφο

1405

Γεσινγηθέο / γεσρεκηθέο κεηαβνιέο

1406

Μεηαβνιέο πδξνθφξνπ νξίδνληα

1407

Τπνζθαθή / απφπιπζε

1408

ηαηηθή επηθφξηηζε

1409

Γπλακηθή θαηαπφλεζε - θπζηθή αηηία

1410

Γπλακηθή θαηαπφλεζε - αλζξσπνγελήο αηηία
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ελ: 11/38
Θίλδπλνη
01500. Άιιε πεγή

Ξεγέο θηλδύλσλ

Φ1

Φ2

Φ3

02000 Θίλδπλνη από εξγνηαμηαθό εμνπιηζκό
02100. Κίλεζε νρεκάησλ θαη

2101

πγθξνχζεηο νρήκαηνο - νρήκαηνο

1

1

κεραλεκάησλ

2102

πγθξνχζεηο νρήκαηνο - πξνζψπσλ

1

1

2103

πγθξνχζεηο νρήκαηνο - ζηαζεξνχ εκπνδίνπ

1

1

2104

πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο - νρήκαηνο

2105

πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο – ζηαζεξνχ εκπνδίνπ

2106

Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Βιάβεο ζπζηεκάησλ

2107

Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Διιηπήο αθηλεηνπνίεζε

2108

Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο.Αλεπαξθήο πξνζηαζία

1

1

2109

Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. Δθηξνρηαζκφο

02200. Αλαηξνπή νρεκάησλ

2201

Αζηαζήο έδξαζε

θαη κεραλεκάησλ

2202

Τπνρψξεζε εδάθνπο / δαπέδνπ

2203

Έθθεληξε θφξησζε

2204

Δξγαζία ζε πξαλέο

2205

Τπεξθφξησζε

2206

Μεγάιεο ηαρχηεηεο

2301

ηελφηεηα ρψξνπ

2302

Βιάβε ζπζηεκάησλ θίλεζεο

2303

Αλεπαξθήο θάιπςε θηλνπκέλσλ ηκεκάησλ - πηψζεηο

2304

Αλεπαξθήο θάιπςε θηλ.ηκεκάησλ – παγηδεχζεηο κειψλ

2305

Σειερεηξηδφκελα κεραλήκαηα & ηκήκαηα ηνπο

2401

Αεξνζπκπηεζηήο

2402

Αιπζνπξίνλα

2403

Πηζηνιέην Α/

2404

Γίζθνη - Σξνρνί

3101

Καηεδαθίζεηο

02300.

Μεραλήκαηα

κε

θηλεηά κέξε

02400. Δξγαιεία ρεηξφο

02500. Άιιε πεγή
03000. Ξηώζεηο από ύςνο
03100. Οηθνδνκέο θηίζκαηα
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ελ: 12/38
Θίλδπλνη

Ξεγέο θηλδύλσλ

Φ1

Φ2

Φ3

3102

Κελά ηνίρσλ

3103

Κιίκαθα

3104

Δξγαζία ζε ζηέγεο

03200. Γάπεδα εξγαζίαο –

3201

Κελά δαπέδσλ

πξνζπειάζεηο

3202

Πέξαηα δαπέδσλ

3203

Δπηθιηλή δάπεδα

3204

Οιηζζεξά δάπεδα

3205

Αλψκαια δάπεδα

3206

Αζηνρία πιηθνχ δαπέδνπ

3207

Τπεξπςσκέλεο δίνδνη θαη πεδνγέθπξεο

3208

Κηλεηέο ζθάιεο θαη αλεκφζθαιεο

3209

Αλαξηεκέλα δάπεδα. Αζηνρία αλάξηεζεο

3210

Κηλεηά δάπεδα. Αζηνρία κεραληζκνχ

3211

Κηλεηά δάπεδα. Πξφζθξνπζε

3301

Κελά ηθξησµάησλ

3302

Αλαηξνπή. Αζηνρία ζπλαξκνιφγεζεο

3303

Αλαηξνπή. Αζηνρία έδξαζεο

3304

Καηάξξεπζε. Αζηνρία πιηθνχ ηθξηψµαηνο

3305

Καηάξξεπζε. Αλεµνπίεζε

3401

Καηάπησζε – απνπζία ππνζηήξημεο

1

1

3402

Καηάπησζε – απνπζία πξνζηαζίαο

1

1

03300. Ιθξηψµαηα

03400.Σάθξνη/θξέαηα
03500. Άιιε πεγή

04000 Δθξήμεηο, Δθηνμεπκέλα πιηθά - ζξαύζκαηα
04100. Δθξεθηηθά /

4101

Αλαηηλάμεηο βξάρσλ

Αλαηηλάμεηο

4102

Αλαηηλάμεηο θαηαζθεπψλ

4103

Αηειήο αλαηίλαμε ππνλφµσλ

4104

Απνζήθεο εθξεθηηθψλ

4105

Υψξνη απνζήθεπζεο ππξνκαρηθψλ

4106

∆ηαθπγή - έθιπζε εθξεθηηθψλ αεξίσλ & µηγµάησλ
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ελ: 13/38
Θίλδπλνη
04200. ∆νρεία θαη δίθηπα ππφ

4201

Φηάιεο αζεηηιίλεο / νμπγφλνπ

πίεζε

4202

Τγξαέξην

4203

Τγξφ άδσην

4204

Αέξην πφιεο

4205

Πεπηεζµέλνο αέξαο

4206

Τπνζαιάζζηνο αγσγφο δηάζεζεο ιπµάησλ

4207

∆ίθηπα χδξεπζεο

4208

Διαηνδνρεία / πδξαπιηθά ζπζηήµαηα

04300. Αζηνρία πιηθψλ ππφ

4301

Βξαρψδε πιηθά ζε ζιίςε

έληαζε

4302

Πξνεληάζεηο νπιηζµνχ / αγθπξίσλ

4303

Καηεδάθηζε πξνεληεηαµέλσλ ζηνηρείσλ

4304

πξµαηφζρνηλα

4305

Δμνιθεχζεηο

4306

Λαμεχζεηο / ηεµαρηζµφο ιίζσλ

4401

Δθηνμεπφµελν ζθπξφδεµα

4402

Αµµνβνιέο

4403

Σξνρίζεηο/ ιεηάλζεηο

04400. Δθηνμεπφµελα πιηθά

Ξεγέο θηλδύλσλ

04500. Άιιε πεγή
05000. Ξηώζεηο µεηαηνπίζεηο πιηθώλ & αληηθεηµέλσλ
05100. Κηίζµαηα - θέξσλ

5101

Αζηνρία. Γήξαλζε

νξγαληζµφο

5102

Αζηνρία. ηαηηθή επηθφξηηζε

5103

Αζηνρία. Φπζηθή δπλαµηθή θαηαπφλεζε

5104

Αζηνρία. Αλζξσπνγελήο δπλαµηθή θαηαπφλεζε

5105

Καηεδάθηζε

5106

Καηεδάθηζε παξαθείκελσλ

5201

Γήξαλζε πιεξσηηθψλ ζηνηρείσλ

5202

∆ηαζηνιή - ζπζηνιή πιηθψλ

5203

Απνμήισζε δνµηθψλ ζηνηρείσλ

5204

Αλαξηεµέλα ζηνηρεία & εμαξηήµαηα

05200. Οηθνδνµηθά ζηνηρεία

Σχέδιο Αζφάλειας και Υγείας

Φ1

Φ2

Φ3

1

1

Φ4
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ελ: 14/38
Θίλδπλνη

Ξεγέο θηλδύλσλ
5205

Φπζηθή δπλαµηθή θαηαπφλεζε

5206

Αλζξσπνγελήο δπλαµηθή θαηαπφλεζε

5207

Καηεδάθηζε

5208

Αξµνιφγεζε / απαξµνιφγεζε πξνθαηαζθ. ζηνηρείσλ

05300. Μεηαθεξφµελα πιηθά

5301

Μεηαθνξηθφ µεράλεµα. Αθαηαιιειφηεηα/ αλεπάξθεηα

- Δθθνξηψζεηο

5302

Μεηαθνξηθφ µεράλεµα. Βιάβε

5303

Μεηαθνξηθφ µεράλεµα. Τπεξθφξησζε

5304

Απφθιηζε µεραλήµαηνο. Αλεπαξθήο έδξαζε

5305

Αηειήο/έθθεληξε θφξησζε

5306

Αζηνρία ζπζθεπαζίαο θνξηίνπ

5307

Πξφζθξνπζε θνξηίνπ

5308

∆ηαθίλεζε αληηθεηµέλσλ µεγάινπ µήθνπο

5309

Υεηξσλαθηηθή µεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ

5310

Απφιπζε ρχδελ πιηθψλ. Τπεξθφξησζε

5311

Δξγαζία θάησ απφ ζηιφ

5401

Τπεξζηνίβαζε

5402

Αλεπάξθεηα πιεπξηθνχ πεξηνξηζµνχ ζσξνχ

5403

Αλνξζνινγηθή απφιεςε

6101

Έθιπζε / δηαθπγή εχθιεθησλ αεξίσλ

6102

∆εμαµελέο / αληιίεο θαπζίµσλ

6103

Μνλσηηθά, δηαιχηεο, ΡCV θιπ. εχθιεθη

6104

Αζθαιηνζηξψζεηο / ρξήζε πίζζαο

6105

Απηαλάθιεμε – εδαθηθά πιηθά

6106

Απηαλάθιεμε - απνξξίµµαηα.

