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Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν ΣΑΥ συντάχθηκε σύμψωνα με τις προβλέψεις Του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές για
ασΦάλεια και υγεία Που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την
οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά την κατασκευή
του έργου.
Οι προβλέψεις του παρόντος ΣΑΥ στηρίζονται:
• Στην Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθετήματα που αφορούν στην Υγεία, Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζο

μένων γενικά, αλλά και Νομοθετήματα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά έργα και τις εργασίες
που εκτελούνται σε αυτά).

. Σε προδιαγραφές εξοπλισμού που είναι απαραίτητος γιατην εκτέλεση του έργου.
• Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο.
. Στην καλή πρακτική, σύμφωνα με τους Κανόνες των διεθνών προτύπων, της εμπεφίας και τέχνης.

Με βάση την ισχύουσα αναθεώρηση του ΣΑΥ κατά τη διάρκεια του έργου, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την
εκτέλεση του έργου πρέπει να ενημερώσει τους επικεφαλής των συνεργείων, ώστε σι τελευταίοι να μεριμνή
σουν για την εφαρμογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία τους.
Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων ελέγχε
ται από την αρμόδια Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν ΣΑΥ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νομοθεσία.

1.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΛΛΕΙΑΣ

Πολιτική και δέσμευση της εταιρείας μας είναι η επίτευξη και διατήρηση ασφαλών συνθηκών εργασίας σε
όλες τις δραστηριότητές της.
Για να υλοποιήσουμε την πολιτική μας ώστε να προλαμβάνουμε τα εργατικά ατυχήματα και ασΘένειες και να
διατηρούμε ασφαλείς συνθήκες εργασίας γιατο προσωπικό μας προσπαθούμε να:
. αναγνωρίζουμε και προλαμβάνουμε όλους τους κινδύνους που προέρχονται από τις εργασίες στα πλαίσια

των δραστηριοτήτων μας,
. συνεργαζόμαστε με το προσωπικό μας για θέματα ασφάλειας,
. παρέχουμε και διατηρούμε τον εξοπλισμό μας ασφαλή,
. διασφαλίζουμε τον ασφαλή χειρισμό των υλικών,
. ενημερώνουμε, εκπαιδεύουμε και επιβλέπουμε το προσωπικό μας,

. διασψαλίζου με ότι το προσωπικό μας είναι κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί,

διασφαλίζουμε ότι όλα τα συνεργεία εργασιών στο έργο, συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας
και με τους όρους του παρόντος ΣΑΥ,

. αναΘεωρούμε τα αναποτελεσματικά μέτρα ασφάλειας

Η εταιρεία μας πιστεύει ότι καιτο προσωπικό που εργάζεται στο έργο, Θα συμμετέχει στην υλοποίηση της πο
λιτικής της αναλαμβάνοντας με υπευθυνότητα το μερίδιο της ευθύνης που του αντιστοιχεί.
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2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΙΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η τεχνική περιγραψή Που ακολουθεί είναι σύντομη και παρατίθεται για την ευκολότερη κατανόηση του έργου
από τον αναγνώστη του ΣΑ”. Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά και δεν υπερισχύει της τεχνικής περιγρα
ψής κάθε επιμέρους μελέτης του έργου.

Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση των εξής εργασιών:
• Γενικές εκσκαψές για την διαμόρφωση του ακινήτου.
. Κατασκευή τοιχίων υποστήριξης των πρανών.
. Κατασκευή κλίμακας Που οδηγεί σε υπάρχουσα λιθόστρωτη κλιμακωτή οδό στην οποία έχει πρόσωπο
το νέο σχολικό συγκρότημα
. Κατασκευή χώρου αναμονής και προστασίας από τις καφικές συνθήκες των μικρών μαθητών.
. Καθα’φεση του υπάρχοντος οικίσκου ιτόσιμου νερού και κατασκευή νέου, προκειμένου να είναι
δυνατή η πλήρη εκμετάλλευση του χώρου.
. Ασφαλτόστρωση του χώρου προκειμένου να προσεγγίζει το λεωφορείο και σι συνοδοί των μικρών
μαθητών.

. Δημιουργία πέντε (5) θέσεων στάθμευσης εντός του ακινήτου με μία εξ αυτών για χρήση από Α.Μ.Ε.Α.

. Κατασκευή πεζοδρομίων μπροστά και απέναντι από τον χώρο.

. Ηλεκτροψωτισμός του χώρου.

. Φυτεύσεις.

. Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.

. Κατασκευή δικτύου απορροής των ομβρίων υδάτων.

. Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.
Η όλη διαμόρφωση μελετήθηκε με σκοπό να εναρμονίζεται με Τον περιβάλλοντα χώρο. Τα υλικά επιλέχθηκαν
με κριτήριο τη λειτουργικότητα, την αρχιτεκτονική συνοχή, την ποιότητα και την εύκολη συντήρηση τους.
Σημαντικό κριτήριο επιλογής των υλικών ήταν επίσης να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, αλλά και να
εξασψαλίζουν υψηλή αισθητική για τους κύριους χρήστες. Οι κατασκευαστικές λύσεις που εψαρμόστηκαν
είχαν σκοπό καιτην οικονομία στο έργο.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΜΠΙ ΒΑΡΗΣ - ΣΥΡΟΣ

ΙΙΡΟΣΒΑΣΗ ZiG ΕΡΙΟ. ΕΙΙΑΡΧΙΑΚΗ ΟΛ’)! MANNA - ΒΑΡΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ·

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της μελέτης κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο
Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οψείλει να ενημερώσει την παρούσα σύντομη τεχνική
περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα.

Σελίδα 4 από 32



3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

3.1 ΔΙΚΤΥΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ)

Πριν από την έναρξη εργασιών Θα διερευνηθεί εάν Οι εργασίες που Πρόκειται να εκτελεστούν, επηρεάζουν
υψιστάμενα υπέργεια ή/και υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ. Σε περίπτωση που αυτό ισχύει, Θα υπάρξει επικοινωνία και
συνεργασία με τους Οργανισμούς αυτούς και εάν απαιτηθεί Θα διενεργηθούν ερευνητικές τομές.

3.2 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να είναι περιψραγμένος, ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση σε μη
έχοντες εργασία. Για την περίψραξη των χώρων εργασίας, Θα γίνει τοποθέτηση ψραγμάτων ελαψρού τύπου
(πχ προκατασκευασμένα στοιχεία από πλαστικό), ή πλαστικού ιτλέγματος έντονου χρώματος, εκτός αν διαφο
ρετικά απαιτείται από τη σύμβαση ή από την υπηρεσία, η τοποθέτηση βαρέως τύπου περίψραξη, πχ προκατα
σκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος με κυματοειδείς λαμαρίνες εμποτισμένες από πάνω.

Έλεyχος στην είσοδο — έξοδο: Τα συνεργεία Θα ελέγχονται με ευθύνη των επικεφαλής τους, κατά την είσοδο
και αποχώρηση από τους χώρους εργασίας εκτός αν διαφορετικά απαιτείται από τη σύμβαση ή από την υπη
ρεσία, η τοποθέτηση προσωπικού ψύλαξης στην είσοδο.

3.3 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αποδυτήρια και ιματιοψυλάκια: Στη διάθεση των εργαζομένων πρέπει να τίθενται επαρκείς χώροι για να αλ
λάζουν ρουχισμό. Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με ιματιοψυλάκια και καθίσματα.

Ντους και νιπτήρες: Κοντά στα αποδυτήρια πρέπει να υπάρχουν νιπτήρες με τρεχούμενο νερό. Στους νιπτή
ρες συνιστάται να υπάρχουν σαπούνια. Εφόσον επιβάλλεται για λόγους υγιεινής πρέπει να εγκατασταθούν
ντους με ζεστό και κρύο νερό (συνιστάται η εγκατάσταση ενός ντους ανά 10 εργαζόμενους).

Αποχωρητήρια: Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεση τους επαρκή αριθμό αποχωρητηρίων, τα οποία
Θα βρίσκονται κοντά στις Θέσεις εργασίας, στους χώρους ανάπαυσης καιστα αποδυτήρια (συνιστάται ένα WC
ανά 40 εργαζόμενους, εφόσον ο αριθμός των εργαζομένων δεν υπερβαίνει τους 200, ενώ ένα WC ανά 50 ερ
γαζόμενους, εφόσον ο αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει τους 200).

Χώροι εστίασης - ανάπαυσης: Στο εργοτάξιο πρέπει να προβλεφθούν χώροι εστίασης και ανάπαυσης του
προσωπικού. Οι συγκεκριμένοι χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθμό καθισμάτων και χώρο διατήρησης
φαγητού (υποχρεωτικά εφόσον ο αριθμός εργαζομένων υπερβαίνει τους 70).

Χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - ψαρμακείο: Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - ψαρμακείο πρέπει να
είναι κοντά στο χώρο εργασίας. Επίσης πρέπει να είναι προσπελάσιμος με φορείο. Ο χώρος πρέπει να επιση
μανθεί με πινακίδες σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 105/1995. Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών επο
πτεύεται από το Γιατρό Εργασίας του Αναδόχου (εψόσον αυτός προβλέπεται), ή από τον Τεχνικό Ασψάλειας.

