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Οδηγίες ασφαλούς εργασίας

ΕΡΓΟ: ‘Υποέργο “Διαμόρφωση Οικοπέδου” της πράξης
“Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιαρρύθμιση κτιρίου

για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου”

ΕΡΓΟ: Υττοέργο “Διαμόρφωση Οικοπέδου” της πράξης Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιαρρύθμιση Σελίδα1
κτιρίου γιο τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου”



Οδηγίες ασφαλούς εργασίας. Κατάλογος εργασ,ών

Σ· Οι εργοεξέδρες Πρέπει να φέρουν όλα τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας
(χειριστήριο,μπουτόν emergency, μπουτόν για καταj3ίβαση εξέδρας από κάτω, τrροφυλακτήρες,
ηχητικόσήμα όπισθεν (reverse alarm), σήματα ασφαλείας, οδηγίες χρήσης, Πιστοποιητικό
καλήςλειτουργίας). (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

~~Τ• Οι εργοεξέδρες που φέρουν πινακίδα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με άδεια κυκλοφορίας
καιασφαλιστήριο. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1 999, ΠΔ 113/2012)

~ Ο χώρος στον οποίο πρόκειται να κινηθούν οι εργοεξέδρες πρέπει να είναι καθαρός καιεπίπεδος
(οριζόντιος). (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1 999)

‘Ϊ~ Οι χειριστές των εργοεξέδρων που φέρουν πινακίδα ΜΕ πρέπει να είναι αδειούχοι. (ΠΔΙ 13/2012,
ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/i 999)

~ Ο χειρισμός των εργοεξέδρων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τουκατασκευαστή
τους. (ΠΔ 395(1 994, ΠΔ 89/1 999)

~~Τ• Απαγορεύετοι η μεταφορά φορτίων μεγαλυτέρων από τα προβλεπόμενα της εργοεξέδρας.
(ΠΔ395/1 994, ΠΔ 89/1 999)

“~Γ Απαγορεύεται η εργασία σε ύψος εκτός του καλαθ ιού της εξέδρας. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1 999)
~~ϋ” Απαγορεύεται η χρήση των κουποστών της εργοεξέδρας ως σκάλες. (ΠΔ 155/2004, ΠΔ395(1 994,

ΠΔ 89/1 999)

~ Δεν Πρέπει να τοποθετούνται σκάλες ή σκαλωσιές στην εξέδρα. (ΠΔ 155/2004, ΠΔ 395/1994,ΠΔ
89(1 999)

ΠΓ Προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την κίνηση των εργοεξέδρων στου ς εργαζόμενους και γενικάκάθε
είδους εμπόδιο. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1 999)

ΠΤ Απαγορεύεται η κάθοδος από το καλάθι όταν βρίσκεται σε ύψος. Σε περίπτωση ανάγκης πρέπεινα
ζητείται το κατέβασμα του από κάτω. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

~Γ Κάθε εργοεξέδρα πρέπει να κατέρχεται μετά το τέλος της χρήσης. (ΠΔ 395(1994, ΠΔ 89/1 999)
~Γ Συνιστάται η χρήση ζωνών ασφαλείας δεμένων στο καλάθι της εξέδρας (εφόσον προβλέπεταιαπό

τον κατασκευαστή τους ή τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου του ΤεχνικούΑσφαλείας
της επιχείρησης). (N 3850/2010, ΠΔ 396/1994, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔΙ7(1996, Ν
1568/1 985)

ΙΙ’ Συνιστάται η αποφυγή εργασιών με εργοεξέδρες, εφόσον επικρατούν δυσμενείς καιρικέςσυνθήκες.
(ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89(1 999)

ΙΤ Οι εργαζόμενοι να μην παραμένουν κάτω από εξέδρες. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/I 999)
~ΊΤ• Οι εργαζόμενοι να μην χειρίζονται εξέδρες από Κάτω, αν δεν τους ζητηθεί ή δεν γνωρίζουν.

