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ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
Το έργο αφορά σε εργασίες βελτίωσης και εκσυγχρονισµού του υφιστάµενου αρδευτικού δικτύου
Κορησού - Λιθιάς του νοµού Καστοριάς, συνολικής έκτασης 6840 στρεµµάτων (5690 υφιστάµενα
και 1150 προς επέκταση). Το έργο είναι Ηλεκτροµηχανολογικό.

2. Α∆ΕΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
Ο φορέας υλοποίησης του έργου, πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να µεριµνήσει για την
έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του έργου.

3. ΑΚΡΙΒΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΚ Κορησού και ΤΚ Λιθιάς ΠΕ Καστοριάς

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κύριος του έργου είναι ο ΤΟΕΒ Κορησού - Λιθιάς. Αναθέτουσα αρχή η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων
της ΠΕ Καστοριάς.

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΦΑΥ
ΑΝΚΟ Α.Ε., Φον Καραγιάννη 1-3 50100 ΚΟΖΑΝΗ,
Πεκόπουλος ∆ηµήτρης, Μηχανολόγος Μηχανικός,

6. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΦΑΥ
•

∆ΤΕ ΠΕ Καστοριάς.

•

Ως οριστεί από τον ανάδοχο του έργου.
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ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς ανέθεσε στην ΑΝΚΟ την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών
του έργου «Εκσυγχρονισµός & επέκταση συλλογικών αρδευτικών δικτύων Κορησού - Λιθιάς».
Αντικείµενο του προτεινόµενου έργου αποτελεί ο εκσυγχρονισµός και η επέκταση των υφιστάµενων
αρδευτικών δικτύων καθόσον λόγω παλαιότητας και άλλων θεµάτων, υπάρχουν σοβαρά
προβλήµατα στην κανονική λειτουργία.
Λετοµερειακή περιγραφή των παρεµβάσεων και του αντικειµένου του έργου δίνεται στην τεχνική
έκθεση της υδραυλικής µελέτης.
Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας µελέτης, πραγµατοποιήθηκαν επανειληµµένες επισκέψεις από
κλιµάκια µηχανικών της ΑΝΚΟ στο αρδευτικό ∆ήµητρας - Καρπερού, κατά τις οποίες σε στενή
συνεργασία µε τις υπηρεσίες και το φορέα διαχείρισης του αρδευτικού (ΤΟΕΒ ∆ήµητρας –
Καρπερού) καταγράφηκαν οι υφιστάµενες υποδοµές και τα προβλήµατα λειτουργίας του
αρδευτικού, προκειµένου να υλοποιηθεί η οριστική µελέτη βελτίωσης και εκσυγχρονισµού του
αρδευτικού ∆ήµητρας - Καρπερού.
Μέριµνα της µελέτης του έργου να είναι στοχευµένες οι απαιτούµενες παρεµβάσεις βελτίωσης ώστε
να επιτραπεί µε εύλογο κόστος να λειτουργήσει ικανοποιητικά το υφιστάµενο αρδευτικό δίκτυο.

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η περιοχή του έργου εντοπίζεται µεταξύ των οικισµών καρπερού και ∆ήµητρας του νοµού
Καστοριάς.

3. Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΟΕΒ Κορησού - Λιθιάς.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παρατίθεται στη συνέχεια το φυσικό αντικείµενο της παρούσας οριστικής µελέτης:
1.

Επέκταση του αρδευτικού δικτύου Κορησού κατά 715 στρ.

2.

Επέκταση του αρδευτικού δικτύου Λιθιάς κατά 435 στρ.
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3.

Ανόρυξη τεσσάρων νέων αρδευτικών γεωτρήσεων, εκ των οποίων οι δύο στο
αρδευτικό δίκτυο Κορησού και οι δύο στο αρδευτικό δίκτυο Λιθιά

4.

Αντικατάσταση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού δεκαεννέα (19) υφιστάµενων
γεωτρήσεων

5.

Αποκατάσταση διαρροών των δεξαµενών κεφαλής των δικτύων

6.

Εγκατάσταση «ηλεκτρονικών» υδροληψιών

7.

Εγκατάσταση τηλεελέγχου γεωτρήσεων και υδροληψιών.

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Για την εκτέλεση του έργου θα χρησιµοποιηθούν τα παρακάτω µηχανήµατα:
•

Φορτηγά µεταφοράς υλικών προς στοίβαση.

•

Φορτηγά.

•

Τσάπες (µικρές ή/και µεγάλες).

•

Φορτωτής.

•

Μηχανήµατα κοπής ασφαλτοστρωµάτων ή τσιµεντοστρώσεων.

•

Βαρέλες σκυροδέµατος.

•

Πρέσα σκυροδέµατος.

•

∆ονητική πλάκα.

•

Οδοστρωτήρας.

•

Γερανοφόρο όχηµα κατάλληλης ανυψωτικής ικανότητας.

•

Βαρούλκα χειροκίνητα.

•

Κάθε µηχάνηµα ή εργαλείο που έχει σχέση µε την εκτέλεση των έργων και εργασιών για την
έντεχνη και ασφαλή αποπεράτωση τους.

Επιπλέον για την κατασκευή των επιµέρους εξαρτηµάτων του έργου θα γίνει χρήση:
•

Συσκευή αυτογενούς συγκόλλησης.

•

Συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης.

•

Συσκευών οξυγόνου-ασετιλίνης.

•

Ηλεκτρικών τροχών.

•

Φορητών γεννητριών.
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•

Συσκευών παροχής αέρα.

•

Αντλίες.

•

Συσκευών προπανίου εφόσον οι καιρικές συνθήκες το απαιτούν.

•

∆ιάφορα άλλα µικροεργαλεία.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα µηχανήµατα και εργαλεία, να τα συντηρεί και
να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση µε δαπάνες του.

6. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑ∆ΟΧΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ

Σκυροδέµατα

C12/15, C16/20, C20/25

Χαλύβδινοι οπλισµοί

S500s ή S500

Χαλύβδινα δοµικά πλέγµατα

S500s

Ικριώµατα

Σιδηρά σωληνωτά συµβατικού τύπου

Χυτοσίδηρα καλύµµατα φρεατίων

CE

Άµµος

Χειµάρρου ή ορυχείου

Αµµοχάλικο

Αυτούσιο ορυχείου

Θραυστό υλικό λατοµείου

Π.Τ.Π. 0155

Προϊόντα εκσκαφής

Βαθµός συµπύκνωσης 40% ή 95%

Κράσπεδα

Πρόχυτα

Ασφαλτοκοπή

Πάχους µέχρι 0.15m

Ασφαλτική προεπάλειψη

ΑΣ-11, Α-201 και Α-203

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας

Πάχους 0.05m, Π.Τ.Π. Α265

Υδραυλικοί υπολογισµοί

Σύµφωνα µε την Τεχνική έκθεση του έργου

Πάχη χαλυβδοσωλήνων

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της µελέτης

Αγωγοί αποχέτευσης

PVC σειράς 41

Σωλήνες πολυαιθυλενίου

Hdpe 3 γενιάς, 12.5Atm

Χαλυβδοσωλήνες ηλεκτροσυγκολλητοί χωρίς ραφή

St 35-8

Χαλυβδοσωλήνες ηλεκτροσυγκολλητοί µε ραφή

St 37-2

Φλάντζες

St 37-2

Βάνες σύρτου

PN10

Κανονισµοί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Κ.Ε.Η.Ε. & ΕΛΟΤ HD384

Υλικό καλωδίων τροφοδοσίας

Χαλκός
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ΠΑΡΑ∆ΟΧΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ

Συντελεστής αγωγιµότητας καλωδίων τροφοδοσίας

56

Μέγιστη πτώση τάση γραµµών φωτισµού

1%

Μέγιστη πτώση τάση γραµµών κίνησης

3%

Θερµοκρασία περιβάλλοντος για υπολογισµό καλωδίων

30 C

Μέγιστη επιτρεπόµενη θερµοκρασία καλωδίων

70 C

Τροφοδότηση ηλεκτρικών φορτίων

Από δίκτυο ∆.Ε.Η.

Τύπος καλωδίου τροφοδότησης ηλεκτρικών πινάκων ή φορτίων

ΝΥΥ

Τύπος καλωδίου αυτοµατισµού

LiYCY ή ΝΥΥ

Εσχάρες, σκάλες καλωδίων γαλβανισµένες εν θερµώ

DIN50976

Σύστηµα γείωσης

Τρίγωνο γείωσης

0

0

Λοιπά στοιχεία και πληροφορίες αναφέρονται στις προδιαγραφές του έργου.

7. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ - ΣΧΕ∆ΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Εκπονήθηκαν οι παρακάτω µελέτες:
•

Τοπογραφική.

•

Υδραυλική.

•

Μηχανολογική.

•

Στατική.

•

Γεωλογική.

•

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

•

Τεύχη δηµοπράτησης.

Παραδίδονται τα παρακάτω σχέδια.
•

Σύµφωνα µε συνηµµένο πίνακα περιεχοµένων σχεδίων µελέτης.