Αποκομιδή απορριμμάτων: Σε διάψορες θέσεις του εργοταξίου πρέπει να τοποθετηθούν κάδοι απορριμ
μάτων. Συνιστάται η τοποθέτηση κάδων σε αποχωρητήρια, χώρους εστίασης, αποδυτήρια και κοντά στους
χώρους εργασίας. Για την αποκομιδή των αχρήστων υλικών προτείνεται η τοποθέτηση μεγάλων κάδων
(containers) σύμψωνα με τις ανάγκες του έργου.
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3.4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Η κυκλοψορία των οχημάτων εντός του εργοταξίου αψορά στη μεταψορά/τροψοδοσία και αποκομιδή/απο
μάκρυνση υλικών. Κάθε όχημα που θα εισέρχεται εντός του εργοταξίου οψείλεινα συμμορψώνεται με τις δια
τάξεις που ισχύουν στο Χώρο του εργοταξίου (επιπλέον αυτών του ΚΟΚ). Η διακίνηση υλικών (απόθεση, παρα
λαβή) θα γίνεται σύμψωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων του εργοταξίου.

Οι πεζοί δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν και να κινούνται σε χώρους κυκλοψορίας οχημάτων και μηχανη
μάτων.

Οι χώροι κυκλοφορίας των οχημάτων θα επισημαίνονται ευκρινώς και θα ελέγχονται τακτικά.

3.5 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Για την οργάνωση και ανάπτυξη του εργοταξιακού χώρου απαιτείται κινητοποίηση και εκτέλεση εργασιών. Εν
δεικτικά σημειώνονται ορισμένα Θέματα που πρέπει να προσεχΘούν κατά την οργάνωση και ανάπτυξη του ερ
γοταξιακού χώρου.

Κατά τη μεταφορά εξοπλισμού

. Τήρηση κανόνων ΚΟΚ

. Ασψαλής πρόσδεση εξοπλισμού στην πλατψόρμα
• Επάρκεια χώρου για ελιγμούς και ξεψόρτωμα
. Ξεψόρτωμα σε διαμορψωμένο χώρο
. Αποδέσμευση και καθοδήγηση από έμπεφο εργαζόμενο
. Αποστάσεις ασψαλείας από πλατψόρμα και εξοπλισμό
. Χρήση ανακλαστικού ρουχισμού έντονου χρώματος (ΕΝ 471)

Κατά τις ανυψωτικές εργασίες

. Σχέδιο ανύψωσης (lifting plan) με όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς (κυρίως για μεγάλες ανυ
ψώσεις)

. Έλεγχος ανυψωτικού

. Έλεγχος παρελκόμενων

. Αδειούχος χειριστής (κατάλληλης άδειας γιατο ανυψωτικό που χεφίζεται)

. ‘Ειιπειρος κοιηιανταδόρος

. Έλεγχος χώρου, ποδαρικών

. Έλεγχος για εναέρια καλώδια
• Έλεγχος ψορτίου πριν & μετά
. Έλεγχος Φορτίου Ασψαλούς Λειτουργίας
. Έλεγχος άλλων δραστηριοτήτων
. Αποστάσεις ασψαλείας
. Έλεγχος ευστάθειας πριν τη ψόρτωση & μετά την απόθεση
. Ανέγερση, συντήρηση, επιθεώρηση και αποσυναρμολόγηση του ανυψωτικού εξοπλισμού (πχ δικτυωτοί

γερανοί), μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
• Απαγόρευση κίνησης εργαζομένων κάτω από αιωρούμενα ψορτία
. Χρήση ηχητικού σήματος προειδοποίησης από το ανυψωτικό σε περίπτωση μετακίνησης αιωρούμενου

ψορτίου
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. Δεν πραγματοποιούνται ανυψωτικές εργασίες σε δυσμενείς καφικές συνθήκες (πχ ισχυρός άνεμος) ή σε
συνθήκες με χαμηλή ορατότητα

Κατά την εγκατάσταση δικτύων

. Χρήση κατάλληλου εργαλείου για την εργασία (και το σκοπό που κατασκευάστηκε)

. Έλεγχος ιων εργαλείων πριν τη χρήση

. Χρήση γυαλιών και γαντιών (ΕΝ 388, ΕΝ 149)

. Ασψαλής διαδρομή καλωδίου

. Καθημερινός έλεγχος καλωδίου και ψις

. Απομάκρυνση εύψλεκτων από το χώρο εργασίας

. Υπαρξη πυροσβεστήρα κοντά στον ευρύτερο χώρο εργασίας

. Περιορισμός χειρωνακτικής διακίνησης ψορτίων με μηχανική

. Πριν τη μεταφορά ελέγχονται τα χαρακτηριστικά του ψορτίου και η διαδικασία

. Ενημέρωση εργαζομένων για ορθές πρακτικές

. Χρήση κουμανταδόρου για μεταψορά με περισσότερους του ενός εργαζόμενους

. Μελέτη δικτύου από αδεισύχο μηχανικό

. Επίβλεψη εργασιών από αδειούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό

. Αδεισύχοι ηλεκτρολόγοι για συνδέσεις - δοκιμές

. Απενεργοποίηση δικτύων

Κατά τη χρήση μηχανημάτων (διαμορψώσεις, εκσκαψές, επιχώσεις)

. Χειρισμός μηχανήματος από αδειούχο χειριστή αντίστοιχης άδειας

. Καθοδήγηση από έμπειρο βοηθό

. Αποστάσεις ασψαλείας από πρανή και μηχανήματα

. Χρήση ανακλαστικού ρουχισμού έντονου χρώματος (ΕΝ 471)

. Απενεργοποίηση υπογείων δικτύων

. Αποστάσεις ασφαλείας από δίκτυα σε λειτουργία

. Διαμόρψωση πρανών με κλίση

. Οπτικός έλεγχος πρανών σε καθημερινή βάση

. Αποψυγή μεταψοράς εργαζομένων με μηχάνημα

. Συντήρηση — ανεψοδιασμός από εντεταλμένο εργαζόμενο

. Τήρηση οδηγιών προμηθευτή κατά τη συντήρηση — ανεψοδιασμό

. Αποψυγή καπνίσματος και λειτουργίας ΜΕ κατά τον ανεψοδιασμό

. Αποψυγή λειτουργίας ΜΕ κατάτη συντήρηση

. Αποψυγή επαψής με κινούμενα ή θερμά μέρη

. Αποστάσεις ασψαλείας από υδραυλικά μέρη υπό πίεση

. Υπαρξη πυροσβεστήρων στο χώρο

. Διαβροχή

Κατά τις τοπογραψικές εργασίες

. Αποστάσεις ασψαλείας από μηχανήματα και οχήματα

. Χρήση ανακλαστικού ρουχισμού έντονου χρώματος (ΕΝ 471)
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. Αποψυγή απευθείας έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία

. Τήρηση οδηγιών προμηθευτή οργάνου

. Αποψυγή παραμονής πίσω από τη σταδία

4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ
Σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου προκύπτουν σι φάσεις Εργασιών που καταγράφονται πα
ρακάτω. Σημειώνεται ότι η ανάλυση εργασιών σε φάσεις δεν είναι δεσμευτική και περιοριστική για τον
Ανάδοχο. Επίσης η παρούσα ανάλυση δεν υποκαθιστά και δεν υπερισχύει του χρονοδιαγράμματος του έργου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Συντονιοτής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να επιβεβαιώσει την παρούσα
ανάλυση εργασιών σε φάσεις. Εφόσον προχωρήσει σε αναθεώρηση της ανάλυσης συνιστάται να γίνει ανα
προσαρμογή των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας του παραρτήματος στο τέλος αυτού του τεύχους.

Οι Οδηγίες Ασψαλούς Εργασίας παρουσιάζονται σε πινακοποιημένη μορψή για εύκολη ανάγνωση και αναζή
τηση. Οι οδηγίες βασίζονται σε ανάλυση εργασιών σε φάσεις η οποία πραγματοποιήθηκε για τα επιμέρους
συνεργεία που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στο εργοτάξιο.

Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει:

. Ανάλυση της εργασίας σε επιμέρους

. Προσδιορισμό των κινδύνων που σχετίζονται με τις επιμέρους εργασίες και ενδεικτική εκτίμηση της επι
κινδυνότητας τους

. Περιγραψή των προτεινόμενων μέτρων προστασίας και πρόληψης για την αντιμετώπιση των κινδύνων

. Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται από το προ
σωπικό που εκτίθεται στους προσδιορισθέντες κινδύνους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να αναπροσαρμόσει τα περιε
χόμενα των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας, σύμψωνα μετα δεδομένα της κατασκευής. Με βάση τα περιεχόμε
να κάθε Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας, πρέπει να ενημερώσει τους επικεψαλής των αντίστοιχων συνεργείων,
ώστε σι τελευταίοι να μεριμνήσουν για την εψαρμογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία τους.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες οφείλει να συντάξει Εκτί
μηση Επαγγελματικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο επικεφαλής του συνεργείου
πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόμενα της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.

Ίδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η συνεργασία μεταξύ του Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, του
Τεχνικού Ασφάλειας καιτου επικεψαλής κάθε συνεργείου ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλες σι ιδιαιτερότητες
των εργασιών (διαθέσιμο προσωπικό, μεθοδολογία, εξοπλισμός, περιβάλλον εργασίας).

Στο παρόν ΣΑΥ γίνεται αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κινδύνων που σχετίζονται με τις επιμέρους εργα
σίες εκτέλεσης του έργου. Η αξιολόγηση γίνεται με τη χρήση κλίμακας τριών βαθμίδων ως εξής:

3=ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την εξάλειψη ή τον έλεγχο του κινδύνου

2=ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός και η λήψη μέτρων πρόληψης

1=ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Γενικώς αποδεκτή επικινδυνότητα, εφόσον ληφθούν ορισμένα μέτρα ελέγχου
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o Συντονιστής Ασψάλειας κατά την εκτέλεση του έργου ή/και ο Τεχνικός Ασφάλειας Του Αναδόχου, μπορεί να
αναθεωρήσει τις Τιμές της επικινδυνότητας καθώς και τη μεθοδολογία αξιολόγησης τους, εψόσον κριθεί απα
ραίτητο. Ανάλογη διεργασία μπορεί να γίνει από τον Τεχνικό Ασψαλείας του συνεργείου που Θα εκτελέσει τις
συγκεκριμένες εργασίες κατάτην εκπόνηση της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.

