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**** ΟΛΑ ΣΑ .Α.Τ. ΔΥΟΤΝ ΛΖΦΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ Δ.Δ.Σ.Α.Α.****
«ΟΓΖΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ»
***ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ***
01. ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΔ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ
ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ
















Οη θαλόλεο αζθαιείαο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ είλαη γεληθνί. Πην εηδηθνί,
πεξηιακβάλνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο αζθαιείαο γηα επηκέξνπο εξγαζίεο ζην εξγνηάμην.
Γελ αλαηίζεηαη δνπιεηά ζε θαλέλα άηνκν, αλ δελ είλαη ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά
θαηάιιειν γη’ απηήλ.
Όια ηα άηνκα ζην εξγνηάμην, πξέπεη λα θνξνύλ θαηάιιειν θξάλνο αζθαιείαο.
Δμαηξνύληαη νη ρώξνη ησλ γξαθείσλ, πγηεηλήο, αλάπαπζεο θαη νη θακπίλεο θνξηεγώλ,
θνξησηώλ θαη νρεκάησλ.
Όια ηα άηνκα ζην εξγνηάμην, πξέπεη λα θνξνύλ θαηάιιεια ππνδήκαηα. Ζ ειάρηζηε
απαίηεζε αζθαιείαο γηα ηα ππνδήκαηα, είλαη λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθή κεηαιιηθή
επέλδπζε, γηα ηα δάρηπια θαη ζηε ζόια.
Ζ αζθαιήο πξνζέγγηζε θαη έμνδνο, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη, ζε όιεο ηηο εξγαζίεο &
ρώξνπο.
Όινη νη νδεγνί θαη ρεηξηζηέο εμνπιηζκνύ πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ νδηθή
ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ.
Όια ηα άηνκα, πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηεο ζήκαλζεο αζθαιείαο ηνπ
εξγνηαμίνπ.
Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε αιθνόι, ζηνπο ρώξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ.
Καλέλα άηνκν δελ ζα μεθηλά ηελ εξγαζία ηνπ, εάλ δελ είλαη θαηάιιεια ληπκέλν. Οη
εξγαδόκελνη δελ επηηξέπεηαη λα θνξνύλ ειαθξηά ξνύρα, ζνξηο θαη λα είλαη γπκλνί από ηε
κέζε θαη πάλσ.
Ζ είζνδνο γηα εξγαζία ζε πεξηνξηζκέλν ρώξν, δελ επηηξέπεηαη εάλ δελ εθδνζεί θαη
επηθπξσζεί γξαπηή άδεηα.
Καλέλα άηνκν δελ επηηξέπεηαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη, απνκαθξύλεη, ηξνπνπνηήζεη,
ραιάζεη, θαηαζηξέςεη νπνηαδήπνηε ζήκαλζε ή εμνπιηζκό αζθαιείαο.
Όιν ην πξνζσπηθό είλαη ππνρξεσκέλν λα αλαθέξεη νπνηαδήπνηε αλαζθαιή θαηάζηαζε
εξγαζίαο & λα απεπζπλζεί γηα βνήζεηα αλ δελ κπνξνύλ λα ηελ ειέγμνπλ κόλνη ηνπο.
Σν εξγνηάμην πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξό. Όια ηα ζθνππίδηα πξέπεη λα ελαπνηίζεληαη
ζηνπο παξερόκελνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ.
Κακία εξγαζία λα κελ μεθηλά, εάλ δελ ππάξρεη ν θαηάιιεινο θσηηζκόο.
Μόλν εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα, λα ρεηξίδνληαη ην εμνπιηζκό ηνπ εξγνηαμίνπ.
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**ΟΓΖΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ**
***ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΒΛΔΦΖ***
01. ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΑ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΔ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ
ΣΟΠΟΘΔΗΑ:
ΔΡΧΣΖΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:…../…../20..
ΟΚ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Κάζε άηνκν ζην εξγνηάμην, πξέπεη λα θνξάεη
θαηάιιεινπ ηύπνπ θξάλνο αζθαιείαο
Κάζε άηνκν ζην εξγνηάμην, πξέπεη λα θνξάεη
θαηάιιεινπ ηύπνπ πξνζηαηεπηηθά ππνδήκαηα
Οη νδεγνί απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ, πξέπεη λα
ππαθνύνπλ ζηα ζήκαηα ΚΟΚ θαη εξγνηαμίσλ
Φσηηέο κε ζθνπό ηε ζέξκαλζε, δελ επηηξέπνληαη ζην
εξγνηάμην.
Καλέλα άηνκν δελ ζα μεθηλά ηελ εξγαζία ηνπ, εάλ δελ
είλαη θαηάιιεια ληπκέλν. Οη εξγαδόκελνη, δελ
επηηξέπεηαη λα θνξνύλ ειαθξηά ξνύρα , ζνξηο θαη λα
είλαη γπκλνί από ηε κέζε θαη πάλσ.
Σν εξγνηάμην, πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξό. Όια ηα
ζθνππίδηα πξέπεη λα ελαπνηίζεληαη ζηνπο
παξερόκελνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ.
Όιν ην πξνζσπηθό, είλαη ππνρξεσκέλν λα αλαθέξεη
νπνηαδήπνηε αλαζθαιή θαηάζηαζε εξγαζίαο θαη λα
απεπζπλζεί γηα βνήζεηα, αλ δελ κπνξνύλ λα ηελ
ειέγμνπλ κόλνη ηνπο.
Καλέλα άηνκν δελ επηηξέπεηαη, λα επαλαπξνζδηνξίζεη,
απνκαθξύλεη, ηξνπνπνηήζεη, ραιάζεη, θαηαζηξέςεη
νπνηαδήπνηε ζήκαλζε ή εμνπιηζκό αζθαιείαο
Ζ αζθαιήο πξνζέγγηζε θαη έμνδνο, πξέπεη λα
εμαζθαιίδεηαη, ζε όια ηα επίπεδα εξγαζίαο θαη
ρώξνπο.

