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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 
 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ____________________________________________________ 2 
 

ΔΗΑΓΩΓΖ - ΠΑΡΑΓΟΥΔ ____________________________________________ 4 
Σν  παξόλ έρεη ζπληαρζεί απνθιεηζηηθά γηα ην έξγν ___ θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί 

ζελιδοδείκηηρ. 
 

Α΄  ΓΔΝΗΚΑ ________________________________________________________ 4 
1. Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ __________________________________ 4 
2. Γηεύζπλζε ηνπ έξγνπ _________________________________________ 4 
3. ηνηρεία  Κύξηνπ ηνπ έξγνπ ____________________________________ 4 

 

Β΄  ΜΖΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ____________________________________________ 4 
1. Μειέηε-ζρέδηα ________________________________________________ 4 
2. Σερληθή πεξηγξαθή  ηνπ έξγνπ ___________________________________ 4 
3. Φάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ _____________________________________ 4 

 

Γ΄ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΔΚΣΗΜΖΖ ΒΑΘΜΟΤ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΑΔΗ 

ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ _________________________________________ 5 
1. Δθηίκεζε επηθηλδπλόηεηαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 
ζην εξγνηάμην __________________________________________________ 5 
2. Δθηίκεζε επηθηλδπλόηεηαο γηα ηελ  αζθάιεηα                                           θαη 
πγεία ησλ πεξαζηηθώλ ____________________________________________ 5 
3. Δθηίκεζε επηθηλδπλόηεηαο γηα  ηελ  αζθάιεηα                                          
ησλ δηεξρνκέλσλ νρεκάησλ. _______________________________________ 5 

 

Γ΄ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ  ΣΩΝ ΚΗΝΓΤΝΩΝ _________ 5 
Γεληθά __________________________________________________________ 5 

1. Μέηξα αζθαιείαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη 
πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ___________________________________________ 6 
2. Μέηξα αζθαιείαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ γηα ηελ αζθάιεηα 
ησλ δηεξρόκελσλ νρεκάησλ. _______________________________________ 6 
3. Αληηκεηώπηζε έθηαθηεο αλάγθεο ________________________________ 6 

 

Δ΄ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ___________________________________________ 7 
 

Σ΄ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ _________________________________________________ 7 
 

Ε΄ ΥΔΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ (Νομοθεηικό πλαίζιο και ειδική νομοθεζία) _______ 7 
 

Ζ΄ ΣΖΡΖΖ  ΒΗΒΛΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ __ 8 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ   1 ____________________________________________________ 9 
ΠΗΝΑΚΔ ______________________________________________________ 9 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ _______________________________________________ 9 
ΓΗΔΡΥΟΜΔΝΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ________________________________________ 9 
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ΠΗΝΑΚΑ  1 ______________________________________________________ 10 
ΚΗΝΓΤΝΟΗ – ΔΚΣΗΜΖΖ ΒΑΘΜΟΤ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΟΤ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ _________________________________________________ 10 
 

ΠΗΝΑΚΑ  2 ______________________________________________________ 11 
ΚΗΝΓΤΝΟΗ – ΔΚΣΗΜΖΖ  ΒΑΘΜΟΤ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΑ ΓΗΔΡΥΟΜΔΝΑ 

ΟΥΖΜΑΣΑ _______________________________________________________ 11 
 

ΠΗΝΑΚΑ  3 ______________________________________________________ 12 
ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ   ΓΗΑ ΣΟΤ  ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ______________________ 12 
 

ΠΗΝΑΚΑ   4 ______________________________________________________ 13 
ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΓΗΔΡΥΟΜΔΝΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ___________________ 13 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ   2 ___________________________________________________ 15 
ΟΓΖΓΗΔ   ΔΡΓΑΗΑ: ____________________________________________ 15 
ΠΡΩΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ _____________________________________________ 15 
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ΔΗΑΓΩΓΖ - ΠΑΡΑΓΟΥΔ 
Σν παξόλ ρέδην Αζθαιείαο θαη Τγείαο (.Α.Τ.) εθπνλήζεθε γηα ην έξγν: 

 

 

 

 

ζύμθωνα με ηο νόμο 1568/85, Π.Γ. 305/96 ζςνημμένα ζηο παπάπηημα 4, Π.Γ. 294/88, 

ζε ζςμμόπθωζη με ηην οδηγία 92/75/ΔΟΚ. 

 
 

Α΄  ΓΔΝΗΚΑ 
 

1. Δίδορ έπγος και σπήζη αςηού 
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ 
 

2. Γιεύθςνζη ηος έπγος 
 
ΠΔΡΗΟΥΖ  ΓΖΜΟ ΛΟΚΡΩΝ  ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ  
 

3. ηοισεία  Κύπιος ηος έπγος 
 
ΓΖΜΟ ΛΟΚΡΩΝ 
 

Β΄  ΜΖΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

1. Μελέηη-ζσέδια 
 
Ζ κειέηε ηνπ έξγνπ, έρεη εθπνλεζεί από ηελ Σερληθή Τπεξεζία Γήκνπ Λνθξώλ  θαη 
απνηέιεζε  ηε βάζε γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπ παξόληνο  ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 
(.Α.Τ.) 
 