5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Οι κανόνες ασψάλειας που περιγράψονται Παρακάτω είναι γενικοί και ισχύουν ανεξαρτήτως ψάσεως. Σε περί
πτωση αντίθεσης με τις Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αναπτύχθηκαν παραπάνω ισχύ έχουν οι οδηγίες.

. Κάθε άτομο στο εργοτάξιο Πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασψαλείας και υγείας στο έργο που το αψορούν.

. Δεν θα ανατίθεται μία δουλειά σε κανένα άτομο αν δεν είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλο γι’ αυ
τήν.

. ‘Ολα τα άτομα στο εργοτάξιο Πρέπει να ψορούν κατάλληλο προστατευτικό κράνος, σύμψωνα με το αντί
στοιχο ΕΝ Πρότυπο. Εξαιρούνται σι χώροι των γραψείων, υγιεινής και ανάπαυσης.

. Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα. Η ελάχιστη απαίτηση ασφάλειας
για τα υποδήματα είναι να έχουν προοτατευτική επένδυση για τα δάχτυλα και στη σόλα, σύμψωνα με το
αντίστοιχο ΕΝ Πρότυπο.

. Η ασψαλής προσέγγιση και έξοδος πρέπει να εξασψαλίζεται σε όλες τις θέσεις εργασίες και χώρους.

. ‘Ολα τα άτομα πρέπει να συμμορψώνονται με τις οδηγίες της σήμανσης ασψάλειας του εργοταξίου.

. Φωτιές με σκοπό την θέρμανση δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο.

. Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου.

. Κανένα άτομο δεν θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυμένο. Οι εργαζόμενοι δεν επι
τρέπεται να ψορούν ψαρδιά ξεκούμπωτα ρούχα, σορτς και να είναι γυμνοί από τη μέση Και πάνω.

. Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, απομακρύνει, τροποποιήσει, χαλάσει, καταστρέψει
οποιοδήποτε σήμανση ή εξοπλισμό ασφάλειας.

. Όλοι σι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αναψέρουν οποιαδήποτε ανασψαλή κατάσταση εργασίας και
να απευθυνθούν για βοήθεια αν δεν μπορούν να την ελέγξουν μόνοι τους.

. Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό.

. Μόνο εξουσιοδοτημένα ή/και αδειοδοτημένα άτομα να χειρίζονται τον εξοπλισμό του εργοταξίου.

. ‘Ολοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτομο που γνωρίζει τους χώρους του ερ
γοταξίου και να συμμορψώνονται με τις οδηγίες του.

ό ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Για την υλοποίηση της πολιτικής ασψάλειας του Αναδόχου και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασψάλειας
προτείνεται η κατανομή αρμοδιοτήτων σε όλη την ιεραρχία εκτέλεσης του έργου, όπως καθορίζεται στο
Πρόγραμμα Ποιότητας ‘Εργου (ΠΠΕ) και την ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27.1 1.02 . Σχηματικά:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΜΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΜΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
. ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΑΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΧΟΥ
. ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΛΩΝ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Σελίδα 9 από 32



ΑΝΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ
. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΜΕΙΑΣ
. ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΜΕΙΑΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)
. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Σύμψωνα με τις προβλέψεις της Ελληνικής Νομοθεσίας για την ασψάλεια, κάθε εμπλεκόμενος στην εκτέλεση
του έργου έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, αναλόγως των γενικότερων καθηκόντων του. Συγκεκριμένα:

ο εργοταξιάρχης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων ασψα
λείας που αψορούν ολόκληρο το έργο. Συγκεκριμένα έχειτις Παρακάτω υποχρεώσεις:

. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών την εκ των
προτέρων γνωστοποίηση του έργου.

• Να μεριμνήσει για την εκπόνηση Σχεδίου Ασψάλειας και Υγείας και για την κατάρτιση Φακέλου
Ασψάλειας και Υγείας, τα οποία Πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο.

. Να τηρεί Ημερολόγιο Μέτρων Ασψαλείας.

. Να τηρεί, σύμψωνα με τους Κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τις οδηγίες του επιβλέποντος μηχανι
κού.

. Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των Συντονιστών για θέματα ασψάλειας και υγείας και του Τεχνικού
Ασψάλειας και να μεριμνά για την τήρηση του ΣΑν.

ο εργοταξιάρχης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις όσον αψορά στο
προσωπικό της εταιρείας του:

• Να εξασψαλίζει την ασψάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, και
να λαμβάνει μέτρα που να εξασψαλίζουν την υγεία και ασψάλεια των τρίτων.

. Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια
και την υγεία. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τους Τεχνικό Ασψάλειας, Ιατρό Εργασίας.

. Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασψάλειας (και Ιατρού Εργασίας για επιχειρήσεις που απασχο
λούν περισσότερους από 50 εργαζομένους). Οι υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασψάλειας ή/και του Ιατρού
Εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη.

. Να εξασψαλίζει σε κάθε εργαζόμενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τομέα της ασψάλειας
καιτης υγείας.

. Να μεμιμνά για ιιι χυρήγιισιi ow iιμυυωιιιιιό ιου, όλων ιων αναγκαίων Μέσων Ατομικής Προστασίας για
τη δουλειά που εκτελεί.

. Να εξασψαλίζει ότι σι εργαζόμενοι από εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες στην επιχείρη
σή του, έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασψάλεια και την υγεία.

. Να αναγγέλλει όλα τα εργατικά ατυχήματα στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρμόδιες υπη
ρεσίες του ασψαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο τραυματίας εντός 24 ωρών. Εψόσον
πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, πρέπει να τηρούνται αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που
δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος. Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχη
μάτων και κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικα
νότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.

ο εργοταξιάρχης, ως εργαζόμενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τον εργα
ζόμενο.
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Κάθε αρμόδιος μηχανικός του Αναδόχου, έχει Τις Παρακάτω υποχρεώσεις:

. Να δίνει Οδηγίες κατασκευής, σύμφωνες με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, για την εκτέλεση
εργασιών στο Τμήμα του έργου που έχει αναλάβει.

. Να επιβλέπει την Τήρηση των οδηγιών του πριν από την έναρξη των εργασιών και Περιοδικά κατά την
εκτέλεσή τους (κατ’ ελάχιοτον κάθε εβδομάδα και ύστερα από θεομηνία).

. Να εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο Τμήμα του έργου
που έχει αναλάβει.

. Να τηρεί το Ημερολόγιο Μέτρων Ασψαλείας του έργου (υποχρεωτικές αναγραψές που του αντιστοιχούν).

. Κάθε αρμόδιος μηχανικός του Αναδόχου, ως εργαζόμενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από
τη νομοθεσία για τον εργαζόμενο.

Όλες σι υποχρεώσεις του Αναδόχου ως Εργοδότη για την Ασψάλεια και Υγεία, ισχύουν αμετάβλητες και στα
συνεργεία (Υπεργολάβοι), που ενδέχεται να εργαστούν στο ‘Εργο.

Ειδικότερα κάθε υιτεργολάβος έχειτις παρακάτω υποχρεώσεις:

. Να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα μέτρα ασψαλείας που αψορούν στο τμήμα του έργου που έχει αναλάβει.

. Να τηρεί, σύμψωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τις οδηγίες του επιβλέποντος.

. Να εΦαρμόζει το Σχέδιο Ασψάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο τμήμα του έργου
που έχει αναλάβει.

. Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας.

. Εψόσον στο έργο υψίστανται υπεργολάβοι που μοιράζονται τον ίδιο τόπο εργασίας, οφείλουν να συνερ
γάζονται για την εφαρμογή των διατάξεων για την υγεία και ασψάλεια, να συντονίζουν τις δραστηριότητές
τους για την προστασία των εργαζομένων και να αλληλοενημερώνονται για τους κινδύνους που ενέχουν
σι εργασίες τους

Ο υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις, ως εργοδότης, όσον αφορά στο προσωπικό της εταιρίας του:

. Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, και
να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων.

. Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υψισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια
και την υγεία. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τους Τεχνικό Ασφάλειας, Ιατρό Εργασίας.

. Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας (και Ιατρού Εργασίας για επιχειρήσεις που απασχο
λούν περισσότερους από SO εργαζομένους). Οι υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Ιατρού
εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη.

. Να εξασψαλίζει σε κάθε εργαζόμενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τομέα της ασψάλειας
καιτης υγείας.

. Να χορηγεί στο προσωπικό του, όλα τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας για τη δουλειά που εκτελεί.

. Να εξασψαλίζει ότι σι εργαζόμενοι από εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες στην επιχεί
ρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία.

. Να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού ορ
γανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος εντός 24 ωρών όλα τα εργατικά ατυχήματα και
εφόσον πρόκειται Περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύ
νανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος. Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχη
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μάτων και κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για Τον εργαζόμενο ανικα
νότητα Εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.

ο υπεργολάβος, ως εργαζόμενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τον εργα
ζόμενο.