(ΠΔ395/1 994, ΠΔ 89/1999)

9Ι Οι εργαζόμενοι να μην παραμένουν σε τροχιές κίνησης εξέδρων. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1 999)
‘ΙΤ Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν εξέδρες που αναπτύσσονται ή κατέρχονται. (ΠΔ 395/1994,ΠΔ

89/1 999)

~‘3W’ Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν μηχανικά μέρη και τροχούς των εξέδρων. (ΠΔ 395/1994,
ΠΔ8Ο/1 000)

~‘3Γ Οι σκάλες πρέπει νο χρησιμοποιούνται μόνο νια σύντομες και «ελαφριές» εργασίες. (ΠΔ155/2004,
ΠΔ 17/1978)

3Σ’ Οι σκάλες πρέπει να ελέγχονται τακτικά. (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1 978, ΠΔ 305/1996)
3~ Το έδαφος στήριξηςπρέπει να είναι σταθερό και συμπαγές. (ΠΔ 17/1978)
3Τ Οι σκάλες δεν πρέπει να δημιουργούν κινδύνους στους χώρους όπου χρησιμοποιούνται

(πχτοποθέτηση κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς ή σε χώρους κυκλοφορίας εργαζομένων
καιδιακίνησης εξοπλισμού). (ΠΔ 17/1 978)

~‘3Τ Οι ξύλινες σκάλες Πρέπει να έχουν χωνευτά σκαλοπάτια. (ΠΔ 17/1978)
—~r Οι σκάλες συνιστάται να εξασφαλίζονται και στα δυο άκρα τους (ΠΔ 155/2004).

~Τ Οι σκάλες συνιστάται να προεξέχουν κατά Ι μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε
ναδιευκολύνεται η κάθοδος από αυτές. (ΠΔ 155/2004)

3Γ Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται μελέτη κατασκευής και αντοχής
αυτήςαπό τον αρμόδιο μηχανικό, εκτός αν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις
τουκατασκευαστή της. (ΠΔ 155/2004, ΚΥΑ 16440/1 994)

29 Μόνο έμπειροι και εξειδικευμένοι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούνται για την συναρμολόγηση
καιοποσυναρμολόγηση της σκαλωσιάς, σύμφωνα με τη μελέτη ή/και τις οδηγίες του
κατασκευαστήτης σκαλωσιάς (ΠΔ 155/2004, ΚΥΛ 16440(1994, ΠΔ 305/1996)

Σελίδα 2

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ι
Μέτρα Ι Οι εργοεξέδρες πρέπει να ελεγχύσύν κατά την παράδοση τους. (ΠΔ 395(1994, ΠΔ 89/1999)

ΕΡΓΟ: Υποέργο “Διαμόρφωση Οικοπέδου” της πράξης “Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και οναδιαρρύθμιση
κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου”



Οδηγίες ασφαλούς εργασίας Κατάλογος εργασιών

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ Υ4’ΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (συνέχεια ...)
Μέτρα “~5 Οι εργαζόμενοι πάνω στις σκαλωσιές Πρέπει να φορούν υποχρεωτικά κράνος,

τrροστατευτικάπαπούτσια και ζώνη ασφαλείας 5 σημείων εφόσον δεν υπάρχουν διατάξεις
προστασίας έναντιπτώση από ύψος. (Ν 3850/2010, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 396/1994)

~Γ Πρέπει να τηρούνται όλοι σι κανόνες και Οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για
τηνασφαλή και σταθερή ανέγερση της. (ΠΔ 155/2004, ΚΥΛ 16440/1994)

32 Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά πριν τη χρησιμοποίηση τους.
(ΚΥΛΙ 6440/1994)

“~Γ Ο χώρος Κάτω από τη σκαλωσιά πρέπει να περιφράσσεται και απαγορεύεται η είσοδος σεαυτόν.
(ΚΥΛ 16440/1994)

“~Τ Οι σκαλωσιές σε κάθε επίπεδο εργασίας πρέπει να έχουν διατάξεις πλευρικής
προστασίας(κουπαστή και σανίδα μεσοδιαστήματος) και προστατευτικά έναντι πτώσης
αντικειμένων(σοβατεπί) σε όλο το μήκος τους. Μεταξύ των στοιχείων των δαπέδων και των
κατακόρυφωνμέσων συλλογικής προστασίας έναντι των πτώσεων δεν πρέπει να μένει κανένα
επικίνδυνοκενό. (ΠΔ 155/2004, ΚΥΛ 16440/1994, ΠΔ 16/1996, ΠΔ 305/1996)