8. ΣΧΕ∆ΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ
Για τη διευκόλυνση των µελλοντικών εργασιών επισκευής και συντήρησης του έργου θα
παραδοθούν στον Κύριο του έργου αναλυτικά σχέδια «όπως κατασκευάστηκαν» µε επακριβής
αποτύπωση όλων των εγκαταστάσεων. Τα σχέδια αυτά θα ενσωµατωθούν στον παρόντα φάκελο
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από τον υπεύθυνο ενηµέρωσης του ΦΑΥ και θα παραµείνουν σε κατάλληλο χώρο της υπηρεσίας
για µελλοντική χρήση.
Επίσης θα πρέπει να συµπεριληφθούν όλα τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισµού και τα δελτία
συντήρησης και επιθεώρησης του.
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ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο πιο σηµαντικός παράγοντας για την εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία του έργου είναι η
οργάνωση ενός εξειδικευµένου τµήµατος συντήρησης – εποπτείας από τον Κύριο του Έργου και η
στελέχωσή του µε έµπειρο προσωπικό.
Κατά την εκτίµηση του συντάκτη του ΦΑΥ οι παρακάτω συγκεκριµένες εργασίες χρήζουν ιδιαίτερης
προσοχής:

1.1

Γενικές διατάξεις

Για την διαρκή επίβλεψη και επιµέλεια της εφαρµογής του παρόντος Π∆-778/80 «περί των µέτρων
ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών» στις οικοδοµικές και εν γένει εργοταξιακές
εργασίες, παρίσταται ανελλιπώς σε όλη την διάρκεια της ηµερήσιας εργασίας οι νόµω υπόχρεοι
εργοδότες ή οι εκπρόσωποι αυτών.
Το προσωπικό κάθε συνεργείου πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον µία φορά την ηµέρα από τον
επικεφαλής του υπεργολάβου, µία φορά την εβδοµάδα, από τον εργολάβο, εφόσον έχει ειδικές
γνώσεις ή από κατάλληλο εκπρόσωπό του.
Οι υπεργολάβοι και οι εργολάβοι, οφείλουν διαρκώς να καθοδηγούν τους εργαζόµενους για κάθε
φύσεως εργασία απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας.
Οι απασχολούµενοι και ειδικότερα οι νεοπροσλαµβανόµενοι πρέπει να επιµορφώνονται σχετικά µε
τους κινδύνους τους συνυφασµένους µε την εργασία τους και γενικότερα να ενηµερώνονται για τις
διατάξεις του παρόντος.
Σε κάθε εργοτάξιο τηρείται από τον εργοδότη ή από τον αρµόδιο εξουσιοδοτηµένο όργανο
ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας, της εργασίας στο οποίο αναγράφεται όσα προβλέπονται και
αναφέρονται στις συναφείς διατάξεις και στους κανόνες ασφαλείας.
ο αριθµός της θεωρηµένης βεβαίωσης του επιβλέποντος µηχανικού της που αφορά την
καταλληλότητα των εξωτερικών ικριωµάτων και αναφέρεται στην παρ. 2 του Αρθ. 3 του
Π.∆. 778/80 «περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών».
Οι κατά την παρ. 4 του Αρθ.-21 του Π∆/τος 1073/81 επιθεωρήσεις προ της επαναλήψεως
εργασιών διακοπεισών λόγω θεοµηνίας.
Οι κατά το Αρθ.-13 του Π∆/τος 1073/81 επιθεωρήσεις των πρανών ορυγµάτων και των
αντιστηρίξεως των.
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Οι κατά το Αρθ.-35 του Π∆/τος 1073/81 άδεια του επιβλέποντος µηχανικού για την
περίπτωση εγκαταστάσεως, ανυψωτικής µηχανής επί ικριώµατος (ως και η εν προκειµένου
ενίσχυσής του).
Οι κατά την παρ. ΙΕ΄ του Αρθ.-60 του Π∆/τος 1073/81 γενικές επιθεωρήσεις
συρµατόσχοινων ως και κατά την παρ. ΙΖ’ του ίδιου άρθρου απαιτούµενοι επανέλεγχοι.
Οι κατά το Αρθ.-67 του Π∆/τος 1073/81 οριζόµενοι έλεγχοι και επανέλεγχοι των
ανυψωτικών µηχανηµάτων.
Λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου ρυθµίζονται µε απόφαση του
Υπουργού εργασίας µετά την γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας.
Κάθε εργαζόµενος και οποιοδήποτε άλλο άτοµο το οποίο βρίσκεται στους τόπους εργασίας, πρέπει
να συνεργάζεται µετά τον εργοδότη για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.
Κάθε εργαζόµενος ο οποίος ασχολείται στο εργοτάξιο, πρέπει να ειδοποιεί αµέσως τον εργοδότη ή
τον προϊστάµενο του εργοταξίου για οποιοδήποτε ελάττωµα το οποίο ίσως αντιληφθεί στην
εγκατάσταση ή στις µηχανές ή οποιοδήποτε λάθος ατόµου το οποίο µπορεί να προκαλέσει
ατύχηµα.
Κανένας δεν µπορεί να παρενοχλεί, να µετατοπίζει, να αφαιρεί να προκαλεί βλάβες ή να
καταστρέψει τις εγκαταστάσεις κατά τις διατάξεις του Π∆ 1073/81 ή άλλου κανονισµού, χωρίς να
λαµβάνει την άδεια του εργοδότη ή του υπεύθυνου προϊσταµένου του εργοταξίου.
Κάθε εργαζόµενος πρέπει να χρησιµοποιεί τα µέσα προστασίας και όλες τις διατάξεις ασφαλείας, ή
τις άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες προβλέπονται για την προστασία του και πρέπει να
συµµορφώνονται προς το σύνολο των οδηγιών ασφαλείας οι οποίες αναφέρονται στην εργασία
του.
Κάθε εργαζόµενος πρέπει να εφαρµόζει µεθόδους εργασίας ασφαλείς, να λαµβάνει τις απαραίτητες
προφυλάξεις για την προσωπική του ασφάλεια και για την ασφάλεια οποιουδήποτε ατόµου και να
απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή οποία ενδέχεται να θέση σε κίνδυνο τον ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο
άτοµο.
Κανένας εργαζόµενος δεν πρέπει να προσέρχεται ή να εγκαταλείπει την θέση του, χωρίς τη
χρησιµοποίηση των µέσων ασφαλούς πρόσβασης ή εξόδου, τα οποία έχουν προβλεφθεί.
Οι νόµιµοι υπόχρεοι εργοδότες και οι εκπρόσωποι αυτών υποχρεούνται σε περίπτωση ατυχήµατος
επισυµβάντος στον τόπο εργασίας σε κάποιο εργαζόµενο, να ειδοποιούν την πληρέστερη
Αστυνοµική Αρχή, να αναγγέλλουν εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών το ατύχηµα στο κοντινότερο
τµήµα ή γραφείο εργασία, να διατηρούν αµετάβλητα τα στοιχεία, τα οποία µπορούν να
χρησιµεύσουν στην εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος.
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Ο εργοδότης ή ο εκπρόσωπος αυτού υποχρεούται µόλις συµβεί το ατύχηµα να µεριµνήσει για την
άµεση παροχή πρώτων βοηθειών στον παθόντα µε τα µέσα που αναφέρονται στο άρθρο 110 του
Π∆ 1073/81 σε σοβαρότερες δε περιπτώσεις, για εργοτάξια µη εµπίπτονται στις περιπτώσεις των
παρ. 2 και 3 του άρθ. 110 για την άµεση µεταφορά του παθόντος στο πλησιέστερο φαρµακείο ή
σταθµό πρώτων βοηθειών ή νοσοκοµείο ή κλινική.
Ο έλεγχος και η επίβλεψη της εφαρµογής τόσο του Π∆ 1073/81 όσο και του Π∆ 778/80 ανατίθεται
στα αρµόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας και της Αστυνοµικής Αρχής.
Τα παραπάνω όργανα δικαιούται να διατάσσουν την διακοπή της εργασίας σε ένα τµήµα ή στο
σύνολο του έργου κατά το διενεργούµενο έλεγχο και στο υπό κατασκευή έργο όταν δεν έχουν
ληφθεί τα απαιτούµενα προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας.

1.2

Πρόσθετα

Ο Ανάδοχος µεριµνά έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση βλάβης του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού,
να διαθέτει τα µέσα της άµεσης επισκευής ή και αντικατάστασής του µε εφεδρικό εξοπλισµό έτσι
ώστε πάντοτε να αποφεύγεται οποιαδήποτε καθυστέρηση ολοκλήρωσης των φάσεων του έργου
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.
Η διέλευση και παραµονή ατόµων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το
εξουσιοδοτηµένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου.
Τα άχρηστα αντικείµενα, υπολείµµατα υλικών, φθαρµένα υλικά κλπ θα συλλέγονται σε
ενοικιαζόµενο container. Το container θ΄ αποµακρύνεται κατά διαστήµατα και θα αντικαθίστανται µε
άλλο κενό.
Στο εργοτάξιο θα διαµορφωθεί φαρµακείο µε τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών. Σε εµφανή
θέση δίπλα στο φορητό φαρµακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνο του
πλησιέστερου φαρµακείου και του υποκαταστήµατος του ΙΚΑ που καλύπτει την περιοχή.

1.3

Ικριώµατα

Αναφέρεται εδώ ότι πέραν των συνήθων τύπων ικριωµάτων, που περιγράφονται αναλυτικά στην
κείµενη Νοµοθεσία, δεν προβλέπεται η χρήση ειδικών τύπων ικριωµάτων που να απαιτούν
πρόσθετα µέτρα ασφαλείας.

1.4

Αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων

Στις πιο πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής του έργου
όπως:
•

Πληµµύρες
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•

Πυρκαγιές

•

Καταρρεύσεις

•

Ατυχήµατα γενικά

Ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει πάντοτε να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα µέσα διαθέσιµα, όπως :
•

Πυροσβεστήρες

•

Μέσα παροχής πρώτων βοηθειών (φαρµακείο)

•

Τηλέφωνα

•

Αντλίες

•

Γερανοί

•

Γεννήτριες

•

Φορτωτές

•

Εκσκαφείς

Για κάθε περίπτωση θα υπάρχουν προτεινόµενες ενέργειες (βλέπε πυρόσβεση, χώροι
συγκέντρωσης, διαδικασία εκκένωσης κλπ).
Από άποψη κάλυψης προσωπικού για την εφαρµογή µέτρων και διαδικασιών σε κάθε περίπτωση
κατάστασης έκτακτης ανάγκης θα υπάρχει πλήρης κατάσταση ονοµάτων του προσωπικού που θα
είναι αρµόδιο, π.χ.
•

Συντονιστής (ορισµένος) αντιµετώπισης έκτακτης κατάστασης / ανάγκης

•

Οµάδα πυρόσβεσης

•

Προσωπικό ασφαλείας (γιατρός και τεχνικός ασφαλείας

•

Οµάδα παροχής πρώτων βοηθειών

•

Φύλακες

Για κάθε ανάγκη επικοινωνίας µε εσωτερική ή εξωτερικές αρχές / υπηρεσίες θα υπάρχουν
διαθέσιµα και κοινοποιηµένα – αναρτηµένα σε εµφανή σηµεία τα κάτωθι :
•

Κατάσταση τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης

•

Κατάσταση προσωπικού του Αναδόχου και της επίβλεψης που πρέπει να είναι
ενηµερωµένο και κατάλληλα εκπαιδευµένο για κάθε περίπτωση

•

∆ιαθέσιµες / προσβάσιµες εξωτερικές υπηρεσίες όπως νοσοκοµεία, πυροσβεστική,
αστυνοµία κλπ.