Κάθε εργσδηγός, ως εκπρόσωπος του εργοδότη, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

. Να καθοδηγεί τους εργαζόμενους του συνεργείου του, για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασψα
λείας σε κάθε φάση εργασίας.

. Να επιθεωρεί το προσωπικό του συνεργείου του τουλάχιστον μια ψορά την ημέρα, προκειμένου να δια
πιστώσει την τήρηση των μέτρων ασφαλείας από αυτούς.

. Να εψαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο τμήμα του έργου
που έχει αναλάβει.

. Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των Συντονιστών για Θέματα ασφάλειας και υγείας.

Κάθε εργοδηγός, ως εργαζόμενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τον εργα
ζόμενο.

Κάθε εργαζόμενος έχειτις παρακάτω υποχρεώσεις:

. Να εψαρμόζει τους κανόνες υγιεινής, υγείας και ασψάλειας και να ψροντίζει ανάλογα με τις δυνατότητές
του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και των άλλων ατόμων που επηρεάζονται από τις
πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία, σύμφωνα με την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες
οδηγίες του εργοδότη του.

. Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οφείλει ειδικότερα, σύμψωνα με την εκπαίδευσή του
και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του:

α) Να χρησιμοποιεί σωστά τις μηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίνδυνες ουσίες,
τα μεταφορικά και άλλα μέσα.
β) Να χρησιμοποιεί σωστά τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που τίθεται στη διάθεσή

του και μετά τη χρήση να τον τακτοποιεί στη θέση του.
ο γ) Να μη θέτει εκτός λειτουργίας, αλλάζει ή μετατοπίζει αυθαίρετα τους μηχανισμούς

ασφάλειας των μηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων και κτιρίων και να χρησιμο
ποιεί σωστά αυτούς τους μηχανισμούς ασψαλείας.
δ) Να αναφέρει αμέσως στον εργοδότη (ή/και σε όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού
ασφάλειας και ιατρού εργασίας), όλες τις καταστάσεις που μπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι πα
ρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασψάλεια και την υγεία, καθώς και κάθε έλ
λειψη που διαπιστώνεται στα συστήματα προστασίας.
ε) Να συντρέχει τον εργοδότη (και όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και ια
τρού εργασίας), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων των κα
θηκόντων ή απαιτήσεων για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων
κατά την εργασία.

o στ) Να συντρέχει τον εργοδότη (και όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού ασψάλειας και ια
τρού εργασίας), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον
και σι συνθήκες εργασίας είναι ασψαλείς και χωρίς κινδύνους για την ασψάλεια και την
υγεία εντός του πεδίου δραστηριότητάς του.
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. Να παρακολουθεί τα σχετικά σεμινάρια ή άλλα επιμορψωτικά Προγράμματα σε Θέματα υγείας και
ασψάλειας της εργασίας. Προκειμένου να μπορέσει να εκπληρώσει την παραπάνω υποχρέωση, έχει δι
καίωμα να λάβει επαρκή απαλλαγή από την εργασία χωρίς απώλεια αποδοχών, καθώς και να του παρα
σχεθούν τα αναγκαία μέσα.

. Να Φορά κράνος προστασίας της κεψαλής και υποδήματα ασψαλείας, τα οποία χορηγούνται από τον ερ
γοδότη του, καθώς και κάθε άλλο Μέσο Ατομικής Προστασίας του χορηγείται, ανάλογα με την επικινδυ
νότητας της εργασίας Που εκτελεί..

ο Τεχνικός Ασψάλειας κάθε επιχείρησης έχειτις παρακάτω υποχρεώσεις:

. Να παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προψορικά, σε θέματα σχετικά με την
υγιεινή, υγεία και ασψάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υπο
δείξεις ο Τεχνικός Ασψάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης (ΒΥΤΑ).

. Να συμβουλεύει σε Θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκατα
στάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και
ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρψωσης και διευ
θέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασί
ας

. Να ελέγχει την ασψάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, κα
θώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εψαρμογή τους και επιβλέπει
την εψαρμογή των μέτρων υγείας και ασψάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημε
ρώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊστάμενους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

. Να επιθεωρεί τακτικά τις Θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασψάλειας της εργασίας, να αναφέρει
στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασψάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμε
τώπισής της καινα επιβλέπειτην εψαρμογή τους.

. Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,

. Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών
του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων

. Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασψάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας
προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

. Να μεριμνά ώστε σι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασψάλειας της εργα
σίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνε
ιιάγειαι η εργασία τους

. Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εψαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε
θέματα υγείας και ασψάλειας της εργασίας.

. Να τηρεί το επιχεφησιακό απόρρητο.

. Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του με τον Ιατρό Εργασίας, πραγματοποιώντας με αυτόν
κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.

. Οψείλει να διαθέσει στον εργοδότη μια γραπτή εκτίμηση των υψισταμένων κατά την εργασία κινδύνων
για την ασψάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αψορούν ομάδες εργαζομένων
που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Ιατρό
Εργασίας, ΕΣΥΠΠ ή ΕΞΥΠΠ, σύμψωνα με τις κείμενες διατάξεις.
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ο Τεχνικός Ασφάλειας, ως εργαζόμενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τον
εργαζόμενο

Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σ’ αυτόν από τον εργοδότη και άλ
λων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού ασψάλειας.

ο Τεχνικός Ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. ‘Εχει, κατά την άσκηση του έργου
του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαψωνία του με τον εργο
δότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης του.

o Ιατρός Εργασίας κάθε επιχείρησης έχειτις παρακάτω υποχρεώσεις:

. Να Παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους,
γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία
των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις τις καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων. Ο εργοδότης λαμ
βάνει γνώση ενυπογράψως των υποδε[ξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.

. Να προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη Θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή
τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρη
τή εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όταν τούτο δεν
ορίζεται από το νόμο. Να μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του
εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Να εκτιμά την καταλλη
λότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, να αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των
εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιε
χόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να
ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργα
ζομένου καιτου εργοδότη.

. Να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυ
χημάτων. Γιατο σκοπό αυτό:

. Να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.

. Να αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφεί
λονται στην εργασία.

. Να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργα
σίας και έχει επίπτωση στην υγεία.

. Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του μετον Ι εχνικό Ασφάλειας, Jιραγμαιο:ιοιώνιας με αυ
τόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.

ο Ιατρός Εργασίας, ως εργαζόμενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τον εργα
ζόμενο:

Ο Ιατρός Εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. ‘Εχει, κατά την άσκηση του έργου του,
ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη,
για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης του.

Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου έχειτις παρακάτω υποχρεώσεις:

. Να συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές ή/και οργανωτι
κές επιλογές, προκειμένου να προγραμματίζονται σι διάψορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διε
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ξάγονται Ταυτόχρονα ~ διαδοχικά και στην πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών
Εργασιών ~ φάσεων εργασίας.

. Συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων μεριμνώντας ώστε ο Ανάδοχος και σι υπεργολάβοι και,
εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των εργαζομένων, οι αυτοαπασχολούμενοι να εφαρμόζουν με
συνέπεια τις υποχρεώσεις που τους αντιστοιχούν και να εφαρμόζουν το Σχέδιο Ασψάλειας και Υγείας
του έργου.

• Να αναπροσαρμόζει ή να μεριμνά ώστε να αναπροσαρμοστεί το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και
Υγείας.

. Να οργανώνει μαζί με τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας τη συνεργασία, μεταξύ του
Αναδόχου και των υπεργολάβων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαδέχονται ο ένας τον άλλον
στο εργοτάξισ, και το συντονισμό των δραστηριοτήτων για την προστασία των εργαζομένων και την
πρόληψη των ατυχημάτων καιτων επαγγελματικών ασθενειών, καθώς καιτην αμοιβαία ενημέρωση τους,
όταν πολλές επιχεφήσεις μοφάζονταιτον ίδιο χώρο εργασίας, μεριμνώντας για τη συμμετοχή εφόσον
υπάρχει ανάγκη των αυτοαπασχολουμένων.

. Να συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών.

. Να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στο εργοτάξιο μόνο στα πρόσωπα που
έχουν τη σχετική άδεια.

. Να συνεργάζεται με τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας καθ όλη τη διάρκεια απα
σχόλησης στο εργοτάξιο και να ζητά τη γνώμη τους κάθε φορά που κρίνει απαραίτητο.

ο Συντονιστής Ασψάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, ως εργαζόμενος, έχει τις υποχρεώσεις που προ
βλέπονται από τη νομοθεσία για τον εργαζόμενο.

Στο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας είναι δυνατόν να ανατεθεί το έργο και Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού
Ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος απασχόλησης δεν συμψηψίζεται, αλλά υπολογίζεται και εκτελείται
ανεξάρτητα.