~~W· Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και έξοδος από τη σκαλωσιά. (ΚΥΛ
16440/1994,ΠΔ 16/1 996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1 999, ΠΔ 155/2004)

~Γ· Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς.
(ΚΥΑ16440/1994, ΠΔ 16/1996, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

~~Τ’ Πρέπει να εξασφαλίζονται από πτώση σι εργαζόμενοι κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς.
(ΚΥΑ16440/1994, ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 155/2004)

~Γ Η σκαλωσιά πρέπει να εξασφαλιστεί από ανατροπή ή διαφορικές καθιζήσεις. (ΠΔ 155/2004,
ΠΔ395(1 994, ΠΔ 89/1 999, ΠΔ 16/1 996, ΠΔ 305(1996)

~ϋ Πριν ολοκληρωθεί μια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται και επισημαίνεται καταλλήλως.(ΠΔ
155/2004, ΚΥΛ 16440(1994, ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89(1999)

~ Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωσηεξέτασης
τύπου, δήλωση πιστότητας, τεύχος μελέτης αντοχής, οδηγίες συναρμολόγησης καιπροβλεπόμενες
χρήσεις. (ΚΥΛ 16440(1994)

ΤΓ Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς,η
οποία συμφωνεί μετα πιστοποιητικά της. (ΚΥΛ 16440/1994)

~Τ Οι εργαζόμενοι σε σκαλωσιές δεν πρέπει να εργάζονται σε δυο ή περισσότερα επίπεδαταυτόχρονα
(κίνδυνος πτώσης αντικειμένων σε χαμηλότερο επίπεδο που εργάζεται άλλοςεργαζόμενος). (ΠΔ
395(1 994, ΠΔ 89/1 999, ΠΔ 16/1 996)

‘~Γ Τα κινητά ικριώματα πρέπει να διασφαλίζονται έναντι ανατροπής. Συνιστάται η χρήσηποδαρικών
που προεξέχουν από το ικρίωμα. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1 999, ΠΔ 16/1 996, ΠΔ305(1 996)

~~Γ• Τα κινητά ικριώματα πρέπει να ακινητοποιούνται με τις ειδικές διατάξεις που φέρουν σι τροχοίτους
(φρένα). Σημειώνεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκαλών σε κινητάικριώματα. (ΠΔ
305/1996, ΠΔ 16/1 996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1 999)

45 Τα δάπεδα πάνω στα οποία κινούνται ικριώματα πρέπει να είναι επίπεδα και καθαρά.Ανωμαλίες,
έντονες κλίσεις κοι ολισθηρές ουσίες δημιουργούν προβλήματα στην κίνηση τωνικριωμάτων. (ΠΔ
16/1996 ΠΛ 395/1994, ΠΛ 89/1999)

Μ.Α.Π. ~ Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ ISO 20345 (53)
~Γ Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361
~ Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΤ~ΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ Ι
Μέτρα ~Γ Ο χειρισμός των αναρτώμενων καλαθιών πρέπει να γίνεται από συγκεκριμένους εργαζόμενους,οι

οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση των καλαθιών. (ΠΔ 395(1 994, ΠΔ 89/1 999)
‘Τ Οι χειριστές των καλαθιών πρέπει να έχουν μελετήσει το φυλλάδιο οδηγιών του

κατασκευαστήτους. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1 999)
7’ Πριν από κάθε χρήση πρέπει να γίνεται έλεγχος του καλαθιού από τον χρήστη του καθώς

καιδοκιμαστικές κινήσεις. (ΠΔ 395(1 994, ΠΔ 89/1999)
~ Κατά τη χρήση του καλαθιού πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες του κατασκευαστή του.Ιδιαίτερη

προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την κίνηση στις γωνίες των όψεων. (ΠΔ 395(1 994, ΠΔ89/1999)

ϊ’ Σε περίπτωση βλάβης του καλαθιού κατά τη χρήση του, υπάρχει κουμπί έκτακτης ανάγκης.Αφού
πατηθεί το συγκεκριμένο κουμπί, η κiνηση του καλαθιού διακόmεται και ενεργοποιείται ηπορεία
καθόδου με χαμηλή ταχύτητα. Ο χειριστής μπορεί να διακόψει τη την κάθοδο τουκαλαθιού
χειρωνακτικά. Η επανεκίνηση του καλαθιού πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίεςτου
κατασκευαστή του. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

