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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν ΣΑΥ συντάχθηκε σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 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 Υγιεινή και Ασφάλεια των
εργαζοµένων 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 για την εκτέλεση του έργου.
· Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο.
· Στην καλή πρακτική, σύµφωνα µε τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εµπειρίας 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 οι τελευταίοι να µεριµνήσουν για την εφαρµογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία
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τους.
Σηµειώνεται ότι η εφαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των
εργαζοµένων ελέγχεται από το αρµόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν ΣΑΥ σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νοµοθεσία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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 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,
· διασφαλίζουµε ότι το προσωπικό µας είναι κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί,
· αναθεωρούµε τα αναποτελεσµατικά µέτρα ασφάλειας
ώστε να προλαµβάνουµε τα εργατικά ατυχήµατα και ασθένειες και να διατηρούµε ασφαλείς
συνθήκες εργασίας για το προσωπικό µας.
Η εταιρεία µας πιστεύει ότι και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτή θα συµµετέχει στην
υλοποίηση της πολιτικής της αναλαµβάνοντας µε υπευθυνότητα το µερίδιο της ευθύνης που του
αντιστοιχεί.
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2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι σύντοµη και παρατίθεται για την ευκολότερη κατανόηση
του έργου από τον αναγνώστη του ΣΑΥ. Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά και δεν υπερισχύει
της τεχνικής περιγραφής κάθε επιµέρους µελέτης του έργου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της µελέτης κατά τη διάρκεια των
εργασιών, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να ενηµερώσει την
παρούσα σύντοµη τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγµατικά δεδοµένα.

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
3.1 ∆ΙΚΤΥΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ)
∆εν εντοπίστηκαν δίκτυα ΟΚΩ στην περιοχή του έργου.

3.2 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να είναι περιφραγµένος, ώστε να αποκλείεται η
πρόσβαση σε µη έχοντες εργασία.
Για την περίφραξη των µετώπων θα γίνει τοποθέτηση φραγµάτων ελαφρού τύπου (πχ
προκατασκευασµένα από πλαστικό). Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτηση πλαστικού
πλέγµατος έντονου χρώµατος.
Έλεγχος στην είσοδο - έξοδο
Τα συνεργεία θα ελέγχονται µε ευθύνη των επικεφαλής τους, κατά την είσοδο και αποχώρηση
από τα µέτωπα.

3.3 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Αποδυτήρια και ιµατιοφυλάκια
Στη διάθεση των εργαζοµένων πρέπει να τίθενται επαρκείς χώροι για να αλλάζουν ρουχισµό. Οι
χώροι αυτοί πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε ιµατιοφυλάκια και καθίσµατα.
Ντους και νιπτήρες
Κοντά στα αποδυτήρια πρέπει να υπάρχουν νιπτήρες µε τρεχούµενο νερό. Στους νιπτήρες
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 και στα αποδυτήρια (συνιστάται
ένα WC ανά 40 εργαζόµενους, εφόσον ο αριθµός των εργαζοµένων δεν υπερβαίνει τους 200, ενώ
ένα WC ανά 50 εργαζόµενους, εφόσον ο αριθµός των εργαζοµένων υπερβαίνει τους 200).
Χώροι εστίασης - ανάπαυσης
Στο εργοτάξιο πρέπει να προβλεφθούν χώροι εστίασης και ανάπαυσης του προσωπικού. Οι
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συγκεκριµένοι χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθµό καθισµάτων και χώρο διατήρησης
φαγητού (υποχρεωτικά εφόσον ο αριθµός εργαζοµένων υπερβαίνει τους 70).
Χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρµακείο
Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρµακείο πρέπει να είναι κοντά στο χώρο εργασίας.
Επίσης πρέπει να είναι προσπελάσιµος µε φορείο. Ο χώρος πρέπει να επισηµανθεί µε πινακίδες,
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 105/1995. Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών συνιστάται
να εποπτεύεται από το γιατρό εργασίας του Αναδόχου.
Αποκοµιδή απορριµµάτων
Σε διάφορες θέσεις του εργοταξίου πρέπει να τοποθετηθούν κάδοι απορριµµάτων. 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)
σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου.

3.4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Η κυκλοφορία των οχηµάτων εντός του εργοταξίου αφορά στη µεταφορά/τροφοδοσία και
αποκοµιδή/αποµάκρυνση υλικών. Κάθε όχηµα που θα εισέρχεται εντός του εργοταξίου οφείλει να
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις που ισχύουν στο χώρο του εργοταξίου (επιπλέον αυτών του
ΚΟΚ). Η διακίνηση υλικών (απόθεση, παραλαβή) θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις των
αρµοδίων του εργοταξίου.
Οι πεζοί δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν και να κινούνται σε χώρους κυκλοφορίας οχηµάτων και
µηχανηµάτων.