Συνοπτικά σι αρμοδιότητες κάθε εμπλεκόμενου είναι:

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
. Αναγγελία του έργου στις αρμόδιες αρχές
. Μέριμνα για την εκπόνηση ΣΑΥ, ΦΑΥ και τήρηση τους στο εργοτάξιο
. Μέριμνα για την τήρηση ΙΙμερολογίου Μέτρων Ασφαλείας (ΗΜΑ) και την ενιιπόγραψη ενηΙιέρωση ιων

υποδείξεων που γίνονται σε αυτό
. Μέριμνα για την τήρηση βιβλίου και καταλόγου ατυχημάτων
. Τήρηση των οδηγιών του επιβλέποντα και των αρμόδιων αρχών
. Αναγγελία εργατικών ατυχημάτων

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΑΕΙΑΣ
. Εκπόνηση γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

. Παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη μέσω του βιβλίου υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας
(ΒΥΤΑ)

. Εκπαίδευση προσωπικού

. Έλεγχος των θέσεων εργασίας

. Επίβλεψη της ορθής χρήσης των ΜΑΠ
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. Διερεύνηση αιτιών εργατικών ατυχημάτων

ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
. Υλοποίηση ιατρικών εξετάσεων
. Οργάνωση πρώτων βοηθειών
. Παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη με βιβλίο υποδείξεων
. Εκπαίδευση προσωπικού
. Έλεγχος των θέσεων εργασίας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΑΕΙΑΣ
. Οργάνωση, συντονισμός και αμοιβαία ενημέρωση υπεργολάβων
. Συντονισμός υπεργολάβων για την αναπροσαρμογή του ΣΑΥ

. Αναπροσαρμογή του ΣΑΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΥ
. Εψαρμογή του ΣΑΥ στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει
. Έλεγχος τήρησης των μέτρων ασφαλείας και καταγραΦή στο Ημερολόγιο

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ
. Εφαρμογή του ΣΑΥ στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει
. Οργάνωση Εργασίας σύμψωνα με τα προαπαιτούμενα μέτρα ασψαλείας
. Έλεγχος εψαρμογής των μέτρων ασφαλείας
. Έλεγχος χρήσης των MAfl από του εργαζόμενους
. Τήρηση των υποδείξεων του Συντονιστή Ασψαλείας και των Τεχνικών Ασφάλειας

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ
. Εφαρμογή του ΣΑΥ στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει
. Εκπαίδευση προσωπικού τους για Θέματα ασψαλείας
. Χορήγηση MArl στο προσωπικό τους

. Χρήση υπηρεσιών Τεχνικού Ασψαλείας και Γιατρού Εργασίας

. Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου

. Τήρηση βιβλίου υποδείξεων Τεχνικού Ασψάλειας, βιβλίου και καταλόγου ατυχημάτων

. Αναγγελία εργατικών ατυχημάτων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
. Εψαρμογή των κανόνων ασφαλείας και υγείας
. Ασψαλής χρήση εξοπλισμού και υλικών
. Χρήση ΜΑΠ
. Αποψυγή κατάργησης ή μετατροπής των διατάξεων και μηχανισμών ασψαλείας
. Αναφορά επικινδύνων καταστάσεων
. Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις ασψαλείας

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
. ‘Εχουν τις ίδιες γενικές υποχρεώσεις Που απορρέουν για τους εργοδότες και εργαζομένους
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6.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ — ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

Σύμψωνα με τις προβλέψεις Του ΠΔ 17/1996 και ΠΔ 305/1996, μεευθύνη του Αναδόχου, Πρέπει να συντονίζο
νται σι δραστηριότητες εκτέλεσης του έργου. Επίσης Πρέπει να γίνεται αμοιβαία ενημέρωση μεταξύ των
υπεργολάβων, μέσω του Αναδόχου, για τους κινδύνους Που συνεπάγονται Οι εργασίες καθώς και τα μέτρα
πρόληψης τους. Για την υλοποίηση του συντονισμού μεταξύ του Αναδόχου και των υπεργολάβων ακολουθεί
ται η παρακάτω διαδικασία:

Σε κάθε υπεργολάβο, πριν την υπογραψή Ιδιωτικού Συμψωνητικού, αναλύονται σι Νομοθετικές υποχρεώσεις
του, όπως καταγράψονται στο ΣΑΥ του έργου. Η τήρηση των Νομοθετικών υποχρεώσεων αποτελεί και συμβα
τική υποχρέωση του υπεργολάβου.

• Πριν την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο αυτός ενημερώνει τον Ανάδοχο για τα στοιχεία του εκ
προσώπου του στο έργο, του τεχνικού ασψαλείας του (και του γιατρού εργασίας, εψόσον απασχολεί).

• Οι παραπάνω αρμόδιοι του υπεργολάβου παραλαμβάνουν τις Εκτιμήσεις Επαγγελματικού Κινδύνου του
ΣΑΥ που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν. Κάθε Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου
μπορεί να αναθεωρηθεί από το Τεχνικό Ασφάλειας της επιχείρησης (Υπεργολάβου), εφόσον κριθεί ανα
γκαίο.

. Με την εγκατάσταση του υπεργολάj3ου στο έργο γίνεται ενημέρωση του εκπροσώπου του από τον Ανάδο
χο σχετικά με τη λειτουργία του εργοταξίου.

. Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου ενημερώνει το Προσωπικό του για τους κινδύνους και τα
μέτρα πρόληψης τους.

. Εψόσον κριθεί σκόπιμο, ο Ανάδοχος ενημερώνει τους ήδη εγκατεστημένους υπεργολάβους για τη δραστη
ριοποίηση του νέου υπεργολάβου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών του υπεργολάβου στο έργο Πρέπει να εψαρμόζονται μέτρα πρόληψης των κιν
δύνων. Για την αμοιβαία ενημέρωση των υπεργολάβων και του Αναδόχου προβλέπεται η διενέργεια συ-
σκέψεων σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα καθοριστούν από τον Ανάδοχο. Επίσης προβλέπεται η διενέρ
γεια έκτακτων συσκέψεων, όταν προκύπτουν σχετικά Θέματα.

Συνοπτικά:

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
. Ανάλυση νομοθετικών υποχρεώσεων

. Καθορισμός συμβατικών υποχρεώσεων σύμψωνα μ~ τις νομο0ετικές

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
. Ενημέρωση για στελέχωση στο έργο
. Επιβεβαίωση ότι έχει γνωστοποιηθεί Τεχνικός Ασψάλειας γιατο συγκεκριμένο έργο
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
. Παραλαβή οδηγιών ασψαλούς εργασίας
. Ενημέρωση εκπροσώπου
. Ενημέρωση/εκπαίδευση προσωπικού

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
. Εψαρμογή μέτρων ασψαλείας
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6.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σύμψωνα με τις προβλέψεις Του ΠΔ 17/1996 και ΠΔ 305/1996 κάθε υπεργολάβος, ως εργοδότης, Πρέπει να
ενημερώνει Το Προσωπικό Του για τους κινδύνους που συνεπάγονται σι εργασίες Του συνεργείου του, καθώς
και Των άλλων συνεργείων στο εργοτάξιο. Επίσης Πρέπει να ενημερώνει το Προσωπικό του για όλα τα σχεΤικά
μέτρα Προστασίας που λαμβάνονται, σύμψωνα με τη Νομοθεσία και το ΣΑΥ του έργου. Για την υλοποίηση της
Ενημέρωσης προσωπικού ακολουθείται η Παρακάτω διαδικασία:

. Με την εγκατάσταση στο εργοτάξιο, ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, αψού ενημερωθεί σχετικά από τον
Ανάδοχο, ενημερώνει το συνεργείο του.

. Μιιά «116 κάθε σύσκεψη για θέμαια ασφάλειας ιιυυ διενεμγείιαι σιο έργο ακολουθεί ενημέρωση ιου
προσωπικού του, εψόσον προκύπτουν σχετικά θέματα.

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου.

6.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σύμψωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) πρέπει να εξασψα
λίζει σε κάθε εργαζόμενο επαρκή εκπαίδευση σε θέματα ασψάλειας και υγείας με την ευκαιρία:

. Τηςπρόσληψηςτου

. Τυχόν μετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων

. Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισμού εργασίας και γενικότερα νέας τεχνολογίας που αψορά στην εργασία
του.

Η εκπαίδευση πρέπει να προσαρμόζεται εψόσον προκύπτουν νέοι κίνδυνοι και να επαναλαμβάνεται σε τακτά
χρονικά διαστήματα.

Για την υλοποίηση της εκπαίδευσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

. 0 εκπρόσωπος του υπεργολάβου, με τη συνδρομή του Τεχνικού Ασψαλείας, εκπαιδεύει το προσωπικό του
με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο εργοτάξιο. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση συνιστάται να συνδυα
στεί με την ενημέρωση που προβλέπεται.

. 0 εκπρόσωπος του υπεργολάβου εκπαιδεύει κάθε νεσεισερχόμενο στο έργο εργαζόμενο του συνεργείου
του.
II Jιιιραiιάνω εκιιαίδευοιι ιιιανιιλαμβάνειαι σε ιακιά χρονικά διασιήμαια, ανάλογα μέ ιιι διάρκεια δρα
στηριοποίησης του υπεργολάβου, την εμψάνιση νέων κινδύνων και την αύξηση της επικινδυνότητας των
ήδη υπαρχόντων.