ΕΡΓΟ: Υποέργο “Διαμόρφωση Οικοπέδου” της πράξης “Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Και αναδιαρρύθμιση Σελίδα3
κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου··



Οδηγίες ασφαλούς εργασίας Κατάλογος εργασιών

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ (συνέχεια ..)
~ Κατά την κίνηση του καλαθιού Πρέπει να δίνεται προσοχή στις επιφάνειες του κτιρίου

(ττχαρχιτεκτσνικές προεξοχές), ώστε να αποφευχθεί εμπλοκή στην κίνηση του καλαθιού και
Το υσυρματόσχοινου’

7 Πλέον των προβλέψεων του κατασκευαστή του καλαθιού’ ο χειριστής πρέπει να χρησιμοποιείζώνη
ασφαλείας’ την οποία Θα προσδένει από το καλάθι (όχι από το κτίριο). (ΠΔ 396/1994,
ΠΔ395/1 994’ ΠΔ 89/1 999)

Γ Ο χειριστής του καλαθιού δεν πρέπει να εξέρχεται από το καλάθι για κανένα λόγο’ Εφόσονπρέπει
να αιτοχωρήσει από το καλάθι’ πρέπει πριν εξέλθει’ να προσδέσει ζώνη ασφαλείας σεσταθερό
σημείο του κτιρίου’

V Ο χειριστής του καλαθιού πρέπει να προσδένει τα εργαλεία του (πχ σκούπες) με σχοινί από
τοκαλάθι’ για την αποφυγή κινδύνου πτώσης τους’ σε περίπτωση που γλιστρήσουν από τα
χέριατου’ Επίσης απαραίτητη κρίνεται η χρήση προστατευτικού κράνους’

9V Ο χειριστής δεν πρέπει να αφαιρεί τις διατάξεις ασφάλειας και τους προφυλακτήρες τωντροχαλιών
του καλαθιού’ Επίσης δεν πρέπει να προσεγγίζει κινούμενα συρματόσχοιναφορώντας γάντια ή
φαρδιά ρούχα’ γιατί υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν σε αυτά’ (ΠΔ 395/1994’ΠΔ 89/1 999)

11 Δεν πρέπει να γίνεται χρήση του καλαθιού’ ως υπέρβαρο’ (ΠΔ 395/1994’ ΠΔ 89/1999)
9Τ Η χρήση των καλαθιών πρέπει να απαγορεύεται’ όταν πνέουν πολύ ισχυροί ή θυελλώδειςάνεμοι’

ΙΓ Τα καλάθια πρέπει να συντηρούνται’ σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή τους’
(Ν3850/2010’ ΠΔ 395/1 994’ ΠΔ 89/1 999)

‘~‘1Γ Τα καλάθια πρέπει να επιθεωρούνται (και να πιστοποιούνται) τακτικά’ σε χρονικά διαστήματαπου
προβλέπει ο κατασκευαστής τους’ (Ν 3850/2010’ ΠΔ 395/1 994’ ΠΔ 89/1999)

‘15 Οι σκάλες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σύντομες και «ελαφριές» εργασίες. (ΠΔΙ5512004’
ΠΔ 17/1978)

7Τ Οι σκάλες πρέπει να ελέγχονται τακτικά’ (Ν 3850(2010’ ΠΔ 17/1 978’ ΠΔ 305/1996)
~Τ· Το έδαφος στήριξηςπρέπει να είναι σταθερό και συμπαγές. (ΠΔ 17/1978)
nT· Οι σκάλες δεν πρέπει να δημιουργούν κινδύνους στους χώρους όπου χρησιμοποιούνται

(πχτοποθέτηση κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς ή σε χώρους κυκλοφορίας εργαζομένων
καιδιακίνησης εξοπλισμού)’ (ΠΔ 17/1 978)

nV· Οι ξύλινες σκάλες πρέπει να έχουν χωνευτά σκαλοπάτια’ (ΠΔ 17/1 978)
3ϋ~ Οι σκάλες συνιστάται να εξασφαλίζονται και στα δυο άκρα τους (ΠΔ 155/2004)’
~Γ Οι σκάλες συνιστάται να προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας’ ώστε

ναδιευκολύνεται η κάθοδος από αυτές’ (ΠΔ 155/2004)

~ Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται μελέτη κατασκευής και αντοχής
αυτήςαπό τον αρμόδιο μηχανικό’ εκτός αν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις
τουκατασκευαστή της’ (ΠΔ 155/2004’ ΚΥΛ 16440/1994)

~ Μόνο έμπειροι και εξειδικευμένοι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούνται για την συναρμολόγηση
καιαποσυναρμολόγηση της σκαλωσιάς’ σύμφωνα με τη μελέτη ή/και τις οδηγίες του
Ku ιιιιικι iuis ιΙι ι ης ιικιιλινιιιάι (Ι ΙΙ’ Ι hhtΙΟΟ4 ΚέΑ Ι 6440/ Ι 4k4 Ι ΙΔ ~0h/ Ι 9~ό)

3Τ Οι εργαζόμενοι πάνω στις σκαλωσιές πρέπει να φορούν υποχρεωτικά κράνος’
προστατευτικάπαπούτσια και ζώνη ασφαλείας 5 σημείων εφόσον δεν υπάρχουν διατάξεις
προστασίας έναντιπτώση από ύψος’ (Ν 3850/2010’ ΠΔ 305/1996’ ΠΔ 396/1994)

~Γ Πρέπει να τηρούνται όλοι σι κανόνες και σι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για
τηνασφαλή και σταθερή ανέγερση της’ (ΠΔ 155/2004’ ΚΥΛ 16440/1994)

~ Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά πριν τη χρησιμοποίηση τους’
(ΚΥΑ1 6440/1994)

~W Ο χώρος κάτω από τη σκαλωσιά πρέπει να περιφράσσεται και απαγορεύεται η είσοδος σεαυτόν’
(ΚΥΛ 16440/1994)

~ Οι σκαλωσιές σε κάθε επίπεδο εργασίας πρέπει να έχουν διατάξεις πλευρικής
προστασίας(κουπαστή και σανίδα μεσοδιαστήματος) και προστατευτικά έναντι πτώσης
αντικειμένων(σοβατεπί) σε όλο το μήκος τους. Μεταξύ των στοιχείων των δαπέδων και των
κατακόρυφωνμέσων συλλογικής προστασίας έναντι των πτώσεων δεν πρέπει να μένει κανένα
επικίνδυνοκενό’ (ΠΔ 155/2004’ ΚΥΛ 16440/1994’ ΠΔ 16/1096’ ΠΔ 305/1096)

29 Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και έξοδος από τη σκαλωσιά’ (ΚΥΛ
16440/1994’ΠΔ 16/1 996’ ΠΔ 395/1 994’ ΠΔ 89/1 999’ ΠΔ 155/2004)

30 Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς’
(ΚΥΑ16440/1994’ ΠΔ 16/1 996’ ΠΔ 305/1 996’ ΠΔ 395/1994’ ΠΔ 89/1 999)

Μέτρα

Σελίδα 4ΕΡΓΟ: Υποέργο ‘Διαμόρφωση Οικοπέδου” της πράξης “Ανέγερση Δη jώiΊώύ ΣχόλέΓου και αναδιαρρύθμιση
κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν Σύρου”



Ο&7γίες ασφαλούς εργασίας Κατάλογος εργασιών

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ (συνέχεια ...)
Μέτρα 1Γ Πρέπει να εξασφαλίζονται από πτώση σι εργαζόμενοι κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς’

(ΚΥΑ16440/1994, ΠΔ 16/1996’ ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 155/2004)
~ Η σκαλωσιά πρέπει να εξασφαλιστεί από ανατροπή ή διαφορικές καθιζήσεις. (ΠΔ 155/2004,

ΠΔ395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 16/1996, ΠΔ 305/1996)

33 Πριν ολοκληρωθεί μια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται και επισημαίνεται καταλλήλως.(ΠΔ
155/2004, ΚΥΑ 16440/1994’ ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1 999)

‘ΙΤ Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους’ δηλαδή βεβαίωσηεξέτασης
τύπου, δήλωση πιστότητας, τεύχος μελέτης αντοχής’ οδηγίες συναρμολόγησης καιπροβλεπόμενες
χρήσεις. (ΚΥΛ 16440/1994)

~Τ Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς η
οποία συμφωνεί μετα πιστοποιητικά της. (ΚΥΑ 16440/1994)