6107

Δπέθηαζε εμσγελνχο εζηίαο. Αλεπαξθήο πξνζηαζία

6201

Δλαέξηνη αγσγνί ππφ ηάζε

6202

Τπφγεηνη αγσγνί ππφ ηάζε

05400. ηνηβαζµέλα πιηθά

Φ1

Φ2

Φ3

1

1

1

1

1

1

1

06000.Ππξθατέο
06100. Δχθιεθηα πιηθά

05300. Μεηαθεξφµελα πιηθά
- Δθθνξηψζεηο
06200. πηλζήξεο &
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Θίλδπλνη
βξαρπθιψκαηα

Ξεγέο θηλδύλσλ
6203

Δληνηρηζµέλνη αγσγνί ππφ ηάζε

6204

Δξγαιεία πνπ παξάγνπλ εμσηεξηθφ ζπηλζήξα

6301

Υξήζε θιφγαο - νμπγνλνθνιιήζεηο

6302

Υξήζε θιφγαο - θαζζηηεξνθνιιήζεηο

6303

Υξήζε θιφγαο - ρπηεχζεηο

6304

πγθνιιήζεηο

6305

Ππξαθηψζεηο πιηθψλ

07100. ∆ίθηπα -

7101

Πξνυπάξρνληα ελαέξηα δίθηπα

εγθαηαζηάζεηο

7102

Πξνυπάξρνληα ππφγεηα δίθηπα

7103

Πξνυπάξρνληα εληνηρηζµέλα δίθηπα

7104

Πξνυπάξρνληα επίηνηρα δίθηπα

7105

∆ίθηπν ειεθηξνδφηεζεο έξγνπ

7106

Αλεπαξθήο αληηθεξαπληθή πξνζηαζία

7201

Ηιεθηξνθίλεηα µεραλήµαηα

7202

Ηιεθηξνθίλεηα εξγαιεία

8101

Τπνβξχρηεο εξγαζίεο

8102

Δξγαζίεο ελ πισ - πηψζε

8103

Βχζηζε / αλαηξνπή πισηνχ µέζνπ

8104

Παξφρζηεο / παξάιηεο εξγαζίεο. Πηψζε

8105

Παξφρζηεο / παξάιηεο εξγαζίεο. Αλαηξνπή µεραλήµαηνο

8106

Τπαίζξηεο ιεθάλεο /∆εμαµελέο. Πηψζε

8107

Τπαίζξηεο ιεθάλεο /∆εμαµελέο. Αλαηξνπή µεραλήµαηνο

8108

Πιεµµχξα / Καηάθιπζε έξγνπ

8201

Βάιηνη, ηιείο, θηλνχµελεο άµµνη

06300. Τςειέο ζεξµνθξαζίεο

Φ1

Φ2

Φ3

1

1

06400. Άιιε πεγή
07000. Ζιεθηξνπιεμία

07200.

Δξγαιεία-

µεραλεµαηα
07300. Άιιε πεγή
08000.Ξληγµόο / Αζθπμία
08100. Νεξφ

08200.

Αζθπθηηθφ

Σχέδιο Αζφάλειας και Υγείας
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ελ: 16/38
Θίλδπλνη
πεξηβάιινλ

Ξεγέο θηλδύλσλ
8202

Τπφλνµνη, βφζξνη, βηνινγηθνί θαζαξηζµνί

8203

Βχζηζε ζε ζθπξφδεµα, αζβέζηε , θιπ.
Δξγαζία ζε θιεηζηφ ρψξν - αλεπάξθεηα νμπγφλνπ

8203

Φ1

Φ2

Φ3

1

1

Φ4

08300. Άιιε πεγή
09000 Δγθαύµαηα
09100. Τςειέο ζεξµνθξαζίεο

09200. Καπζηηθά πιηθά

9101

πγθνιιήζεηο / ζπληήμεηο

9102

Τπέξζεξµα ξεπζηά

9103

Ππξαθησµέλα ζηεξεά

9104

Σήγµαηα µεηάιισλ

9105

Άζθαιηνο / πίζζα

9106

Καπζηήξεο

9107

Τπεξζεξµαηλφµελα ηµήµαηα µεραλψλ

9201

Αζβέζηεο

9202

Ομέα

9203

Αιθαιηθά

1
1

09300. Άιιε πεγή
10000. Έθζεζε ζε βιαπηηθνύο παξάγνληεο
10100. Φπζηθνί παξάγνληεο

10101

Αθηηλνβνιίεο

10102

Θφξπβνο/ δνλήζεηο

1

1

10103

θφλε

1

1

10104

Τπαίζξηα εξγαζία. Παγεηφο

10105

Τπαίζξηα εξγαζία. Καχζσλαο

1

1

10106

Υαµειή ζεξµνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο

10107

Τςειή ζεξµνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο

10108

Τγξαζία ρψξνπ εξγαζίαο

10109

Τπεξπίεζε / ππνπίεζε

Σχέδιο Αζφάλειας και Υγείας
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ελ: 17/38

3 ΡΚΖΚΑ Γ: ΚΔΡΟΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΙΖΤΖ ΘΑΗ ΑΞΝΡΟΝΞΖ ΡΩΛ ΘΗΛ∆ΛΩΛ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΑ ΓΗΑ ΡΖΛ
ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΓΔΗΑ ΡΩΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ
Γηα θάζε “πεγή θηλδχλσλ” πνπ έρεη επηζεκαλζεί ζηνπο πίλαθεο ηνπ Σκήκαηνο Β (ζηήιε 1), θαηαγξάθνληαη νη θάζεηο/ππνθάζεηο φπνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα
εκθάληζεο (ζηήιε 2), αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπνπλ ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο (ζηήιε 3), θαη
ζπκπιεξψλνληαη ηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε αλαγθαία πξφζζεηα ή εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ή απαηηήζεηο
ηνπ έξγνπ (ζηήιε 4).
(1)

(2)

ΞΖΓΔΠ ΘΗΛ∆ΛΩΛ

ΦΑΠΔΗΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ

01101

Φ2, Φ3

01102

Φ2, Φ3

01103

Φ2, Φ3

01201

Φ2, Φ3

01202

Φ2, Φ3

01204

Φ2, Φ3

(3)
ΞΟΝΒΙΔΞΝΚΔΛΑ ΑΞΝ ΡΖ
ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ (*)

(4)
ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ - ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΑ Ή ΔΗ∆ΗΘΑ ΚΔΡΟΑ
ΓΗΑ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΝ ΔΛΔΣΝΛ ΔΗ∆ΗΘΝΠ ΘΗΛ∆ΛΝΠ
(**)

Ν. 15 68/'85, ΣΡ. Ν. 176/'88, Ν.
168/'87, Ν. 2224/94, Π∆ 17/'96
Ν. 15 68/'85, ΣΡ. Ν. 176/'88, Ν.
168/'87, Ν. 2224/94, Π∆ 17/'96
Ν. 15 68/'85, ΣΡ. Ν. 176/'88, Ν.
168/'87, Ν. 2224/94, Π∆ 17/'96
Π∆ 1073/81: Σµήµα Ι

Π∆ 1073/81: άξζξα 7, 10 θαη Π.∆.

Ν' απαγνξεπζεί ε ρσξίο ιφγν παξαµνλή πξνζσπηθνχ θνληά

305/96, Παξάξηεµα IV, Β II, παξ.10

ζηα πξαλή ησλ εθζθαθψλ

Π∆ 1073/81: άξζξν 8, Π.∆. 305/96,
02100(01-03)

Φ2, Φ3

Σµήµα ΙΙ, Π.∆. 778/80: άξζξα 12,

Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ µέηξα θπθινθνξηαθνχ ειέγρνπ

14, 15, Π.∆. 89/99, Π.∆. 395/94
02301

Φ2, Φ3, Φ4

Π∆ 395/94, Π.∆. 89/99, Π.∆.

Θα πξέπεη λα ζπληεξνχληαη θαη λα ειέγρνληαη φια ηα

1073/81: άξζξα 67,76

µεραλήµαηα θαη λα ιαµβάλνληαη µέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο
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ελ: 18/38

(1)

(2)

ΞΖΓΔΠ ΘΗΛ∆ΛΩΛ

ΦΑΠΔΗΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ

(3)
ΞΟΝΒΙΔΞΝΚΔΛΑ ΑΞΝ ΡΖ
ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ (*)

(4)
ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ - ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΑ Ή ΔΗ∆ΗΘΑ ΚΔΡΟΑ
ΓΗΑ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΝ ΔΛΔΣΝΛ ΔΗ∆ΗΘΝΠ ΘΗΛ∆ΛΝΠ
(**)
έθζεζεο ησλ εξγαδνµέλσλ ζε θηλδχλνπο απφ βιάβεο
µεραλεµάησλ.

02401

Φ3

02404

Φ2, Φ3

03401

Φ2, Φ3

03402

Φ2, Φ3

04207

Φ2, Φ3

05302

Φ2, Φ3

05304

Φ2

07102

Φ2, Φ3

07202

Φ2, Φ3

09101

Φ2

Π Π∆ 395/94, Π.∆. 89/99
Π Π∆ 395/94, Π.∆. 89/99, Π.∆.
1073/81: άξζξα 67,76
Π∆ 1073/81: άξζξα 9, 11, 12, 40

Όιεο νη ηάθξνη θαη ηα επηθίλδπλα ράζµαηα πξέπεη λα

,Π.∆. 778/80: αξζ. 20

εμαζθαιίδνληαη απφ πηψζεηο πεξηµεηξηθά.

Π∆ 1073/81: άξζξα 9, 11, 12, 40

Όιεο νη ηάθξνη θαη ηα επηθίλδπλα ράζµαηα πξέπεη λα

,Π.∆. 778/80: αξζ. 20

εμαζθαιίδνληαη απφ πηψζεηο πεξηµεηξηθά.

ΠΓ 85/91, ΠΓ42/03 & Α.Π.
7755/160/΄88
Π.Γ. 305/96 θαη ΠΓ 1073/81
ΠΓ 395/94, Π.Γ. 89/99, Π.Γ.
1073/81: άξζξα 67,76
Π.Γ. 305/96, άξζξν 3 θαη ΠΓ
1073/81: άξζξν 78

Πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα αζθαιείαο φπσο: θαηαβίβαζε
ηζηνχ, θαηαζθεπή εηδηθψλ μχιηλσλ πιαηζίσλ – πεξηζσξίσλ
αζθαιείαο ζε ζεκεία ζπλήζσλ δηειεχζεσλ.

Π.Γ. 305/96
ΠΓ 1073/81: άξζξα 96, 104

Πξέπεη λα δηαηίζεληαη θαηάιιεια κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ επαθήο κε θαπηή

09105

Φ3, Φ4

ΠΓ 1073/81: άξζξα 96, 104

άζθαιην, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε άζθαιηνο πνπ
πξνδηαγξάθεηαη ζηηο ΟΜΔΟ θαη ν Αλάδνρνο λα παξάζρεη ηελ
θαηάιιειε εθπαίδεπζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ.
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ελ: 19/38
(*) Αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ πεξηέρνπλ ηα απαηηνχκελα θάζε θνξά κέηξα (π.ρ. άξζξν 38 παξ.3 ηνπ Π.Γ. 1073/81)
(**) Πεξηγξάθνληαη κέηξα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά δελ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ή
ε πξφβιεςε δελ είλαη επαξθήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δπίζεο εδψ πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ θαη ηα εηδηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηηο
εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο (βι. άξζξν 3, παξ.5 ηνπ Π.Γ. 305/96)
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4 ΡΚΖΚΑ Γ: ΞΟΝΠΘΔΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ
4.1 Γίνδνη πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμην θαη πξόζβαζεο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο.
Οη ρψξνη θαη ηα δάπεδα εξγαζίαο, νη νδνί θπθινθνξίαο θαη νη πξνζβάζεηο ζην εξγνηάμην πξέπεη λα έρνπλ
ειάρηζην πιάηνο 60 εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ. Οη νδνί πξνζπέιαζεο πξνο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ρψξνπο
δηακνλήο θαη ρψξνπο εξγαιείσλ πξέπεη λα δηαηάζζνληαη θαη ζπληεξνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε νη
απαζρνινχκελνη λα κπνξνχλ λα κεηαβαίλνπλ θαη λα απνρσξνχλ αζθαιψο.