•

Ειδικά για τις περιπτώσεις ατυχηµάτων µε ηλεκτρικό ρεύµα εφόσον διαπιστωθεί ανυπαρξία
καρδιακού τόνου στο θύµα του ατυχήµατος.
πρέπει να ειδοποιηθεί άµεσα ασθενοφόρο το οποίο θα διαθέτει φορητή συσκευή
καρδιακής ανάταξης (defibrillator) µε αναφορά ότι πρόκειται για ηλεκτρικό ατύχηµα.
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το θύµα του ατυχήµατος πρέπει να υποβληθεί σε συνεχόµενες καρδιακές µαλάξεις
συνδυαζόµενες µε τεχνητή αναπνοή από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό µέχρι
την έλευση του ασθενοφόρου (για αποφυγή του φαινοµένου υποοξυγόνωσης του
εγκεφάλου που συνεπάγεται κατά κανόνα µη ανατάξιµη κατάσταση).
Μεγάλη έµφαση θα δίνεται στην πραγµατοποίηση ασκήσεων αναπαράστασης περιστατικών, όπου
είναι δυνατόν, προκειµένου το προσωπικό να είναι άρτια εκπαιδευµένο και εξοικειωµένο για την
πλήρη εφαρµογή µέτρων.

1.5

Τοποθέτηση – µεταφορά σωλήνων µε τη χρήση ανυψωτικών µηχανηµάτων

Κάθε ανυψωτικό µηχάνηµα πρέπει να φέρει µεταλλική πινακίδα στην οποία πρέπει να αναγράφεται
η επωνυµία του κατασκευαστή και πλήρη τεχνικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά καθώς και άλλες
σηµάνσεις πρέπει να είναι στην ελληνική.
Κάθε ανυψωτικό µηχάνηµα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από φυλλάδιο οδηγιών χρήσης,
συντήρησης και ασφάλειας στην ελληνική.
Σε κατάλληλο τµήµα του µηχανήµατος και κοντά στο χειριστήριό του, πρέπει να υπάρχουν
τοποθετηµένες πινακίδες που θα αναφέρουν τα όρια χρησιµοποίησης του µηχανήµατος (δηλ. το
µέγιστο φορτίο του σχετικά µε το αντίβαρο, τη θέση του, την κλίση της κεραίας του µηχανήµατος σε
συνδυασµό και µε την ταχύτητα ανέµου κ.λπ.), που χορηγούνται από τον κατασκευαστή.

1.5.1 Γερανοί µεταβλητής ακτίνας δράσης
Κάθε γερανός µεταβλητής ακτίνας δράσης πρέπει να:
•

Φέρει ευκρινώς σηµειωµένα επ’ αυτού τα φορτία ασφαλείας στις διάφορες ακτίνες της
κεραίας, βάσης ή αρπάγης και στην περίπτωση γερανού µε κινητή κεραία τη µέγιστη ακτίνα
στην οποία επιτρέπεται η χρησιµοποίησή της.

•

Είναι εφοδιασµένος µε αυτόµατο δείκτη, που να είναι ευκρινής από τη θέση χειριστού,
δείχνοντας κάθε στιγµή την ακτίνα της κεραίας, βάσης ή αρπάγης καθώς και το φορτίο
ασφαλείας που αντιστοιχεί στην ακτίνα αυτή.

1.5.2 Όργανα και εξαρτήµατα ανυψωτικών µηχανηµάτων
Το χειριστήριο ανυψωτικού µηχανήµατος πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε κατάλληλο σύστηµα
µανδάλωσης, προς αποκλεισµό τυχαίας κίνησής του.
Τα τύµπανα των βαρούκλων καθώς και οι αύλακες των τροχαλιών, πρέπει να έχουν λείες
επιφάνειες. Η διάµετρος του τύµπανου πρέπει να είναι τουλάχιστον εικοσαπλάσια της διαµέτρου
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του συρµατόσχοινου που χρησιµοποιείται. Η διάµετρος το συρµατόσχοινου, που χρησιµοποιείται
επί τροχαλίας, δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη του πλάτους της αύλακος αυτής.
Οι τροχαλίες πρέπει να έχουν σύστηµα που να εµποδίζει την έξοδο του συρµατόσχοινου από την
αύλακα.
Τροχαλίες που βρίσκονται σε θέσεις στις οποίες ενδέχεται να εµπλακεί το χέρι του εργαζόµενου,
πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε κατάλληλη προστατευτική διάταξη.
Οι οδηγοί των αντίβαρων πρέπει να είναι κατάλληλα προφυλαγµένοι.

1.5.3 Χειρισµός και έλεγχος ανυψωτικών µηχανηµάτων
Ο χειρισµός ανυψωτικών µηχανηµάτων γίνεται απαραίτητα από άτοµο υγιές, µε καλή όραση και
ακοή που έχει εµπειρία και, εφόσον προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις, άδεια χειριστού.
Απαγορεύεται ο χειρισµός οιασδήποτε ανυψωτικής µηχανής ή η καθοδήγηση του χειριστού της δια
σηµάτων από άτοµα ηλικίας κάτω των 18 ετών.
Ο χειριστής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του µηχανήµατος βρίσκεται σε θέση απ’ όπου έχει
πλήρη ορατότητα και εποπτεία. Η εκτέλεση εργασίας σε σηµεία µη ορατά από το χειριστή, είναι
δυνατή µόνο όταν στις επισφαλείς θέσεις υπάρχει έµπειρο πρόσωπο, προφυλαγµένο από πιθανή
πτώση των µεταφερόµενων υλικών, για να κατευθύνει µε σήµατα τους χειρισµούς.
Ο χειριστής δεν πρέπει να εγκαταλείπει το µηχάνηµα µε φορτίο ανυψωµένο και αιωρούµενο και
προκειµένου να αποµακρυνθεί οφείλει να θέτει τα χειριστήρια σε θέση «εκτός», να διακόπτει την
ηλεκτροδότηση και να σφίγγει το φρένο.
Ο έλεγχος των ανυψωτικών µηχανηµάτων πραγµατοποιείται τουλάχιστον µία φορά κατά έτος και
οπωσδήποτε πριν την έναρξη εργασιών µετά από νέα εγκατάσταση. Ο έλεγχος αυτός καλύπτει όλα
τα συστήµατα, τµήµατα και όργανα του ανυψωτικού µηχανήµατος και επίσης δοκιµαστική φόρτισή
του µε βάρος µεγαλύτερο κατά 25% της µέγιστης ανυψωτικής ικανότητας του µηχανήµατος.

1.5.4 Απαγορευµένες ενέργειες
Απαγορεύονται οι ακόλουθες ενέργειες σαν επικίνδυνες:
•

Η µεταφορά – ανύψωση προσωπικού µε µηχανήµατα ανύψωσης υλικών

•

Η ελεύθερη αιώρηση φορτίων

•

Η ανάρτηση φορτίων υπό γωνία

•

Η ανύψωση – καταβίβαση φορτίων, απότοµα ή µε µεγάλη ταχύτητα ή απότοµη πέδηση

•

Η χρήση φθαρµένων αρτανών, συρµατόσχοινων και ακατάλληλων αγκίστρων
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•

Η µη κατακόρυφη ανύψωση φορτίων

•

Η υπερφόρτιση του µηχανήµατος

•

Η µεταφορά φορτίου προσδεδεµένου χαλαρά ή ανεπαρκώς

•

Η ανύψωση ή απόθεση φορτίων πέραν της προβολής του µηχανήµατος (λοξό τράβηγµα)

•

Η παραµονή προσώπου κοντά σε συρµατόσχοινα υπό τάση

1.6

Ηλεκτρικά µηχανήµατα και συσκευές επιτόπου του έργου

Οι φορητές λυχνίες πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και να τροφοδοτούνται µε ρεύµα
χαµηλής τάσης 42V, µέσω ειδικού µετασχηµατιστή.
Κατά τη χρήση φορητών ηλεκτρικών συσκευών, κινητών προβολέων και µηχανηµάτων τάσης
220/230V πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:
•

Τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να ακολουθούν διαδροµές που δεν δηµιουργούν
κινδύνους, µακριά από συνήθεις διακινήσεις προσωπικού, οχηµάτων και υλικών.

•

Οι διαδροµές και οι θέσεις των καλωδίων τροφοδοσίας σε κάθε περίπτωση επισηµαίνονται
επαρκώς. Σε σηµεία όπου τυχόν υπάρχει ενδεχόµενο δηµιουργίας επικίνδυνης κατάστασης
πρέπει να αποκλείεται η κυκλοφορία οχηµάτων και µηχανηµάτων.

•

Κατά την εγκατάσταση καλωδίων τροφοδοσίας στο δάπεδο, αυτό πρέπει να είναι
απαλλαγµένο από χαλίκια και άλλα αιχµηρά υλικά – αντικείµενα, λάδια – πετρελαιοειδή,
αραιωτικά και άλλα που είναι δυνατόν να προκαλέσουν φθορά των καλωδίων.

•

Σε θέσεις συνήθους διέλευσης οχηµάτων – µηχανηµάτων, τα διερχόµενα καλώδια
τροφοδοσίας πρέπει να εξασφαλίζονται επιπλέον µε την τοποθέτηση προστατευτικών
δαπέδων επικάλυψης.

Υπενθυµίζουµε ότι οι µηχανές που θεωρούνται ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την
υγεία των προσώπων, είναι αυτές που φέρουν το σήµα CE και συνοδεύονται από τη δήλωση
πιστότητας ΕΚ, που πιστοποιεί ότι είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε τις βασικές απαιτήσεις
ασφάλειας και υγιεινής.