2. Σεσνική πεπιγπαθή  ηος έπγος 
 
ην έξγν ηνπ ζέκαηνο ζα γίλνπλ νη παξαθάησ εξγαζίεο: 
 1. Μέηξα ζήκαλζεο θαη θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ  

2. θπξνδεηεζε θαη νπιηζκνο 

 

 

 
  

 
 

3. Φάζειρ εκηέλεζηρ ηος έπγος 
 

1.  θπξνδεηεζε θαη νπιηζκόο 

 
 

‘’ ΒΑΖ  ΝΔΑ ΓΔΞΑΜΔΝΖ  ΣΖΝ ΘΔΖ ΝΔΡΟΜΑΝΑ 

ΑΣΑΛΑΝΣΖ’’ 
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Γ΄ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΔΚΣΗΜΖΖ ΒΑΘΜΟΤ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΑΔΗ 

ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 
 

1. Δκηίμηζη επικινδςνόηηηαρ για ηην αζθάλεια και ςγεία ηων επγαζομένων 

ζηο επγοηάξιο 
 
Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 
αλά θάζε εξγαζηώλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κηα ηξηηνβάζκηα θιίκαθα κε ηνπο παξαθάησ 
βαζκνύο επηθηλδπλόηεηαο: 

Υακειή επηθηλδπλόηεηα Διεγρόκελε επηθηλδπλόηεηα, πνιύ κηθξή 
πηζαλόηεηα εθδήισζεο αηπρήκαηνο 

Μέηξηα  επηθηλδπλόηεηα Δπηθηλδπλόηεηα πνπ δελ ειέγρεηαη 
πιήξσο , κηθξή πηζαλόηεηα εθδήισζεο  
αηπρήκαηνο 

Τςειή επηθηλδπλόηεηα Με  ειεγρόκελε επηθηλδπλόηεηα, 
κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα εθδήισζεο 
αηπρήκαηνο 

ην ζπλεκκέλν πίλαθα 1 ηνπ παξαξηήκαηνο 1 θαίλεηαη ε εθηίκεζε βαζκνύ 
επηθηλδπλόηεηαο ησλ δηαθόξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηηο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο 
θάζεηο εξγαζηώλ. 
 

2. Δκηίμηζη επικινδςνόηηηαρ για ηην  αζθάλεια και ςγεία ηων πεπαζηικών 
 
Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ηνπ δηεξρόκελνπ 
θνηλνύ δηεπθξηλίδνληαη ηα αθόινπζα: 
Οη ηνπηθέο ζπλζήθεο από άπνςε πιεζπζκνύ θαη κεηαθηλήζεσλ απηνύ παξνπζηάδνπλ 
ρακειή επηθηλδπλόηεηα γηα ηνπο πεξαζηηθνύο. 
 

3. Δκηίμηζη επικινδςνόηηηαρ για  ηην  αζθάλεια ηων διεπσομένων οσημάηων. 
 
Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δηεξρόκελσλ νρεκάησλ,   
ρξεζηκνπνηείηαη ε ηξηηνβάζκηα θιίκαθα κε ηνπο παξαθάησ βαζκνύο επηθηλδπλόηεηαο: 

 ρακειή επηθηλδπλόηεηα 

 κέηξηα επηθηλδπλόηεηα 

 πςειή επηθηλδπλόηεηα 
ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα 2 ηνπ παξαξηήκαηνο 1 θαίλεηαη ε εθηίκεζε βαζκνύ 
επηθηλδπλόηεηαο ησλ δηαθόξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηηο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο 
θάζεηο εξγαζηώλ. 
 

Γ΄ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ  ΣΩΝ ΚΗΝΓΤΝΩΝ  
 

Γενικά 
Αλάινγα κε ην πνηόλ αθνξνύλ νη θίλδπλνη πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ 
(εξγαδόκελνπο ή δηεξρόκελα νρήκαηα) γίλεηαη ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο 1 θαη 2 
θαη ζηνπο ζπλεκκέλνπο ζε απηέο πίλαθεο κηα αλάιπζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ 
ζα ιεθζνύλ θαηά πεξίπησζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αληίζηνηρσλ θηλδύλσλ. 
Γηα ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε ησλ απαηηνύκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ελεξγεηώλ 
ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο (πξώηεο βνήζεηεο θ.ι.π.) ζην παξάξηεκα 2 ηνπ παξόληνο 
ζρεδίνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ηξείο νδεγίεο εξγαζίαο πνπ αθνξνύλ όιεο ηηο θάζεηο 
εξγαζίαο θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε: 
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1)ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ ππνρξενύηαη λα θέξεη ν εξγαδόκελνο κε 
κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδόρνπ, 
2)ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 
 

1. Μέηπα αζθαλείαρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηων κινδύνων για ηην αζθάλεια και 