3.5 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Για την οργάνωση και ανάπτυξη του εργοταξιακού χώρου απαιτείται κινητοποίηση και εκτέλεση
εργασιών. Ενδεικτικά σηµειώνονται ορισµένα θέµατα που πρέπει να προσεχθούν κατά την
οργάνωση και ανάπτυξη του εργοταξιακού χώρου.
Κατά τη µεταφορά εξοπλισµού
· Τήρηση κανόνων ΚΟΚ
· Ασφαλής πρόσδεση εξοπλισµού στην πλατφόρµα
· Επάρκεια χώρου για ελιγµούς και ξεφόρτωµα
· Ξεφόρτωµα σε διαµορφωµένο χώρο
· Αποδέσµευση και καθοδήγηση από έµπειρο εργαζόµενο
· Αποστάσεις ασφαλείας από πλατφόρµα και εξοπλισµό
· Χρήση ανακλαστικού ρουχισµού έντονου χρώµατος (ΕΝ 471)
Κατά τις ανυψωτικές εργασίες
· Έλεγχος ανυψωτικού
· Έλεγχος παρελκόµενων
· Αδειούχος χειριστής (κατάλληλης άδειας για το ανυψωτικό που χειρίζεται)
· Έµπειρος κουµανταδόρος
· Έλεγχος χώρου, ποδαρικών
· Έλεγχος για εναέρια καλώδια
· Έλεγχος φορτίου πριν & µετά
· Έλεγχος Φορτίου Ασφαλούς Λειτουργίας
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Σελίδα 6 από 26

Μελέτη ΣΑΥ

·
·
·
·

Έλεγχος άλλων δραστηριοτήτων
Αποστάσεις ασφαλείας
Έλεγχος ευστάθειας πριν τη φόρτωση & µετά την απόθεση
Ανέγερση, συντήρηση επιθεώρηση από εξειδικευµένο προσωπικό

Κατά την εγκατάσταση δικτύων
· Χρήση κατάλληλου εργαλείου για την εργασία (και το σκοπό που κατασκευάστηκε)
· Έλεγχος των εργαλείων πριν τη χρήση
· Χρήση γυαλιών και γαντιών (ΕΝ 388, ΕΝ 149)
· Ασφαλής διαδροµή καλωδίου
· Καθηµερινός έλεγχος καλωδίου και φις
· Αποµάκρυνση εύφλεκτων από το χώρο εργασίας
· Ύπαρξη πυροσβεστήρα κοντά στον ευρύτερο χώρο εργασίας
· Περιορισµός χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε µηχανική
· Πριν τη διακίνηση ελέγχονται:
χαρακτηριστικά του φορτίου
σωµατική προσπάθεια
χώρο εργασίας
διαδικασία
· Ενηµέρωση εργαζοµένων για ορθές πρακτικές
· Χρήση κουµανταδόρου για µεταφορά µε περισσότερους του ενός εργαζόµενους
· Μελέτη δικτύου από αδειούχο µηχανικό
· Επίβλεψη εργασιών από αδειούχο ηλεκτρολόγο µηχανικό
· Αδειούχοι ηλεκτρολόγοι για συνδέσεις - δοκιµές
· Απενεργοποίηση δικτύων
Κατά τη χρήση µηχανηµάτων (διαµορφώσεις, εκσκαφές, επιχώσεις)
· Χειρισµός µηχανήµατος από αδειούχο χειριστή αντίστοιχης άδειας
· Καθοδήγηση από έµπειρο βοηθό
· Αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και µηχανήµατα
· Χρήση ανακλαστικού ρουχισµού έντονου χρώµατος (ΕΝ 471)
· Απενεργοποίηση υπογείων δικτύων
· Αποστάσεις ασφαλείας από δίκτυα σε λειτουργία
· ∆ιαµόρφωση πρανών µε κλίση
· Οπτικός έλεγχος πρανών σε καθηµερινή βάση
· Αποφυγή µεταφοράς εργαζοµένων µε µηχάνηµα
· Συντήρηση – ανεφοδιασµός από εντεταλµένο εργαζόµενο
· Τήρηση οδηγιών προµηθευτή κατά τη συντήρηση – ανεφοδιασµό
· Αποφυγή καπνίσµατος και λειτουργίας ΜΕ κατά τον ανεφοδιασµό
· Αποφυγή λειτουργίας ΜΕ κατά τη συντήρηση
· Αποφυγή επαφής µε κινούµενα ή θερµά µέρη
· Αποστάσεις ασφαλείας από υδραυλικά µέρη υπό πίεση
· Ύπαρξη πυροσβεστήρων στο χώρο
· ∆ιαβροχή
Κατά τις τοπογραφικές εργασίες
· Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και οχήµατα
· Χρήση ανακλαστικού ρουχισµού έντονου χρώµατος (ΕΝ 471)
· Αποφυγή απευθείας έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία
· Τήρηση οδηγιών προµηθευτή οργάνου
· Αποφυγή παραµονής πίσω από τη σταδία
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5. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με βάση την ανάλυση εργασιών σε φάσεις που προηγήθηκε παρατίθενται οι Οδηγίες Ασφαλούς
Εργασίας 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
αξιολόγηση της επικινδυνότητας τους
· Περιγραφή των προτεινόµενων µέτρων προστασίας για την αντιµετώπιση των κινδύνων
· Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατοµικής Προστασίας που πρέπει να χρησιµοποιούνται
από το προσωπικό που εκτίθεται στους προσδιορισθέντες κινδύνους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να αναπροσαρµόσει
τα περιεχόµενα των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της κατασκευής. Με
βάση τα περιεχόµενα κάθε Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας πρέπει να ενηµερώσει τους επικεφαλής
των αντίστοιχων συνεργείων, ώστε τελευταίοι να µεριµνήσουν για την εφαρµογή των προβλέψεων
του ΣΑΥ από τα συνεργεία τους.
Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριµένες εργασίες οφείλει να
συντάξει Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο
επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόµενα της Εκτίµησης
Επαγγελµατικού Κινδύνου.
Ιδιαίτερα χρήσιµη κρίνεται η συνεργασία µεταξύ του Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του
έργου, του Τεχνικού Ασφάλειας και του επικεφαλής κάθε συνεργείου ώστε να λαµβάνονται υπόψη
όλες οι ιδιαιτερότητες των εργασιών (διαθέσιµο προσωπικό, µεθοδολογία, εξοπλισµός,
περιβάλλον εργασίας).
Στο παρόν ΣΑΥ γίνεται αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κινδύνων που σχετίζονται µε τις
επιµέρους εργασίες εκτέλεσης του έργου. Η αξιολόγηση γίνεται µε τη χρήση κλίµακας τριών
βαθµίδων ως εξής:
3=ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ:
2=ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ:
1=ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ:

Πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα για την εξάλειψη ή τον
έλεγχο του κινδύνου
Είναι απαραίτητος ο προγραµµατισµός και η λήψη µέτρων
πρόληψης
Γενικώς αποδεκτή επικινδυνότητα, εφόσον ληφθούν ορισµένα
µέτρα ελέγχου

Ο συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου µπορεί να αναθεωρήσει τις τιµές της
επικινδυνότητας καθώς και τη µεθοδολογία αξιολόγησης τους, εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Ανάλογη διεργασία µπορεί να γίνει από τον τεχνικό ασφαλείας συνεργείου που θα εκτελέσει τις
συγκεκριµένες εργασίες κατά την εκπόνηση της Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου.
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6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Οι κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί και ισχύουν ανεξαρτήτως
φάσεως. Σε περίπτωση αντίθεσης µε τις Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αναπτύχθηκαν
παραπάνω ισχύ έχουν οι οδηγίες.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Κάθε άτοµο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας στο έργο
που το αφορούν.
∆εν θα ανατίθεται µία δουλειά σε κανένα άτοµο αν δεν είναι σωµατικά και πνευµατικά
κατάλληλο γι’ αυτήν.
Όλα τα άτοµα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο προστατευτικό κράνος.
Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής και ανάπαυσης.
Όλα τα άτοµα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα. Η ελάχιστη
απαίτηση ασφάλειας για τα υποδήµατα είναι να έχουν προστατευτική µεταλλική επένδυση
για τα δάχτυλα και στη σόλα.
Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις θέσεις εργασίες
και χώρους.
Όλα τα άτοµα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες της σήµανσης ασφάλειας 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 επιτρέπεται να φορούν φαρδιά 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 οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε ανασφαλή
κατάσταση εργασίας και να απευθυνθούν για βοήθεια αν δεν µπορούν να την ελέγξουν
µόνοι τους.
Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό.
Μόνο εξουσιοδοτηµένα άτοµα να χειρίζονται τον εξοπλισµό του εργοταξίου.
Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτοµο που γνωρίζει τους
χώρους του εργοταξίου και να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες του.

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Για την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας του Αναδόχου και τη λήψη των απαιτούµενων µέτρων
ασφάλειας προτείνεται η κατανοµή αρµοδιοτήτων σε όλη την ιεραρχία εκτέλεσης του έργου, όπως
καθορίζεται στο Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ). Σχηµατικά:
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
· ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
· ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
· ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΛΩΝ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ
ΑΝΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ
· ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
· ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
· ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την ασφάλεια 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 ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο. Συγκεκριµένα έχει τις παρακάτω
υποχρεώσεις:
· Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών
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·
·
·
·

την εκ των προτέρων γνωστοποίηση του έργου.
Να µεριµνήσει για την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και για την κατάρτιση
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο.
Να τηρεί Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας.
Να τηρεί, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του
επιβλέποντος µηχανικού.
Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας και να
µεριµνά για την τήρηση του ΣΑΥ.