1.7

Κίνδυνοι από τη χρήση εκρηκτικών υλών

Για την αποφυγή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της χρήσης εκρηκτικών υλών,
θα πρέπει να τηρούνται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω µέτρα:
∆εν θα επιτρέπεται η εκτέλεση ανατινάξεων, συµπεριλαµβανοµένων της προετοιµασίας και
της εκτέλεσης αυτών, παρά µόνο από κάτοχο επίσηµου πιστοποιητικού γοµωτή-πυροδότη.
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Ο γοµωτής – πυροδότης µπορεί να υποστηρίζεται από εργαζόµενους που δεν είναι κάτοχοι
άδειας, για την προετοιµασία και την εκτέλεση των ανατινάξεων. Ο γοµωτής – πυροδότης
θα έχει πλήρη ευθύνη για τους βοηθούς του και θα έχει πλήρη επίβλεψη αυτών.
Απαγορεύεται αυστηρά κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών και η χρήση φαρµάκων που
µπορεί να επηρεάσουν τη νηφαλιότητα των εργαζοµένων.
Η µεταφορά των εκρηκτικών υλών και των καψυλλίων θα γίνεται σε ξεχωριστά, ασφαλή
ξύλινα κιβώτια, καλά στερεωµένα ή µε την εµπορική τους συσκευασία.
Τα εκρηκτικά δεν θα µεταφέρονται µε µέσο που µεταφέρει εργαζόµενους άλλους, εκτός από
τον πιστοποιηµένο γοµωτή – πυροδότη και τους βοηθούς του.
Οι εργαζόµενοι που απασχολούνται µε τη φορτοεκφόρτωση ή τη µεταφορά των εκρηκτικών
θα έχουν εκπαιδευτεί και θα τηρούν κάθε προφύλαξη για την αποτροπή ατυχηµάτων από
φωτιά ή έκρηξη.
Κάθε εργαζόµενος που εµπλέκεται στις εργασίες που σχετίζονται µε τις εκρηκτικές ύλες,
καθώς και µε τα µέσα γόµωσης και πυροδότησης αυτών, οφείλει να δείχνει αυξηµένη
προσοχή και ετοιµότητα, να τηρεί µε σχολαστικότητα τα µέτρα ασφαλείας και να αναφέρει
οτιδήποτε θεωρεί, κατά την κρίση του, επικίνδυνο ή ύποπτο για πρόκληση ατυχήµατος.
Ο γοµωτής επιθεωρεί τις συσκευασίες και εξετάζει την ποιότητα των εκρηκτικών υλών.
Επίσης είναι υπεύθυνος για τη σωστή και ασφαλή γόµωση των διατρηµάτων σύµφωνα µε
τις οδηγίες που έχει, καθώς επίσης και για την καθοδήγηση των βοηθών του.
∆εν θα επιτρέπει γυµνή φλόγα, κάπνισµα ή χρήση κινητών τηλεφώνων και ασυρµάτων
κοντά σε εκρηκτικές ύλες.
Απαγορεύεται η παραµονή στο µέτωπο ατόµων µη εξουσιοδοτηµένων.
∆εν χρησιµοποιούνται σιδερένια εργαλεία και η επιγόµωση (τάπωµα) πρέπει να γίνεται µε
προσοχή για αποφυγή φθοράς της θρυαλλίδας και των καλωδίων.
Απαγορεύονται οι εργασίες γόµωσης στη διάρκεια καταιγίδας ή πολύ άσχηµων καιρικών
συνθηκών.
Ο γοµωτής – πυροδότης θα εξασφαλίζει ότι η περιοχή κινδύνου θα είναι ελεύθερη από
εργαζόµενους κατά τη διάρκεια της ανατίναξης. Για το λόγο αυτό αναθέτει τη φύλαξη όλων
των διόδων προς το µέτωπο. Επίσης παίρνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την
προστασία ατόµων ή περιουσιών, µε την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από εκτινασσόµενα
υλικά. Αυτό πραγµατοποιείται µε τη χρήση επιχώσεων άµµου ή άλλου αποδοτικού µέσου.
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Θα υπάρχει επαρκής προειδοποίηση (σειρήνα, φωνές κ.λπ.) πριν την ανατίναξη. Θα
εξασφαλίζεται ότι όλα τα άτοµα βρίσκονται σε ικανή απόσταση και σε ασφαλισµένες θέσεις.
∆εν θα επιτρέπεται η πυροδότηση πριν εξακριβωθεί ότι όλα τα άτοµα έχουν προφυλαχθεί
και δοθεί το ειδικό ηχητικό (για υπαίθριες εργασίες) σήµα έναρξης της πυροδότησης.
Μετά την ανατίναξη, ο γοµωτής-πυροδότης εξετάζει το αποτέλεσµα της έκρηξης και δίνει το
σήµα τέλους της ανατίναξης. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει υπόνοµος που δεν εξερράγη
(αποτυχηµένος), αυτό αναφέρεται άµεσα στον εργοδηγό και τον µηχανικό βάρδιας και
ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στον Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών
Εργασιών.
Θα ενηµερώνεται το ηµερολόγιο δραστηριοτήτων µε εκρηκτικά, όπου ο υπεύθυνος
γοµωτής-πυροδότης θα καταγράφει τις ποσότητες που χρησιµοποιούνται, καθώς και τα
αποτελέσµατα της εξέτασης του χώρου ανατίναξης σύµφωνα µε τους κανονισµούς.

1.8

Εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης

Η εκτέλεση των εργασιών συγκόλλησης ή οξυγονοκοπής πρέπει να ανατίθεται σε άτοµα που
διαθέτουν τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις προσόντα (αδειούχοι ηλεκτροσυγκολλητές).
Τα άτοµα αυτά υποχρεούνται επιπλέον να εφαρµόζουν και τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 3 έως
10 του Π.∆. 95/1978 (Α’΄20) µέτρα σε ό,τι αφορά την πυρασφάλεια κατά το χρόνο εργασίας τους.

1.8.1 Προληπτικά µέτρα
Σε ακτίνα 10 µέτρων από το σηµείο που εκτελούνται θερµές εργασίες πρέπει να λαµβάνονται τα
παρακάτω µέτρα:
•

Αποµάκρυνση όλων των εύφλεκτων κινητών αντικειµένων, στερεών ή υγρών, των σωρών
σκόνης και των εύφλεκτων υλικών επένδυσης ή µόνωσης, ξηρών χόρτων κ.λπ.

•

∆ιάθεση πυροσβεστικών µέσων και επιτήρηση των εργασιών από διατιθέµενο γι’ αυτό το
σκοπό προσωπικό.

•

Κάλυψη µε πυρίµαχα καλύµµατα των εύφλεκτων δοµικών στοιχείων, εξαρτηµάτων και
εγκαταστάσεων, όπως καλωδίων, παρεµβυσµάτων κ.λπ.

Επίσης, πρέπει να εξασφαλίζεται:
•

Έλεγχος της καλής λειτουργίας και κατάστασης των µέσων πυροπροστασίας πριν την
έναρξη των εργασιών.

•

Έλεγχος των συσκευών κοπής και συγκόλλησης σε ό,τι αφορά τη σωστή διάταξη εργασίας
και χρήσης τους.
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•

Εξακρίβωση ότι το άτοµο που επιτηρεί την εκτέλεση των εργασιών γνωρίζει να
χρησιµοποιεί τον πυροσβεστικό εξοπλισµό.

•

Έλεγχος µετά την εκτέλεση των εργασιών, για τον εντοπισµό εστιών ή πυρκαγιών που
υποβόσκουν σε χώρους που βρίσκονται πάνω/κάτω ή δίπλα από το χώρο που έγιναν οι
εργασίες.

1.9

Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση εκσκαφών

Κάθε ανοικτό µέτωπο εργασίας θα περιφράσσεται από τη στιγµή έναρξης των εκσκαφών και για
όσο χρονικό διάστηµα είναι υπό εξέλιξη οι εργασίες. Η περίφραξη θα γίνεται µε πλαστικό δικτυωτό
πλέγµα και θα στηρίζεται σε σταθερούς µεταλλικούς στυλίσκους. Το ύψος της περίφραξης θα είναι
τουλάχιστον 1m.
Οι ανωτέρω στυλίσκοι θα τοποθετούνται ανά τρία µέτρα και µε το σύστηµα αυτό θα περιφράσσεται
το έργο εξ’ ολοκλήρου.
Ανά 100m περίπου και σε κάθε σηµείο διασταύρωσης οδών, θα τοποθετείται ειδικός αναλαµπών
φανός µε αυτόνοµη πηγή ενέργειας.

1.10 Υποχρεώσεις εργαζοµένων
Υπενθυµίζουµε τα εξής: κάθε εµπλεκόµενος στην παρούσα εργολαβία υποχρεούται να
χρησιµοποιεί τα χορηγούµενα γι’ αυτό το σκοπό µέσα ατοµικής προστασίας (Μ.Α.Π.). Η χρήση των
Μ.Α.Π. είναι υποχρεωτική για κάθε εργαζόµενο, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας
(αυτοαπασχολούµενος ή µη κ.λπ.).

2. ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
Επισηµαίνονται τα επικίνδυνα υλικά του έργου κατά την κατασκευή και την εν συνεχεία λειτουργία
του, καθορίζονται οι κίνδυνοι αυτών και προτείνονται µέσα προστασίας.

ΥΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Απορρίµµατα

Απορρίµµατα ακάλυπτα ή σε
µεγάλες ποσότητες και µεγάλο
χρονικό διάστηµα.

Επικίνδυνη η έκθεση σε
βιολογικούς παράγοντες,
αυτανάφλεξη, εστία ανάπτυξης
εντόµων.

Κάλυψη και εν κλειστώ
αποθήκευση, τακτική και συχνή
αποµάκρυνση, µέτρα κατά τον
χειρισµό.

Χόρτα

Χόρτα στον περιβάλλοντα χώρο
των εγκαταστάσεων.

Πιθανή µετάδοση πύρινου
µετώπου από έξω προς τις
εγκαταστάσεις.

Αποψίλωση, δηµιουργία
αντιπυρικής ζώνης, καθαριότητα.

∆ίκτυα Ω.Κ.Ο

Άλλα δίκτυα Ω.Κ.Ο στην
περιοχή του έργου, ύδρευσης,
αποχέτευσης, ΟΤΕ, ∆ΕΗ.

Μόλυνσης, υψηλών πιέσεων,
ηλεκτροπληξίας κ.λ.π.

Αναγνώριση όδευσης δικτύων,
διακοπή ηλεκτροδότησης,
εκσκαφές µε επιµέλεια, λήψη
µέτρων προστασίας.
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ΥΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μηχανήµατα έργου

Μηχανήµατα που
εγκαταλείπονται στο έργο.

Συγκρούσεων οχηµάτων, λάδια,
βρωµιές.