ςγεία ηων επγαζομένων 
 
Σα κέηξα πνπ ζα ιεθζνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη 
ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη 
αλαθέξνληαη ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην παξάγξαθνο 1 θαη ζηνλ ζπλεκκέλν ζε 
απηό πίλαθα 1, αλαιύνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα 3 ηνπ παξαξηήκαηνο 1 ηνπ 
παξόληνο ζρεδίνπ. ηνλ  ίδην πίλαθα θαη ζηε ζηήιε ΄ζρεηηθή νδεγία εξγαζίαο΄ 
θαίλεηαη ε νδεγία εξγαζίαο πνπ αλαιύεη πεξαηηέξσ ηα κέηξα αζθαιείαο, ηηο 
απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο (πξώηεο βνήζεηεο) θαη ηα 
θαζήθνληα ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο . 
Πέξα από ηα παξαπάλσ θαη ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία ησλ 
εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα: 
Όινη νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ 
θαζηεξώλνληαη ζην εξγνηάμην, ώζηε λα πξνζηαηεύνληαη νη ίδηνη θαη ηξίηα κέξε θαη 
εηδηθόηεξα: 

 Τπνρξεσηηθή ρξήζε εμνπιηζκνύ αζθάιεηαο θαη άιισλ πξνζηαηεπηηθώλ κέζσλ. 

 άκεζε  αλαθνξά  ζηνλ  Αλάδνρν γηα έιιεηςε εμνπιηζκνύ   αζθάιεηαο  θαη  ησλ                                                             
πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ ρσξίο ηε ζρεηηθή έγθξηζε. 

 απαγόξεπζε   κεηαθίλεζεο  ή  ηξνπνπνίεζεο  ηνπ  εμνπιηζκνύ  αζθάιεηαο  θαη  
ησλ   

πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ ρσξίο ηελ ζρεηηθή έγθξηζε. 

 απαγόξεπζε νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο κε  πξσηνβνπιία  ησλ  εξγαδνκέλσλ, πνπ  
δελ 

ζπκβηβάδεηαη κε ηα  κέηξα  αζθάιεηαο,  γηαηί  ηόηε  ηίζεηαη  ζε  θίλδπλν ε δηθή  ηνπο   
αζθάιεηα θαη ε αζθάιεηα ησλ άιισλ. 

 νη εξγαδόκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα θέξνπλ ηα πξνζηαηεπηηθά κέζα  πνπ  
παξέρεη  ν Αλάδνρνο. 

 νη  εξγαδόκελνη  νη  νπνίνη  δελ  ρξεζηκνπνηνύλ  ηα  πξνζηαηεπηηθά  κέζα πνπ 
ηνπο 

ρνξεγνύληαη ζα δεηείηαη λα απνκαθξπλζνύλ. 
 

2. Μέηπα αζθαλείαρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηων κινδύνων για ηην αζθάλεια 

ηων διεπσόμενων οσημάηων. 
 
Σα κέηξα πνπ ζα ιεθζνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 
δηεξρόκελσλ νρεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη 
αλαθέξνληαη ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην παξάγξαθνο 3 θαη ζηνλ ζπλεκκέλν ζε 
απηό πίλαθα  2, αλαιύνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα 4 ηνπ παξαξηήκαηνο 1 ηνπ 
παξόληνο ζρεδίνπ. 
 

3. Ανηιμεηώπιζη έκηακηηρ ανάγκηρ 
 
Ζ θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο απαηηεί άκεζε αληηκεηώπηζε ηεο αηηίαο ή θαη ησλ 
απνηειεζκάησλ πνπ απηή πξνθάιεζε (πρ κηα ππξθαγηά απαηηεί ελέξγεηεο γηα ηελ 
θαηάζβεζή ηεο αιιά θαη ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπρόλ ηξαπκαηηζκώλ), 
θαζώο επίζεο θαη ελέξγεηεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ  ππεπζύλσλ  Γήκνπ  Λνθξώλ. 
Ζ θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο θεξύζζεηαη από ηνλ  Τπεύζπλν Δξγνδεγό ή 
Μεραληθό ηνπ εξγνηαμίνπ. 
Πξηλ από ηελ έλαξμε θάζε εξγαζίαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο – 
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ελεκέξσζεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμύ ηνπ 
εξγνδεγνύ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ (toolbox meeting), νη ηειεπηαίνη ελεκεξώλνληαη θαη 
γηα ηνλ ηξόπν εηδνπνίεζεο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαζώο επίζεο θαη γηα ηηο 
ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνβνύλ. 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ππνρξεσηηθά ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε 
εξγαζίαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα θηλεηό ηειέθσλν θαζώο θαη θνπηί 
γηα ηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ όπσο αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα 2 ζηελ ζρεηηθή 
νδεγία εξγαζίαο ΄κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο & πξώηεο βνήζεηεο΄. 
Σα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο είλαη: 

ΔΚΑΒ 166 

Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία 199 

Τπεύζπλνο  κειέηεο έξγνπ  ΣΤ Γήκνπ  

Τπεύζπλνο   

  

 

Δ΄ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 
 
Ο ηερληθόο αζθαιείαο ζα παξέρεη ζηνλ εξγνδόηε ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο γξαπηά 
ή πξνθνξηθά ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ 
πξόιεςε  ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ. Σηο γξαπηέο νδεγίεο ζα θαηαρσξεί ν ηερληθόο 
αζθαιείαο ζε εηδηθό βηβιίν πνπ ζα ηεξείηαη ζην εξγνηάμην όπσο αλαθέξεηαη ζην 
θεθάιαην Ζ΄ ηνπ παξόληνο. Ο εξγνδόηεο έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη γλώζε 
ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ  θαηαρσξνύληαη ζε απηό ην βηβιίν. 
 