Ζ ΔΠΗΒΛΔΦΖ: _____________________________________________________________
Ολνκαηεπώλπκν
Θέζε-Τπεξεζία
ππνγξαθή




ΖΜΔΗΧΖ: Σα πεδία ειέγρνπ, παξαπάλσ πξνβιέπνληαη άκεζα ή έκκεζα από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.
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**ΟΓΖΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ**
***ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ***
02. ΗΜΑΝΗ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ
ΗΜΔΙΑ ΠΡΟΟΥΗ


Ζ ζήκαλζε πξέπεη λα είλαη ΔΓΚΤΡΖ θαη ΔΓΚΑΗΡΖ.



ήκα ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΔΗΟΓΟΤ ζην εξγνηάμην, ζε ηξίηνπο, ζε θάζε είζνδν ηνπ
εξγνηαμίνπ.



ήκα ππνρξεσηηθήο ΥΡΖΖ ΚΡΑΝΟΤ, ζηελ είζνδν ηνπ εξγνηαμίνπ.



ήκαλζε ΔΤΦΛΔΚΣΧΝ ΤΛΧΝ.



ήκαλζε πεξηνρήο ΡΑΓΗΟΓΡΑΦΖΔΧΝ.



ήκαλζε πεξηνρήο ρξήζεσο ΔΚΡΖΚΣΗΚΧΝ.



ήκαλζε ΜΖ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ.



ήκαλζε νπζηώλ επηθηλδύλσλ γηα ην δέξκα. Τπνρξεσηηθή ρξήζε ΓΑΝΣΗΧΝ.



Ζ ζήκαλζε ησλ έξγσλ ζε νδνύο, δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί ζύγρπζε.



Γηα ζήκαλζε ησλ έξγσλ ζε νδνύο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκαηα, ζύκθσλα κε ηηο
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ.



Όηαλ ηνπνζεηείηαη πξνζσξηλή ζήκαλζε, ΚΑΛΤΠΣΔΣΑΗ ή ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΔΣΑΗ ε
κόληκε ζήκαλζε.



Μεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ, ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΔΣΑΗ θάζε ζήκα ηεο πξνζσξηλήο
ζήκαλζεο θαη ΑΠΟΚΑΘΗΣΑΣΑΗ πιήξσο ε κόληκε.



Σα ζήκαηα πξέπεη λα ΤΝΣΖΡΟΤΝΣΑΗ.



Όια ηα ζήκαηα πξέπεη λα είλαη ΑΝΑΚΛΑΣΗΚΑ ή λα ΦΧΣΗΕΟΝΣΑΗ.



Πξνζνρή ζηηο ΣΑΔΗ ιεσθνξείσλ.



ΑΠΑΓΟΡΔΎΔΣΑΗ ε ηνπνζέηεζε ζεκάησλ, όηαλ δελ απνδίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή
θαηάζηαζε.



Ζ ΔΤΣΑΘΔΗΑ ησλ ζεκάησλ, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη.



ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΠΗΝΑΚΗΓΔ απαηηνύληαη ζε ηδηαίηεξεο πεξηπηώζεηο.
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**ΟΓΖΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ**
***ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΒΛΔΦΖ***
03. \ Α \ ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΑ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΗΜΑΝΗ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ
ΣΟΠΟΘΔΗΑ:
ΔΡΧΣΖΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:…../…../20..
ΟΚ
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Ο ηύπνο ηεο ζήκαλζεο, είλαη ζύκθσλνο κε ηηο
πξνδηαγξαθέο.
Ζ ζήκαλζε δηαηεξείηαη θαζαξή θαη επδηάθξηηε.
Ζ ζήκαλζε, δελ δεκηνπξγεί ζύγρπζε.
Έρεη, αλ απαηηείηαη, ηνπνζεηεζεί ζήκαλζε απνζήθεπζεο
ή ρξήζεο επηθίλδπλσλ νπζηώλ (θαπζηηθώλ, ηνμηθώλ,
ξαδηελεξγώλ, εθξεθηηθώλ) θαη απνζεθώλ ή ρξήζεο
εύθιεθησλ ή εθξεθηηθώλ πιηθώλ.
Έρνπλ ζεκαλζεί ηα ζεκεία ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ.
Έρεη ηνπνζεηεζεί ζηηο εηζόδνπο ηνπ εξγνηαμίνπ,
ζήκαλζε απαγόξεπζεο εηζόδνπ, ζε κε έρνληεο εξγαζία.
Έρνπλ ζεκαλζεί ηα ζεκεία δηάζσζεο (π.ρ. πξώησλ
βνεζεηώλ).
Έρνπλ αλαξηεζεί πηλαθίδεο, κε ηνπο θαλόλεο ζην
εξγνηάμην.
Ζ ΔΠΗΒΛΔΦΖ: _____________________________________________________________
Ολνκαηεπώλπκν
Θέζε-Τπεξεζία
ππνγξαθή