4.2 Γίνδνη θπθινθνξίαο πεδώλ θαη νρεκάησλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ
Δληφο ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη νη ηζρχνληεο θαλνληζκνί αζθαινχο θπθινθνξίαο, ηφζν γηα
ηελ θίλεζε ησλ πεδψλ φζν θαη γηα ηελ θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη νρεκάησλ. Η δηέιεπζε θαη
παξακνλή αηφκσλ ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ απαγνξεχεηαη, εθηφο απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πξνζσπηθφ.
Γηα ηελ αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο (ΚΟΚ).

4.3 Σώξνη εγθαηάζηαζεο ηνπ βαζηθνύ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ
Σα βαξηά εξγαιεία ζα αζθαιίδνληαη επί ηφπνπ ελψ ηα κηθξφηεξα (εξγαιεία ρεηξφο, κηθξνζπζθεπέο θιπ.)
ζα απνζεθεχνληαη ζε δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο κε επζχλε ησλ εξγαηψλ πνπ ηα
ρξεζηκνπνηνχλ.

4.4 Σώξνη απνζήθεπζεο
Γελ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία απνζεθψλ θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ θ.α. Οη κηθξέο πνζφηεηεο πνπ
απαηηνχληαη ζα παξαδίδνληαη θαζεκεξηλά απφ ηνπηθά πξαηήξηα θαπζίκσλ.

4.5 Σώξνη ζπιινγήο αρξήζησλ θαη επηθίλδπλσλ πιηθώλ
Σα πιηθά απηά ζα νδεγνχληαη άκεζα πξνο ηελ πιεζηέζηεξε ρσκαηεξή κέζσ θνξηεγψλ.

4.6 Σώξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο, πξώησλ βνεζεηώλ
ην εξγνηάμην ζα ππάξρεη πξφρεηξν κηθξφ θαξκαθείν γηα ηελ παξνρή ησλ πξψησλ βνεζεηψλ
ηνπνζεηεκέλν ζε ζέζε εχθνια πξνζηηή θαη ππφ ηελ επίβιεςε εληεηαικέλνπ πξνζσπηθνχ. Σν θαξκαθείν
ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη΄ειάρηζην ηα αθφινπζα είδε:
 θεχαζκα γηα ην θάςηκν
 Δηζπλεχζηκε ακκσλία
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 Απνζηεηξσκέλεο γάδεο θπηία ησλ 5 εθ., 10 εθ. θαη 15 εθ.
 Δπίδεζκνη γάδαο ησλ 0,10*2,50
 Σξηγσληθνί επίδεζκνη
 Λεπθνπιάζη ξνιφ
 Σζηκπίδα
 Ύθαζκα ιεπηφ γηα θαζαξηζκφ (cleaning tissue)
 Αληηζεπηηθφ δηάιπκα (θαηά πξνηίκεζε κεξθνπξνρξσκ)
 Τγξφ ζαπνχλη εληφο πιαζηηθήο ζπκπηεζκέλεο θηάιεο
 Διαζηηθφο επίδεζκνο
 Αληηηζηακηληθή αινηθή
 παζκνιπηηθφ
 Αληηνθηθφο νξφο
 Δλέζηκν θνξηηδνλνχρν ζθεχαζκα ησλ 100mg (αληηζφθ)
 χξηγγεο πιαζηηθέο κίαο ρξήζεσο ησλ 5 cc – ηεκ.3
 χξηγγεο πιαζηηθέο κίαο ρξήζεσο ησλ 10 cc – ηεκ.3
 Γηζθία αληηδηαξξντθά
 Γηζθία αληηφμηλα
Η ηαηξηθή θάιπςε ησλ εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ ζα γίλεηαη ζε πξψηε θάζε ζην Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ θαη
ζηελ ζπλέρεηα ζηα θνληηλφηεξα λνζνθνκεία Αηηηθήο.
Σν έξγν δελ απαηηεί ηθξηψκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ζπλεπψο δελ γίλεηαη επηπιένλ κειέηε γηα απηά.

Σχέδιο Αζφάλειας και Υγείας

ΕΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ.426 ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤ

5 ΡΚΖΚΑ Δ: ΙΖΤΖ ΚΔΡΟΥΛ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝ ΘΗΛΓΛΝ
5.1 Πθπξνδεηήζεηο
ε φια ζρεδφλ ηα ηερληθά έξγα ππάξρνπλ εξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο, είηε απηέο είλαη έλαο ηνίρνο
αληηζηήξημεο είηε ν θέξσλ νξγαληζκφο ελφο θηεξίνπ. Οη εξγαζίεο απηέο, είλαη εθείλεο πνπ απφ ηελ θχζε
ηνπο νξγαλψλνπλ ηελ κνξθή ηνπ εξγνηαμίνπ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα εθείλεο ηηο θηηξηαθέο θαηαζθεπέο,
φπσο γηα παξάδεηγκα, κία θιίκαθα, πνπ δεκηνπξγνχλ πξνζβάζεηο ζηα δηάθνξα επίπεδα εξγαζηψλ.
ηηο εξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ, νη νπνίνη
εξγάδνληαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε εηδηθεπκέλσλ ηερλεηψλ, γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά θξηζηκφηεξε ηελ
αζθάιεηα ζηηο εξγαζίεο απηέο.
Πεκεία πξνζνρήο


Ν μπιόηππνο είλαη κηα πξφρεηξε θαηαζθεπή θαη ε ππεξθόξησζή ηνπ ηνπηθά εγθπκνλεί

θηλδχλνπο θαηάξξεπζεο


Ρα Κέζα Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηηο εξγαζίεο

θαινππψκαηνο νη εξγαδφκελνη, εθηφο ηνπ θξάλνπο, πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια επηιεγκέλα γηα λα
πξνζηαηεχνπλ ηα άλσ θαη θάησ άθξα


Καηά ηελ Φνξηνεθθόξησζε ηνπ νπιηζκνύ γηα ην ζηδέξσκα, πξέπεη λα απαγνξεχεηαη ε

δηέιεπζε νπνηνπδήπνηε θάησ απφ ηα αλπςσκέλα θνξηία


Σα θηλνύκελα κέξε ησλ κεραλώλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θνπή ή θάκςε ηνπ

νπιηζκνχ, πξέπεη λα θέξνπλ ηνπο θαηάιιεινπο πξνθπιαθηήξεο γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ


Καηά ηηο εξγαζίεο ζθπξόδεζεο δελ πξέπεη λα κεηαθηλείηαη θαλείο, θάησ ή θνληά ζηνλ

μπιφηππν.


Σα πηηζηιίζκαηα από λσπό ζθπξόδεκα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη γξήγνξα απφ ηα

ζεκεία δηέιεπζεο ησλ πεδψλ, γηα λα κελ πξνθιεζνχλ αηπρήκαηα.

5.2 Κεραληθόο Δμνπιηζκόο
Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη εθηέιεζεο ησλ ηερληθψλ έξγσλ εγθαηαιείπνληαη θαη ε εθκεράληζε ησλ έξγσλ
πξνρσξεί κε γνξγά βήκαηα, έρνληαο ήδε πξνζεγγίζεη έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηα κεγάια ηδησηηθά
θαη δεκφζηα έξγα.
Οη πκβάζεηο εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα αλαθέξνπλ σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε
ηε δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκχ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ. Ο εμνπιηζκφο πνηθίιεη
αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ, ην κέγεζφο ηνπο θαη ηελ ηδηαίηεξε δπζθνιία ηνπο (ηνπηθέο
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ζπλζήθεο), κε εμαίξεζε ησλ ηππηθφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο απαηηείηαη γηα ηε κεηαθνξά πιηθψλ θαη
πξνζσπηθνχ – ν νπνίνο επίζεο πνηθίιεη.
Οη κεραλέο εθεπξέζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα. Γπζηπρψο, ε θαθή ρξήζε, ν
αθαηάιιεινο ρεηξηζκφο θαη ε πιεκκειήο ζπληήξεζε ζε ζπλδπαζκφ κε εμσγελείο παξάγνλεο σο πξνο ην
κεράλεκα θαη ηνλ ρεηξηζηή, γίλνληαη αηηία αηπρεκάησλ.
Πεκεία πξνζνρήο


Έλα κεράλεκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλνλ γηα ηελ εξγαζία(-εο) πνπ έρεη θαηαζθεπαζζεί



Απαγνξεχεηαη ε ππεξθφξησζε κεραλήκαηνο



Μφλνλ αδεηνχρνη ρεηξηζηέο επηηξέπεηαη λα ρεηξίδνληαη ηα κεραλήκαηα



Η άδεηα ησλ ρεηξηζηψλ πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ



Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ ζε άζθαιην



Η ζπληήξεζε θαη ε ηήξεζε θαξηέιαο (βηβιίνπ) ζπληήξεζεο γηα θάζε κεράλεκα είλαη

ππνρξεσηηθή


Απαγνξεχνληαη νη απηνζρεδηαζκνί ζηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο



Όια ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ππξνζβεζηήξα θαη θαξκαθείν



Όια ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ θαιψο



Ο εμνπιηζκφο ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα αλαγξάθεη ην θνξηίν αλχςσζεο



Πηζηνπνηεηηθφ αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο απαηηείηαη γηα φινπο ηνπο γεξαλνχο



Η ζέζε ηνπ κεραλήκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη επηζθαιήο γηα ην ίδην θαη γηα ηξίηνπο



Όια ηα Μ.Δ. πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη πηλαθίδα «ΜΔ»



Η θαξφηζα ησλ απηνθηλήησλ θνξηεγψλ πξέπεη λα είλαη ζθεπαζκέλε φηαλ κεηαθέξεηαη άκκνο

ή 3Α


Η επηζεψξεζε ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη



Δηδηθά κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ιφγσ ελαέξησλ αγσγψλ ελέξγεηαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ



Πξνζνρή ζηα ππφγεηα δίθηπα θαηά ηελ εθζθαθή ηάθξσλ



Ο εμνπιηζκφο αλχςσζεο (ζακπάληα, ηκάληεο, ζπξκαηφζρνηλα) πξέπεη λα είλαη ζε θαιή

θαηάζηαζε. Η επηζεψξεζή ηνπ είλαη ππνρξεσηηθή πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπ.