Ο εργοταξιάρχης, ως νόµιµος εκπρόσωπος του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις όσον
αφορά στο προσωπικό της εταιρείας 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 υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για
την ασφάλεια και την υγεία. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας,
ιατρό εργασίας.
· Να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας (και ιατρού εργασίας για επιχειρήσεις
που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζοµένους). Οι υποχρεώσεις του τεχνικού
ασφάλειας ή/και του ιατρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη.
· Να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τοµέα της
ασφάλειας και της υγείας.
· Να µεριµνεί για τη χορήγηση στο προσωπικό του, όλων των αναγκαίων Μέσων Ατοµικής
Προστασίας για τη δουλειά που εκτελεί.
· Να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι σε εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες στην
επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία.
· Να αναγγέλλει όλα τα εργατικά ατυχήµατα στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις
αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο τραυµατίας
εντός 24 ωρών. Εφόσον 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 ατυχηµάτων και κατάλογο των εργατικών
ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας
µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών.
Ο εργοταξιάρχης, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία
για τον εργαζόµενο.
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’ ελάχιστον 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 Ασφαλείας του έργου (υποχρεωτικές αναγραφές που του
αντιστοιχούν).
Κάθε αρµόδιος µηχανικός του Αναδόχου, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον εργαζόµενο.
Κάθε υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
· Να λαµβάνει και να τηρεί όλα τα µέτρα ασφαλείας που αφορούν στο τµήµα του έργου που έχει
αναλάβει.
· Να τηρεί, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του
επιβλέποντος.
· Να εφαρµόζει 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.
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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 υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για
την ασφάλεια και την υγεία. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας,
ιατρό εργασίας.
· Να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας (και ιατρού εργασίας για επιχειρήσεις
που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζοµένους). Οι υποχρεώσεις του τεχνικού
ασφάλειας ή/και του ιατρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη.
· Να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τοµέα της
ασφάλειας και της υγείας.
· Να χορηγεί στο προσωπικό του, όλα τα αναγκαία Μέσα Ατοµικής Προστασίας για τη δουλειά
που εκτελεί.
· Να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι σε εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες
στην επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία.
· Να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρµόδιες υπηρεσίες του
ασφαλιστικού οργανισµού 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 δύνανται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του
ατυχήµατος. Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων και κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων
που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών
εργάσιµων ηµερών.
Ο υπεργολάβος, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για
τον εργαζόµενο.
Κάθε εργοδηγός, ως εκπρόσωπος του εργοδότη, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
· Να καθοδηγεί τους εργαζόµενους του συνεργείου του, για την τήρηση των απαιτούµενων
µέτρων ασφαλείας σε κάθε φάση εργασίας.
· Να επιθεωρεί το προσωπικό του συνεργείου του τουλάχιστον µια φορά την ηµέρα,
προκειµένου να διαπιστώσει την τήρηση των µέτρων ασφαλείας από αυτούς.
· Να εφαρµόζει 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 εργαζόµενο.
Κάθε εργαζόµενος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
· Να εφαρµόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να φροντίζει 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, σύµφωνα µε την
εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του:
α) Nα χρησιµοποιεί σωστά τις µηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίνδυνες
ουσίες, τα µεταφορικά και άλλα µέσα.
β) Nα χρησιµοποιεί σωστά τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό που τίθεται στη
διάθεσή του και µετά τη χρήση να τον τακτοποιεί στη θέση του.
γ) Nα µη θέτει εκτός λειτουργίας, αλλάζει ή µετατοπίζει αυθαίρετα τους µηχανισµούς
ασφάλειας των µηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων και κτιρίων και να
χρησιµοποιεί σωστά αυτούς τους µηχανισµούς ασφαλείας.
δ) Nα αναφέρει αµέσως στον εργοδότη (ή/και σε όσους ασκούν αρµοδιότητες τεχνικού
ασφάλειας και ιατρού εργασίας), όλες τις καταστάσεις που µπορεί να θεωρηθεί εύλογα
ότι παρουσιάζουν άµεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς
και κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στα συστήµατα προστασίας.
ε) Nα συντρέχει τον εργοδότη (και όσους ασκούν αρµοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και
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ιατρού εργασίας), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση
όλων των καθηκόντων ή απαιτήσεων για την προστασία της ασφάλειας και της
υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία.
στ) Nα συντρέχει τον εργοδότη (και όσους ασκούν αρµοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και
ιατρού εργασίας), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να µπορεί να εγγυηθεί ότι το
περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την
ασφάλεια και την υγεία εντός του πεδίου δραστηριότητάς του.
Να παρακολουθεί τα σχετικά σεµινάρια ή άλλα επιµορφωτικά προγράµµατα σε θέµατα
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Προκειµένου να µπορέσει να εκπληρώσει την
παραπάνω υποχρέωση, έχει δικαίωµα να λάβει επαρκή απαλλαγή από την εργασία χωρίς
απώλεια αποδοχών, καθώς και να του παρασχεθούν τα αναγκαία µέσα.
Να φορά κράνος προστασίας της κεφαλής και υποδήµατα ασφαλείας, τα οποία χορηγούνται
από τον εργοδότη του.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας κάθε επιχείρησης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
· Να παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέµατα
σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών
ατυχηµάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της
επιχείρησης (ΒΥΤΑ).
· Να συµβουλεύει σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και συντήρησης των
εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προµήθειας µέσων και
εξοπλισµού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των ατοµικών µέσων
προστασίας, καθώς και διαµόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος
εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας
· Να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων, πριν από τη λειτουργία
τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και µεθόδων εργασίας πριν από την
εφαρµογή τους και επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
και πρόληψης των ατυχηµάτων, ενηµερώνοντας σχετικά τους αρµόδιους προϊστάµενους των
τµηµάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.
· Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας,
να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να
προτείνει µέτρα αντιµετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρµογή 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 πυρασφάλειας και συναγερµού για τη διαπίστωση
ετοιµότητας προς αντιµετώπιση ατυχηµάτων.
· Να µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας και να τους ενηµερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του
επαγγελµατικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους
· Να συµµετέχει στην κατάρτιση και εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης των
εργαζοµένων σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
· Να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.
· Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του µε τον ιατρό εργασίας, πραγµατοποιώντας
µε αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.
· Οφείλει να διαθέσει στον εργοδότη µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία
κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν
οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. H εκτίµηση αυτή
πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τον ιατρό εργασίας, EΣYΠΠ ή EΞYΠΠ, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
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 άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως
τεχνικού ασφάλειας.
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Ο Τεχνικός Ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, 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 Ιατρός Εργασίας κάθε επιχείρησης έχει τις 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 λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων 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 επιθεωρητή 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 καταλληλότητα 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 περιεχόµενο 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 εργαζοµένου και του εργοδότη.
· Να επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων και
πρόληψης των ατυχηµάτων. Για το σκοπό αυτό:
· Να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.
· Να αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των εργαζοµένων
που οφείλονται στην εργασία.
· Να ενηµερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζοµένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο
χώρο εργασίας και έχει επίπτωση στην υγεία.
· Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του µε τον τεχνικό ασφάλειας,
πραγµατοποιώντας µε αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.
Ο Ιατρός Εργασίας, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία
για τον εργαζόµενο:
Ο Ιατρός Εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, 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 έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
· Να συντονίζει την εφαρµογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές ή/και
οργανωτικές επιλογές, προκειµένου να προγραµµατίζονται οι διάφορες εργασίες ή φάσεις
εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά και στην πρόβλεψη της διάρκειας
εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας.
· Συντονίζει την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων µεριµνώντας ώστε ο Ανάδοχος και οι
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 Ασφάλειας 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 εργοτάξιο, και το συντονισµό των δραστηριοτήτων για
την προστασία των εργαζοµένων και την πρόληψη των ατυχηµάτων και των
επαγγελµατικών ασθενειών, καθώς και την αµοιβαία ενηµέρωση τους, όταν πολλές
επιχειρήσεις µοιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας, µεριµνώντας για τη συµµετοχή εφόσον
υπάρχει ανάγκη των αυτοαπασχολουµένων.
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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
απασχόλησης στο εργοτάξιο και να ζητά τη γνώµη τους κάθε φορά που κρίνει απαραίτητο.

Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις
που προβλέπονται 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 συµψηφίζεται, αλλά
υπολογίζεται και εκτελείται ανεξάρτητα.
Συνοπτικά οι αρµοδιότητες κάθε εµπλεκόµενου είναι:
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
· Αναγγελία του έργου στις αρµόδιες αρχές
· Μέριµνα για εκπόνηση ΣΑΥ, ΦΑΥ και τήρηση τους στο εργοτάξιο
· Μέριµνα για τήρηση Ηµερολογίου Μέτρων ασφαλείας
· Μέριµνα για τήρηση βιβλίου και καταλόγου ατυχηµάτων
· Τήρηση των οδηγιών του επιβλέποντα και των αρµόδιων αρχών
· Αναγγελία εργατικών ατυχηµάτων
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
· Εκπόνηση εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου
· Παροχή υποδείξεων και συµβουλών στον εργοδότη µε βιβλίο υποδείξεων
· Εκπαίδευση προσωπικού
· Έλεγχος των θέσεων εργασίας
· Επίβλεψη της ορθής χρήσης των ΜΑΠ
· ∆ιερεύνηση 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 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
· Οργάνωση, συντονισµός και αµοιβαία ενηµέρωση υπεργολάβων
· Συντονισµός υπεργολάβων για την αναπροσαρµογή του ΣΑΥ
· Αναπροσαρµογή του ΣΑΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΥ
· Εφαρµογή του ΣΑΥ στο τµήµα του έργου που έχουν αναλάβει
· Έλεγχος τήρησης των µέτρων ασφαλείας και καταγραφή στο Ηµερολόγιο
ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΙ
· Εφαρµογή του ΣΑΥ στο τµήµα του έργου που έχουν αναλάβει
· Οργάνωση εργασίας σύµφωνα µε τα προαπαιτούµενα µέτρα ασφαλείας
· Έλεγχος εφαρµογής των µέτρων ασφαλείας
· Έλεγχος χρήσης των ΜΑΠ από του εργαζόµενους
· Τήρηση των υποδείξεων του Συντονιστή ασφαλείας
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ
· Εφαρµογή του ΣΑΥ στο τµήµα του έργου που έχουν αναλάβει
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Σελίδα 15 από 26

Μελέτη ΣΑΥ

·
·
·
·
·
·

Εκπαίδευση προσωπικού τους για θέµατα ασφαλείας
Χορήγηση ΜΑΠ στο προσωπικό τους
Χρήση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας
Γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου
Τήρηση βιβλίου υποδείξεων, βιβλίου και καταλόγου ατυχηµάτων
Αναγγελία εργατικών ατυχηµάτων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
· Εφαρµογή των κανόνων ασφαλείας και υγείας
· Ασφαλής χρήση εξοπλισµού και υλικών
· Χρήση ΜΑΠ
· Αποφυγή κατάργησης ή µετατροπής των διατάξεων και µηχανισµών ασφαλείας
· Αναφορά επικινδύνων καταστάσεων
· Συµµετοχή σε εκπαιδεύσεις ασφαλείας

7.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 17/1996 και Π∆ 305/1996, µε ευθύνη του Αναδόχου, πρέπει
να συντονίζονται οι 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 ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
Σε κάθε υπεργολάβο, πριν την υπογραφή Ιδιωτικού Συµφωνητικού, αναλύονται οι Νοµοθετικές
υποχρεώσεις του, όπως καταγράφονται στο ΣΑΥ του έργου. Η τήρηση των Νοµοθετικών
υποχρεώσεων αποτελεί και συµβατική υποχρέωση του υπεργολάβου.
· Πριν την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο αυτός ενηµερώνει τον Ανάδοχο για τα
στοιχεία του εκπροσώπου του στο έργο, του τεχνικού ασφαλείας του (και του γιατρού
εργασίας, εφόσον απασχολεί).
· Οι παραπάνω αρµόδιοι του υπεργολάβου παραλαµβάνουν τις Εκτιµήσεις Επαγγελµατικού
Κινδύνου του ΣΑΥ που σχετίζεται µε τις δραστηριότητες που αναλαµβάνουν. Κάθε Εκτίµηση
Επαγγελµατικού Κινδύνου πρέπει να αναθεωρηθεί από το Τεχνικό Ασφάλειας της
επιχείρησης.
· Με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο γίνεται ενηµέρωση του εκπροσώπου του από
τον Ανάδοχο σχετικά µε τη λειτουργία του εργοταξίου.
· Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου ενηµερώνει το προσωπικό του για τους
κινδύνους και τα µέτρα πρόληψης τους.
· Εφόσον κριθεί σκόπιµο, ο Ανάδοχος ενηµερώνει τους ήδη εγκατεστηµένους υπεργολάβους
για τη δραστηριοποίηση του νέου υπεργολάβου.
· Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών του υπεργολάβου στο έργο πρέπει να εφαρµόζονται µέτρα
πρόληψης των κινδύνων. Για την αµοιβαία ενηµέρωση των υπεργολάβων και του Αναδόχου
προβλέπεται η διενέργεια συσκέψεων σε τακτά χρονικά διαστήµατα που θα καθοριστούν από
τον Ανάδοχο. Επίσης προβλέπεται η διενέργεια έκτακτων συσκέψεων, όταν προκύπτουν
σχετικά θέµατα.
Συνοπτικά:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
· Ανάλυση νοµοθετικών υποχρεώσεων
· Καθορισµός συµβατικών υποχρεώσεων σύµφωνα µε τις νοµοθετικές
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
· Ενηµέρωση για στελέχωση στο έργο
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
· Παραλαβή οδηγιών ασφαλούς εργασίας
· Ενηµέρωση εκπροσώπου
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·