Στάθµευση των µηχανηµάτων σε
ειδικό περιφραγµένο χώρο.

Μηχανή αυτογενούς
συγκόλλησης ή
ηλεκτροµούφες

∆ιαδικασία σύνδεσης των
σωλήνων του δικτύου
πολυαιθυλενίου

Κίνδυνος εγκαυµάτων, κοπής,
ηλεκτροπληξίας.

ΜΑΠ, έλεγχος και συντήρηση
εξοπλισµού, εργασία από αρµόδια
άτοµα.

Υλικά εκσκαφών

Υλικά που συσσωρεύονται κατά
τις εκσκαφές του έργου

Κίνδυνος κατολισθήσεων από
υπερβολική στοίβαση.

Τακτική φόρτωση και
αποµάκρυνση.

∆ιαλυτικά
χρωµάτων
βερνικιών, χρώµατα

∆ιαλυτικά χρωµάτων βερνικιών,
χρώµατα ειδικά σε κλειστούς
χώρους.

Επικίνδυνη η χρόνια έκθεση σε
υψηλές συγκεντρώσεις από
διάχυση των διαλυτικών.

Καλός εξαερισµός χώρων.

Πυροκροτητές

Υλικά πραγµατοποίησης
ανατινάξεων.

Κίνδυνος µη ελεγχόµενων
ανατινάξεων, χρήσης από µη
αρµόδια άτοµα κ.λ.π.

Φύλαξη υλικών, κράτηση των
απαραίτητων µόνο ποσοτήτων,
χρήση από εκπαιδευµένο
προσωπικό, τήρηση µέτρων
προστασίας.

Αµίαντος σε σωλήνες

Καρκινογόνο υλικό κατά την
εισπνοή σε εργασίες κοπής,
διάτρησης, αντικατάστασης
αγωγού.

Χρήση αυτόνοµης στολής,
αποµόνωση χώρου, αργές
κινήσεις, υγρή κατακράτηση,
συλλογή σε σάκους, ασφαλής
απόθεση.

Πολυαιθυλένιο

Πολυαιθυλένιο σε σωλήνες
ύδρευσης και επικαλύψεις
καλωδίων.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς παράγει
τοξικά αέρια. Μεταδίδει την
πυρκαγιά.

Μέτρα πυροπροστασίας,
αποκαπνισµού χώρου.

Πολυβινυλοχλωρίδιο

Πολυβινυλοχλωρίδιο σε
σωλήνες και επικαλύψεις
καλωδίων.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς παράγει
τοξικά αέρια. Μεταδίδει την
πυρκαγιά.

Μέτρα πυροπροστασίας,
αποκαπνισµού χώρου.

Υαλοβάµβακας ή
Πετροβάµβακας

Υαλοβάµβακας ή
Πετροβάµβακας σε µονώσεις
µεταλλικών δεξαµενών και
σωληνώσεων.

Ερεθιστικό δέρµατος (ανάλογα και
µε τον τύπο).

Μέτρα Ατοµικής Προστασίας κατά
τον χειρισµό.

Ατµοί
συγκολλήσεων

Ατµοί συγκολλήσεων από
εργασίες, συντηρήσεις.

Κίνδυνος δηλητηρίασης σε
κλειστούς χώρους.

Καλός αερισµός. Έλεγχος
συνθηκών χώρου.

Φιάλες
πεπιεσµένων
αερίων

Φιάλες οξυγόνου και ασετιλίνης
προς εργασίες
οξυγονοκόλλησης ή
οξυγονοκοπής.

Κίνδυνος πτώσης, ανάφλεξης ή
έκρηξης

Εφαρµογή των διατάξεων,
αποθήκευσης, χρήσης,
συντήρησης, διακίνησης
πεπιεσµένων αερίων.

Συσκευή
ηλεκτροκόλλησης

Συσκευές ηλεκτροκόλλησης
προς εργασίες κατασκευής
µεταλλικών κατασκευών και
σωληνογραµµών.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή
εγκαύµατος από µη σωστή γείωση,
µόνωση ή χρήση προς συσκευής

Εφαρµογή των διατάξεων,
αποθήκευσης, χρήσης,
συντήρησης, διακίνησης, γείωσης
και µόνωσης των συσκευών.

Υλικά βαφών

Χρήση υλικών βαφών
περιέχοντα επικίνδυνες πρώτες
ύλες.

∆ύσπνοια, εγκαύµατα, ερεθισµοί
µατιών ή σώµατος.

Χρήση των κατάλληλων µέσων
ατοµική προστασίας.

Μεταλλικά υλικά
διάσπαρτα στο
εργοτάξιο

Υλικά σιδηρού οπλισµού, ήλων,
επικαλύψεων µονώσεων από
γαλβανισµένη λαµαρίνα,
µεταλλικοί δοκοί κ.λ.π.

Κίνδυνος ελαφρών ή βαριών
τραυµατισµών από πτώση των
υλικών, κόψιµο, πάτηµα κ.λ.π.

Στοίβαση των υλικών, τακτική
περισυλλογή, σήµανση,
οριοθέτηση, µέσα ατοµικής
προστασίας.

Μεταλλικά
ικριώµατα

Κατασκευή επιπέδων εργασίας
µε χρήση µεταλλικών
ικριωµάτων.

Κίνδυνος κατάρρευσης,
σπασίµατος, ανατροπής.

Συναρµολόγηση σύµφωνα µε της
οδηγίες του κατασκευαστή, έλεγχος
της σταθερότητας του επιπέδου
έδρασης, έλεγχος ικανότητας

Αµίαντος
(σε παλαιά δίκτυα
εφόσον υπάρχουν)
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Εκσυγχρονισµός & επέκταση συλλογικών αρδευτικών δικτύων Κορησού – Λιθιάς

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)
ΥΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
φόρτωσης.

3. ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
Επισηµαίνονται οι επικίνδυνες µηχανικές δράσεις στο έργο κατά την κατασκευή και την εν συνεχεία
λειτουργία του, καθορίζονται οι κίνδυνοι αυτών και προτείνονται µέσα προστασίας.
∆ΡΑΣΗ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πτώση από ύψος

Πτώση από ύψος ατόµων ή επισκευαστών από
απροστάτευτους χώρους ή ικριώµατα.

Μέτρα ασφαλείας της εργασίες.
Αποκλεισµός περιοχής µε φορητά
κιγκλιδώµατα, ζώνη ασφαλείας.

Πτώση στο ίδιο ύψος

Πτώση στο ίδιο ύψος ατόµων λόγω υλικών στο
δάπεδο ή ολισθηρότητας χώρων.

Όχι κατάληψη ή απόρριψη υλικών στο
δάπεδο. Τακτική συλλογή υλικών και
υπολειµµάτων.

Σύγκρουση οχήµατος ή µε
άλλο όχηµα ή εµπόδιο.

Σύγκρουση οχήµατος συνεργείου ελέγχου,
συντήρησης, επισκευών µε άλλο όχηµα ή
εµπόδιο.

Τακτική συντήρηση οχήµατος, τήρηση
κανόνων ασφαλούς οδήγησης-ορίων
ταχύτητας, αµυντική οδήγηση, σήµανση
εµποδίων.

Ανυψωτικός εξοπλισµός

Πτώση υλικών από βλάβη ή κακή φόρτωση του
ανυψωτικού εξοπλισµού.

Τακτική συντήρηση, άγκιστρα ασφαλείας,
καστάνιες, ασφαλή συρµατόσχοινα και
συνδέσεις, κ.λ.π.

Πτώση υλικών

Πτώση υλικών, εργαλείων, εξοπλισµού.

Το προσωπικό θα φέρει κράνος ασφαλείας.

Παράσυρση εργαζοµένου

Παράσυρση εργαζοµένου από διερχόµενο όχηµα.

Σήµανση έργων επί της οδού, ανακλαστικό
χιτώνιο.

Εκτίναξη υλικού

Τραυµατισµός ατόµου από εκτίναξη υλικού λόγω
διερχοµένου οχήµατος.

Καθαριότητα οδοστρώµατος, µη απόρριψη
υλικών, ρύθµιση ταχυτήτων διερχόµενης
κυκλοφορίας, αποστάσεις ασφαλείας.

Υδραυλική δοκιµή

Εκτίναξη δικτύου, τραυµατισµοί.

∆ιατήρηση της πίεσης στα επιθυµητά
επίπεδα, προσωρινή επίχωση των
σκαµµάτων, ό,τι άλλο αναφέρεται της
προδιαγραφές του έργου.

Πιάσιµο άκρων

Πιάσιµο άκρων ή της τραυµατισµός κατά τον
χειρισµό καλύµµατος ή εσχάρας φρεατίου.

Ο χειρισµός θα γίνεται ειδικά κλειδιά, όχι
τζινέτια, κικούνια ή λοστοί. Γάντια,
υποδήµατα ασφαλείας υποχρεωτικά.

Τραυµατισµός από θραύση

Τραυµατισµός από θραύση στοιχείου του δικτύου
λόγω υπερπίεσης, πλήγµατος, απαγκίστρωσης,
υδραυλικής δοκιµής.

Συχνή συντήρηση δικτύου, τήρηση
διαδικασιών, ασφαλείς και ελεγχόµενοι
χειρισµοί, ακρόαση δικτύου.

Ηλεκτροπληξία (από ηλεκτρικά
εργαλεία ή εξοπλισµό)

Ηλεκτροπληξία κατά της δοκιµές του εξοπλισµού

Έλεγχος παρουσίας τάσεως ή ρεύµατος,
αρµόδιο προσωπικό, κατάλληλος εξοπλισµό
και εργαλεία.

Εγκαύµατα

Εγκαύµατα κατά της συγκολλήσεις των
µεταλλικών κατασκευών και σωληνώσεων.

Αποφυγή επαφής των συγκολληµένων
προσφάτως µεταλλικών κατασκευών, χρήση
µέσων ατοµικής προστασίας.
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Εκσυγχρονισµός & επέκταση συλλογικών αρδευτικών δικτύων Κορησού – Λιθιάς

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

4. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΕΡΓΟΥ
Επισηµαίνονται οι ιδιαιτερότητες της στατικής δοµής του έργου κατά την κατασκευή και την εν
συνεχεία λειτουργία του, καθορίζονται τα χαρακτηριστικά αυτών και προτείνονται µέσα προστασίας.
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κατολισθαίνοντα πρανή

Τµήµατα δικτύου διερχόµενα πλησίον στέψης από
κατολισθαίνοντα πρανή.