5.3 Γηαθίλεζε Φνξηίσλ
Η αλχςσζε θαη ε κεηαθνξά θνξηίσλ ζηα εξγνηάμηα θαηά θαλφλα γίλνληαη κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ
(γεξαλνί, παιάγθα, βαξνχιθα θι.π.) ελ ηνχηνηο εμαθνινζνχλ λα ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ γίλνληαη
ρεηξσλαθηηθά.
Οη ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο (αλχςσζε, κεηαθνξά, έιμε, ψζεζε ή απφζεζε θνξηίσλ), έρνπλ σο ζπλήζεηο
ζπλέπεηεο:


Κφπσζε ησλ εξγαδνκέλσλ
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Καηαπφλεζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο



Αηπρήκαηα



Καζπζηέξεζε ηεο παξαγσγήο

Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαηά ηελ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ, αξθεί λα
αλαθεξζεί φηη ζηε Μ. Βξεηαλία ην 12,5% ησλ εξγαηηθψλ ηξαπκαηηζκψλ νθείιεηαη ζηελ
ππεξπξνζπάζεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Απφ απηνχο ηνπο ηξαπκαηηζκνχο, ην 74% πξνθιήζεθε θπξίσο απφ
αλχςσζε θνξηίσλ, ελψ σο ζπλέπεηα απηψλ ην 61% ησλ εξγαδνκέλσλ παξνπζίαζε ζνβαξά
πξνβιήκαηα ζηε κέζε.
Η ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ θάλεη ηελ εξγαζία πην εχθνιε θαη πην απνδνηηθή, παξφιν πνπ ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ αηπρήκαηα φπσο φηαλ ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο δελ είλαη
θαιή ή φηαλ δελ ηεξνχληαη νη θαλφλεο αζθαιείαο θαηά ηε ρξήζε ηνπ.
Πεκεία πξνζνρήο:


Η δηαθίλεζε θνξηίσλ κε κεραληθά κέζα πξέπεη λα πξνηηκάηαη ζε ζρέζε κε ηελ ρεηξσλαθηηθή

δηαθίλεζε θνξηίσλ, φπνπ είλαη εθηθηή.


Απαξαίηεηε είλαη ε εθ ηνπ λφκνπ πξφιεςε ησλ πηζαλψλ αηπρεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα

πξνθιεζνχλ θαηά ηελ εξγαζία. Πξέπεη λα ππάξρεη φκσο θαη πξνιεπηηθφο ζρεδηαζκφο θαλφλσλ
απφ ηνλ εξγνδφηε γηα ηελ απνθπγή ηπραίσλ ζπκβάλησλ, φπσο θαη ε θαηάιιειε νξγάλσζε ησλ
ζέζεσλ εξγαζίαο.


Πξέπεη λα ηεξνχληαη νη βαζηθνί θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ησλ

κεραληθψλ κέζσλ (ζπζθεπέο αλχςσζεο, νρήκαηα, ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θ.η.ι.).


Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε πξνιεπηηθά κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ ρεηξσλαθηηθή

δηαθίλεζε θνξηίσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη ηπρφλ κειινληηθά αηπρήκαηα.

5.4 Δθζθαθέο
ηα πεξηζζφηεξα ηερληθά έξγα απαηηνχληαη εξγαζίεο εθζθαθψλ. Οη ζπλδεφκελνη θίλδπλνη κε ηηο εξγαζίεο
εθζθαθψλ είλαη ζεκαληηθνί, αξθεί λα ζεκεησζεί φηη ε ππνρψξεζε ελφο κφλνλ θπβηθνχ κέηξνπ εδάθνπο
αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζε 1,2 – 1,5 ηφλνπο βάξνο.
Πεκεία πξνζνρήο:


Πξηλ ηελ εθζθαθή απαηηείηαη έξεπλα ηνπ εδάθνπο



Πξηλ ηελ εθζθαθή απαηηείηαη έξεπλα ησλ ππνγείσλ δηθηχσλ



Η αληηζηήξημε πξέπεη (αλ απαηηείηαη) λα ηνπνζεηείηαη έγθαηξα



Οη εθζθαθέο πξέπεη λα πεξηθξάζζνληαη θαηάιιεια θαη πιήξσο
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Έμνδνη απφ ηηο εθζθαθέο (π.ρ. ζθάιεο), πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε απνζηάζεηο κηθξφηεξεο ησλ

24κ κεηαμχ ηνπο


Ο θσηηζκφο θαη ν αεξηζκφο βαζέσλ ηάθξσλ πξέπεη λα ειέγρεηαη



Απαηηείηαη έιεγρνο ησλ εθζθαθψλ κεηά απφ θάζε βξνρφπησζε



Απαγνξεχνληαη απνζέζεηο πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 60cm απφ ην

ρείινο ηνπ πξαλνχο


Κακία εθζθαθή δελ είλαη αζθαιήο



Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ζε ηάθξνπο φηαλ έρνπλ πιεκκπξίζεη



Δπηβάιιεηαη πξφβιεςε απνξξνήο νκβξίσλ



Απαηηείηαη αληηζηήξημε φισλ ησλ θαζέησλ ζηνηρείσλ ή κεηάζεζή ηνπο, φπνπ θηλδπλεχνπλ

απφ ηελ εθζθαθή


Απαηηείηαη αζθαιήο γεθχξσζε ηάθξσλ γηα ηε δηέιεπζε νρεκάησλ θαη πεδψλ



Απαγνξεχεηαη ε ππνζθαθή κεραλεκάησλ



Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ζην πφδη ηνπ πξαλνχο βαζηψλ εθζθαθψ, αλ δελ ιεθζνχλ εηδηθά

κέηξα


Η πεξίθξαμε ησλ εθζθαθψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε θαηάιιειε απφζηαζε απφ ην ρείινο ηνπ

πξαλνχο

5.5 παίζξηεο εξγαζίεο ζε ζπλζήθεο θαύζσλα
Νη νδεγίεο απηέο ελδηαθέξνπλ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ αζρνινχληαη ζε ππαίζξηεο εξγαζίεο.
Θεξκηθή θαηαπόλεζε εξγαδνκέλνπ εκθαλίδεηαη φηαλ ην άκεζν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ είλαη πνιχ
ζεξκφ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε θνπηαζηηθή ή κε εξγαζία κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθή κείσζε
παξαγσγηθφηεηαο ή κείσζε ηεο πξνζνρήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνθπγή αηπρήκαηνο ή αίζζεζε
δπζαλεμίαο ή αθφκε θαη βιάβε ζηελ πγεία ηνπ εξγαδνκέλνπ. Σέηνηα θαηάζηαζε κπνξεί λα ππάξμεη ζαλ
ζπλέπεηα θαχζσλνο ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ.
Θαύζσλαο είλαη ην κεηεσξνινγηθφ θαηλφκελν φπνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πνπ πεξηβάιιεη ηνλ ρψξν
εξγαζίαο είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη θαηάζηαζε ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο θαη αλαγγέιεηαη απφ ηελ
Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία.
Νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ζεξκηθή θαηαπόλεζε είλαη:


Θεξκνθξαζία μεξνχ ζεξκνκέηξνπ



ρεηηθή πγξαζία



Σαρχηεηα αέξα



Αθηηλνβνιία



Βαξχηεηα εξγαζίαο



Δλδπκαζία
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Δγθιηκαηηζκφο εξγαδνκέλνπ: είλαη ε θπζηνινγηθή δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή

ζην ζεξκφ πεξηβάιινλ κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ βαζηκνχ κεηαβνιηζκνχ, ηεο αχμεζεο ηεο
εθίδξσζεο θαη ηεο κείσζεο απψιεηαο ειεθηξνιπηψλ (άιαηα) κε ηνλ ηδξψηα. Ο εγθιηκαηηζκφο
επηηπγράλεηαη εληφο 7-10 εκεξψλ.


Καηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ.

ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΑΤΧΝΑ
Κπτθέο ζπζπάζεηο (θξάκπεο ησλ ζεξκαζηψλ). Παξαηεξνχληαη ζε άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε ρψξνπο
κε πςειή ζεξκνθξαζία. Πξνθαιείηαη απφ ηελ έληνλε απψιεηα αιάησλ θαη πγξψλ ιφγσ εθίδξσζεο.
Δκθαλίδνληαη εληνλφηεξα αλ ν εξγαδφκελνο έρεη πηεη πνιχ λεξφ ρσξίο φκσο λα αλαπιεξψλεη θαη ηα
άιαηα. Η πάζεζε δελ ζεσξείηαη επηθίλδπλε. Δκθαλίδεηαη απφηνκα θαη έρεη ηα αθφινπζα ζπκπηψκαηα:


Έληνλνη πφλνη θαη ζπαζκνί ησλ θνηιηαθψλ θαη ζθειεηηθψλ κπψλ



Σν δέξκα είλαη πγξφ θαη σρξφ

Θεξκηθή εμάληιεζε (θαηάξξεπζε απφ ηε δέζηε). Παξαηεξείηαη ζπρλφηεξα ζε άηνκα πνπ δελ είλαη
ζπλεζηζκέλα λα εξγάδνληαη ζε πεξηβάιινλ ζεξκφ θαη πγξφ.
Πξνθαιείηαη απφ ηελ ππεξβνιή απψιεηα λεξνχ θαη άιαηνο απφ ην ζψκα. πκπηψκαηα:


Δμάληιεζε, αηνλία, αδπλακία θαη αλεζπρία ηνπ πάζρνληνο



Κεθαιαιγία, θνχξαζε, ίιηγγνο, λαπηία



Όξαζε ζνιή



Πξφζσπν σρξφ, δέξκα θξχν θαη θνιιψδεο, άθζνλε εθίδξσζε



Αλαπλνή γξήγνξε θαη επηπφιαηε



θπγκφο γξήγνξνο θαη αδχλαηνο



Θεξκνθξαζία θπζηνινγηθή ή πέθηεη



Δπψδπλνη κπτθνί ζθπγκνί ησλ θάησ άθξσλ θαη ηεο θνηιηάο



Η θαηάζηαζε κπνξεί λα θζάζεη κέρξη θαη ιηπνζπκία



Η θαηάζηαζε ρεηξνηεξεχεη αλ εκθαληζζνχλ δηάξξνηα θαη εκεηνί

Θεξκνπιεμία: Παξαηεξείηαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε πεξηβάιινλ πνιχ ζεξκφ θαη πγξφ γηα
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξνθαιείηαη απφ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο ιφγσ αδπλακίαο
απνβνιήο ζεξκφηεηαο φηαλ ε εθίδξσζε εκπνδίδεηαη. Δκθαλίδεηαη αηθλίδηα κε ηα εμήο ζπκπηψκαηα:


Δμάληιεζε θαη αλεζπρία ηνπ πάζρνληνο



Κεθαιαιγία, ίιηγγνο θαη ππεξβνιηθή αίζζεζε δέζηεο



Έληνλε δίςα θαη μεξνζηνκία



Γέξκα δεζηφ, θφθθηλν (έμαςε) θαη μεξφ



ε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο εκθαλίδνληαη εξπζξά αηκνξξαγνχληα ζηίγκαηα



θπγκφο ηαρχο θαη έληνλνο



Πίεζε ειάρηζηα αλεβαζκέλε
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Αλαπλνή γξήγνξε, βαζηά θαη ζνξπβψδεο



Μπτθέο ζπζπάζεηο, θξάκπεο, παξνμπζκνί θαη εκεηφο



Αηθλίδηα απψιεηα ζπλεηδήζεσο, πνπ γξήγνξα γίλεηαη βαζηά



Κψκα, ζάλαηνο

5.6 Νκάδεο εξγαδόκελσλ πςεινύ θηλδύλνπ
Η αληνρή ζην ζεξκηθφ ζηξεο είλαη κεησκέλε ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνην απφ ηα
θαησηέξσ πξνβιήκαηα πγείαο:


Καξδηνπάζεηεο



Πλεπκνλνπάζεηεο (νξηζκέλεο)



Γεληθά λνζήκαηα



αθραξψδεο δηαβήηεο



Υξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα



Γηαηαξαρέο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο



Γπζιεηηνπξγία ηνπ ζπξνεηδνχο



Με ειεγρφκελε ππέξηαζε



Αλαηκία (ζπγγελείο αηκνζθαηξηλνπάζεηεο)



Φπρηθά λνζήκαηα ππφ ζεξαπεία



Ννζήκαηα ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο



Γεξκαηνπάζεηεο κεγάιεο έθηαζεο



Παρπζαξθία (30% πάλσ απφ ην θαλνληθφ βάξνο)



Λήςε νξηζκέλσλ θαξκάθσλ



Γεληθέο θαηαζηάζεηο



Γπλαίθεο ζε πεξίνδν θχεζεο



Δξγαδφκελνη πνπ δελ έρνπλ εγθιηκαηηζζεί (π.ρ. λένη εξγαδφκελνη, άηνκα πνπ επηζηξέθνπλ

απφ αζζέλεηα ή δηαθνπέο)

ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ
Ηζνξξνπνία πγξώλ θαη αιάησλ


Άθζνλν δξνζεξφ λεξφ, πεξηζζφηεξν απφ φζν δηςάο



Αλ δελ έρεηο εγθιηκαηηζζεί θαη ηδξψλεηο πνιχ, ξίρλε αιάηη ζην λεξφ ζνπ (κε ηε κχηε ελφο

θνπηαιηνχ ζε έλα κπνπθάιη ηνπ ιίηξνπ)


Μελ ηξσο ιηπαξά θαη βαξηά γεχκαηα θαη κελ θαηαλαιψλεηο νηλνπλεπκαηψδε



Σξψγε θξνχηα θαη ιαραληθά
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Σα ξνχρα ζνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ αεξηζκφ ηνπ ζψκαηφο ζνπ, λα επηηξέπνπλ ηελ εμάηκηζε

ηνπ ηδξψηα, λα είλαη ειαθξά, άλεηα θαη πνξψδε (βακβαθεξά)


Αλ δνπιεχεηο ζηνλ ήιην ή θνληά ζε αθηηλνβνινχζεο επηθάλεηεο, θξφληηζε λα κελ αθήλεηο

αθάιππην ην ζψκα ζνπ


Κάλε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο αλ απηφ δηαηίζεηαη

παίζξηεο εξγαζίεο


Μελ εξγάδεζαη κηζφγπκλνο ζηνλ ήιην



Να πξνζπαζείο λα εξγάδεηαη πεξηζζφηεξν ζηε ζθηά



Φφξα πάληα θαπέιν ή ην θξάλνο ζην θεθάιη. ε πξνζηαηεχεη απφ ηελ ειίαζε



Να εξγάδεζαη πην παξαγσγηθά ηηο πξσηλέο ψξεο

Δγθιηκαηηζκόο


Γψζε ηελ επθαηξία ζηνλ εαπηφ ζνπ λα πξνζαξκνζζεί ζηε δέζηε. ε ιίγεο κέξεο ζα λνηψζεηο

θαιχηεξα


Πηζαλψο λα λνηψζεηο θάπνηα δπζθνξία αλ επηζηξέςεηο απφ άδεηα ή αθφκε θαη απφ

ζαββαηνθχξηαθν. Γη΄απηφ πξφζερε πεξηζζφηεξν.

Α΄ ΒΟΗΘΔΙΔ
Αλ δεηο θάπνηνλ κε ζπκπηψκαηα φπσο: δπζθνξία, εμάληιεζε, ίιηγγν, θξάκπεο θιπ, θάιεζε ακέζσο
ηαηξηθή βνήζεηα. Μέρξη λα έξζεη θάλε ηα αθφινπζα:


Ξάπισζε ηνλ άξξσζην ζε ζθηά ή ζε δξνζεξφ κέξνο. Βγάιε ηα πνιιά ξνχρα



Φχμε ην ζψκα ηνπ κε δξνζεξφ λεξφ ή βξεγκέλα ξνχρα



Φηηάμε αιαηνχρν δξνζεξφ λεξφ (έλα θνπηαιάθη αιάηη ζε θάζε πνηήξη λεξφ) θαη δίλε ζηνλ

άξξσζην κηζφ πνηήξη θάζε ηέηαξην ηεο ψξαο επί κία ψξα ή κέρξη λα εμαθαιηζζνχλ ηα
ζπκπηψκαηα. Δπηπιένλ δίλε ηνπ άθζνλν δξνζεξφ λεξφ γνπιηά γνπιηά


Αλ ιηπνζπκήζεη βάιε ηνλ ζε αζθαιή ζέζε αλάλεςεο (κπξνχκπηα κε ην θεθάιη πξνο ηελ

πιεπξά φπνπ ην ρέξη θαη ην πφδη πξέπεη λα είλαη αλαδηπισκέλα)
ρεηηθή Δγθχθιηνο 130329/95
«Αληηκεηψπηζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ην ζέξνο»
Πεκείσζε: Οη αλσηέξσ νδεγίεο είλαη επί πιένλ ησλ νξγαλσηηθψλ κέηξσλ (δηαιείκαηα ή/θαη παχζε
εξγαζίαο) πνπ ελδερφκελα λα πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ ηελ Γηεχζπλζε ηνπ Δξγνηαμίνπ, χζηεξα απφ
ζρεηηθή ππφδεημε ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο.
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5.7 Αζθαιήο εξγαζία θαηά ηελ δηαθίλεζε θνξηίσλ
Α. Νδεγίεο γηα Αζθαιή Αλύςσζε Φνξηίσλ
Η αλχςσζε θνξηίσλ είλαη κία ηδηαίηεξα επηθίλδπλε εξγαζία θαη απφ ηηο ζπρλφηεο αηηίεο πξφθιεζεο
αηπρεκάησλ. Γη΄απηφ, εθάξκνζε ηηο παξαθάησ νδεγίεο:
1. Έιεγμε εάλ νη αξηάλεο πνπ ρξεζηκνπνηείο (ζπξκαηφζρνηλα, αιπζίδεο, θαζθηέο ή ζθνηληά) είλαη
ζε θαιή θαηάζηαζε θαη φηη ν γάληδνο δηαζέηεη αζθάιεηα. Αλ δηαπηζηψζεηο θζνξέο ή θάπνην
ειάηησκα αλάθεξέ ην ακέζσο ζηνλ πξντζηάκελφ ζνπ ψζηε λα αληηθαηαζηαζεί.
2. Γεληθά λα απνθεύγεηο λα ρξεζηκνπνηείο αξηάλεο απφ ηλψδεο ζρνηλί γηαηί ε αληνρή ηνπ
πνηθίιεη ζεκαληηθά, αλάινγα κε ην πιηθφ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν.
3. Αλ δηαπηζηώζεηο όηη ν ρεηξηζηήο ηνπ αλπςσηηθνύ κεραλήκαηνο δελ είλαη θάηνρνο
άδεηαο ή αληηιεθζείο φηη ν ρεηξηζηήο δελ βξίζθεηαη ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε ιφγσ
θαηαλάισζεο νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ρξήζεο θαξκάθσλ ή θάπνηνπ εκθαλνχο πξνβιήκαηνο
πγείαο αλάθεξέ ην ακέζσο ζηνλ πξντζηάκελφ ζνπ
4. Κελ

ρξεζηκνπνηείο

απηνζρεδηαζκνχο

θαηά

ηελ

πξφζδεζε

ηνπ

θνξηίνπ

φπσο

ζπξκαηφζρνηλα, ζρνηληά ή αιπζίδεο πνπ έρνπλ δεζεί θφκβν γηα λα θνληχλνπλ, αιιά θαηάιιεια
λαπηηθά θιεηδηά
5. Δάλ αλαξηάο θάπνην θνξηίν πνπ απνηειείηαη απφ επί κέξνπο ηκήκαηα θξφληηζε λα είλαη δεκέλα
ζσζηά θαη αζθαιηζκέλα γηα λα απνθχγεηο ηελ πηψζε ηνπο απφ ηπραία θίλεζε. Να δεηάο πάληα
απφ ηνλ πξντζηάκελφ ζνπ λα ειέγρεη ηελ αλάξηεζε
6. Να ρξεζηκνπνηείο γάληηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ ζνπ απφ αηρκεξέο γσλίεο ηνπ θνξηίνπ
ή απφ ζξαπζκέλα ζχξκαηα ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ
7. Καηά ηελ αλάξηεζε θνξηίνπ κε ζρνηληά ή θαζθηέο λα θξνληίδεηο πξηλ ηελ ρξήζε ηνπο λα κελ
είλαη ζηξηκκέλα
8. Η αξηάλε πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζηε βάζε ηνπ αγθίζηξνπ θαη φρη ζηελ κχηε ηνπ, ψζηε
λα απνθεχγεηαη ε αθνχζηα κεηαηφπηζε ηνπ θνξηίνπ θαηά ηελ αλχςσζε
9. Σα θνξηία πξέπεη λα αλπςψλνληαη πάληα θαηαθόξπθα
10.

Απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε επαθή κε δηαθηλνχκελν θνξηίν πξηλ απηφ εδξαζζεί θαη

αθηλεηνπνηεζεί κε αζθάιεηα ζηνλ ρψξν κεηαθνξάο ηνπ. Να ρξεζηκνπνηείο «αέξεδεο» (2
ζρνηληά) γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θνξηίνπ θαηά ηελ αλχςσζε θαη ηελ κεηαθίλεζή ηνπ
11.

Μελ ζηέθεζαη θάησ απφ αλπςσκέλν θνξηίν θαη θξφληηζε πάληα λα ζε βιέπεη ν

ρεηξηζηήο
12.

Αλ ν ρεηξηζηήο δελ έρεη θαιή νξαηφηεηα ζε θάπνην ζεκείν ηεο δηαδξνκήο ηνπ θνξηίνπ ή

πξνζσπηθνχ εξγαζίαο, πξέπεη λα ππάξρεη

έκπεηξνο θνπκαληαδόξνο γηα λα ηνλ

θαζνδεγήζεη. Καλέλαο, εθηφο απφ ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ θαηάιιειε εκπεηξία θαη
εθπαίδεπζε, δελ πξέπεη λα θάλεη ζήκαηα θαζνδήγεζεο ζηνπο ρεηξηζηέο αλπςσηηθψλ
κεραλεκάησλ
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13.

Να απνθεχγεηο λα εξγάδεζαη ή λα θηλείζαη κέζα ζηελ αθηίλα δξάζεο ηνπ γεξαλνχ

14.

Οη εξγαζίεο πξέπεη λα δηαθφπηνληαη εάλ ππάξρνπλ αληίμνεο ζπλζήθεο, φπσο δπλαηφο

άλεκνο, θαθή νξαηφηεηα, βξνρή θιπ.
15.

Απαγνξεύεηαη

απζηεξά

ζην

πξνζσπηθφ

λα

κεηαθηλείηαη

αλαξηεκέλν

ζε

ζπξκαηφζρνηα, άγθηζηξα, θάδνπο, πεξφλεο, κπνχκεο, ή πάλσ ζε θνξηία

Β. Νδεγίεο γηα Αζθαιή Σεηξσλαθηηθή Γηαθίλεζε Φνξηίσλ
Η ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ είλαη απφ ηηο ζπρλόηεξεο αηηίεο πξόθιεζεο αηπρεκάησλ θαη
βιάβεο ηεο πγείαο. Γη΄απηφ εθάξκνζε ηηο παξαθάησ νδεγίεο:
1. Να ρξεζηκνπνηείο θφξκα εξγαζίαο ρσξίο ειεχζεξα άθξα πνπ κπνξεί λα ζθαιψζνπλ
θάπνπ ηελ ψξα ηεο κεηαθνξάο
2. Να ρξεζηκνπνηείο γάληηα εξγαζίαο θαη ππνδήκαηα αζθαιείαο κε κεηαιιηθή πξνζηαζία
δαθηχισλ θαη αληηνιηζζεηηθή ζφια
3. Όηαλ ην θνξηίν είλαη βαξχ δήηεζε βνήζεηα απφ δεχηεξν άηνκν. Η ρεηξσλαθηηθή
κεηαθνξά θνξηίσλ θξχβεη πνιινχο θηλδχλνπο
4. Καηά ηελ αλχςσζε θνξηίσλ πξέπεη λα εθαξκφδεηο ηηο αθφινπζεο αξρέο:


ε ζπνλδπιηθή ζηήιε πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε φξζηα ζηάζε



ηα πφδηα λα είλαη ιπγηζκέλα, αλνηρηά, ην θνξηίν λα βξίζθεηαη αλάκεζά ηνπο θαη ην έλα

πέικα λα εθάπηεηαη ζην έδαθνο


λα ηνπνζεηείο ην ζψκα ζνπ φζν πην θνληά ζην πξνο αλχςσζε βάξνο



ην ζεκείν ιαβήο πξέπεη λα θξαηηέηαη ζηαζεξά θαη κε αζθάιεηα



πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο ηνπ θνξκνχ ηνπ ζψκαηνο

Ιδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηελ αλχςσζε θνξηίσλ έρεη ην χςνο αλχςσζεο ηνπ θνξηίνπ.
πγθεθξηκέλα:


κεηαθνξά απφ ην δάπεδν κέρξη ην χςνο ησλ γνλάησλ



κεηαθνξά απφ ην χςνο ησλ γνλάησλ κέρξη ηνπ χςνπο ησλ αγθψλσλ



κεηαθνξά απφ ην χςνο ησλ αγθψλσλ κέρξη ην χςνο ησλ ψκσλ

Κεγαιύηεξν ύςνο αλχςσζεο ζεκαίλεη πεξηζζόηεξε επίπνλε πξνζπάζεηα, άξα θαη πην επηθίλδπλε.
Θαηά ηελ κεηαθνξά θνξηίσλ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη νη αθόινπζεο αξρέο:


Οη δηαδξνκέο πξέπεη λα ειέγρνληαη, πξηλ ηελ κεηαθνξά, γηα ηπρφλ χπαξμε κηθξνπαγίδσλ θαη

ν θσηηζκφο λα είλαη επαξθήο
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Αλ έλα θνξηίν κεηαθέξεηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα άηνκα, πξέπεη λα ζπληνλίδνληαη νη

θηλήζεηο ηνπο. Αλ ηα άηνκα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηξία, πξέπεη λα δηαηάζζνληαη θαζ΄χςνο. Σν
ςειφηεξν απφ απηά δελ πξέπεη λα βξίζθεηαη πνηέ ζηε κέζε


Σν θνξηίν πξέπεη λα θξαηηέηαη θάζεηα σο πξνο ην θέληξν βάξνπο ηνπ, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε

λα πεξηνξίδνληαη νη πξνζπάζεηεο γηα λα θξαηεζεί ζε ηζνξξνπία.
Απαγνξεύεηαη ε ξίςε πιηθώλ από ςειά, εθηφο αλ ππάξρεη επηηεξεηήο πνπ ζα θξνληίδεη λα
απνθιεηζζεί ν επηθίλδπλνο ρψξνο, ζα πξνζέρεη λα κελ πιεζηάζεη θαλείο θαη ζα θαλνλίδεη πφηε ζα αξρίδεη
ε ξίςε.

5.8 Αζθάιεηα εξγαζίαο ζε βξνρεξό θαηξό ζηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία
Παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο βηνκεραλίαο θαηαζθεπψλ ζρεηηθά
κε ηελ αλαγλψξηζε, ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία ζε
βξνρεξφ θαηξφ.
Γεδνκέλνπ φηη ε εξγαζία είλαη ζρεδηαζκέλε έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνλ βξνρεξφ θαηξφ θαη ηα εξγαζηαθά ζπζηήκαηα ηεξνχληαη, ε εξγαζία ζηνπο ρψξνπο ησλ
θαηαζθεπψλ κπνξεί λα ζπλερηζζεί κε αζθάιεηα.
Η ιήςε κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν απηψλ ησλ θηλδχλσλ ζα πξνζηαηέςεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ
εξγαδνκέλσλ, ζα σθειήζεη ηηο εηαηξείεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο κέζσ:


ηεο κείσζεο ησλ ηξαπκαηηζκψλ θαη ησλ αζζελεηψλ



ησλ πςειφηεξσλ επηπέδσλ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη κείσζεο ηνπ απνπζηαζκνχ



ηεο απμεκέλεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο

Ξαξάγνληεο θηλδύλσλ
Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αζθαιή θαηαζθεπή ζε βξνρεξφ θαηξφ είλαη νη εμήο:
1.

Οιηζζεξφηεηα ζε εξγαζία ζηα χςε

2.

Οιηζζεξφηεηα, πγξαζί ζηηο επηθάλεηεο παησκάησλ, ηα ζθαινπάηηα θαη ηα ζεκεία
ζηήξημεο ησλ πνδηψλ

3.

Καηάξξεπζε ζε εθζθαθέο

4.

Κίλδπλνη ειεθηξηζκνχ – βξεγκέλα ειεθηξηθά θαιψδηα, θαιψδηα, πξίδεο, ζεκεία ηζρχνο θαη
εμνπιηζκφο ηζρχνο

5.

Κίλδπλνη ζπγθφιιεζεο – π.ρ. πγξαζία ζην ραιπβνπξγείν

6.

Οιηζζεξά εξγαιεία, ιαβέο θαη άιιεο επηθάλεηεο ρεηξηζκνχ

7.

Μεησκέλε ρεηξσλαθηηθή επηδεμηφηεηα ζε κεξηθέο εξγαζίεο

8.

Αζηξαπέο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαηγίδσλ
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9.

Μφιπλζε απφ ππεξρείιηζε ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ

ε ζπλζήθεο αλέκνπ, πγξνχ ή μεξνχ, ππάξρνπλ επηπξφζζεηνη παξάγνληεο θηλδχλνπ ζηηο εξγαζίεο
θαηαζθεπήο:
1.

Υαιαξά πιηθά ζηέγεο, ζαλίδεο ζθαισζηάο θαη άιια κε αζθαιή πιηθά πνπ βξίζθνληαη ζε
χςνο

2.

Ηκηηειείο θαηαζθεπέο, π.ρ. ζηέγεο ή ππφζηεγα

3.

θαισζηέο αλεπαξθψο αζθαιηζκέλεο

4.

Με αζθαιηζκέλνη ηνίρνη ή ζθειεηνί

5.

Ξέλε νπζία ζηα κάηηα

6.