ΖΜΔΗΧΖ: Σα πεδία ειέγρνπ, παξαπάλσ πξνβιέπνληαη άκεζα ή έκκεζα από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.
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**ΟΓΖΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ**
***ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ***
04. ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
ΗΜΔΙΑ ΠΡΟΟΥΗ


Δπαηζζεηνπνίεζε ζην ζέκα ηεο θαζαξηόηεηαο, όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ ζηελ εξγαζία.



σζηόο πξνγξακκαηηζκόο εξγαζηώλ θαζαξηόηεηαο.



Αζθαιή δάπεδα έλαληη νιίζζεζεο.



Σνπνζέηεζε ηθαλνύ αξηζκνύ θάδσλ απνξξηκκάησλ.



Οκαιή & αλεκπόδηζηε θπθινθνξία ησλ εξγαδόκελσλ, ζε όινπο ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο.



Ύπαξμε ρώξνπ απνζήθεπζεο πιηθώλ θαη πξντόλησλ.



Υξήζε Μ.Α.Π., όπνπ απηά είλαη απαξαίηεηα.



Ηθαλόο αξηζκόο, επαξθώο εμνπιηζκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ αηνκηθήο θαζαξηόηεηαο.



Δγθαηαζηάζεηο αηνκηθήο θαζαξηόηεηαο, βάζεη πξνδηαγξαθώλ, πνπ νξίδνληαη από ηελ
εθάζηνηε Αξκόδηα Αξρή.
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**ΟΓΖΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ**
***ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΒΛΔΦΖ***
0.3 \ Α \ ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
ΣΟΠΟΘΔΗΑ:
ΔΡΧΣΖΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:…../…../20..
ΟΚ
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Δλεκέξσζε θαη ζπληνληζκόο, όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ,
ζην ζέκα ηεο θαζαξηόηεηαο.
Πξόγξακκα θαζαξηόηεηαο, ζε εκεξήζηα, εβδνκαδηαία
θαη κεληαία βάζε.
Καζαξά θαη κε νιηζζεξά δάπεδα.
Δπαξθήο αξηζκόο θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη ζεκείσλ
απόζεζεο πιηθώλ πξνο απνκάθξπλζε.
Δύθνιή πξόζβαζε, ζε όινπο ηνπο ρώξνπο εξγαζηώλ.
Υξήζε Μ.Α.Π.
Δγθαηαζηάζεηο αηνκηθήο θαζαξηόηεηαο.

Ζ ΔΠΗΒΛΔΦΖ: _____________________________________________________________
Ολνκαηεπώλπκν
Θέζε-Τπεξεζία
ππνγξαθή




ΖΜΔΗΧΖ: Σα πεδία ειέγρνπ, παξαπάλσ πξνβιέπνληαη άκεζα ή έκκεζα από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Π.Δ. ΔΤΒΟΙΑ

ΔΡΓΟ: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΘΝΙΚΟΤ &
ΔΠΑΡΥΙΑΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΤΒΟΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ
2018-2019»
ΠΡΟΫΠ. : 2.000.000,00 €
ΠΙΣΩΔΙ: ΑΔΠ 566

**ΟΓΖΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ**
***ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ***
0.4 ΔΡΓΑΙΔ Δ ΤΠΑΡΥΟΤΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΙ (ΤΠΑΡΥΟΝΣΑ ΔΡΓΑ)
ΗΜΔΙΑ ΠΡΟΟΥΗ


Ο κειεηεηήο, έρεη ελεκεξσζεί πιήξσο γηα ηνλ ρώξν εθκεηάιιεπζεο.



Ο αλάδνρνο, έρεη θαζνξίζεη κέηξα, ηα νπνία έρνπλ ζπδεηεζεί θαη ζπκθσλεζεί, κε ηνλ
αζθνύληα ηελ εθκεηάιιεπζε.



Σα κέηξα ηνπ αλαδόρνπ, απνζθνπνύλ ζηελ πξνζηαζία, όζσλ βξίζθνληαη ζηνλ ρώξν,
ιόγσ ηεο ρξήζεο ηνπ ρώξνπ, θαη ησλ εξγαδόκελσλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, πνπ ηνπ
έρνπλ αλαηεζεί.



Ο αζθώλ ηελ εθκεηάιιεπζε, έρεη ιάβεη θαη απηόο, αλ πξνθύςεη από ηε κειέηε, κέηξα γηα
ηελ πξνζηαζία, ησλ δηθώλ ηνπ εξγαδνκέλσλ, ησλ ηξίησλ ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αλαδόρνπ.



Μειέηε εδαθνινγηθή-γεσηερληθή-ζηαηηθή, ώζηε λα πξνβιεθζνύλ όινη νη πηζαλνί
θίλδπλνη (εηδηθέο απαηηήζεηο)



Πξνζβάζεηο-Πξνζπειάζεηο αζθάιεηαο.