Σ΄ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ην παξόλ ζρέδην ζα πξέπεη λα κειεηεζεί θαη λα θαηαλνεζεί 
πιήξσο από ηνπο ππεύζπλνπο κεραληθνύο – εξγνδεγνύο ηνπ έξγνπ κε κέξηκλα ησλ 
νπνίσλ πξέπεη λα εθαξκόδεηαη . Δπίζεο πάιη κε κέξηκλα ησλ ππεύζπλσλ  
κεραληθώλ-εξγνδεγώλ, ην πεξηερόκελν ηνπ παξόληνο ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζε 
θάζε εξγαδόκελν ζην έξγν ζε ζπλαληήζεηο – ζεκηλάξηα πνπ ζα γίλνληαη πξηλ από 
θάζε δξαζηεξηόηεηα. 
 
 

Ε΄ ΥΔΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ (Νομοθεηικό πλαίζιο και ειδική νομοθεζία) 
 

Ν.1568/85 Τγηεηλή θαη αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ 

Π.Γ. 294/1988 Διάρηζηνο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηερληθνύ αζθαιείαο 

Π.Γ. 16/96 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο εξγαδνκέλσλ 
ζηνπο  ρώξνπο εξγαζίαο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία  
89/654/ΔΟΚ 

Π.Γ. 17/1996 Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

Π.Γ.305/96 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα 
εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε  
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία  92/57/ΔΟΚ 

Π.Γ. 1073/1981 Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ είο 
εξγνηάμηα  νηθνδνκώλ θαη πάζεο θύζεσο έξγσλ αξκνδηόηεηνο 
πνιηηηθνύ κεραληθνύ 

Π.Γ. 395/1994 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ηε  
ρξεζηκνπνίεζε  εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο εξγαδόκελνπο  
θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ  
ζπκβνπιίνπ 89/655/ΔΟΚ 
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Π.Γ. 396/1994 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο  αζθαιείαο  θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε 
από  ηνπο εξγαδόκελνπο εμνπιηζκώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
θαηά 
ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ 
89/656/ΔΟΚ 

 

Ζ΄ ΣΖΡΖΖ  ΒΗΒΛΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 
 
ύκθσλα  θαη κε ην αληίζηνηρν λνκνζεηηθό πιαίζην ζα ηεξνύληαη ηα παξαθάησ βηβιία 
γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ: 
1. Βηβιίν γξαπηώλ ππνδείμεσλ ηερληθνύ αζθαιείαο 
2. Βηβιίν θαηαγξαθήο αηπρεκάησλ 
3. Καηάινγνο αηπρεκάησλ 
4. Βηβιίν ζπληήξεζεο  
5. Βηβιίν ειέγρνπ έθζεζεο ζε βιαπηηθνύο παξάγνληεο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ   1 
 

ΠΗΝΑΚΔ 

 ΠΗΝΑΚΑ  1:ΚΗΝΓΤΝΟΗ –ΔΚΣΗΜΖΖ ΒΑΘΜΟΤ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ 
ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

 ΠΗΝΑΚΑ  2:ΚΗΝΓΤΝΟΗ – ΔΚΣΗΜΖΖ ΒΑΘΜΟΤ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΑ 
ΓΗΔΡΥΟΜΔΝΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 

 ΠΗΝΑΚΑ  3:ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟΤ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

 ΠΗΝΑΚΑ  4:ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΣΑ  

ΓΗΔΡΥΟΜΔΝΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ρέδην Αζθάιεηαο & Τγείαο  ειίδα 10 από 20 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ  1 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ – ΔΚΣΗΜΖΖ ΒΑΘΜΟΤ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

Α/Α ΦΑΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 
 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΒΑΘΜΟ 
ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖTA 

Α Υσκαηνπξγηθά Σξαπκαηηζκόο εξγαδνκέλνπ από δηεξρ. Όρεκα ΥΑΜΖΛΖ 

  Σξαπκαηηζκόο από ρσκαηνπξγηθό όρεκα ΜΔΣΡΗΑ 

  Καηάξξεπζε/ Απνπζία/ Αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο   ΥΑΜΖΛΖ 

Έθζεζε ζε αθηηλνβνιίεο- ζόξπβν- ζθόλεο ΥΑΜΖΛΖ 

 Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα - 
Σερληθά έξγα  

Πηώζε από ζθαισζηά-μπιόηππν ΥΑΜΖΛΖ 

  Σξαπκαηηζκόο από πξόθεο, αηρκεξά αληηθείκελα ΥΑΜΖΛΖ 

  Σξαπκαηηζκόο δέξκαηνο ή καηηώλ από θαπζηηθά 
πιηθά (ζθπξόδεκα, αζβέζηε θ.ι.π.) 