Οη

γεξαλνί γίλνληαη αζηαζείο

φηαλ

νη άλεκνη

μεπεξλνχλ

ηηο ζπζηάζεηο ησλ

θαηαζθεπαζηψλ γηα αζθαιή ιεηηνπξγία.
Αλ ν αέξαο είλαη ππεξβνιηθά θξχνο, ε αζθαιήο εξγαζία κπνξεί λα επεξεαηεί απφ ηελ κεησκέλε
δπλαηφηεηα αίζζεζεο θαη ιεηηνπξγία ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ. Η ηαιαηπσξία πνπ πξνθαιείηαη απφ ην
ππεξβνιηθφ θξχν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απξνζεμία θαη αθεξεκάδα.
Αζθαιή Ππζηήκαηα Δξγαζίαο
Ο βξνρεξφο, κε αλέκνπο ή θξχνο θαηξφο, δελ θαζηζηά απαξαίηεηα ηελ εξγαζία θαηαζθεπψλ κε αζθαιή,
ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηα αζθαιή ζπζηήκαηα εξγαζίαο λα κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ. Απηά
πεξηιακβάλνπλ:
Νξγάλσζε εξγαζίαο
Αλαδηνξγάλσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ζε βξνρεξφ θαηξφ, έηζη ψζηε νη εξγαδφκελνη λα θάλνπλ
πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο:


Κάησ απφ ηκήκαηα φπνπ ππάξρνπλ θαιχκαηα νξνθήο ή ζθέπαζκα



Κάησ απφ πξνζηαηεπκέλεο θαηαζθεπέο, π.ρ. ζθαισζηέο



Κάησ απφ πξνζσξηλά πξνζηαηεπηηθά, π.ρ. κνπζακάδεο



Αθνχ ηα βξεγκέλα ζπζηαηηθά ζηεγλψζνπλ



ε δνπιεηέο πνπ ν βξνρεξφο θαηξφο δελ ηηο θαζηζηά επηθίλδπλεο

Παξαθνινπζήζηε ηελ πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ, έηζη ψζηε λα θαλνλίδεηε ελαιιαθηηθέο εξγαζίεο κία ή
πεξηζζφηεξεο κέξεο πξηλ.
Βεβαησζείηε φηη φιεο νη ειεθηξηθέο εθαξκνγέο είλαη αζθαιείο. ηγνπξεπηείηε φηη φια ηα ειεθηξηθά
θαιψδηα βξίζθνληαη ζε αξθεηή απφζηαζε πάλσ απφ ην έδαθνο.
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Διαρηζηνπνηείζηε ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζε ςειά ζεκεία. Βεβαησζείηε φηη παξέρνληαη θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη ηα κέηξα θαη ν εμνπιηζκφο πξφιεςεο έλαληη ησλ πηψζεσλ – εηδηθά ζηνλ βξνρεξφ ή
κε αέξα θαηξφ. Όπνπ είλαη δπλαηφλ, πξν-ζπλδέζηε δνκηθά ζηνηρεία ζην έδαθνο αληί ζε θάπνην χςνο.
Όηαλ ζρεδηάδεηε καθξνπξφζεζκεο εξγαζίεο, αλαβάιιεηε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εξγαζία πνπ κπνξεί λα
επεξεαζηεί απφ ηε βξνρή γηα πην ζηεγλνχο κήλεο.
ηηο πξνθαηαζθεπαζκέλεο δνκήζεηο, κειεηείζηε πξνθαηαξθηηθφ ζρεδηαζκφ ησλ ζθεπαζκέλσλ νξνθψλ,
γηα λα εμαζθαιίζεηε πξνζηαζία θαηά ηελ δηάξθεηα άιισλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ.
Ξεξηβάιινλ εξγαζίαο


Πεξηνξίζηε ηηο εξγαζίεο ζε ζηεγλέο πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο φηαλ ε βξνρή θαζηζηά ηηο

εθηεζεηκέλεο πεξηνρέο επηθίλδπλεο. Βεβαησζείηε γηα θαιή απνρέηεπζε, έηζη ψζηε ην εξγνηάμην λα
ζηεγλψλεη γξήγνξα


Φξνληίζηε γηα αληιίεο απνξξφθεζεο ησλ πιεκκπξψλ



Αλεγείξεηε πξνζσξηλά ζθέπαζηξα, π.ρ. ηέληεο θαη κνπζακάδεο



ε πεξίπησζε αλέκσλ, βεβαησζείηε φηη ηα ιπκέλα αληηθείκελα θαη νη εκηηειείο θαηαζθεπέο

είλαη δεκέλεο θαη ζηεξεσκέλεο ελάληηα ζηηο πηέζεηο ηνπ αλέκνπ
Αλέζεηο


Δμαζθαιίζηε θαηαθχγηα φπνπ ζα ππάξρνπλ ζηεγλά ξνχρα γηα λα αιιαρζνχλ ηα βξεγκέλα.



Γηα ηνλ θξχν θαηξφ, εμαζθαιίζηε έλα δεζηφ θαηαθχγην.

Δλδπκαζία γηα βξνρεξό θαηξό


Σα ξνχρα πνπ πξνηηκνχληαη ζε απηέο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο γηα ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο

είλαη αδηάβξνρα παληειφληα θαη κπνπθάλ κε θνπθνχια (γηα λα θνξηέηαη κε ην θξάλνο αζθαιείαο)


Οη κπφηεο θαη ηα παπνχηζηα αζθαιείαο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζφιεο πνπ δελ γιηζηξάλε



Γηα εξγαζίεο ζε βξεγκέλεο πεξηνρέο ζα πξέπεη λα απαηηνχληαη ςειέο γαιφηζεο αζθαιείαο.

Θαηάζηαζε γείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ


Η θαηάζηαζε πγείαο κεξηθψλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα κεηψλεη ηελ αληνρή ηνπο ζηνλ θξχν ή

βξνρεξφ θαηξφ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο νη εξγνδφηεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππ΄φςε ηηο
ζπκβνπιέο ησλ γηαηξψλ. Οη εξγνδφηεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξνρή θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ
ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ησλ εξγαζηψλ ζε βξνρεξφ θαηξφ. Οη εξγαδφκελνη θαινχληαη λα
ζπλεξγαζζνχλ ζηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ.
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5.9 Θόξπβνο
Η πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ είλαη αξθεηά επαηζζεηνπνηεκέλε ελάληηα ζε ρεκηθνχο θηλδχλνπο απφ ηνλ
ζφξπβν. Καη φκσο ν ππέξκεηξνο ζφξπβνο κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηα επαίζζεηα θχηηαξα ηνπ
εζσηεξηθνχ ηνπ απηηνχ ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ε αθνπζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ λα εμνκνησζεί κε
απηήλ ελφο ππεξήιηθα πνιχ πξηλ ν πξψηνο αγγίμεη ηε ζχληαμε.
Δίλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί φηη νπνηαδήπνηε ππέξκεηξε έθζεζε ζε ζφξπβν έρεη θαηαζηξεπηηθέο θαη
κε αλαζηξέςηκεο ζπλέπεηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε κείσζε ηεο αθνήο πέξαλ ελφο νξίνπ, ζεσξείηαη θαη
λνκηθά, επαγγεικαηηθή αζζέλεηα.
Πεκεία πξνζνρήο


Ο ζφξπβνο πάλσ απφ 85 Db(A) είλαη επηθίλδπλνο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο αθνήο.



Ο ζφξπβνο κέζσλ θαη πςειψλ ζπρλνηήησλ (2-5 Khz) είλαη ν πιένλ επηθίλδπλνο γηα ηελ αθνή



Πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ θξνπζηηθφ ζφξπβν (κε έκθαζε ζηνλ κε

αλακελφκελν)


Αχμεζε ηνπ ζνξχβνπ θαηά 3 db(A) ζπλεπάγεηαη δηπιαζηαζκφ ηεο ερεηηθήο πίεζεο, άξα θαη

ηεο βιαπηηθφηεηάο ηνπ


Ο ρξφλνο έθζεζεο ζηνλ ζφξπβν είλαη αλάινγνο ηνπ βιαπηηθνχ ηνπ απνηειέζκαηνο



Ο ζφξπβνο απνηειεί αίηην ή ζπλαίηην ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αηπρεκάησλ



Η ζπλερήο έθζεζε ζε ζφξπβν πξνθαιεί ςπρνινγηθή έληαζε θαη επεξεάδεη ηηο θπζηνινγηθέο

ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ


Η πξνζνρή πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ εθηίκεζε ηεο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ζφξπβν

πεξηζζφηεξν, απφ ηνλ ζφξπβν απηφλ θαζ΄εαπηφλ


Σα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο θαηά ηνπ ζνξχβνπ απνηεινχλ ηε ιηγφηεξν επηζπκεηή ιχζε

θαη δελ πξέπεη λα επηιέγνληαη γηα ζπλερή πξνζηαζία (έθζεζε ζε νθηάσξε βάζε)

5.10 Ζιεθηξηθό ξεύκα
Σν ειεθηξηθφ ξεχκα παξνπζηάδεη πνιινχο θηλδχλνπο, ηδηαίηεξα ζηα εξγνηάμηα ηερληθψλ έξγσλ, φπνπ νη
εγθαηαζηάζεηο είλαη πξνζσξηλέο, βξίζθνληαη θαηά θαλφλα ζηελ χπαηζξν θαη ην πξνζσπηθφ δελ έρεη ηελ
θαηάιιειε εθπαίδεπζε.
Πεκεία πξνζνρήο


Σν ειεθηξηθφ ξεχκα παξνπζηάδεη πνιινχο θηλδχλνπο γηα αηπρήκαηα. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη

ππξθαγηά, έθξεμε, αιιά θαη αλαπεξία, αθφκε θαη ζάλαην


Μέηξα αζθαιείαο είλαη ε ρξήζε ρακειήο ηάζεο (42V), ε κνλσηηθή ζέζε, ε γείσζε θαη ν

δηαθφπηεο δηαθπγήο


Οη εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ελέξγεηαο πξέπεη λα έρνπλ θαιή γείσζε, λα έρνπλ ηελ ζσζηή

ζέζε ζην εξγνηάμην θαη ηα ζηνηρεία ηνπο λα ηεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ ην
έδαθνο
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Οη θίλδπλνη απφ ηα ειεθηξηθά δίθηπα πνηθίινπλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ δηθηχνπ (ελαέξην,

ππφγεην ή βνεζεηηθφ)


Οη πίλαθεο δηαλνκήο θαη ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα είλαη ζηεγαλνχ ηχπνπ κε δπλαηφηεηα

αζθάιηζεο, λα είλαη γεησκέλνη, λα έρνπλ δηαθφπηε δηαθπγήο θαη λα ζπληεξνχληαη ηαθηηθά


Οη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινχληαη αθνχ πξψηα έρεη ειεγρζεί ν πηζαλφο

θίλδπλνο απφ ηα δίθηπα ηεο ΓΔΗ πνπ βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ


Οη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη θνληά ζε δίθηπα ηεο ΓΔΗ πξέπεη λα γίλνληαη κε ηδηαίηεξε

πξνζνρή, αθνχ ν θίλδπλνο γηα πηζαλφ αηχρεκα ιφγσ επαθήο ή πξνζέγγηζεο κε ην δίθηπν είλαη
κεγάινο


Σα θσηηζηηθά ζεκεία θαζψο θαη νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα

παξέρνπλ πξνζηαζία απφ πηζαλή ειεθηξνπιεμία.