~Γ· Οι εργαζόμενοι σε σκαλωσιές δεν Πρέπει να εργάζονται σε δυο ή περισσότερα επίπεδαταυτόχρονα
(κίνόυνος ιι ιωσης ανιικειμένων σε χαμηλότερο επίπεόο που εργάζεται άλλοςεργαζόμενος). (Ι ΊΔ
395/1994, ΠΔ 89/1 999’ ΠΔ 16/1 996)

IΤ~ Τα κινητά ικριώματα πρέπει να διασφαλίζονται έναντι ανατροπής. Συνιστάται η χρήσηποδαρικών
που προεξέχουν από το ικρίωμα. (ΠΔ 395/1 994, ΠΔ 89/1999’ ΠΔ 16/1 996’ ΠΔ305/1 996)

~Τ Τα κινητά ικριώματα Πρέπει να ακινητοποιούνται με τις ειδικές διατάξεις που φέρουν σι τροχοίτους
(φρένα). Σημειώνεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκαλών σε κινητάικριώματα. (ΠΔ
305/1 996’ ΠΔ 16/1 996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

~ Τα δάπεδα πάνω στα οποία κινούνται ικριώματα πρέπει να είναι επίπεδα και καθαρά.Ανωμαλίες,
έντονες κλίσεις και ολισθηρές ουσίες δημιουργούν προβλήματα στην κίνηση τωνικριωμάτων. (ΠΔ
16(1 996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1 999)

Μ.Α.Π. ~Γ Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ SO 20345 (S3)
~ Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361
~ Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙVΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι
Μέτρα Γ Η συντήρηση του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστήτου.

(Ν 3850/2010’ ΠΔ 395/1 994’ ΠΔ 89/1 999)
Σ Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από ειδικευμένο προσωπικό. (Ν 3850/2010’

ΠΔ395/1 994, ΠΔ 89/1999)
Ϊ~ Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης, ο εξοπλισμός πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας.Σε

περίπτωση που προβλέπεται συντήρηση με λειτουργία ταυτόχρονα πρέπει να τηρούνταιαυστηρά
σι οδηγίες του κατασκευαστή. (Ν 3850/2010’ ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1 999)

Τ Τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια των ηλεκτρολογικών
εργασιώνπροβλέπονται από τους σχετικούς Ελληνικούς Κανονισμούς’ όπως το Πρότυπο ΕΛΟΤ
HD 384.(Φ 7.5/1816/88/2004)

—Γ Ελαττωμένη τάση. Η πρόβλεψη αυτή αφορά τάση μέχρι 60 νοΙtε (42watt), η οποία
θεωρείταιακίνδυνη για τον άνθρωπο (παραδαχή αντίστασης του σώματος περίπου Ι0000hm)
εφόσονδιατηρεΙται για χρόνο μέχρι 55 sec. (Φ 7.5/1816/88/2004)

~ Διαχωρισμός (προστασία με απομόνωση. Η εσωτερική εγκατάσταση ή τμήμα της πουχρειάζεται
ιδιαίτερη προστασία λόγω συνθηκών περιβάλλοντος ή μεθόδου εργασίας, δια
μέσωμετασχηματιστή 1/1. Το τμήμα αυτό της εγκατάστασης δεν επιτρέπεται να γειώνεται ή
νασυνδέεται με γειωμένο ουδέτερα. Σε περίπτωση σφάλματος μονώσεως, αποφεύγεται
ηκυκλοφαρία ρεύματος μέσω γης. (Φ 7.5/1816/88/2004)

~~Τ• Μονωτική θέση. Κατ’ αυτή’ τα στοιχεία τα οποία είναι δυνατόν να βρεθούν υπό τάση λόγωκάποιου
σφάλματος μόνωσης, καλύπτονται με μονωτικό. Αν αυτό δε μπορεΙ να εφαρμοστείτοποθετείται
μόνωση στις θέσεις που είναι δυνατή η επαφή του ανθρώπου προς τα στοιχείααυτά. (Φ
7.5(1816/88/2004)

Γ Διπλή μόνωση. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει διπλή μόνωση των στοιχείων που έχαυνηλεκτρική
τάση από τα στοιχεία, τα οποία κανονικά δεν βρίσκονται υπό τάση. (Φ7.5/1816/88/2004)