ΥΑΜΖΛΖ 

   Σξαπκαηηζκόο από κεράλεκα (εθζθαθέαο 
γεξαλόο, 
αληιία ζθπξνδέκαηνο θιπ) 

ΜΔΣΡΗΑ 

Έθζεζε ζε αθηηλνβνιίεο- ζόξπβν- ζθόλεο ΥΑΜΖΛΖ 

Β Μεηαιιηθά ζηνηρεία θαη 
θαηαζθεπέο 

Σξαπκαηηζκόο από δηεξρ. όρεκα ΥΑΜΖΛΖ 

Σξαπκαηηζκόο από κεραλήκαηα νδνζηξσζίαο ΥΑΜΖΛΖ 

 Σξαπκαηηζκόο από νδνζηξσζία ΥΑΜΖΛΖ 

Έθζεζε ζε αθηηλνβνιίεο- ζόξπβν- ζθόλεο ΥΑΜΖΛΖ 

 σιήλεο - Γίθηπα Σξαπκαηηζκόο από αζθαιηνζηξώζεηο  ΥΑΜΖΛΖ 

Σξαπκαηηζκόο από πςειέο ζεξκνθξαζίεο ΥΑΜΖΛΖ 

Σξαπκαηηζκόο από κεράλεκα ΥΑΜΖΛΖ 

Έθζεζε ζε αθηηλνβνιίεο- ζόξπβν- ζθόλεο ΥΑΜΖΛΖ 

 πζθεπέο δηθηύσλ ζσιελώζεσλ Σξαπκαηηζκόο από πςειέο ζεξκνθξαζίεο ΥΑΜΖΛΖ 

Σξαπκαηηζκόο από κεράλεκα ΥΑΜΖΛΖ 

Έθζεζε ζε αθηηλνβνιίεο- ζόξπβν- ζθόλεο ΥΑΜΖΛΖ 
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ΠΗΝΑΚΑ  2 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ – ΔΚΣΗΜΖΖ  ΒΑΘΜΟΤ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΑ ΓΗΔΡΥΟΜΔΝΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 

Α/Α ΦΑΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 
 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΒΑΘΜΟ  ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ 

Α Υσκαηνπξγηθά Καηαπηώζεηο 
Αλώκαιν νδόζηξσκα 
Διηγκνί νρεκάησλ εξγνηαμίνπ 

ΜΔΣΡΗΑ 

 Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα - 
Σερληθά έξγα  

Σνπνζέηεζε πιηθώλ ζην νδόζηξσκα (εκπόδηα) 
Αλώκαιν νδόζηξσκα 
Διηγκνί νρεκάησλ εξγνηαμίνπ 

ΜΔΣΡΗΑ 

Β Αζθαιηνζηξώζεηο  θαηαζθεπέο  Σνπνζέηεζε πιηθώλ ζην νδόζηξσκα (εκπόδηα) 
Διηγκνί νρεκάησλ εξγνηαμίνπ 

ΜΔΣΡΗΑ 
ΜΔΣΡΗΑ 

 Φξεδάξηζκα  Σνπνζέηεζε πιηθώλ ζην νδόζηξσκα (εκπόδηα) 
Διηγκνί νρεκάησλ εξγνηαμίνπ 

ΜΔΣΡΗΑ 
ΜΔΣΡΗΑ 

 εκαλζε   Σνπνζέηεζε πιηθώλ ζην νδόζηξσκα (εκπόδηα) 
Διηγκνί νρεκάησλ εξγνηαμίνπ 

ΜΔΣΡΗΑ 
ΜΔΣΡΗΑ 
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ΠΗΝΑΚΑ  3 

ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ   ΓΗΑ ΣΟΤ  ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 
 

ΥΔΣΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ 

Σξαπκαηηζκόο  Απαγόξεπζε εξγαζίαο εθηόο ηνπ εθάζηνηε νξηνζεηεκέλνπ ρώξνπ Μέζα αηνκηθήο  πξνζηαζίαο 

εξγαδνκέλνπ  από δηεξρ. όρεκα Τπνρξεσηηθή ρξήζε ησλ επηβαιιόκελσλ κέζσλ αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο  από ηνπο εξγαδνκέλνπο 

& πξώηεο βνήζεηεο 

 Γηαξθήο επίβιεςε από ηνλ κεραληθό ή ηνλ εξγνδεγό θαζ’όιε ηε 
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

 

 Βξαδππνξία νρεκάησλ θαηά ηε δηέιεπζή ηνπο από ην εξγνηάμην  

 Δπηζεκάλζεηο ησλ θηλδύλσλ ζε θαζεκεξηλέο ζπλαληήζεηο ηνπ  
κεραληθνύ ή εξγνδεγνύ κε ηνπο εξγαδόκελνπο(tool box meeting) 

 

Σξαπκαηηζκόο από κεράλεκα Τπνρξεσηηθή ρξήζε ησλ επηβαιιόκελσλ κέζσλ αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο από ηνπο εξγαδνκέλνπο (θξάλε θιπ) 