Επιθεώρηση δικτύου και επιφανείας για
συνθήκες και πρόδροµα σηµεία επικείµενης
αστοχίας.

Επιχώµατα οδού

Τµήµατα δικτύου διερχόµενα από επιχώµατα
οδού µεγάλου ύψους.

Συχνότερη επιθεώρηση πρανούς
επιχώµατος, ανίχνευση προδρόµων σηµείων
αστοχίας.

Έκχωµα σε επίχωµα

Τµήµατα δικτύου διερχόµενα από έκχωµα σε
επίχωµα και αντιστρόφως.

Συχνότερη επιθεώρηση οδοστρώµατος και
αγωγού για ίχνη καθίζησης.

Γεωλογικές κινήσεις

Τµήµατα οδού διερχόµενα από περιοχές
υποκείµενες σε ευρύτερης έκτασης γεωλογικές
κινήσεις.

Συνεχής παρακολούθηση µε κλισιόµετρα ή
δίκτυο παρακολούθησης µετατοπίσεων,
επιθεώρηση, επισκευές.

Καθιζάνοντα εδάφη

Τµήµατα δικτύου οδού εδραζόµενα σε
καθιζάνοντα εδάφη.

Κλήση για έλεγχο µετά από κάθε έντονη
σεισµική δραστηριότητα στην περιοχή.
Τακτικός έλεγχος εξέλιξης παραµορφώσεων.

Ανύψωση φρεατίου ορίζοντα

Τµήµατα δικτύου περιοχών µε φέρουσα ικανότητα
επηρεαζόµενη από την ανύψωση φρεατίου
ορίζοντα.

Τακτικός έλεγχος στάθµης, επιθεώρηση
δικτύου.

∆ιογκούµενα εδάφη

Τµήµατα δικτύου περιοχών µε διογκούµενα
εδάφη.

Συχνότερη επιθεώρηση δικτύου για ίχνη
βλάβης.

Ρευστοποιούµενα εδάφη

Τµήµατα δικτύου περιοχών µε ρευστοποιούµενα
εδάφη.

Κλήση για έλεγχο µετά από κάθε έντονη
σεισµική δραστηριότητα στην περιοχή.

Κίνηση υδάτων

Τµήµατα δικτύου περιοχών µε κίνηση υδάτων
υπογείων, κατείσδυσης ή διαρροής.

Παρακολούθηση για τυχόν απόπλυση
λεπτού υλικού επιχώµατος και σπηλαίωση.

Συνθήκες τοποθέτησης

Τµήµατα δικτύου µε τροποποίηση της συνθήκες
τοποθέτησης και εποµένως των φορτίων
επιχώσεως.

Παρακολούθηση για ενδεχόµενο βλαβών.

Μείωση επιχώµατος

Τµήµατα δικτύου µε µείωση επιχώµατος και
εποµένως αύξηση του συντελεστού κρούσης
οχηµάτων.

Παρακολούθηση για ενδεχόµενο βλαβών.

Φορτία κυκλοφορίας

Τµήµατα δικτύου σε οδό όπου αυξήθηκαν τα
φορτία κυκλοφορίας (διελεύσεις, φορτίο αξόνων).

Παρακολούθηση για ενδεχόµενο βλαβών.

Υψηλή πίεση

Τµήµατα δικτύου σε οδό όπου υπάρχει
ενδεχόµενο λειτουργίας υπό εσωτερική υψηλή
πίεση.

Παρακολούθηση για ενδεχόµενο βλαβών.

Μεγάλη κλίση

Τµήµατα δικτύου (φρεάτια) όπου συµβάλουν
κλάδοι αγωγών µε µεγάλη κλίση.

Παρακολούθηση για ενδεχόµενο βλαβών
από ανάπτυξη τάσεων εξ ολισθήσεως.

Ισχυρές δυνάµεις

Σηµεία όπου αναπτύσσονται ισχυρές δυνάµεις
στο δίκτυο (στηρίγµατα, αγκυρώσεις, πλήγµα
κ.λ.π.).

Πρόγραµµα τακτικών ελέγχων για πρόδροµα
στοιχεία αστοχιών. Ορθή και προβλεπόµενη
λειτουργία του δικτύου.

Αρµός

Τµήµα δικτύου µε αρµό αντισεισµικό ή διαστολής.

Θα ελέγχεται η περιοχή στο φρεάτιο για
θραύσεις, υπερβολικές µετατοπίσεις,
στροφές, διαρροές από τα κολάρα
στεγανότητας.
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Εκσυγχρονισµός & επέκταση συλλογικών αρδευτικών δικτύων Κορησού – Λιθιάς

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ

Σεισµός

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

∆ιακοπή ή ελάττωση ροής µετά από σεισµό.

Θα ελέγχονται ταχέως της οι περιοχές για
εντοπισµό των θραύσεων ταχεία
αποκατάσταση των βλαβών χωρίς να
παρακωλύεται ιδιαίτερα η κυκλοφορία.

5. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΥΓΗ
Γενικά πρόκειται για έργο που πραγµατοποιείται σε ελεύθερο χώρο όπου η διαφυγή θεωρείται
δεδοµένη.
Για εργασίες που τηρούνται σε κλειστούς χώρους, δεξαµενές, φρεάτια θα λαµβάνονται τα
παραπάνω προτεινόµενα µέτρα.
Για εργασίες παρουσίας φλόγας ή θερµότητας θα λαµβάνονται τα παραπάνω προτεινόµενα µέτρα.
Οι χώροι που θα διαµορφωθούν από τον ανάδοχο του έργου, της εργοταξιακά γραφεία, χώροι
στάθµευσης µηχανηµάτων έργου κ.λ.π. θα διαµορφωθούν σύµφωνα µε της διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας.
Η συµπλήρωση του τµήµατος αυτού θα γίνει λεπτοµερέστερα από τον Ανάδοχο του έργου, όταν
οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραµµα του έργου και αποφασιστούν οι θέσεις εγκατάστασης του
εργοταξίου κλπ.
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

ΤΜΗΜΑ ∆΄ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
1. Ο∆ΗΓΙΕΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά την
κατασκευή του έργου αλλά και κατά της ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες – συντήρησης,
καθαρισµού, επισκευής κλπ. – καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον
ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.
Γενικότερα θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραµονή προσώπων άσχετων µε την επέµβαση της
χώρους των επεµβάσεων.
ΘΕΣΗ/ΕΡΓΑΣΙΑ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Οι εργαζόµενοι θα χρησιµοποιούν αντιολισθηρά υποδήµατα.
Κάθε εργασία θα σηµαίνεται έστω και αν γίνεται εντός πεζοδροµίου ή νησίδας,
τα άτοµα θα φορούν ανακλαστικά χιτώνια, σε περίπτωση κατάληψης
οδοστρώµατος θα εφαρµόζεται η προβλεπόµενη σηµατοδοτηµένη σφήνα
εκτροπής και ρύθµιση ταχύτητας µε πινακίδες.

Εργασίες σε θέσεις δικτύου, αντλιοστασίου,
φρεατίων

∆εν θα καταλαµβάνονται οι έξοδοι, οι διάδροµοι πεζών και οι κλίµακες από
υλικά.
Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή πτώσεων από ύψος
και από την πτώση αντικειµένων από ύψος.
Οι εργαζόµενοι θα έχουν λάβει µέτρα έναντι πτώσης µέσω διατάξεων κατάλληλα
στερεωµένων σε σταθερά σηµεία ήτοι δίκτυα πτώσης ή ζώνες ασφαλείας.
Εργασία µόνο από έµπειρο προσωπικό µε κατάλληλη επίβλεψη
Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή πτώσεων από ύψος
και από την πτώση αντικειµένων από ύψος.

Εργασίες σε ύψος
Οι εργασίες να µην διενεργούνται σε κατάσταση καταιγίδας ή άλλων
καταστάσεων όπου είναι πιθανή η πτώση κεραυνού.

Εργασίες πλησίον επικίνδυνων πρανών

Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα γίνεται έλεγχος ευσταθείας της
επιφάνειας του πρανούς, τυχόν επισφαλείς όγκοι ή χαλαρά τµήµατα στην
επιφάνεια ή την στέψη θα καταρρίπτονται ασφαλώς για της εργαζόµενους, της
διερχόµενους πεζούς και οχήµατα. Η εργασία θα αναλαµβάνεται από έµπειρο
άτοµο ώστε να αποφεύγεται η υπονόµευση του πρανούς.
Απαγορεύεται το σκαρφάλωµα και η χρήση στενών µονοπατιών.
Η εργασία θα σηµαίνεται της την κυκλοφορία κατάλληλα.
Ότι αναφέρεται στο Μέρος Γ’
∆εν θα αναλαµβάνεται εργασία αν δεν γίνεται εξασφάλιση των εργαζοµένων και
της διερχόµενης κυκλοφορίας.

Ανυψώσεις φορτίων

Ασφαλής και κεντραρισµένη στήριξη του τρίποδα πάνω από το φρεάτιο.
Το στήσιµο του συνεργείου θα γίνεται έτσι ώστε να παρακωλύει ελάχιστα την
κυκλοφορία.
∆εν επιτρέπονται υπερβολικές ταλαντώσεις, υπέρβαση ανυψωτικής ικανότητας,
απότοµες κινήσεις – φρεναρίσµατα.
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Σελ. 22/29

Εκσυγχρονισµός & επέκταση συλλογικών αρδευτικών δικτύων Κορησού – Λιθιάς

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)
ΘΕΣΗ/ΕΡΓΑΣΙΑ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Απαιτείται καλή συντήρηση των µηχανηµάτων ανύψωσης.

Τα κάθε είδους µηχανήµατα επέµβασης πρέπει ν΄ απέχουν τουλάχιστον 5 µέτρα
καθ΄ ύψος από τυχόντα εναέρια δίκτυα της ∆ΕΗ. Η ίδια απόσταση πρέπει να
τηρείται περιµετρικά των εγκαταστάσεων για τα κινητά µέρη των µηχανηµάτων
(γερανοί κλπ).