5.11 Δξγαζίεο κε ηθξηώκαηα
Σα ηθξηψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε χςνο ζηα ηερληθά έξγα. Οη ζνβαξνί
θίλδπλνη πνπ ελέρνπλ νη εξγαζίεο απηέο απαηηνχλ ηελ ηήξεζε απζηεξψλ θαλφλσλ αζθαιείαο.
Σν είδνο ηνπ ηθξηψκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε, εμαξηάηαη θχξηα απφ ην χςνο
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.
Πεκεία πξνζνρήο


Αλάινγα κε ην χςνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην θαηάιιειν

ηθξίσκα


Γηα ηα ζηαζεξά ηθξηψκαηα ζπληάζζεηαη ππεχζπλε δήισζε, κεηά απφ έιεγρν θαη πξηλ ηελ

έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή, ε νπνία θαηαηίζεηαη
ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο


Σα

κεηαιιηθά

ηθξηψκαηα

πξέπεη

λα

θέξνπλ

ηα

πηζηνπνηεηηθά

ειέγρνπ

θαη

λα

ζπλαξκνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή


Η ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ

εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ


Σα ηθξηψκαηα δελ πξέπεη λα απνζπλαξκνινγνχληαη ελ κέξεη θαηά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ



Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά θαη θαιά ζπληεξεκέλα



Σα ηθξηψκαηα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη κε αζθαιή ηξφπν ζην έδαθνο



Σα ζηαζεξά ηθξηψκαηα πξέπεη λα δέλνληαη κε αζθαιή ηξφπν ζην έδαθνο



Σα δάπεδα εξγαζίαο πξέπεη λα έρνπλ πιάηνο ην ειάρηζηνλ 60cm θαη λα απνηεινχληαη απφ

ηξία καδέξηα


Σα δάπεδα ησλ ηθξησκάησλ δελ πξέπεη λα ππεξθνξηψλνληαη



Η ζχλδεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεη ε

λνκνζεζία


Πξέπεη λα ππάξρνπλ νπσζδήπνηε ρηαζηί αληεξίδεο
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Πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε δάπεδν εξγαζίαο θνππαζηή (ζε χςνο 1m), παξάιιειε ζαλίδα ζην

κεζνδηάζηεκα θαη ζσξάθην (ζνβαηεπί)

5.12 Δπαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία ζηα ηερληθά έξγα
Οη ζπρλφηεξεο επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο (άξζξν 40 ηνπ Καλνληζκνχ Αζζελείαο ηνπ ΙΚΑ) πνπ
ζπλδένληαη κε ηηο εξγαζίεο ζηα Σερληθά Έξγα, είλαη νη εμήο:
ΓΖΙΖΡΖΟΗΑΠΔΗΠ ΑΞΝ ΚΝΛΝΜΔΗΓΗΝ ΡΝ ΑΛΘΟΑΘΑ
Πύληνκε πεξηγξαθή λόζνπ

Δξγαζίεο / Ξαξάγνληεο

 Απψιεηα αηζζήζεσλ, δχζπλνηα,

Ξξνθπιάμεηο

 Υξήζε κεραλψλ

ζπαζκνί
 Μέζε απφ κνλνμείδην ηνπ

 Λήςε άκεζσλ κέηξσλ

εζσηεξηθήο θαχζεο εληφο

γηα εμάιεηςε ή κείσζε

θιεηζηψλ ρψξσλ

εθπνκπήο κνλνμεηδίνπ

 Οδήγεζε νρεκάησλ ηα

άλζξαθα, θεθαιαιγία, λαπηία,

ηνπ άλζξαθα κε

ίιηγγνη, βνχηζκα απηηψλ, κείσζε

νπνία δηαζέηνπλ θιεηζηφ

κπτθήο ηζρχνο

ζάιακν ή θαθψο

 Τπνιεηκκαηηθέο λεπξηθέο, ςπηθέο
θαη θαξδηαγγεηαθέο δηαηαξαρέο
 Γηαηαξαρέο φξαζεο, κλήκεο

ηερληθά κέζα

πξνζηαηεπκέλν
 Ππξθαγηέο θαη εθξήμεηο
εληφο θιεηζηψλ ρψξσλ

 Γηαηαξαρέο χπλνπ θαη
ζπκπεξηθνξάο
ΡΔΡΑΛΝΠ
Πύληνκε πεξηγξαθή λόζνπ
 Σέηαλνο ζπλήζνπο
ζπκπησκαηνινγίαο

Δξγαζίεο / Ξαξάγνληεο

Ξξνθπιάμεηο

 Οηθνδνκηθέο θαη ππφγεηεο

 Αληηηεηαληθφ εκβφιην

εξγαζίεο

ΞΑΘΖΠΔΗΠ ΝΦΔΗΙΝΚΔΛΔΠ ΠΔ ΚΖΣΑΛΗΘΔΠ ΓΝΛΖΠΔΗΠ
Πύληνκε πεξηγξαθή λόζνπ
 Τπεξνζηηθέο αξζξνπάζεηεο
ζηελ άξζξσζε ηνπ αγθψλα
 Άζεπηνο λέθξσζε ηνπ
κελνεηδνχο
 Αγγεηνθηλεηηθέο δηαηαξαρέο

Δξγαζίεο / Ξαξάγνληεο
 Δξγαζίεο θαηά ηε

Ξξνθπιάμεηο
 Λήςε ηελρηθψλ κέζσλ

δηάξθεηα ησλ νπνίσλ

γηα ηελ απνθπγή

ρξεζηκνπνηνχληαη

κεηάδνζεο ησλ

αεξφζθπξεο (θνκπξεζέξ)

δνλήζεσλ ζηνλ

 Κξαδάδνληα εξγαιεία
ρεηξφο

εξγαδφκελν
 πρλά δηαιείκκαηα
 πρλή ελαιιαγή
θαζεθφλησλ
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 Καηάιιεια γάληηα
ΞΑΘΖΠΔΗΠ ΞΟΝΘΑΙΝΚΔΛΔΠ ΑΞΝ ΖΣΝ / ΘΝΟΒΝ
Πύληνκε πεξηγξαθή λόζνπ

Δξγαζίεο / Ξαξάγνληεο

 Μείσζε ηεο αθνπζηηθήο

 Υεηξηζκφο ζνξπβνγφλσλ

νμχηεηαο θνριηαθήο

Ξξνθπιάμεηο
 Λήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα

κεραλψλ θαη εξγαιείσλ

κείσζε ερνέθζεζεο κε

 Παξακνλή ζε πεξηβάιινλ

πξνέιεπζεο, κε
αλαηάμηκνο θαη κε

κε πςειφ ζφξπβν

ηερληθά ή νξγαλσηηθά κέζα
 Υξήζε ησλ κέζσλ

επηδεηλνχκελε κεηά ηε

πξνζηαζίαο ηεο αθνήο κφλν

δηαθνπή ηεο έθζεζεο ζην

σο πξφζζεηε πξνζηαζία ή

ζνξπβνγφλν πεξηβάιινλ

σο έζραηε ιχζε
 Γηεμαγσγή ηαθηηθψλ
αθνπνκεηξηθψλ ειέγρσλ
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΔΠ ΓΔΟΚΑΡΝΞΑΘΔΗΔΠ

Πύληνκε πεξηγξαθή λόζνπ
 Γεξκαηίηηδεο πξσηνπαζείο
θαη ππνδεξκαηίηηδεο

Δξγαζίεο / Ξαξάγνληεο
 Παξαζθεπή ή/θαη ρξήζε

Ξξνθπιάμεηο
 Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο

ηζηκέληνπ

 Γεξκαηίηηδεο δεπηεξνπαζείο
εθδεκαηνεηδείο

κε ρξήζε νιφζσκεο

 Δξγαζίεο πνπ θέξνπλ ζε

πξνζηαηεπηηθήο

επαθή ηνλ εξγαδφκελν κε

ελδπκαζίαο θαη γαληηψλ

πίζζα θαη νξπθηέιαηα
ΞΟΥΡΝΞΑΘΖ ΔΞΗΘΖΙΗΥΚΑΡΑ ΓΔΟΚΑΡΝΠ
Πύληνκε πεξηγξαθή λόζνπ
 Πξσηνπαζή επηζειηψκαηα

Δξγαζίεο / Ξαξάγνληεο
 Δξγαζίεο πνπ θέξνπλ ζε

Ξξνθπιάμεηο
 Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο

δέξκαηνο ζπλήζνπο

επαθή ηνλ εξγαδφκελν

κε ρξήζε κάζθαο

ζπκπησκαηνινγίαο

κε πίζζα, άζθαιην,

αλάινγεο ηνπ βαζκνχ

ηζηκέλην, νξπθηέιαηα,

ζπγθέληξσζεο ησλ ηλψλ

παξαθίλε, θαζψο θαη

ακηάληνπ

ζχλζεηα πξντφληα ή
ππνιείκκαηα ησλ
παξαπάλσ νπζηψλ
ΞΛΔΚΝΛΝΞΑΘΔΗΔΠ
Πύληνκε πεξηγξαθή λόζνπ
 Ακηάλησζε
 Καξδηαθέο επηπινθέο

Δξγαζίεο / Ξαξάγνληεο
 Δξγαζίεο πνπ εθζέηνπλ ηνλ
εξγαδφκελν ζε εηζπλνή
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Ξξνθπιάμεηο
 Πξνζηαζία ηεο αλαπλνήο
κε ρξήζε κάζθαο
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 Μεζνζειίσκα πεξηηνλαίνπ

ζθφλεο ακηάληνπ

αλάινγεο ηνπ βαζκνχ

 Παξαγσγή θαη ρξήζε

ζπγθέληξσζεο ησλ ηλψλ
ακηάληνπ

ακηαληνηζηκέλνπ

 Απαγφξεπζε ηνπ
θαπλίζκαηνο, ηνπ
θαγεηνχ θαη ηεο πφζεο
θαηά ηελ εξγαζία
 Απαξαίηεηε ε ρξήζε
εηδηθήο θφξκαο, γηα λα
κελ κεηαθέξεηαη ε
κφιπλζε απφ ηνλ ρψξν
εξγαζίαο ζην ζπίηη
…………………………………………
(Ρόπνο – Ζκεξνκελία)
ΠΛΡΑΣΘΖΘΔ

ΔΙΔΓΣΘΖΘΔ & ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ

Δγθξίζεθε κε ηελ Α.Ξ. ………………………………………….. απόθαζε
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