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο & 
πξώηεο  βνήζεηεο,  
κεραλήκαηα & 

 Υεηξηζκόο κεραλεκάησλ από έκπεηξνπο ρεηξηζηέο θαη 
ππνρξεσηηθά θαηόρνπο απαηηνύκελσλ αδεηώλ-δηπισκάησλ 
ρεηξηζκνύ 

Δμνπιηζκόο 

 Γηαξθήο  επίβιεςε από ηνλ κεραληθό ή  ηνλ εξγνδεγό θαζ’νιε ηε 
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 

 

Σξαπκαηηζκόο δέξκαηνο ή 
καηηώλ από θαπζηηθά πιηθά  
εξγαιεία 

Τπνρξεσηηθή ρξήζε ησλ επηβαιιόκελσλ κέζσλ αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο από ηνπο εξγαδνκέλνπο (γάληηα θιπ) 

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο & 
πξώηεο βνήζεηεο 
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ΠΗΝΑΚΑ   4 

ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΓΗΔΡΥΟΜΔΝΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 Οη Υσκ.- Σερλ. Δξγαζηεο ζα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ έξγνπ θαη αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο 
ησλ επηβιεπόλησλ κεραληθώλ θαη κειεηεηώλ ιακβάλνληαο πάληα ηα απαηηνύκελα κέηξα πξνζηαζίαο 

 Γηαξθήο επίβιεςε από ηνλ κεραληθό ή ηνλ εξγνδεγό θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 

 Βξαδππνξία νρεκάησλ θαηά ηε δηέιεπζή ηνπο από ην εξγνηάμην 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ   2 
 
 

ΟΓΖΓΗΔ   ΔΡΓΑΗΑ: 
 

 ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & 

 

ΠΡΩΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ 

 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ & ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

 ΞΤΛΟΣΤΠΟΗ, ΗΚΡΗΩΜΑΣΑ 
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Κύπιορ ηος Δπγος: 

ΓΖΜΟ ΛΟΚΡΩΝ 
 
                                        
 
 

Έξγν: 

‘’ ΒΑΣΗ  ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΕΡΟΜΑΝΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ’’ 

 

 
 

ΟΓΖΓΗΑ ΔΡΓΑΗΑ: 

ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ και ΠΡΩΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ 
 
 

 

ΚΟΠΟ 
 
θνπόο ηεο νδεγίαο είλαη ν θαζνξηζκόο ηεο κεζνδνινγίαο  ηήξεζεο ησλ θαλόλσλ 
αζθαιείαο ζρεηηθά κε ηνλ αηνκηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 
ηεο παξνρήο Πξώησλ Βνεζεηώλ 

 

ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
 
Ζ νδεγία ζα εθαξκόδεηαη από ηνλ Αλάδνρν ζε όιεο ηηο θάζεηο  θαηαζθεπήο  ηνπ 
Δξγνπ θαη ζε πεξηπηώζεηο αλάγθεο παξνρήο  Πξώησλ Βνεζεηώλ. 

 

ΜΔΘΟΛΟΓΗΑ  
 
Α. ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ  ΠΡΟΣΑΗΑ  (ΜΑΠ) 
 
Σα κέζα  αηνκηθήο πξνζηαζίαο  (ΜΑΠ) ελόο εξγαδνκέλνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηνπ 
ηύπνπ θαη ζε θαηάζηαζε ηέηνηα, ώζηε λα κελ ηνλ εθζέηεη ζε θηλδύλνπο . 
Όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο επαθήο κε θηλνύκελα κέξε κεραλεκάησλ ή κε 
ελεξγνπνηεκέλν εμνπιηζκό, ή όπνπ ε δηαδηθαζία εξγαζίαο είλαη ηέηνηα πνπ ππάξρεη 
παξόκνηνο θίλδπλνο: 

 
(α)  ηα ξνύρα ησλ εξγαδνκέλσλ ζα εθαξκόδνπλ ζην ζώκα, 
(β)  θνιηέ, βξαρηόιηα,  ξνιόγηα  ρεηξόο, δαθηπιίδηα ή  παξόκνηα  αληηθείκελα δελ  ζα 

θνξηνύληαη 
(γ)  καιιηά θεθαιήο  θαη πξνζώπνπ ζα πεξηνξίδνληαη ή ζα  έρνπλ  κήθνο ηέηνην  
ώζηε  

λα  απνθεύγεηαη ε πεξίπησζε λα πηαζηνύλ  ζηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 
Πξνζηαηεπηηθά ππνδήκαηα ζα θνξηνύληαη από εξγαδόκελνπο πνπ ρεηξίδνληαη 
κεραλήκαηα θάησ από ζπλζήθεο όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο  ηξαπκαηηζκνύ ησλ 
πνδηώλ. 
 