Πριν την έναρξη εργασιών επί της οδού θα εφαρµόζονται για την
προειδοποίηση, εκτροπή της κυκλοφορίας, ρύθµιση ταχύτητας και
αποκατάσταση ροής τα προβλεπόµενα από της εγκυκλίους Υ∆Ε ΒΜ5/304/1980
για οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών και Υ∆Ε ΒΜ5/58/1983 για οδούς εντός
κατοικηµένων περιοχών

Όλα τα άτοµα που εµπλέκονται σε εργασία επί των οδών θα φέρουν
ανακλαστικό χιτώνιο

Για κάθε εργασία που απαιτεί κατάληψη του πεζοδροµίου πάνω από µία µέρα
θα εκδίδεται άδεια κατάληψης πεζοδροµίου.

Εργασίες επί οδών ή πεζοδροµίων

Πριν κάθε ανάληψη εργασίας στο πεζοδρόµιο του κτιρίου ο χώρος θα
περιφράσσεται προχείρως µεν αλλά ασφαλώς δε.

Την νύκτα θα παραµένει φωτισµός ασφαλείας αν ο εξωτερικός φωτισµός κτιρίων
ή ο οδοφωτισµός δεν επαρκεί και θα ενισχύεται η περίφραξη.

Λάξευση µαρµάρων, αρµοκοπή και εν γένει εργασία που παράγονται
εκπηδούντα σώµατα θα περιβάλλονται µε πετάσµατα ύψους 1.00 µ για την
προστασία των διαβατών

Αν εµποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών στο πεζοδρόµιο (πλάτος < 0.60 µ) θα
αποκαθίσταται µε ξύλινο ή µεταλλικό πεζοδρόµιο της την οδό

Εργασίες εκσκαφών

Ότι αναφέρεται στο Μέρος Γ’

Για τα εκρηκτικά, της πυροκροτητές και φυτίλια θα προβλέπονται διαχωριςµένοι
χώροι αποθήκευσης, µε µεταξύ της απόσταση τουλάχιστον 30 m. Χωρίς
εµπόδιο ανάµεσά της και τουλάχιστον 15 m. µε εµπόδιο ανάµεσά της.

Εργασίες ανατινάξεων

Η περιοχή γύρω από της αποθήκες των εκρηκτικών θα διατηρείται καθαρή.
Σε περιοχή όπου υπάρχουν οπές µε γόµωση δεν επιτρέπεται να πλησιάζει
προσωπικό ή µηχάνηµα που δεν θα έχει σχέση µε τη διαδικασία της γόµωσης.

Προειδοποιητικό σήµα θα ηχεί πάντα πριν από κάθε πυροδότηση.
Εργασίες επί ικριωµάτων
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Σελ. 23/29

Εκσυγχρονισµός & επέκταση συλλογικών αρδευτικών δικτύων Κορησού – Λιθιάς

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)
ΘΕΣΗ/ΕΡΓΑΣΙΑ
(εφόσον υπάρχουν)

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Τα µεταλλικά στοιχεία των ικριωµάτων θα πληρούν της προδιαγραφές ΕΛΟΤ.
Μέτρα έναντι πτώσης: ικρίωµα µε προστατευτικό κιγκλίδωµα ή ζώνες
ασφαλείας.
Οι εργαζόµενοι θα χρησιµοποιούν αντιολισθηρά υποδήµατα.
Θα ακολουθούνται οι οδηγίες περί εργασίας σε ύψη.
Η εργασία θα αναλαµβάνεται πάντα από δύο άτοµα µε συνεχή επίβλεψη του
ατόµου που εργάζεται εντός.
Προηγείται η αναγνώριση του επικίνδυνου παράγοντα από το Μηχανικό.
Αν απαιτείται µηχανικός εξοπλισµός για τη υποστήριξη ζωής της θα είναι σε
καλή λειτουργική κατάσταση και ελεγµένος πριν την έναρξη της εργασίας.

Εργασίες σε κλειστό χώρο, συγκολλήσεις,
βαφές, εσωτερικές επιθεωρήσεις.

Η εργασία θα αναλαµβάνεται από έµπειρο άτοµο που θα επιβλέπεται συνεχώς
από άλλο αρµόδιο άτοµο που θα βρίσκεται εκτός του επικίνδυνου χώρου για την
άµεση παροχή πρώτων βοηθειών και µε τον κατάλληλα Μέσα Ατοµικής
Προστασίας και διάσωσης.
Αν απαιτείται το εργαζόµενο άτοµο θα είναι δεµένο για γρήγορη και ασφαλή
ανάσυρση. Τα εργαλεία και ο εξοπλισµός εργασίας θα είναι της δεµένα ώστε να
είναι εύκολη η ανάσυρση ακριβού εξοπλισµού µετά από πτώση
Μετά την έξοδο θα επακολουθεί καθαρισµός των ατόµων και του εξοπλισµού.
Θα ακολουθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος µε προειδοποίηση.
Της οι επεµβάσεις σε Η/Μ εγκαταστάσεις (εκτός των προβλεποµένων απλών
χειρισµών) γίνονται αποκλειστικά από εκπαιδευµένο προσωπικό που διαθέτει
την ανάλογη κατάλληλη άδεια εγκαταστάτη.
Σε περίπτωση κοινών εργασιών θα προηγείται κλήση του αδειούχου
εξουσιοδοτηµένου ηλεκτρολόγου.

∆οκιµές ή εργασίες σε ηλεκτρικό εξοπλισµό

Με το πέρας της επεµβάσεως – προ της επανάθεσης σε λειτουργία – ελέγχεται
κατά πόσο όλα τα σηµεία της εγκαταστάσεως έχουν περιέλθει σε κατάσταση
κατά την οποία είναι δυνατή η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία της χωρίς να
δηµιουργείται κανένας κίνδυνος για άτοµα, υλικά και το περιβάλλον.

Σε περίπτωση ανάγκης εργασιών µε ταυτόχρονη παρουσία ρεύµατος θα
υπάρχει συνεχής επίβλεψη ηλεκτρολόγου και τα κατάλληλα Μέσα Ατοµικής
Προστασίας (υποδήµατα, επικαλύψεις αγωγών, µονωτήρες, χωρίσµατα).

Αποµάκρυνση όλων των εύφλεκτων κινητών αντικειµένων, στερεών ή υγρών,
των σωρών σκόνης και των εύφλεκτων υλικών επένδυσης ή µόνωσης, ξηρών
χόρτων κ.λ.π.
∆ιάθεση πυροσβεστικών µέσων και επιτήρηση των εργασιών από διατιθέµενο γι’
αυτό το σκοπό προσωπικό.
Εργασίες ηλεκτροκολλήσεων ή συναφείς

Κάλυψη µε πυρίµαχα καλύµµατα των εύφλεκτων δοµικών στοιχείων,
εξαρτηµάτων και εγκαταστάσεων, της καλωδίων, παρεµβυσµάτων κ.λπ.
Έλεγχος της καλής λειτουργίας και κατάστασης των µέσων πυροπροστασίας
πριν την έναρξη των εργασιών.
Έλεγχος των συσκευών κοπής και συγκόλλησης σε ό,τι αφορά τη σωστή
διάταξη εργασίας και χρήσης της.
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Εκσυγχρονισµός & επέκταση συλλογικών αρδευτικών δικτύων Κορησού – Λιθιάς

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)
ΘΕΣΗ/ΕΡΓΑΣΙΑ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Εξακρίβωση ότι το άτοµο που επιτηρεί την εκτέλεση των εργασιών γνωρίζει να
χρησιµοποιεί τον πυροσβεστικό εξοπλισµό.
Έλεγχος µετά την εκτέλεση των εργασιών, για τον εντοπισµό εστιών ή
πυρκαγιών που υποβόσκουν σε χώρους που βρίσκονται πάνω/κάτω ή δίπλα
από το χώρο που έγιναν οι εργασίες.

Εργασίες µε εργαλεία

Ότι αναφέρεται στο Μέρος Γ’

Εργασίες σε περιβάλλον µε κίνδυνο έκρηξης
ή πυρκαγιάς

Σε όλους οι χώροι που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνοι βάσει των ισχυόντων
πυροσβεστικών διατάξεων λαµβάνονται τα απαιτούµενα µέτρα πρόληψης κατά
την διάρκεια εργασιών και γενικά απαγορεύεται το κάπνισµα καθώς και η
είσοδος σε αυτούς από µη αρµόδια άτοµα.
Οι προγραµµατισµένες (όχι έκτακτες) επεµβάσεις συντήρησης κλπ θα πρέπει να
γίνονται σε περιόδους και ώρες µη λειτουργίας ή µη αιχµής των εγκαταστάσεων.

Συντηρήσεις
Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραµονή προσώπων άσχετων µε την
επέµβαση στους χώρους των επεµβάσεων.
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Εκσυγχρονισµός & επέκταση συλλογικών αρδευτικών δικτύων Κορησού – Λιθιάς

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

ΤΜΗΜΑ Ε΄
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
Οι εγκαταστάσεις πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κατά τακτά διαστήµατα. Οι βλάβες
που τυχόν διαπιστώνονται σε εγκαταστάσεις πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα από το συντηρητή ή
άλλο ειδικευµένο συνεργείο που σε κάθε περίπτωση θα περιλαµβάνει αδειούχο εγκαταστάτη για
την προκείµενη εγκατάσταση.
Συνιστάται να καθοριστεί µόνιµος υπεύθυνος των Εγκαταστάσεων του έργου, ο οποίος θα διαθέτει
επαρκή προπαίδεια τεχνικού και θα εκπαιδευτεί ώστε:
•

να είναι σε θέση να χειρίζεται τις Εγκαταστάσεις

•

να διενεργεί µικρές επεµβάσεις συντήρησης

•

να συντονίζει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την απρόσκοπτη λειτουργία του
εξοπλισµού

•

να είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό και την έγκαιρη διενέργεια τακτικών και εκτάκτων
εργασιών συντήρησης από ειδικευµένα συνεργεία, την τήρηση των αρχείων συντήρησης
και επιθεώρησης καθώς και για την λήψη µέτρων ασφαλείας σε σχέση µε τις
Εγκαταστάσεις.

Σηµειώνεται ότι ενδεχοµένως να προτείνονται παρεµβάσεις σε εξοπλισµό και εγκαταστάσεις που δεν αποτελούν
τµήµατα του παρόντος έργου αλλά των υφιστάµενων έργων, των οποίων όµως η ορθή λειτουργία και τακτική
συντήρηση συνδράµουν στη σωστή λειτουργία του συνόλου του έργου.