ήκαλζε θαη ζεκαηνδόηεζε ησλ εξγαζηώλ.



Δπαξθήο θσηηζκόο.



Πιεξνθόξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ, γηα ηνλ ρξόλν, πνπ ζα ηαιαηπσξεζεί από ηηο
εξγαζίεο.



Απνκόλσζε πεξηνρήο – Πεξίθξαμε - Φύιαμε.



Μείσζε ζνξύβνπ.



Καηαβξνρή ζθόλεο.



Αληηζηήξημε πξαλώλ θαη παξαθείκελσλ θαηαζθεπώλ.



Πξνζηαζία ηξίησλ θαη εξγαδνκέλσλ ζηελ εθκεηάιιεπζε, από αθηηλνβνιίεο.



Πξνζηαζία ηξίησλ θαη εξγαδνκέλσλ ζηελ εθκεηάιιεπζε, από πηώζεηο αληηθεηκέλσλ.



πλερήο θαζαξηζκόο δαπέδσλ θνηλνύ.



Δμαζθάιηζε, όηη ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο & επείγνπζαο αλάγθεο, δελ κεηξηάδνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Π.Δ. ΔΤΒΟΙΑ

ΔΡΓΟ: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΘΝΙΚΟΤ &
ΔΠΑΡΥΙΑΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΤΒΟΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ
2018-2019»
ΠΡΟΫΠ. : 2.000.000,00 €
ΠΙΣΩΔΙ: ΑΔΠ 566

**ΟΓΖΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ**
***ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΒΛΔΦΖ***
0.4 ΔΡΓΑΙΔ Δ ΤΠΑΡΥΟΤΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΙ (ΤΠΑΡΥΟΝΣΑ ΔΡΓΑ)
ΣΟΠΟΘΔΗΑ:
ΔΡΧΣΖΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:…../…../20..
ΟΚ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Οη εξγαζίεο είλαη πιήξσο θαη θαηάιιεια ζεκαζκέλεο.
Τπάξρεη θαηάιιεινο θσηηζκόο.
Οη εξγαζίεο είλαη πιήξσο πεξηθξαγκέλεο.
Οη εξγαδόκελνη θαη νη ηξίηνη (θνηλό) ζηελ εθκεηάιιεπζε
δελ θηλδπλεύνπλ από αθηηλνβνιίεο, αλνίγκαηα ή πηώζεηο
αληηθεηκέλσλ.
Καηαβξνρή εδάθνπο, γηα απνθπγή ηεο ζθόλεο.
Αληηζηήξημε παξαθείκελσλ θαηαζθεπώλ.
Σα ζπζηήκαηα αζθαιείαο παξακέλνπλ ελεξγά θαη
απνηειεζκαηηθά.
Σα δάπεδα, νη δηάδξνκνη θίλεζεο, νη νδνί θπθινθνξίαο
θιπ θαζαξίδνληαη ηαθηηθά.
Ζ θίλεζε κεραλεκάησλ, ε κεηαθνξά θνξηίσλ θαη ε
θίλεζε ησλ εξγαδόκελσλ ηνπ αλαδόρνπ, δελ δεκηνπξγεί
πξνβιήκαηα ή θηλδύλνπο ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηνπο
ηξίηνπο ζηελ εθκεηάιιεπζε.
Οη εξγαδόκελνη ηνπ αλαδόρνπ, δελ θηλδπλεύνπλ από ηηο
ζπλήζεηο ή άιιεο δξαζηεξηόηεηεο, ζηνλ ρώξν ηεο
εθκεηάιιεπζεο.
Τπάξρεη θαηάιιεινο ζπληνληζκόο ησλ εξγαζηώλ θαη ησλ
δξαζηεξηνηήησλ εθκεηάιιεπζεο ή άιισλ εξγαζηώλ ζηνλ
ρώξν.
Αλ πξνθύπηεη, ν αζθώλ ηελ εθκεηάιιεπζε έρεη ιάβεη ηα
απαξαίηεηα κέηξα, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηνλ αλάδνρν.
Ζ ΔΠΗΒΛΔΦΖ: _____________________________________________________________
Ολνκαηεπώλπκν
Θέζε-Τπεξεζία
Τπνγξαθή




ΖΜΔΗΧΖ: Σα πεδία ειέγρνπ, παξαπάλσ πξνβιέπνληαη άκεζα ή έκκεζα από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Π.Δ. ΔΤΒΟΙΑ

ΔΡΓΟ: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΘΝΙΚΟΤ &
ΔΠΑΡΥΙΑΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΤΒΟΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ
2018-2019»
ΠΡΟΫΠ. : 2.000.000,00 €
ΠΙΣΩΔΙ: ΑΔΠ 566

**ΟΓΖΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ**
***ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ***
0.5 ΜΔΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΗΜΔΙΑ ΠΡΟΟΥΗ





