Οη εξγαδόκελνη πνπ εθηίζεληαη ζηνλ θίλδπλν θηλνύκελσλ νρεκάησλ ζα θέξνπλ 
επδηάθξηηε έλδπζε ζύκθσλα κε ηηο  ηζρύνπζεο δηαηάμεηο . 
Όινη νη εξγαδόκελνη  ζα θέξνπλ ππνδήκαηα θαηάιιεια γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. 
Ζ ζόια θαη ηα ηαθνύληα ησλ παπνπηζηώλ ζα είλαη από θαηάιιειν πιηθό, ώζηε λα 
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απνθεύγεηαη ν θίλδπλνο  νιίζζεζεο. 
Τπνδήκαηα πνπ έρνπλ θζάζεη ζε ζεκείν θζνξάο ηέηνην πνπ δελ παξέρνπλ ηελ 
απαηηνύκελε πξνζηαζία, δελ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη. 
 
Όινη νη εξγαδόκελνη ζα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθά θξάλε ζε όινπο ηνπο ρώξνπο όπνπ 
είλαη ελδερόκελνο ν θίλδπλνο πηώζεο ή εθηόμεπζεο αληηθεηκέλσλ, ή θίλδπλνο από 
άιιεο επηθίλδπλεο επαθέο. 
 
Όπνπ νη εξγαδόκελνη εθηίζεληαη ζε δπλαηνύο αλέκνπο ή άιιεο ζπλζήθεο πνπ ίζσο 
επηθέξνπλ ηελ απώιεηα ηνπ εμνπιηζκνύ απηνύ, ζα δέλεηαη κε ηξόπν ώζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξόηεηά ηνπ. 
Όια ηα άηνκα πνπ ρεηξίδνληαη πιηθά πνπ ελδερνκέλσο ηξαπκαηίζνπλ ή εξεζίζνπλ ηα 
ρέξηα, ζα θέξνπλ πξνζσπηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό, θαηάιιειν γηα ηελ 
απνθπγή ηέηνησλ ηξαπκάησλ. 
 
Υνληξά γπαιηά, πξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα πξνζώπνπ ή άιινπ είδνπο πξνζηαζία γηα 
ηα κάηηα, θαηάιιεια γηα ηελ εξγαζία πνπ εθηειείηαη, είλαη  ππνρξεσηηθά γηα θάζε 
εξγαδόκελν πνπ: 
(α)  ρεηξίδεηαη  ή εθηίζεηαη ζε πιηθό ην νπνίν ελδερνκέλσο πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκό ή 
εξεζηζκό ησλ καηηώλ, ή 
(β)  αζρνιείηαη κε εξγαζία όπνπ ππάξρεη ν θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνύ ησλ καηηώλ. 
Όιν ην πξνζσπηθό εξγνηαμίνπ θαη νη επηζθέπηεο ζε απηό ζα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθά 
θξάλε θαη πξνζηαηεπηηθά ππνδήκαηα θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα παξακνλήο ζηνλ ρώξν 
ηνπ εξγνηαμίνπ. 
Σα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, ζα δηαηεξνύληαη ζε θαιή θαηάζηαζε από άπνςε 
πγηεηλήο θαη ιεηηνπξγίαο. 

 

Β. ΠΡΩΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ 
 
Ο Σερληθόο Αζθάιεηαο ηνπ Αλαδόρνπ ειέγρεη όηη παξέρνληαη πξώηεο βνήζεηεο ζε 
θάζε ηξαπκαηηζκέλν άηνκν θαη όηη ππάξρνπλ δηαζέζηκεο νη πξώηεο βνήζεηεο 
ζύκθσλα κε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο. 
 
Θα ππάξρνπλ επαξθή εθόδηα πξώησλ βνεζεηώλ γηα ηελ πεξίπησζε 
κηθξναηπρεκάησλ ζην εξγνηάμην. 
Θα ππάξρεη ζε εηνηκόηεηα αλά πάζα ζηηγκή όρεκα, ην νπνίν ζα κεηαθέξεη ηνλ 
αζζελή ζε εμσηεξηθό ηαηξείν. 
 
Οη εξγνδεγνί θαη νη εξγαδόκελνη ζα πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη θαη εθπαηδεπκέλνη 
ώζηε λα κπνξνύλ λα δώζνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξώηεο βνήζεηεο. 
Αλ έλαο εξγαδόκελνο ηξαπκαηηζηεί ή πξνθύςεη ζνβαξό πξόβιεκα πγείαο, πξέπεη λα 
θιεζεί θαηάιιειε βνήζεηα κε ηειέθσλν, ξάδην ή άιιν θαηάιιειν ηξόπν. 
Αλ δηαπηζησζεί όηη αίηηα ηνπ αηπρήκαηνο είλαη ε ειεθηξνπιεμία ή θσηηά, ν ζρεηηθόο 
θίλδπλνο ζα απνκαθξπλζεί πξηλ ηελ παξνρή βνήζεηαο ζην ζύκα. 
Γηαπηζηώλεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ ζύκαηνο σο πξνο ηηο αηζζήζεηο ηνπ. 
 
Πξέπεη λα απνθεύγεηαη όζν ην δπλαηόλ ε κεηαθίλεζή ηνπ, εθηόο αλ πξέπεη λα 
απνκαθξπλζεί από θάπνην θίλδπλν. 
 