Ενηµέρωση προσωπικού

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
· Εφαρµογή µέτρων ασφαλείας

7.2

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 17/1996 και Π∆ 305/1996 κάθε υπεργολάβος πρέπει να
ενηµερώνει το προσωπικό του για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι εργασίες του συνεργείου,
καθώς και των άλλων συνεργείων, στο εργοτάξιο. Επίσης πρέπει να ενηµερώνει το προσωπικό
για όλα τα σχετικά µέτρα προστασίας που λαµβάνονται, σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία και το ΣΑΥ
του έργου. Για την υλοποίηση της ενηµέρωσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω
διαδικασία:
·
·

Με την εγκατάσταση στο εργοτάξιο, εκπρόσωπος του υπεργολάβου, αφού ενηµερωθεί σχετικά
από τον Ανάδοχο, ενηµερώνει το συνεργείο του.
Μετά από κάθε σύσκεψη για θέµατα ασφάλειας που διενεργείται στο έργο ακολουθεί
ενηµέρωση του προσωπικού, εφόσον προκύπτουν σχετικά θέµατα.

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου.

7.3

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 17/1996 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) πρέπει
να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο επαρκή εκπαίδευση σε θέµατα ασφάλειας και υγείας µε την
ευκαιρία:
· Της πρόσληψης του
· Τυχόν µετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων
· Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισµού εργασίας και γενικότερα νέας τεχνολογίας που αφορά στην
εργασία του.
Η εκπαίδευση πρέπει να προσαρµόζεται εφόσον προκύπτουν νέοι κίνδυνοι και να
επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
Για την υλοποίηση της εκπαίδευσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
· Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, µε τη συνδροµή του τεχνικού ασφαλείας, εκπαιδεύει το
προσωπικό του µε την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο εργοτάξιο. Η συγκεκριµένη
εκπαίδευση συνιστάται να συνδυαστεί µε την ενηµέρωση που προβλέπεται.
· Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου εκπαιδεύει κάθε νεοεισερχόµενο στο έργο εργαζόµενο του
συνεργείου του.
· Η παραπάνω εκπαίδευση επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ανάλογα µε τη
διάρκεια δραστηριοποίησης του υπεργολάβου, την εµφάνιση 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 – εκαπίδευση νεοεισερχόµενου
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
· Επανάληψη εκπαίδευσης προσωπικού
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1
∆ιευθυντής έργου
Εργοταξιάρχης
Μηχανικοί έργου
Συντονιστής ΤΑ
Υπεργολάβοι
Εργοδηγοί
Εργαζόµενοι
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

x
x
x

2
x
x
x
x

3
x
x
x
x
x
x
x

4
x
x
x
x
x
x

5

x
x

6

x
x

7
x
x
x
x
x
x

Βασικές αρχές ασφαλείας
∆ιαχείριση ασφαλείας
Νοµοθετικές υποχρεώσεις
Οδηγίες ασφαλείας εργασίας
Πρώτες βοήθειες
Πυρασφάλεια
Έκτακτη ανάγκη