Σα ΜΑΠ απνηεινύλ ην ηειεπηαίν κέζν πξνζηαζίαο.
Ζ επηινγή ησλ ΜΑΠ, γίλεηαη κέζα από εθηίκεζε ησλ εηδηθώλ θηλδύλσλ, ζηε ζέζε
εξγαζίαο θαη ησλ γεληθώλ θηλδύλσλ ζηνλ ρώξν εξγαζίαο.
Ζ επηινγή ησλ ΜΑΠ, πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Σερληθνύ Αζθαιείαο ή/θαη ηνπ
Γηαηξνύ Δξγαζίαο.
Πξνζνρή ρξεηάδεηαη, ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ηύπνπ ΜΑΠ, θάζε θαηεγόξηαο.
Σα ΜΑΠ πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ θαιά, ζηα αλζξσπνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε
ρξήζηε.
Γελ ππάξρνπλ ΜΑΠ γεληθήο ρξήζεο.
Όπνπ ρξεηάδεηαη πνιιαπιή πξνζηαζία, επηιέγνληαη ΜΑΠ πνπ πξνζαξκόδνληαη ε
ηαηξηάδνπλ, ρσξίο λα δεκηνπξγνύλ θάπνην πξόβιεκα (άιινλ θίλδπλν, κεησκέλε
πξνζηαζία).
Σα ΜΑΠ πνπ επηιέγνληαη, δελ πξέπεη λα δεκηνπξγνύλ άιινπο θηλδύλνπο γηα ηνλ ρξήζηε
ή άιινπο.
Σα ΜΑΠ θεθαιήο θαη ΜΑΠ πνδηώλ, πξέπεη λα θνξηνύληαη πάληα ζε εξγνηάμην, ζηηο
ζέζεηο εξγαζίαο ή πξνζπέιαζεο ζε απηέο.
Σα ΜΑΠ απαηηνύλ θαιό θαη επηκειή θαζαξηζκό.
Σα ΜΑΠ απαηηνύλ ζπλερή έιεγρν γηα θζνξέο θαη άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπο, ζε
πεξίπησζε θζνξάο ή βιάβεο.
Σα ΜΑΠ πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηόηεηαο θαη λα έρνπλ δηαθξηηηθό CE.
Σα ΜΑΠ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζσζηά, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ
θαηαζθεπαζηώλ.
Σα ΜΑΠ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλέρεηα, από ηνπο εξγαδόκελνπο.
θόπηκνο είλαη ν έιεγρνο θαη ε επηζεώξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ
κήλα.
Ζ απνζήθεπζε ησλ ΜΑΠ, πξέπεη λα γίλεηαη κε θαηάιιεινπο θαη θαζαξνύο ρώξνπο.
Δίλαη απαξαίηεηε ε εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ησλ εξγαδόκελσλ, ζηελ ρξεζηκόηεηα θαη
ρξήζε ησλ ΜΑΠ.
Δίλαη ππνρξέσζε όισλ ησλ εξγαδόκελσλ, λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα ΜΑΠ.
Σα ΜΑΠ πξέπεη λα είλαη πξνζσπηθά.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Π.Δ. ΔΤΒΟΙΑ

ΔΡΓΟ: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΘΝΙΚΟΤ &
ΔΠΑΡΥΙΑΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΤΒΟΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ
2018-2019»
ΠΡΟΫΠ. : 2.000.000,00 €
ΠΙΣΩΔΙ: ΑΔΠ 566

**ΟΓΖΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ**
***ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΒΛΔΦΖ***
0.4 ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΑ ΜΔΣΡΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (Μ.Α.Π.)
ΣΟΠΟΘΔΗΑ:
ΔΡΧΣΖΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:…../…../20..
ΟΚ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Φνξνύλ όινη νη εξγαδόκελνη πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό,
όπνπ ρξεηάδεηαη.
Σα πξνζηαηεπηηθά κέζα, είλαη θαηάιιεια γηα ηνπο
πηζαλνύο θηλδύλνπο, ζηνλ ρώξν εξγαζίαο ηνπο.
Απνζεθεύνληαη ηα πξνζηαηεπηηθά κέζα, όπσο
πξνβιέπεηαη.
Αθνινπζνύλ νη εξγαδόκελνη ηηο νδεγίεο ρξήζεσο,
ζπληεξήζεσο θαη θαζαξηζκνύ ησλ πξνζηαηεπηηθώλ
κέζσλ.
Σα ΜΑΠ, πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηόηεηαο θαη λα έρνπλ
ην δηαθξηηηθό CE.
Διέγρνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη ηα θζαξκέλα
πξνζηαηεπηηθά κέζα.
Όπνπ ρξεηάδεηαη πνιιαπιή πξνζηαζία, επηιέγνληαη
ΜΑΠ, πνπ πξνζαξκόδνληαη ή ηαηξηάδνπλ, ρσξίο λα
δεκηνπξγνύλ θάπνην πξόβιεκα (άιινλ θίλδπλν, κεησκέλε
πξνζηαζία)
Σα ΜΑΠ πνπ επηιέγνληαη, δελ πξέπεη λα δεκηνπξγνύλ
άιινπο θηλδύλνπο, γηα ηνλ ρξήζηε ή άιινπο.
Ζ ΔΠΗΒΛΔΦΖ: _____________________________________________________________
Ολνκαηεπώλπκν
Θέζε-Τπεξεζία
Τπνγξαθή




ΖΜΔΗΧΖ: Σα πεδία ειέγρνπ, παξαπάλσ πξνβιέπνληαη άκεζα ή έκκεζα από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Π.Δ. ΔΤΒΟΙΑ