~ Γείωση άμεση. Συνίσταται στην αγώγιμη σύνδεση με τη γη’ μέσω ηλεκτροδίου γείωσης,
τωνμεταλλικών στοιχείων παυ κανονικά δεν έχουν ηλεκτρική τάση. Η αντίσταση γείωσης πρέπει
ναέχει τιμή τέτοια ώστε’ εφ όσον παρουσιαστεί τάση πάνω από 50 νοΙt’ το ρεύμα διαρροής νατήκει
την ασφάλεια σε πολύ λίγο χρόνο (8 sec) ή αντίστοιχα να ανοίγει τον αυτόματο διακόπτη.(Φ
7.5/1816/88/2004)

ΕΡΓΟ: Υπαέργο “Διαμόρφωση Οικοπέδου” της πράξης “Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιαρρύθμιση Σελίδα5
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Οδηγίες ασφαλούς εργασίας Κατάλογος εργασ,ών

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ..,)
Μέτρα 10 Ουδετέρωση. Η μέθοδος αυτή που Λέγεται «γείωση δια του ουδετέρου», συνίσταται στηνσύνδεση

των προστατευομένων μεταλλικών μερών ή εγκαταστάσεων με τον γειωμένσουδέτερο. Στην
περίπτωση αυτή, σώμα μόνωσης ισοδυναμεί με βραχυκύκλωμα μεταξύ φάσηςκαι ουδέτερου. Ο
ουδέτερος αγωγός γειώνεται τόσο στον Υποσταθμό όσο και στην είσοδο τηςεγκατάστασης με ίσες
αντιστάσεις. (Φ 75/1816/88/2004)

~ΠΓ Πέρα από τους παραπάνω τρόπους, προστασία μπορεί να εξασφαλιστεί με χρήση
ΔιακόπτηΔιαφυγής (πηνίου τάσης) σε περιπτώσεις που η αντίσταση γείωσης είναι μικρή (σε
χρόνοαπόζευξης 0,1 sec) ή Διαφορικού Διακόπτη Γενικής Προστασίας. Αυτός κάνει απόζευξη όταν
τοαλγεβρικό άθροισμα των ρευμάτων δια των αγωγών τροφοδοσίας είναι διάφορο από
μηδέν(διαφορά που δεν είναι δυνατό να προέρθει παρά μόνον από διαφυγή προς τη γη).
Συνήθηςτιμή απόζευξης 28-30 mA, σε χρόνο πολύ μικρό. Το μειονέκτημα που παρουσιάζει είναι
ημεγάλη ευαισθησία του Διακόπτη. (Φ 7.5(1816/88/2004)

“9Τ’ 0 ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να διακόπτει το ρεύμα σε όλες τις φάσεις και από όλα τα
στοιχείαεκατέρωθεν της θέσης εργασίας του. Η διακοπή αυτή πρέπει να είναι ορατή.
(Φ7.5/1 816/88/2004)

13 8 ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν θα αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος.
Αυτόεπιτυγχάνεται με αφαίρεση φυσιγγίων και ασφάλιση (ή/και σήμανση) της εγκατάστασης σε
όλατα σημεία (λουκέτα, προειδοποιητικές πινακίδες). (Φ 7.5/1816/88/2004)

“9Γ 0 ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να εξακριβώνει την έλλειψη τάσης. Η εξακρίβωση γίνεται μεκατάλληλο
δοκιμαστικό, αφού γίνει εκφόρτιση στοιχείων, όπου απαιτείται (έλεγχοι δοκιμαστικοί).(Φ
7.5/1816/88/2004)

15 0 ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να κάνει γείωση - βραχυκύκλωση γραμμών εγκαταστάσεων. Στοσημείο
διακοπής και κοντά στη Θέση εργασίας πρέπει τοποθετεί γειώσεις -βραχυκυκλώματα. Σεκάθε
σημείο πρέπει πρώτα να τοποθετεί το ηλεκτρόδιο γείωσης ή να κάνει σύνδεση μευπάρχουσα
γείωση. Η σύνδεση των φάσεων ακολουθεί. (Φ 7.5/1816/88/2004)

‘ϊ~ 0 ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να διαχωρίζει και επισημαίνει τα στοιχεία, τα οποία εξακολουθούν
ναέχουν ηλεκτρική τάση. Αυτά πρέπει να το καλύπτει με ειδικούς προφυλακτήρες ή σκεπάσματα.
(Φ 7.5(1816/88/2004)