7.4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις των Π∆ 17/1996, Π∆ 305/1996 και Π∆ 1073/1981 κάθε εργοδότης
(Ανάδοχος και υπεργολάβοι) οφείλει σε περίπτωση ατυχήµατος να εξασφαλίζει την παροχή
πρώτων βοηθειών στον παθόντα. Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την ασφαλή διακοµιδή του
παθόντα σε νοσοκοµειακή µονάδα (εφόσον 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 χρησιµεύσουν 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 τεχνικού
ασφαλείας - γιατρού εργασίας, Κατάλογος Εργατικών Ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον
εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών ηµερών). Για τη διαχείριση των
ατυχηµάτων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
· Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο διερευνάται η ύπαρξη (και στοιχεία όπως
τηλέφωνα και διευθύνσεις) νοσοκοµειακών µονάδων που βρίσκονται κοντά στο εργοτάξιο.
· Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο οργανώνεται φαρµακείο, οποίο περιέχει κατ’
ελάχιστον τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1 του ΣΑΥ, ανάλογα µε τη θέση του έργου
και το συνολικό αριθµό των εργαζοµένων σε αυτό.
· Κατά την εγκατάσταση κάθε υπεργολάβου στο εργοτάξιο γίνεται ενηµέρωση του για θέµατα
οργάνωσης πρώτων βοηθειών.
Σε περίπτωση ατυχήµατος:
· Όποιος αντιληφθεί το συµβάν πρέπει να προσφέρει πρώτες βοήθειες στον παθόντα, εφόσον
γνωρίζει, και να ζητήσει βοήθεια (από άλλους εργαζόµενους που γνωρίζουν). Επίσης πρέπει
άµεσα να ενηµερωθεί ο εκπρόσωπος του εργοδότη του παθόντα.
· Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, εφόσον κρίνει απαραίτητο, πρέπει να ζητήσει βοήθεια από
ειδικευµένο άτοµο (εντός ή εκτός εργοταξίου). Ταυτόχρονα πρέπει να ενηµερώσει τον
Ανάδοχο για το συµβάν. Εφόσον υπάρχει ανάγκη, ο παθών πρέπει να µεταφερθεί σε
νοσοκοµειακή µονάδα.
· Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου πρέπει να ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές (ΚΕΠΕΚ,
Αστυνοµία) εντός 24 ωρών.
Μετά το ατύχηµα:
· Ο τεχνικός ασφαλείας του υπεργολάβου (και ο γιατρός εργασίας, εφόσον απασχολείται), σε
συνεργασία µε τον εκπρόσωπο του στο εργοτάξιο, διερευνά τα αίτια του συµβάντος και
προτείνει µέτρα για την αποφυγή επανάληψης στο µέλλον. Η παραπάνω διερεύνηση
καταγράφεται στο Βιβλίο Ατυχηµάτων ή/και στο Βιβλίο Υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας –
γιατρού εργασίας. Επίσης πρέπει να ενηµερωθεί ο Κατάλογος Εργατικών Ατυχηµάτων που
είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών ηµερών.
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Εφόσον κριθεί απαραίτητο, προβλέπεται ενηµέρωση των εργαζοµένων του συνεργείου,
σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή 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 χρησιµεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήµατος.
Συνοπτικά:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
· ∆ιερεύνηση ύπαρξης νοσοκοµειακών µονάδων κοντά στο εργοτάξιο
· Οργάνωση φαρµακείου και παροχής πρώτων βοηθειών
· Ενηµέρωση συνεργείων για πρώτες βοήθειες
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
· Παροχή πρώτων βοηθειών και ενηµέρωση αρµοδίων
· Ενηµέρωση ΕΚΑΒ και µεταφορά σε νοσοκοµειακή µονάδα
· Ενηµέρωση αρµοδίων αρχών εντός 24 ωρών
ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
· ∆ιερεύνηση των αιτιών του συµβάντος και καταγραφή των αποτελεσµάτων
· Ενηµέρωση προσωπικού για αποφυγή επανάληψης του συµβάντος

7.5

∆ΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Στο εργοτάξιο ενδέχεται να παρουσιαστούν συνθήκες καύσωνα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες
και ψύχους κατά τους χειµερινούς. Για την αντιµετώπιση τέτοιων καιρικών φαινοµένων
προβλέπονται (εφόσον επηρεάζουν 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 καλοκαίρι).
· ∆ιακοπή των εργασιών όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς (καύσωνας, ψύχος,
θυελλώδεις άνεµοι, έντονες βροχοπτώσεις).
· Παροχή στους εργαζόµενους πόσιµου δροσερού νερού (10°-15° C) σε συνθήκες καύσωνα και
ζεστών ροφηµάτων σε συνθήκες ψύχους.
· Προγραµµατισµός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερµική καταπόνηση εκτός
θερµοκρασιακών αιχµών, από τον υπεύθυνο του συνεργείου, και µετακύληση ή ενίσχυση του
ωραρίου ώστε να υλοποιούνται κανονικά τα διαλείµµατα.

7.6

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 105/1995 πρέπει να τοποθετείται σήµανση ασφάλειας όταν οι
υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν µπορούν να αποφευχθούν ή να µειωθούν επαρκώς µε τεχνικά
µέσα συλλογικής προστασίας ή µε µέτρα, µεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.
Η σηµατοδότηση ασφάλειας 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
επιτρέπεται να τη µετακινεί ή καταστρέφει.
Στο Παράρτηµα 5 του ΣΑΥ παρατίθενται συνήθη σήµατα ασφάλειας.
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7.7

ΥΓΙΕΙΝΗ

Η τήρηση της υγιεινής των εργαζοµένων ελέγχεται από τους επικεφαλής των τµηµάτων
(εργοδηγοί, εκπρόσωποι υπεργολάβων, γιατροί εργασίας). Συγκεκριµένα πρέπει οι εργαζόµενοι
να µην τρώνε ή πίνουν στο χώρο εργασίας, παρά µόνο στους χώρους που προβλέπονται για την
εστίασή τους. Επίσης, µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για την τήρηση της υγιεινής πριν το φαγητό
και την αναχώρηση από το εργοτάξιο. Τα απορρίµµατα από τα φαγητά 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Για τα εργοτάξια εντός κατοικηµένων περιοχών τα παρακάτω είδη είναι απαραίτητο να περιέχονται
στο φαρµακείο του εργοταξίου ανάλογα µε τον αριθµό των εργαζοµένων:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ΕΙ∆ΟΣ
Αντισηπτικό διάλυµα ιωδίου
Σκεύασµα για κάψιµο
Οινόπνευµα
Οξυζενέ
Εισπνεύσιµη αµµωνία
Αποστειρωµένες γάζες
Επίδεσµοι γάζας
Τριγωνικοί επίδεσµοι
Ελαστικός επίδεσµος
Λευκοπλάστ ρολλό
Ύφασµα καθαρισµού
Υγρό σαπούνι
Ψαλίδι
Τσιµπίδα
Βαµβάκι
Αντισταµινική αλοιφή
Σπασµολυτικό
Γάντια µιας χρήσης
Φυλλάδιο πρώτων βοηθειών

1-25
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

25-50
1
2
1
1
2
2
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

51-100
1
3
1
1
2
3
6
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Για εργοτάξια εκτός κατοικηµένων περιοχών, το φαρµακείο του εργοταξίου πρέπει να περιέχει
επιπλέον:
Α/Α
20
21
22
23