ΔΡΓΟ: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΘΝΙΚΟΤ &
ΔΠΑΡΥΙΑΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΤΒΟΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ
2018-2019»
ΠΡΟΫΠ. : 2.000.000,00 €
ΠΙΣΩΔΙ: ΑΔΠ 566

**ΟΓΖΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ**
***ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ***
0.9 ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΤΛΙΚΩΝ
ΗΜΔΙΑ ΠΡΟΟΥΗ











Οη απνζεθεπηηθνί ρώξνη, δηαηεξνύληαη θαζαξνί θαη ηαθηνπνηεκέλνη.
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ην θάπληζκα, ζηνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο.
Απνθεύγεηαη, όζν ην δπλαηόλ, ε ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ.
Τπάξρνπλ επαξθή ππξνζβεζηηθά κέζα θαη θαηάιιεια ζπληεξεκέλα.
Τπάξρεη ζήκαλζε, γηα ηε ζέζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ θαη ησλ δηόδσλ δηαθπγήο.
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε πξόζβαζε, ζηνπο κε έρνληεο εξγαζία.
Οη εξγαδόκελνη θάλνπλ ρξήζε, ησλ αηνκηθώλ κέζσλ πξνζηαζίαο.
Ζ απνζήθεπζε ησλ πιηθώλ, γίλεηαη κε ην πξνθαζνξηζκέλν ζρέδην απνζήθεπζεο.
Τπάξρεη ζήκαλζε, γηα ηε ζέζε ησλ πιηθώλ, ζε ζπγθεθξηκέλν ρώξν.
Σα πιηθά, είλαη αζθαιηζκέλα, από ηπρόλ πηώζε ή θύιηζή ηνπο.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Π.Δ. ΔΤΒΟΙΑ

ΔΡΓΟ: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΘΝΙΚΟΤ &
ΔΠΑΡΥΙΑΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΤΒΟΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ
2018-2019»
ΠΡΟΫΠ. : 2.000.000,00 €
ΠΙΣΩΔΙ: ΑΔΠ 566

**ΟΓΖΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ**
***ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΒΛΔΦΖ***
0.9 ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΤΛΙΚΩΝ
ΣΟΠΟΘΔΗΑ:
ΔΡΧΣΖΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:…../…../20..
ΟΚ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Ζ απνζήθεπζε γίλεηαη, κε ην πξνθαζνξηζκέλν ζρέδην.
Σα πιηθά αζθαιίδνληαη ζηε ζέζε ηνπο, από θίλδπλν
πηώζεο ή θύιηζεο.
Απνθεύγεηαη, όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν, ε
ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ.
Οη ρώξνη είλαη θαζαξνί θαη ηαθηνπνηεκέλνη.
Τπάξρνπλ ππξνζβεζηήξεο ζηα πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία
θαη είλαη θαινζπληεξήκελνη.
Τπάξρεη ζήκαλζε, γηα ηε ζέζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ θαη
ησλ δηόδσλ δηαθπγήο.
Οη εξγάηεο, θέξνπλ ηα πξνβιεπόκελα αηνκηθά κέζα
πξνζηαζίαο.
Τπάξρεη ζήκαλζε, γηα ηα επηθίλδπλα πιηθά θαη γηα ην
θάπληζκα.
Ζ ΔΠΗΒΛΔΦΖ: _____________________________________________________________
Ολνκαηεπώλπκν
Θέζε-Τπεξεζία
Τπνγξαθή




ΖΜΔΗΧΖ: Σα πεδία ειέγρνπ, παξαπάλσ πξνβιέπνληαη άκεζα ή έκκεζα από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Π.Δ. ΔΤΒΟΙΑ

ΔΡΓΟ: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΘΝΙΚΟΤ &
ΔΠΑΡΥΙΑΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΤΒΟΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ
2018-2019»
ΠΡΟΫΠ. : 2.000.000,00 €
ΠΙΣΩΔΙ: ΑΔΠ 566

**ΟΓΖΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ**
***ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ***
10. ΥΔΙΡΟΝΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΦΟΡΣΙΩΝ
ΗΜΔΙΑ ΠΡΟΟΥΗ










Μείσζε, όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν, ηεο ρεηξνλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ, κε
ππνθαηάζηαζή ηεο, από κεραληθά κέζα.
Τπνβνήζεζε ηεο ρεηξνλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ, κε κεραληθά κέζα.
Δθπαίδεπζε ησλ εξγαδόκελσλ, ζηνλ νξζό ηξόπν ρεηξνλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ.
Δπηζήκαλζε ζηνπο εξγαδόκελνπο, ησλ επηθίλδπλσλ παξακέηξσλ θαη ησλ ζεκείσλ
ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, θαηά ηελ ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε, γηα απνθπγή ηνπο.
Οη εξγαδόκελνη, λα είλαη, ζε θαηάιιειε θπζηθή θαη ζσκαηηθή θαηάζηαζε, ρσξίο
κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα.
Δπίβιεςε, γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ νδεγηώλ θαη ηερληθώλ, ρεηξνλαθηηθήο δηαθίλεζεο
θνξηίσλ.
Γηα ηε κεηαθνξά θνξηίσλ, επηιέγεηαη θάζε θνξά, ην θαηάιιειν πξνζσπηθό.
Σα θνξηία, έρνπλ ζεκεία πηαζίκαηνο θαη νη εξγαδόκελνη θνξνύλ πάληα γάληηα,
απνθεύγνληαο ην γιίζηξεκα ησλ θνξηίσλ, επάλσ ηνπο.
Απνθεύγνληαη ρεηξνλαθηηθέο κεηαθηλήζεηο, όηαλ απαηηνύληαη ζηξνθέο ηνπ θνξκνύ,
ζηάζε πξνβόινπ, ζπγθξάηεζε θνξηίνπ ζε ηελησκέλα ρέξηα ζηελ έθηαζε θαη γεληθά
ζέζεηο ηνπ ζώκαηνο, νη νπνίεο επηβαξύλνπλ ζεκαληηθόηαηα, ην κπνζθειεηηθό ζύζηεκα.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Π.Δ. ΔΤΒΟΙΑ