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. Συνοπτικά:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
. Ενημέρωση εκπροσώπου συνεργείου
. Ενημέρωση — εκπαίδευση προσωπικού συνεργείου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞιΟ
. Ενημέρωση — εκπαίδευση νεοεισερχόμενου
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
. Επανάληψη εκπαίδευσης προσωπικού

1 2 3 4 5 6 7
Διευθυντής έργου χ x κ
Εργοταξιάρχης χ χ χ χ

Μηχανικοί έργου Χ Χ Χ Χ

ΣυντονιστήςΤλ χ χ χ χ χ

Υπεργολάβοι Χ Χ Χ Χ Χ

Εργοδηγοί χ χ χ χ χ

Εργαζόμενοι Χ Χ Χ Χ Χ

1. Βασικές αρχές ασψαλείας
2. Διαχείριση ασψαλείας
3. Νομοθετικές υποχρεώσεις
4. Οδηγίες ασψαλείας εργασίας
5. Πρώτες βοήθειες
6. Πυρασψάλεια
7. ‘Εκτακτη ανάγκη

6.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Σύμψωνα με τις προβλέψεις των Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 305/1996 και ΠΔ 1073/1981 κάθε εργοδότης
(Ανάδοχος και υπεργολάβοι) οψείλει σε περίπτωση ατυχήματος να εξασψαλίζει την παροχή πρώτων βοηθειών
στον παθόντα. Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την ασψαλή διακομιδή του παθόντα σε νοσοκομειακή μο
νάδα (εψόσον υπάρχει σχετική ανάγκη). Επίσης πρέπει να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές εντός 24 ωρών. Σε
περίπτωση σοβαρού συμβάντος πρέπει να διατηρούνται αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που μπορεί να χρησι
μεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος. Τέλος τα στοιχεία που προκύπτουν από τη διερεύνηση
του ατυχήματος πρέπει να καταχωρούνται στα αντίστοιχα αρχεία (Βιβλίο Ατυχημάτων, Βιβλίο Υποδείξεων Τε
χνικού Ασψαλείας - Γιατρού Εργασίας, Κατάλογος Εργατικών Ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον ερ
γαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών ημερών). Για τη διαχείριση των ατυχημάτων ακολου
θούνται τα παρακάτω, εκτός αν διαψορετικά απαιτείται από τη σύμβαση ή από την υπηρεσία, η σύνταξη αντί
στοιχης διαδικασίας:

• Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο διερευνάιαι ύiιυρξιj (και υιυιχείυ όπως ιιιλέψωνιι
και διευθύνσεις) νοσοκομειακών μονάδων που βρίσκονται κοντά στο εργοτάξιο.

• Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο οργανώνεται ψαρμακείο, το οποίο περιέχει κατ’ ελάχι
στον τα είδη που αναψέρονται στο Παράρτημα 1 του ΣΑΥ.

. Κατά την εγκατάσταση κάθε υπεργολάβου στο εργοτάξιο, γίνεται ενημέρωσή του για θέματα οργάνωσης
πρώτων βοηθειών.

Σε περίπτωση ατυχήματος:

. Όποιος αντιληψθεί το συμβάν πρέπει να προσψέρει πρώτες βοήθειες στον παθόντα, εψόσον γνωρίζει, και
να ζητήσει βοήθεια (από άλλους εργαζόμενους που γνωρίζουν ή από το βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπι
κό εργοταξίου ή/και το Γιατρό Εργασίας, εψόσον αυτοί υπάρχουν). Επίσης πρέπει άμεσα να ενημερωθεί ο
εκπρόσωπος του εργοδότη του παθόντα (Ανάδοχος ή Υπεργολάβος). Εψόσον υπάρχει ανάγκη, ενημερώνε
ται το ΕΚΑΒ και ο παθών μεταψέρεται στην πλησιέστερη νοσοκομειακή μονάδα.
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. 0 εκπρόσωπος του εργοδότη (Ανάδοχος ή Υπεργολάβος), Πρέπει να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές (Επι
θεώρηση Εργασίας, Αστυνομία, Ασψαλιστικός Φορέας) εντός 24 ωρών.

Μετά το ατύχημα:

. 0 Τεχνικός Ασψαλείας του Υπεργολάβου (Και ο Γιατρός Εργασίας, εψόσον απασχολείται), σε συνεργασία
με τον εκπρόσωπο του στο εργοτάξιο, διερευνά τα αίτια του συμβάντος και προτείνει μέτρα για την απο
ψυγή επανάληψης στο μέλλον. Η παραπάνω διερεύνηση καταγράφεται στο Βιβλίο Ατυχημάτων (ή/και στο
Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασψαλείας — Γιατρού Εργασίας). Επίσης πρέπει να ενημερωθεί ο Κατάλογος
Εργατικών Ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των
τριών ημερών.

. Εψόσον Κριθεί απαραίτητο, προβλέπεται ενημέρωση των εργαζομένων του συνεργείου, σχετικά με τα
μέτρα που πρέπει να ληψθούν για την αποψυγή επανάληψης παρόμοιου ατυχήματος στο μέλλον.

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου.

Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος πρέπει να διατηρούνται αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που μπορεί να χρησι
μεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.

Συνοπτικά:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
. Διερεύνηση ύπαρξης νοσοκομειακών μονάδων κοντά στο εργοτάξιο
. Οργάνωση ψαρμακείου και παροχής πρώτων βοηθειών
. Ενημέρωση/Εκπαίδευση συνεργείων για πρώτες βοήθειες

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΥΧΗΜΑΤΟΣ
. Παροχή πρώτων βοηθειών και ενημέρωση αρμοδίων
. Ενημέρωση ΕΚΑΒ και μεταψορά σε νοσοκομειακή μονάδα
. Ενημέρωση αρμοδίων αρχών εντός 24 ωρών

ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
. Διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος και καταγραφή των αποτελεσμάτων
. Ενημέρωση/Εκπαίδευση προσωπικού για αποψυγή επανάληψης του συμβάντος

6.5 ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Στο εργοτάξιο ενδέχεται να παρουσιαστούν συνθήκες καύσωνα κατά τους καλοκαφινούς μήνες και ψύχους
κατά τους χειμερινούς. Για την αντιμετώπιση τέτοιων καιρικών ψαινομένων προβλέπονται (εψόσον επηρε
άζουν τις εργασίες):

. Καθορισμός διαλειμμάτων διάρκειας και συχνότητας αναλόγως των καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

. Μετακύλιση του ωραρίου (αποφυγή εργασίας στις πρωινές ώρες το χειμώνα και στις μεσημεριανές το κα
λοκαίρι).

. Διακοπή υπαίθριων εργασιών όταν σι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς (καύσωνας, ψύχος, θυελλώδεις
άνεμοι, έντονες βροχοπτώσεις).

. Παροχή στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού (1Ο0~Ι50 C) σε συνθήκες καύσωνα και ζεστών ρο
ψημάτων σε συνθήκες ψύχους.
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. Προγραμματισμός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση εκτός θερμοκρασιακών
αιχμών, από τον υπεύθυνο του συνεργείου, και μετακύληση ή ενίσχυση του ωραρίου ώστε να υλοποιού
νται κανονικά τα διαλείμματα.

. Σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας, ιδιαίτερα σε μέρη που συνυ
πάρχουν υψηλή θερμοκρασία με υγρασία, καθώς και κάτω από τον ήλιο.

6.6 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμψωνα με τις προβλέψεις Του ΠΔ 105/1995 πρέπει να τοποθετείται σήμανση ασψάλειας όταν σι υπαρκτοί ή
πιθανοί κίνδυνοι δεν μπορούν να αποψευχθούν ή να μειωθούν επαρκώς με τεχνικά μέσα συλλογικής προστα
σίας ή με μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.

Η σηματοδότηση ασψάλειας των χώρων εργασίας σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά ή περιορίζει τη λήψη
των αναγκαίων εκάστοτε μέτρων προστασίας των εργαζομένων.

Η συμμόρφωση με τη σήμανση ασφάλειας είναι υποχρεωτική και κανείς μη εξουσιοδοτημένος δεν επιτρέπε
ται να τη μετακινεί ή καταστρέψει.

Στο Παράρτημα S του ΣΑΥ παρατίθενται συνήθη σήματα ασψάλειας.

6.7 ΥΓΙΕΙΝΗ - ΥΓΕΙΑ

Η τήρηση της υγιεινής των εργαζομένων ελέγχεται από τους επικεψαλής των τμημάτων (εργοδηγοί, εκπρόσω
ποι υπεργολάβων, Γιατροί Εργασίας). Συγκεκριμένα πρέπει σι εργαζόμενοι να μην τρώνε ή πίνουν στο χώρο
εργασίας, παρά μόνο στους χώρους που προβλέπονται για την εστίασή τους. Επίσης, μέριμνα πρέπει να λαμ
βάνεται για την τήρηση της υγιεινής πριν το Φαγητό και την αναχώρηση από το εργοτάξιο. Τα απορρίμματα
από τα ψαγητά Πρέπει να εναποτίθενται στους κάδους απορριμμάτων. Οι κάδοι απορριμμάτων πρέπει να
αδειάζονται και τα απορρίμματα να απομακρύνονται από το εργοτάξιο σε χρονικά διαστήματα, κατάλληλα
επιλεγμένα, ώστε να διασφαλίζονται άριστες συνθήκες υγιεινής στο εργοτάξιο.

Ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση διασποράς ιώσεων κατά τη χειμερινή περίοδο, ο Ανάδοχος δύναται να προβεί
στη λήψη συγκεκριμένων —πέρα των συνήθων- μέτρων πρόληψης και προστασίας, όπως ενδεικτικά αναφέρο
νται:

A) Τεχνικά Μέτρα

. Ειδική ενημέρωση από το Γιατρό Εργασίας ή/και τον Τεχνικό Ασφάλειας

. Τοιχοκόλληση στους χώρους εργασίας των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας ή/και του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)

. Διάθεση κατά περίπτωση ατομικών μέσων ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, Φόρμες κα)

. Τακτική απολύμανση εργοταξιακών γραψείων, επιφανειών και αντικειμένων (γραψεία, πόμολα, πληκτρο
λόγια, τηλέψωνα κα)

. Διάθεση αντισηπτικών αλκοσλούχων υγρών χεριών

. Επαρκής εξαερισμός των κλειστών χώρων εργασίας

. Αυστηρή τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής (αποψυγή χειραψιών, πλύσιμο χεριών με σαπούνι ή/και
αντισηπτικών υγρών, αποψυγή επαφής χεριών με το πρόσωπο, κλπ) καθώς και αναπνευστικής υγιεινής
προς αποψυγή μετάδοσης των ιών μέσω σταγονιδίων
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B) Οργανωτικά Μέτρα

. Περιορισμός συναντήσεων/συναθροίσεων

. Χρήση τεχνολογίας για τηλεδιασκέψεις

. Χωροταξική διάταξη πχ απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των εργαζομένων

. Εξ αποοτάσεως εργασία (τηλεεργασία) όπου αυτό είναι δυνατό

. Μειωμένο ωράριο

. Ειδικές άδειες σε εργαζομένων

Σε περίπτωση εμψάνισης συμπτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού, γίνεται άμεση ενημέρωση του
Προϊσταμένου καιτου Γιατρού Εργασίας για ιατρική αξιολόγηση, σύμψωνα και με τις οδηγίες του Υπουργείου
Υγείας ή/και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Ερμούπολη .9Π~
0 Συντάξας

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΐΩΝ ΫΤΙΟΔΟΜΗ!
Β~~’διος Ιωάννης

ΓΙολιτικών’Εργων Υποδομής Τ.Ε.

Ερμούπολη ~ ~.L2σ2.)
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΩΝ Υ ΔΟ ΗΣ

Ελένη Ά ν ουτζάκη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ερμούπολη .2’~/3-
~—-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Τα ελάχιστα υλικά ψαρμακείου στους χώρους εργασίας, είναι σύμψωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ΥΑ
.ριθμ. οικ. 32205/Δ10.96/2.10.2013) τα εξής Παρακάτω:

a) Ακετυλοσαλικυλικό οξύ.
β) Παρακεταμόλη.
γ) Αντιισταμινικά δισκία.
8) Δισκία κορτιζόνης (πρεόνιζολόνη 4 mg).
ε) Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg).
στ) Αντιόξινα δισκία.
ζ) Σπασμολυτικά δισκία.
η) Αντιδιαρροϊκά δισκία — Loperamide.
8) Οψθαλμικό διάλυμα για πλύση.
ι) Αντισηπτικό κολλύριο.
ια) Αντιϊσταμινική αλοιψή.
ιβ) Αλοιψή για επούλωση εγκαυμάτων.
ιγ) Γάντια.
ιδ) Υγρό απολύμανσης χεριών.
ιε) Αποστειρωμένες γάζες Κουτιά των πέντε εκατοστών, δέκα εκατοστών Και δεκαπέντε εκατοστών.
ιστ) Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid).
ιζ) Βαμβάκι.
ιη) Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 μέτρα.
ιθ) Τεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη.
κ) Επίδεσμος 2,50 Χ 0,05 μέτρα.
κα) Επίδεσμος 2,50 Χ 0,10 μέτρα.
κβ) Τριγωνικός επίδεσμος.
κγ) Αιμοστατικός επίδεσμος.
κδ) Φυσιολογικός ορός 250 ή 500 ml.
κε) Οξυζενέ.
κστ) Οινόπνευμα καθαρό.
κζ) Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext. use Povidone
Iodine 10%).
κη) Γλωσσοπίεστρα.
κθ) Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά).

Οτιδήποτε πέραν των ανωτέρω μπορεί να διατεθεί, ανάλογα με την επικινδυνότητας της εργασίας, τον αριθμό
εργαζομένων, τη διασπορά των θέσεων εργασίας, κατόπιν γραπτής εκτίμησης κινδύνου του [ιατρού Εργασίας
του Αναδόχου, ή άλλου γιατρού εψόσον ο πρώτος δεν προβλέπεται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
To Χρονοδιάγραμμα του έργου επισυνάπτεται με την έναρξη των εργασιών και ενημερώνεται καθ’ όλη τη
διάρκεια του έργου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
Η Μελέτη Κατασκευής Ικριωμάτων Θα επισυναψθεί σε μεταγενέστερη ψάση Του έργου. Η Μελέτη Κατασκευής
Ικριωμάτων Θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραψές του κατασκευαστή της και τα αναμενόμενα ψορτία
(ΚΥΛ 16440/1993).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
2011 -2020

. Εγκ. 13308/466/2020 Εψαρμογή του άρθρου δέκατου τρίτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
της 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 A’) — Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας, ΦΕΚ--/23.3.2020

. Π.Ν.Π./2020 Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊσύ CΟνΙD-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασψάλιση της
ομαλής λειτουργίας της αγοράς καιτης δημόσιας διοίκησης, ΦΕΚ 68/Α’/20.03.2020

. Εγκ. Οικ. 12339/404/2020 —‘Εκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση
και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊσύ CΟνΙD-19, ΦΕΚ--/12.03.2020

ο Υ.Α.Δ22/4193/2019 Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρε
ωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια’Εργα και Μελέτες, ΦΕΚ 4607/W 13.12.2019

. Τροποποίηση - συμπλήρωση της οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (B’ 519 6-3-2013) απόψασης του Υφυ
πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταψορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχα
νημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμψωνα με το
π.δ. 113/2012 (A’ 198) και αντιστοίχιση των υψισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμψωνα με το
π.δ. 22/1976 (A’ 6) ήτο π.δ. 31/1990 (A’ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εψαρμογή του προεδρι
κού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚ 2942/Β720.7.2018

. Τροποποίηση της υπουργικής απόψασης 1592/58/13.1.2017 «Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου
16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυ
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων)> (ΦΕΚ A’ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει», ΦΕΚ
3398/Β’/10.8.2018

. Υ.Α.οικ.74285/176/ψ113/2018 Τροποποίηση-συμπλήρωση της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’(Β”519 6-3-
2013) απόψασης του Υψυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταψορών και Δι
κτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του
χεφισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (198/A) και αντιστοίχιση των υψιστάμενων αδειών που
έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (6/A) ή το π.δ. 31/1990 (11/Α) με τις άδειες που εκδίδο
νται κατ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

. Υ.Α.32126/1463/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική
Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασψάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού
Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ», ΦΕΚ 2404/Β~/25.6.2018

. Τροποποίηση-Συμπλήρωση της αριθμ. 3015811/2663 (ΦΕΚ 1410/Β’/6.9.2010) κοινή υπουργική
απόψαση σχετικά με τον καθορισμό μέτρων ελέγχου και κυρώσεων για την εκτέλεση του αριθμ.
1272/2008/ΕΚ κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και Κατάργηση της
υπουργικής απόψασης 265/2002, (ΦΕΚ 1214/Β’/19.9.2002) σχετικά με την ταξινόμηση, επισήμανση
και συσκευασία επικίνδυνων παρασκευασμάτων και της αριθμ. 378/1994 κοινής υπουργικής απόφα
σης (ΦΕΚ 705/Β’/20.9.1994) σχετικά μετην ταξινόμηση, επισήμανση, συσκευασία και επικίνδυνων ου
σιών, ΦΕΚ 1876/Β’/24.5.2018

. Κύρωση του ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ.2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και
την Ασψάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010

Σελίδα 24 από 32



((Κύρωση TOU Κώδικα νόμων για την υγεία Και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/A) όπως
αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει, ΦΕΚ 1580/Β’/8.5.2018

. Υ.Α.16974/758/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική
Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασψάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού
Ασφαλείας μέσω ΟΓΙΣ-ΣΕΠΕ», ΦΕΚ 1242/Β’/4.4.2018

Θ Π.Δ.82/2018 Τροποποίηση του π.δ. 307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθε
νται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους» (135 A’) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2017/164/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ I
27/1.2.2017), ΦΕΚ 152/Α’/21.8.2018

. Αρ. Πρωτ. 33405/Δ9 1493/2018, ΦΕΚ --/15/6.2018 Ιατροί Εργασίας

. ΠΔ134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ΦΕΚ Α 168/6-11-2017»

. Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασψάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθη
κόντων Τεχνικού Ασψαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, ΦΕΚ 3952/Β’/10.11’2017

. Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ. 38108/ΦΝ 466/2017 - Περιεχόμενο του Μητρώου Εργου, ΦΕΚ 1956/Β’/7.6.2017

. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4229/395/2013 (B’ 318) κοινής υπουργικής απόψασης με θέμα: «Προ
ϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μετην εκτέλεση κατε
δαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτί
ρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με εργασίες συντήρησης, επι-
κάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο», ΦΕΚ 1865/Β’/26.5.2017

. Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 132/Β’/21.2.1989)
«Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών», ΦΕΚ
1628/Β’/16.5.2017

. Υ.Α.Οικ.21867/2016 «Οροι, προϋποθέσεις κα διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών κυκλοφορίας
που αφορούν τα Μηχανήματα ‘Εργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας ΦΕΚ
3276/Β’/12.10.2016

. Υ.Α.Οικ.84123/305/Φ113/2016 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (H)’
(B’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο
ρών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστη
ριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 (Α’/198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων
αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (Α’/ό) ή το Π.δ. 31/1990 (Α’/ΙΙ) με τις άδειες
που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του Προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ΦΕΚ 2481/Β’/11.8.2016

. Υ.Α.Οικ.34331/Δ9.8920/2016 «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος τσι Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ
2458/Β’/1Ο.8.201b
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2όης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών
των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρή
ση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (αναδιατύπωση), ΦΕΚ 1426/Β720.5.2016

. Ν4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»

. Εγκ.Οικ.20958/2015 «Τήρηση ιατρικών ψακέλων και βεβαιώσεων καταλληλότητας των εργαζομένων»
• Εγκ. Οικ. 20958/2015 - Τήρηση ιατρικών φακέλων και βεβαιώσεων καταλληλότητας των εργαζομένω

νΕγκ.Οικ.24120/1336/2014 «Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 14867/825/2014 (1241/B)
«Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τε
χνικά έργα»

. Εγκ.42628/Δ10.130/2014 «Υποχρέωση υποβολής εργαζομένων σε ιατρικές εξετάσεις»
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ο Εγκ.οικ.36801/Δ10.114/8.11.2013 «Υπουργική Απόψαση οικ.32205/Δ1Ο.96/2.10.2103 «Ελάχιστα απαι
τούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας», ΦΕΚ 2562/Β’/11.10.2013

. Όσον αφορά τις διατάξεις για την υγεία και την ασψάλεια στην εργασία (AYE) oi οποίες περιλαμ
βάνονται στον. 4144/2013, ΦΕΚ --/22/4.