ΕΙ∆ΟΣ
Ενέσιµο κορτιζονούχο
Σύριγγες πλαστικές
∆ισκία αντιδιαρροικά
∆ισκία αντιόξινα

1-25
1
6
1
1

25-50
1
6
1
1

51-100
1
6
1
1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το Χρονοδιάγραµµα του έργου επισυνάπτεται µε την έναρξη των εργασιών και ενηµερώνεται καθ’
όλη τη διάρκεια του έργου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
Η Μελέτη Κατασκευής Ικριωµάτων θα επισυναφθεί σε µεταγενέστερη φάση του έργου. Η Μελέτη
Κατασκευής Ικριωµάτων θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της και
τα αναµενόµενα φορτία (ΚΥΑ 16440/1993).
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Ν4030/2011, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές
διατάξεις», ΦΕΚ 249Α/11
Ν3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων»,
ΦΕΚ 84Α, ο οποίος αντικατέστησε το Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων»,
ΦΕΚ 117Α/85 και το Π∆17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96,
όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99)
Ν3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», ΦΕΚ
116, όπως συµπληρώθηκε µε το Ν4070/12 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 82Α/08
Ν2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57Α, όπως τροποποιήθηκε µε
το Ν3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 50Α/99
Ν2224/1994 «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, Υγιεινής – Ασφάλειας
κλπ», ΦΕΚ 112Α/94, όπως συµπληρώθηκε µε την ΥΑ 25231/10 «Κατηγοριοποίηση
παραβάσεων και καθορισµός ύψους προστίµων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές
Εργασίας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 2150Β/94
N1430/1984 «Κύρωση της αριθµ. 62 ∆ιεθνούς Συµβάσεις Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις
ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία και τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε αυτή»,
ΦΕΚ 49Α/84
Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφάλειας στις οικοδοµές και
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83
Π∆115/2012 «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 εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για
εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων
και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και
άλλες ρυθµίσεις», ΦΕΚ 200Α/12
Π∆114/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την
επαγγελµατική 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 φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις», ΦΕΚ 199Α/12
Π∆113/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων για την επαγγελµατική δραστηριότητα του χειρισµού
µηχανηµάτων τεχνικών έργων, καθορισµός κριτηρίων για την κατάταξη των µηχανηµάτων σε
ειδικότητες και οµάδες, καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων και προϋποθέσεων για την
άσκηση της επαγγελµατικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες
ρυθµίσεις», ΦΕΚ 198Α/12
Π∆112/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την
επαγγελµατική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών
εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά
πρόσωπα», ΦΕΚ 197Α/12
Π∆82/2010 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των
εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική
ακτινοβολία), σε συµµόρφωση µε την οδηγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145Α/10
Π∆57/2010 «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.∆. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 97Α,
όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆81/2011, ΦΕΚ 197Α/10
Π∆162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς
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παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/1986 όπως
ισχύει, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202Α/07
Π∆212/2006 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία, σε
συµµόρφωση 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 Συµβουλίου», ΦΕΚ 212Α/06
Π∆149/2006 «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των
εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε
εναρµόνιση µε την οδηγία 2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 159Α/06
Π∆ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση
εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασµούς), σε
συµµόρφωση µε την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05
Π∆305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212Α/96
Π∆105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία
σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95
Π∆397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση
φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων
σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221Α/94
Π∆396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους
εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την
οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94
Π∆395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση
εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την
οδηγία του Συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε µε τα Π∆89/1999
(ΦΕΚ 94Α/99) και Π∆304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) και Π∆155/2004 (ΦΕΚ 121Α/04).
Π∆77/1993 «προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς
παράγοντες. Τροποποίηση και συµπλήρωση προς την οδηγία του συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ»,
ΦΕΚ 34Α/93
Π∆31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91)
Π∆225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89
Π∆307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς
παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 135Α, όπως τροποποιήθηκε µε το
Π∆12/2012, ΦΕΚ 19Α
Π∆1073/1981 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών
και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81
Π∆778/1980 «Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών», ΦΕΚ
193Α/80
Π∆95/1978 «Περί µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις εργασίας
συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78
ΥΑ6690/2012 «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές,
διαδικασίες αξιολόγησης συµµόρφωσης και σήµανση συµµόρφωσης «CE», ΦΕΚ 1914Β/12
ΥΑ2223/2011 «Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)», ΦΕΚ 1227Β/11
ΥΑ6952/2011 «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση
εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την
κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ 420Β/11
ΥΑ210172009 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε τις
εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο από κτίρια,
κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και µε τις εργασίες συντήρησης,
επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο», ΦΕΚ 1287Β/09
ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων
εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03
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ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την
κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03
ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου», ΦΕΚ
266Β/01
ΑΠ.∆ΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση µελέτης στο
στάδιο της οριστικής µελέτης ή/και της µελέτης εφαρµογής σε κάθε ∆ηµόσιο Έργο», ΦΕΚ
686Β/01
ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου
στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00
ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων
µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ
756Β/93
ΥΑ130646/1984 «Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84
ΕΚΓ27/∆ΙΠΑ∆/οικ/369 «Ένταξη στα συµβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δηµοπρατούµενων έργων,
άρθρου σχετικού µε τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια» 15/10/2012
ΕΓΚ10201/ΣΕΠΕ «Θεώρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας», 27/03/2012
ΕΓΚ6/∆ΙΠΑ∆/οικ/215 «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ των ∆ηµοσίων
Έργων» 31/03/2008
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