Ο παζώλ πξέπεη λα δηαηεξείηαη δεζηόο θαη ζηεγλόο θαη λα ειεγρζεί ν ζθπγκόο ηνπ.      
Αλ δηαπηζησζεί όηη ην ζύκα αλαπλέεη κε δπζθνιία, πξέπεη ακέζσο λα αξρίζεη 
ηερλεηή αλαπλνή. 
Αλ ην ζύκα ππνθέξεη από αηκνξξαγία, πξέπεη λα εθαξκνζηεί πίεζε ζηελ πιεγή. 
Αλ ε αηκνξξαγία είλαη από ην πόδη ή ην ρέξη, πξέπεη ην άθξν λα βξίζθεηαη ζε ύςνο 
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γηα λα κεησζεί ε αηκνξξαγία. 
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Κύπιορ ηος Έπγος: 

ΓΖΜΟ ΛΟΚΡΩΝ 
 
 
                                        
 

Έξγν: 

‘’ ΒΑΖ  ΝΔΑ ΓΔΞΑΜΔΝΖ  ΣΖΝ ΘΔΖ ΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΣΑΛΑΝΣΖ’’ 
 
 
 
 
 
 

ΟΓΖΓΗΑ ΔΡΓΑΗΑ: 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ & ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
 
 

 

 

ΚΟΠΟ 
 
θνπόο ηεο νδεγίαο είλαη: 
Ο θαζνξηζκόο ηεο  κεζνδνινγίαο ιεηηνπξγίαο, επηζεώξεζεο, επηζθεπήο, ζπληήξεζεο 
θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ. 
 

ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
 
Ζ νδεγία εθαξκόδεηαη από ηνλ Αλάδνρν ζε όιεο ηηο θάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ. 
 
Α. ΚΗΝΖΣΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
 
Σα κεραλήκαηα ζα δηαηεξνύληαη ζε θαηάζηαζε αζθαινύο ιεηηνπξγίαο. Ζ ιεηηνπξγία, 
επηζεώξεζε, επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη ηξνπνπνίεζε ζα εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
Σα κεραλήκαηα ζα είλαη εθνδηαζκέλα: 
 
(α)  επδηάθξηην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα 
 
(β)  ηξόπν θσηηζκνύ ηεο δηαδξνκήο πνπ δηαλύνπλ, κπξνζηά θαη πίζσ , όηαλ 
ιεηηνπξγνύλ θαηά πεξηόδνπο αλεπαξθνύο θσηηζκνύ θαη δπζκελώλ αηκνζθαηξηθώλ 
ζπλζεθώλ, 
 
(γ)  έλαλ θαζξέπηε ή θαζξέπηεο, παξέρνληαο ζηνλ ρεηξηζηή κε παξαπνηεκέλε ζέα 
πίζσ από ην κεράλεκα. 
 
 
Σν παξκπξίδ, νη πιατλνί θαζξέπηεο θαη όια ηα παξάζπξα ζα δηαηεξνύληαη ζε 
θαηάζηαζε ηέηνηα ώζηε λα παξέρεηαη πιήξεο θαη αλεκπόδηζηε νξαηόηεηα ζηνλ 
ρεηξηζηή. 
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Σν δάπεδν ησλ κεραλεκάησλ ζα δηαηεξείηαη ειεύζεξν από πιηθά, εξγαιεία, ή άιια 
αληηθείκελα ηα νπνία: 
 
(α)  παξεκπνδίδνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο 
 
(β)  απνηεινύλ θίλδπλν γηα ηνλ ρεηξηζηή ή ηνπο άιινπο επηβάηεο ζηελ πεξίπησζε  
αηπρήκαηνο. 
 
Καλέλαο εξγαδόκελνο δελ ζα επηβηβάδεηαη, νύηε ζα εγθαηαιείπεη κεράλεκα, εθόζνλ 
απηό βξίζθεηαη ζε θίλεζε, εθηόο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 
 
Καλέλαο εξγαδόκελνο δελ ζα ρεηξίδεηαη κεράλεκα, εθηόο αλ ν ρεηξηζηήο: 
 
(α)  είλαη θάηνρνο άδεηαο  νδήγεζεο  θαηάιιειεο  θαηεγνξίαο  όπνπ  απηό  απαηηείηαη 
από λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη 
 
(β)  γλσξίδεη ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο πνπ αθνξνύλ ζην όρεκα θαη (γ)  έρεη εηδηθεπηεί 
λα ρεηξίδεηαη ην κεράλεκα. 
 
 
 
Ο ρεηξηζηήο νπνηνπδήπνηε κεραλήκαηνο ζα είλαη άκεζα ππεύζπλνο  γηα ηελ αζθαιή 
ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ απηνύ. Θα δηαηεξεί πιήξε έιεγρν ηνπ κεραλήκαηνο θαη 
ζα ζπκκνξθώλεηαη κε όινπο ηνπο λόκνπο θαη ξπζκίζεηο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ κεραλήκαηνο. 
 
 

Αηαιάληε       07-02-2020 
ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ -ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 
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