ο Υ.Α.Οικ.1032/166/ψ.γ.9.6.4(Η)/2013 «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες,
ως προς τη δραστηριότητα του χεφισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (198/A) και αντιστοίχιση των
υψιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (6/A) ή το π.δ. 31/1990 (11/A)
με τις άδειες που εκδίδονται κατ εψαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος», ΦΕΚ
519/Β ‘/6.3.2013

. Γ1Δ115/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της
εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε
βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλε
σης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγο
νοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστη
ριοτήτων αυτών από ψυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 200/Α’/2012

. ΠΔΙΙ4/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελμα
τική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των
εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός
επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσΕων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από ψυσι
κά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 199Α/12

. ΠΔΙΙ3/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χεφισμού μηχανη
μάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και
ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελμα
τικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 198Α/12

. ΠΔ112/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελμα
τική δραστηριότητα της κατασκευής συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προ
ϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», ΦΕΚ 197Α/12

. Εγκ. 27/2012 - (Αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15.10.2012) «Ενταξη στα συμβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δημο
πρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασψάλειας και υγείας στο εργο
τάξιο »
ΕΓΚΙΟ2ΟΙ/ΣΕΠΕ «Θεώρηση Σχεδίου καιΦακέλου Ασφάλειας και Υγείας», 27/03/2012

. ΥΑόό9Ο/2012 «Προϊόντα Λομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραψές, διαδικασίες
αξιολόγησης συμμόρψωσης και σήμανση συμμόρψωσης «CE», ΦΕΚ 1914Β/12

. Ν4030/2011, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»,
ΦΕΚ 249Α/11

. ΥΑ2223/2011 «Κανονισμός Μεταλλευτικών καιΛατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)», ΦΕΚ 1227Β/11

. ΥΑ69S2/2011 «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργα
σιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοψορία πεζών»,
ΦΕΚ 4208/11

2006 - 2010

. Ν3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασψάλεια των εργαζομένων», ΦΕΚ
84Α, ο οποίος αντικατέστησε το Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασψάλεια των εργαζομένων», ΦΕΚ 117Α/85
και το ΠΔΙ7/1996 «Μέτρα για in βελτίωση της ασψάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε συμ
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μόρψωση με τις οδηγίες 89/391/Εοκ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 1ΙΑ/96, όπως τροποποιήθηκε με το
ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99)

ο ΠΔ82/2010 «Ελάχιστες προδιαγραψές υγείας και ασψάλειας όσον αψορά στην έκθεση των εργαζο
μένων σε κινδύνους προερχόμενους από ψυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική ακτινοβολία), σε συμ
μόρψωση μετην οδηγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145Α/ΙΟ

ο ΠΔS7/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας
95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 97Α, όπως τροποποιήθηκε με το
ΠΔ8Ι/2011, ΦΕΚ 197Α/1Ο

. ΥΑ21017/2009 «‘Οροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχεφήσεων που ασχολούνται με τις εργα
σίες κατεδάψισης και αψαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατα
σκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυ
ψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο», ΦΕΚ 1287Β/09

. Εγκ. 6/2008 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Ασψάλειας και Υγείας (ΣΑν) και την κα
τάρτιση Φακέλου Ασψάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) των Δημοσίων ‘Εργων» ΦΕΚ--/31/3.2008

. ΕΓΚ6/ΔΙΠΑΔ/οικ/215 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ των Δημοσίων ‘Εργων>)
31/03/2008

ο ΠΔΙΕ2/2007 <(Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς πα
ράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/1986 όπως ισχύει, σε
συμμόρψωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202Α/07

Θ Γ1Δ212/2006 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρ
ψωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία
91/382/Εοκ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλί
ου», ΦΕΚ 212Α/06

. ΠΔ149/2006 «Ελάχιστες προδιαγραψές υγείας και ασψάλειας όσον αψορά την έκθεση των εργαζο
μένων σε κινδύνους προερχόμενους από ψυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδη
γία 2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 1594/06

2000 - 2005

. ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραψές υγείας και ασψάλειας όσον αψορά στην έκθεση εργαζομένων
σε κινδύνους προερχόμενους από ψυσικούς παράγοντες (κραδασμούς), σε συμμόρψωση μετην Οδη
γία 2002/44/ΙΚ», ΦΕΚ 2274/05

ο ΠΔ 155/2004 - Τροποποίηση του πδ 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραψές ασψάλειας και υγείας για τη
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασίας τους σε συμμόρψω
ση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρψωση με την
Οδηγία 2001/45/ΕΚ, ΦΕΚ 121/Α’/5-7-2004 .

. ΚΥΑ 15085/ 15085/593/2003 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» ΦΕΚ 1186/Β/25-8-
2003

. ΥΑ 502/2003 <ΙΕγκριση Τεχνικής Προδιαγραψής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών ‘Εργων εντός και
εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03

. ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή
Δημοσίων’Εργων», ΦΕΚ ΙόΒ/03

. ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου», ΦΕΚ 26GB/ΟΙ
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• ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση Του Σχεδίου Ασψάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου
Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑν) ως απαραίτητων στοιχείων για Την έγκριση μελέτης στο στάδιο της ορι
στικής μελέτης ή/και της μελέτης εψαρμογής σε κάθε Δημόσιο’Εργο», ΦΕΚ 686Β/01

. ΑΠ. οικ 433/2000 «καθιέρωση του Φακέλου Ασψάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου
για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου ‘Εργου», ΦΕΚ 1176Β/00

Προ του 2000

ο Ν2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοψσρίας», ΦΕΚ 57Α, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοψορίας», ΦΕΚ 50Α/99

. ΠΔ 90/1999 «Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζο
μένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρψωση με
τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ.
307/86 “Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες
κατά την διάρκεια της εργασίας τους’ (135/A) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/A))) ΦΕΚ
94/Α/13-5-99

. ΠΔ 17/1996 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργα
σία σε συμμόρψωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ)>, ΦΕΚ 11/Α/18-1-96)

. ΠΔ305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασψάλειας και υγείας που πρέπει να εψαρμόζονται στα προ
σωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρψωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212/Α/96

. ΠΔΙΟS/1995 «Ελάχιστες προδιαγραψές για τη σήμανση ασψάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συμ
μόρψωση μετην οδηγία 92/58/ΕΟΚ)>, ΦΕΚ 67Α/95

. Ν2224/1994 «Ρύθμιση Θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής — Ασψάλειας κλπ»,
ΦΕΚ 112Α/94, όπως συμπληρώθηκε με την VA 25231/10 «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορι
σμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 21508/94

. ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση ψορτί
ων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσψυΙκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρ
φωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ)), ΦΕΚ 221Α/94

. ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασψάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους
εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρψωση προς την οδηγία του Συμβουλί
ου 89/656/ΕΟΚ)), ΦΕΚ 220Α/94

. ΠΔ395/1994 «Ελάχισιε’ ;ιροδιαγραψές αυψάλειας και υγείας για ιιι χριιυιμυιιυίιιυΓι εξυιιλιυμυύ εργα
σίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρψωση με την οδηγία του Συμβουλίου
89/655/ΕΟΚ)), ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και ΠΔ304/2000
(ΦΕΚ 241Α/00) και ΠΔ155/2004 (ΦΕΚ 121Α/04).

. V.A. οικ.31245/1993 «Συστάσεις για κατεδαψίσεις κτηρίων)> ΦΕΚ 451Β/93

. ΠΔ77/1993 «προστασία των εργαζομένων από ψυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες. Τρο
ποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ>), ΦΕΚ 34Α/93

. ΚΥΑΙό44Ο/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών
στοιχείων για την ασψαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 756Β/93

. ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασψάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106/Α/89
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ο ΠΔ307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς Πα
ράγοντες Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 135Α, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔΙ2/2012,
ΦΕΚ 19/Α

ο Ν 1568/85 «Υγιεινή και ασψάλεια των εργαζομένων)) ΦΕΚ 177/Α/18-1Ο-1985
. Ν1430/1984 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που αΦορά τις διατάξεις

ασψάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή», ΦΕΚ
49/Α/84

ο ΥΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασψάλειας», ΦΕΚ 154/Β/84
ο Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασψάλειας στις οικοδομές και λοιπά ιδιω

τικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126/Α/83
ο ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασψαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και

πάσης ψύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260/Α/81
. ΠΔ778/1980 «Περί των μέτρων ασψαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών», ΦΕΚ 193/Α/80
ο ΠΔ9S/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασψάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων»

ΦΕΚ 20/Α/78
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ΓΙΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΑΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σελίδα 32 από 32