17 Φυσικά μετά το τέλος της εργασίας, ο ηλεκτροτεχνίτης απομακρύνει τα εργαλεία και τονεξοπλισμό
του από την εγκατάσταση και αποκαθιστά, εφαρμόζοντας τα παραπάνω κατά τηναντίθετη σειρά
εργασίας. (Φ 7.5/1816(88/2004)

18 Σε περίπτωση που η διακοπή ηλεκτρικής τάσης στην συγκεκριμένη εργασία είναι
αδύνατη(συνήθως για λόγους παραγωγής ή άλλης μείζονος ανάγκης), είναι δυνατό να επιτραπεί
ηεργασία υπό χαμηλή τάση, σε εξειδικευμένους Αδειούχους Ηλεκτροτεχνίτες μετά ειδική άδειατου
αρμόδιου προϊσταμένου (εργοδηγού, εργοδότη). (Φ 7.5(1816/88(2004)

19 Τα ειδικά μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, περιλαμβάνουν χρήσηεργαλείων
μονωμένων, ελαστικά μονωτικά γάντια και εφαρμογή μεθόδων ασφαλούς εργασίας.(Φ
7.5/1 81 6/88(2004)

Μ.Α.Π. “Τ’ Γυαλιά ΕΝ 166(8)
~ Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ SO 20345 (S3)

3 Γάντια ΕΝ 388
Ι Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

ΕΡί ΑΙΑ ΤΕ1 ΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΥΙΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ι
Μέτρα “Τ” Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδό υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν σι αρμόδιεςαρχές

και σι άμεσα ενδιαφερόμενοι. (ΥΑ 503/2003)
“Σ’ Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές

ρυθμίσεις,ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται
ησυνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. (ΥΑ 503/2003)

“Τ’ Η προσωρινή σήμανση της οδού πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα τηςΥλ
502/2003 ή τη σχετική κυκλοφοριακή μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποισαπό
τα σκαριφήματα). (ΥΑ 503/2003)

“Τ” Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των
εργασιών,αιτοτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να
αποτρέπεταιη είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο. (ΠΔ
305(1996, ΥΑ503/2003)

““ϊ’ Όλες σι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου. (ΥΑ 503/2003)
“Τ’ )λοι σι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς. (ΥΑ 503/2003,

ΠΔ396/1 994)
7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και ο ευρύτερος χώρος περί αυτόν(οδόστρωμα).

(ΥΑ 503/2003)

ΕΡΓΟ: Υποέργο “Διαμόρφωση Οικοπέδου” της πράξης “Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιαρρύθμιση Σελίδα6
κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου”



Οδηγίες ασφαλούς εργασίας Κατάλογος εργασιών

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ Υπο ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (συνέχεια .)
Μέτρα ϊ~ Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται.

(ΥΑ503/2003, ΠΔ 305/1996)
V Η ανάρτηση των πινακίδων, κατά τις ανυψωτικές εργασίες που απαιτούνται για την

τοποθέτησητους, πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για καθεμία και με «πνιχτό» δέσιμο. (ΥΑ 503/2003)

•Ίΰ~ Οι εργαζόμενοι πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο τοποθέτησης των πινακiδων μέχρι
ναπλησιάσουν στο έδαφος. (ΥΑ 503/2003)

ΠΤ Οι εργαζόμενοι που τοποθετούν πινακiδες και στηθαία πρέπει να χρησιμοποιούν γάντια.
(ΥΑ503/2003, ΠΔ 396/1994)

ΤΣ Οι πινακίδες πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση).(ΥΑ
503/2003)

13 Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση
τηςκυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον
γιλέκο,κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος
γιaτους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και Ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά
τηδιάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του
εργοταξίουαπό την οδό. (Ν 3850/2010, ΥΑ 503/2003)

~Γ Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών.
(ΥΑ503/2003)

ΙΤ Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσηςή
ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα ταμέτρα
ασφάλειας. (ΥΑ 503/2003)

Μ.Α.ΓΙ. Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (cΙass 2)

ΕΡΓΟ: Υποέργο “Διαμόρφωση Οικοπέδου” της πράξης “Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιαρρύθμιση Σελίδα7
κτιρίου γιο τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου”