ΔΡΓΟ: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΘΝΙΚΟΤ &
ΔΠΑΡΥΙΑΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΤΒΟΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ
2018-2019»
ΠΡΟΫΠ. : 2.000.000,00 €
ΠΙΣΩΔΙ: ΑΔΠ 566

**ΟΓΖΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ**
***ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΒΛΔΦΖ***
10. ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΑ ΥΔΙΡΟΝΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΦΟΡΣΙΩΝ
ΣΟΠΟΘΔΗΑ:
ΔΡΧΣΖΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:…../…../20..
ΟΚ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Τπάξρνπλ κεραληθά κέζα, γηα αληηθαηάζηαζε ή
ππνβνήζεζε, ηεο ρεηξνλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ.
Οη εξγαδόκελνη, έρνπλ ελεκεξσζεί θαη εθπαηδεπηεί, ζηνπο
νξζνύο ηξόπνπο ρεηξνλαθηηθήο δηαθίλεζεο ησλ θνξηίσλ.
Ζ ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ, είλαη ζρεδηαζκέλε
έηζη, ώζηε λα απνθεύγεηαη ε πεξηζηξνθή ηνπ θνξκνύ ησλ
εξγαδνκέλσλ.
Οη εξγαδόκελνη, δελ θηλδπλεύνπλ λα ηνπο γιηζηξήζνπλ ηα
αληηθείκελα, πνπ κεηαθέξνπλ θαη λα ηνπο ρηππήζνπλ.
Βαξηά θαη νγθώδε αληηθείκελα, δελ κεηαθέξνληαη από ηηο
ζθάιεο.
Μαθξηά αληηθείκελα, κεηαθέξνληαη από δύν
εξγαδόκελνπο, έλαλ κπξνζηά θαη έλαλ πίζσ.
Οη εξγαδόκελνη, θνξνύλ θαηάιιεια ππνδήκαηα θαη δώλεο
γηα ηε κέζε.
Δπηιέγνληαη εξγαδόκελνη, πνπ έρνπλ θαηάιιειε θπζηθή
θαη ζσκαηηθή θαηάζηαζε, γηα θάζε πεξίπησζε.
Ζ ΔΠΗΒΛΔΦΖ: _____________________________________________________________
Ολνκαηεπώλπκν
Θέζε-Τπεξεζία
Τπνγξαθή




ΖΜΔΗΧΖ: Σα πεδία ειέγρνπ, παξαπάλσ πξνβιέπνληαη άκεζα ή έκκεζα από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.

14

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
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ΠΡΟΫΠ. : 2.000.000,00 €
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**ΟΓΖΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ**
***ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ***
14. ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΥΔΙΡΟ
ΗΜΔΙΑ ΠΡΟΟΥΗ











Οη θεθαιέο ησλ ζθπξηώλ, είλαη ζηαζεξέο θαη ρσξίο θζνξέο.
Οη επηθάλεηεο θνπήο, πξέπεη λα δηαηεξνύληαη θνθηεξέο.
Οη ιαβέο ζηηο ιίκεο, είλαη ζηαζεξέο.
Οη κύηεο ησλ θαηζαβηδηώλ, δελ έρνπλ θζαξεί.
Έιεγρνο όισλ ησλ εξγαιείσλ, γηα ηπρόλ θζνξέο.
Υξεζηκνπνίεζε ηνπ θαηάιιεινπ εξγαιείνπ, γηα θάζε δνπιεηά.
σζηή ζπληήξεζε, θαζαξηζκόο θαη απνζήθεπζε.
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε ρξεζηκνπνίεζε κε κεκνλσκέλσλ εξγαιείσλ, θνληά ζε ειεθηξηθέο
ζπζθεπέο.
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε ρξήζε εξγαιείσλ από ζίδεξν, θνληά ζε εύθιεθηα πιηθά θαη ζε
εθξήμηκεο αηκόζθαηξεο.
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε ηνπνζέηεζε εξγαιείσλ, πάλσ ζε θξάζπεδα ή θάγθεια από όπνπ
κπνξνύλ λα πέζνπλ ζε ρακειόηεξν επίπεδν.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Π.Δ. ΔΤΒΟΙΑ