ΤΜΗΜΑ / ΘΕΣΗ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Η/Μ εξοπλισµός

Τήρηση οδηγιών συντήρησης σύµφωνα µε τους κατασκευαστές του
αντίστοιχου κάθε φορά εξοπλισµού.

Ως ορίζει ο
κατασκευαστής

Περιοχές µε έντονη
διαβρωτική δράση

Θα ελέγχεται τυχόν εµφάνιση λεκέδων σε µικρές οπές ή και µεγαλύτερου
µεγέθους, διογκώσεις, αποφλοιώσεις σε δοµικά στοιχεία εκ σκυροδέµατος.

5 έτη

Αντισεισµικοί αρµοί – αρµοί
διαστολής σωληνώσεων

Θα ελέγχεται η περιοχή για σηµεία διέλευσης υγρασίας, παράπλευρες
θραύσεις, σχετικές µετακινήσεις µερών, συνδέσεις µε φρεάτια.

5 έτη

Οπτικός έλεγχος διαρροών.

1 µήνας

Σε λυόµενες συνδέσεις σύσφιξη κοχλιών ή και αντικατάσταση
στεγανοποιητικού υλικού.

Σε περίπτωση
εµφάνισης

Σε ραφές συγκολλήσεων αποκατάσταση της βλάβης και επανέλεγχος.

Σε περίπτωση
εµφάνισης

Κατά την εαρινή περίοδο θα γίνεται έλεγχος για τυχόν διαρροές.
Υπολογισµός παροχών κατά τµήµατα, άθροιση σε καταληκτικά σηµεία του
δικτύου. Επισκευή διαρροών.

1 έτος

Σε εαρινή περίοδο θα γίνεται αποµόνωση, άδειασµα, έλεγχος επικαθίσεων,
αφαίρεση εναποθέσεων, συντηρήσεις, επισκευές, καθαρισµός, παχυµέτρηση
ελασµάτων για προσδιορισµό ρυθµού διάβρωσης.

Ως ορίσει ο
φορέας
διαχείρισης

Έλεγχος διαρροών

Συντήρηση αντλιοστασίου,
σωληνώσεων
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Εκσυγχρονισµός & επέκταση συλλογικών αρδευτικών δικτύων Κορησού – Λιθιάς

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)
ΤΜΗΜΑ / ΘΕΣΗ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Επιθεώρηση καλυµµάτων
φρεατίων

Κατά την θερινή περίοδο θα γίνεται έλεγχος για τυχόν φρεάτια θραυσµένα,
σφηνωµένα, σε πλάγια θέση, µεγάλης θορυβώδους αναπήδησης κατά την
διέλευση οχηµάτων, µε θραυσµένα σηµεία αγκίστρωσης, µε φθαρµένη
σήµανση, καλυµµένα µε ασφαλτικό υλικό

1 έτος

Επιθεώρηση καθαριότητα
αγωγών και φρεατίων

Σε θερινή περίοδο οι σωληνώσεις, ιδιαίτερα αυτές µε προφίλ χαµηλών
ταχυτήτων, θα καθαρίζονται από επικαθίσεις. Θα γίνεται καθαρισµός και
απόφραξη των φρεατίων.

Ως ορίσει ο
φορέας
διαχείρισης

Επιθεώρηση
επισκευασµένων τµηµάτων
της εγκατάστασης

Θα ελέγχεται η περιοχή για τυχόν επανάληψη βλάβης ή γενίκευση
συστήµατος βλαβών. Σε περίπτωση προβλήµατος θα καλείται αρµόδιο
προσωπικό.

1 έτος

Έλεγχος υδραυλικών
συστηµάτων

Έλεγχος καλής λειτουργίας, διαρροών, απόκρισης συστηµάτων ελέγχου και
τα αντίστοιχα συστήµατα χειροκίνητου ελέγχου υδραυλικών παραµέτρων των
εγκαταστάσεων (βάνες, κλπ).

Ως ορίζει ο
κατασκευαστής

Συστήµατα µετάδοση
δεδοµένων, αυτοµατισµού

Συστήµατα λήψης και µετάδοσης δεδοµένων ή λοιπές εγκαταστάσεις
αυτοµατισµού.

Ως ορίζει ο
κατασκευαστής

Σκάλες, βαθµίδες φρεατίων
και αντλιοστασίου

Θα ελέγχονται για την αντοχή και στερεότητά τους, µέρη σηµαντικής
οξείδωσης µε αποµείωση διατοµών φερόντων στοιχείων

5 έτη

Ανανέωση βαφής µεταλλικών
µερών

Τα µεταλλικά µέρη που χρήζουν προστασίας θα βάφονται για την αποφυγή
οξειδώσεως και µείωση της αντοχής των. Αφήνεται στην κρίση του
διαχειριστή του έργου ενδεχόµενο συχνότερης βαφής αν διαπιστωθεί ότι αυτό
είναι αναγκαίο

2 έτη

Καθαριότητα πινακίδων

Καθαρισµός και επισκευή πληροφοριακών πινακίδων οργάνων, δικλείδων,
διακοπτών, µηχανών, κινητήρων.

1 έτος

Επιθεώρηση της ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

1 µήνας

Έλεγχος / ρύθµιση των διατάξεων αυτόµατης λειτουργίας.

1 τρίµηνο

Έλεγχος σύσφιξης ακροδεκτών

1 έτος

Καθαρισµός όλων των Η/Μ χώρων υπό την επίβλεψη αρµοδίου.

1 έτος

∆οκιµή λειτουργίας όλων των οργάνων ζεύξης και προστασίας στους
ηλεκτρικούς πίνακες.

1 µήνας

Έλεγχος κατάστασης / σταθερότητας / στεγανότητας των καλυµµάτων
φρεατίων γείωσης, καλωδίων κ.λ.π.

1 έτος

Έλεγχος γείωσης, µέτρηση της αντίστασης γείωσης.

1 έτος

Έλεγχος της καθοδικής προστασίας.

1 έτος

Κατά το πέρας της εαρινής περιόδου θα αποψιλούται ο περιβάλλων χώρος
των τεχνικών έργων και δεξαµενών από τα χόρτα που αν ξεραθούν την
θερινή περίοδο µπορεί να µεταδώσουν φωτιά πλησίον των εγκαταστάσεων.

1 έτος

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
(αφορούν το σύνολο του
αρδευτικού έργου)

Χόρτα - αποψίλωση
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ

ΦΕΚ

ΘΕΜΑ

Π∆ 778/80

193/Α/1980

Π∆ 1073/81

260/Α/1981

Ν 1430/84

49/Α/1984

Π∆ 305/96

212/Α/1996

Π∆ 225/89
ΥΑ 22/5/93

149/Α/1989
Χ/Α/1993

ΥΑ 3046/89

59/∆/1989

Π∆ 22.12.33

406/Α/1933

Π∆ 17/78

3/Α/1978

ΥΑ 16440/Φ10.4/445/93

756/Β/1993

Π∆ 105/95

67/Α/1995

ΥΑ ΒΜΠ/30428/80

589/Β/1980

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ
Ο∆ΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΥΑ ΒΜΠ/30058/83

121/Β/1983

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ
Ο∆ΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΥΑ Α5/2375/78

ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.62 ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ" ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΉ
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 92/57/ΕΟΚ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ∆ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ49977/89 - ΦΕΚ 535/Β/89)
ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΦΟΡΗΤΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΩΝ
ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΌ 22/29.12.33 Π∆ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 92/58/ΕΟΚ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΙΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΦΥΡΩΝ

Π∆ 85/91

38/Α/1991

Π∆ 329/83

118/Α/1983

Π∆ 307/86

135/Α/1986

Π∆ 94/87

54/Α/1987

Π∆ 70Α/88

31/Α/1988

ΥΑ 8243/1113/91

138/Β/1991

Π∆ 399/94

221/Α/1994

Π∆ 186/95

97/Α/1995

ΥΑ 18477/92

558/Β/1992

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΛΟΓΩ
ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 86/188/ΕΟΚ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚ 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/179/ΕΟΚ,
71/141/ΕΟΚ, 73/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 79/831/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΚ
76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ279/85 - ΦΕΚ 135/Α/1986)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ
ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ (Π∆ 77/93 ΦΕΚ 34/Α/1993 ΚΑΙ Π∆ 90/99 - ΦΕΚ 94/Α/1999)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΟΛΥΒ∆Ο
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ ΚΑΤΆ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 90/394/ΕΟΚ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 90/679/ΕΟΚ ΚΑΙ 93/88/ΕΟΚ
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π∆ 174/97 - ΦΕΚ 150/Α/1997)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) ΚΑΙ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (HC) ΣΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΤΩΝ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΓΚ 130427/95

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΘΕΡΟΣ

ΣΣΕ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ

∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 39°C ΥΠΟ ΣΚΙΑ

Π∆ 397/94

221/Α1994
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟ
ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΟΡΤΙΩΝ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ
ΑΝΚΟ
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)
ΝΟΜΟΣ

ΦΕΚ

ΘΕΜΑ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 90/269/ΕΟΚ
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 89/655/ΕΟΚ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π∆ 89/99 - ΦΕΚ
94/Α/1999)
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 89/656/ΕΟΚ
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
Ο∆ΗΓΙΑ 90/270/ΕΟΚ
ΠΕΡΙ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 2750/80)

Π∆ 395/94

220/Α/1994

Π∆ 396/94

220/Α/1994

Π∆ 398/94

221/Α/94

ΥΑ 19846/79

Χ/Α/1979

Π∆ 31/90

11/Α/1990

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π∆ 49/91 - ΦΕΚ 180/Α/1991)

Ν 2094/92

182/Α/1992

ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΟΚ)

ΥΑ 470/85

183/Β/1985

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 73/23/ΕΟΚ

∆ΕΗ 22/8/97
Π∆ 95/78

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ∆ΕΗ
20/Α/1978

ΕΛΟΤ 891/88
Π∆ 377/93

160/Α/1993

ΥΑ 14165/Φ17/373/93

673/Β/1993

ΥΑ Β17081/2964

157/Β/1996

ΥΑ 1014(ΦΟΡ)94

216/Α/2001
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ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 89/392/ΕΟΚ ΚΑΙ
91/368/ΕΟΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΟΧΕΙΩΝ
ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
ΕΚΡΗΞΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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