ΔΡΓΟ: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΘΝΙΚΟΤ &
ΔΠΑΡΥΙΑΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΤΒΟΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ
2018-2019»
ΠΡΟΫΠ. : 2.000.000,00 €
ΠΙΣΩΔΙ: ΑΔΠ 566

**ΟΓΖΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ**
***ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΒΛΔΦΖ***
14. ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΥΔΙΡΟ
ΣΟΠΟΘΔΗΑ:
ΔΡΧΣΖΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:…../…../20..
ΟΚ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Οη θεθαιέο ησλ ζθπξηώλ, είλαη ζηαζεξέο θαη ρσξίο
θζνξέο.
Οη επηθάλεηεο θνπήο, είλαη αθνληζκέλεο.
Οη ιαβέο ζηηο ιίκεο, είλαη ζηαζεξέο.
Οη κύηεο ησλ θαηζαβηδηώλ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε.
Τπάξρεη εξγαιείν κε θζνξέο.
Τπάξρεη θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο, από θάπνηα θνληηλή
ειεθηξηθή ζπζθεπή.
Τπάξρεη θίλδπλνο θσηηάο ή εθξήμεσο.
Σα εξγαιεία δηαηεξνύληαη θαζαξά.
Σα εξγαιεία απνζεθεύνληαη ζσζηά, κεηά ην ηέινο ηεο
εξγαζίαο.
Ζ ΔΠΗΒΛΔΦΖ: _____________________________________________________________
Ολνκαηεπώλπκν
Θέζε-Τπεξεζία
Τπνγξαθή




ΖΜΔΗΧΖ: Σα πεδία ειέγρνπ, παξαπάλσ πξνβιέπνληαη άκεζα ή έκκεζα από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.
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**ΟΓΖΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ**
***ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ***
19. ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΔΡΓΩΝ (ΜΔ)
ΗΜΔΙΑ ΠΡΟΟΥΗ






















Έλα κεράλεκα, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ηελ (ηηο) εξγαζία (εο), πνπ έρεη
θαηαζθεπαζηεί.
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε ππεξθόξησζε κεραλήκαηνο.
Μόλν αδεηνύρνη ρεηξηζηέο επηηξέπεηαη λα ρεηξίδνληαη ηα κεραλήκαηα.
Ζ άδεηα ησλ ρεηξηζηώλ, πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ.
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε ρξήζε εξππζηξηνθόξσλ κεραλεκάησλ ζε άζθαιην.
Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπληήξεζε θαη ε ηήξεζε θαξηέιαο (βηβιίνπ) ζπληήξεζεο, γηα θάζε
κεράλεκα.
ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΗ νη απηνζρεδηαζκνί, ζηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο.
Όια ηα κεραλήκαηα, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα, κε ππξνζβεζηήξα θαη θαξκαθείν.
Όια ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο, πξέπεη λα δνπιεύνπλ θαιά.
Ο εμνπιηζκόο ησλ αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ, πξέπεη λα αλαγξάθεη ηελ αλπςσηηθή
ηθαλόηεηα.
Πηζηνπνηεηηθό αλπςσηηθήο ηθαλόηεηαο, απαηηείηαη γηα όινπο ηνπο γεξαλνύο.
Ζ ζέζε ηνπ κεραλήκαηνο, δελ πξέπεη λα είλαη επηζθαιήο γηα ην ίδην, ηνλ ρεηξηζηή, ή
ηξίηνπο.
Όια ηα ΜΔ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη πηλαθίδα ΜΔ.
Ζ ληαιίθα ησλ απηνθίλεησλ θνξηεγώλ, πξέπεη λα είλαη ζθεπαζκέλε όηαλ κεηαθέξεηαη
ιεπηόθνθθν πιηθό (άκκνο, 3Α).
Ζ επηζεώξεζε ησλ αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ αλπςώζεσο, είλαη
ππνρξεσηηθή θαη πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη.
Δηδηθά κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνληαη, ιόγσ ελαέξησλ αγσγώλ ελέξγεηαο θαη
ηειεπηθνηλσληώλ.
Πξνζνρή ζηα ππόγεηα δίθηπα, θαηά ηελ εθζθαθή ηάθξσλ.
Σα πδξαπιηθά ζθπξηά είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλα γηα αηπρήκαηα, ζε ππόγεηα δίθηπα.
Σα κεραλήκαηα πξέπεη λα αθηλεηνπνηνύληαη πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζίαο ζπληήξεζεο θαη
λα επηζεκαίλνληαη, κε ηελ ηνπνζέηεζε απαγνξεπηηθώλ πηλαθίδσλ (π.ρ. κεράλεκα ζε
ζπληήξεζε).
ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΟΥΖ, ζηηο εηδηθόηεξεο απαηηήζεηο, γηα ΦΟΡΣΖΓΑ – DUMPERS –
ΔΚΚΑΦΔΗ – ΠΡΔΔ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ – ΜΠΔΣΟΝΗΔΡΔ – ΑΤΣΟΚ/ΜΔΝΟΤ
ΓΔΡΑΝΟΤ – ΑΝΤΦΧΣΗΚΑ – ΤΓΡΑΤΛΗΚΔ ΦΤΡΔ.
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19. ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΔΡΓΩΝ (ΜΔ)
ΣΟΠΟΘΔΗΑ:
ΔΡΧΣΖΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:…../…../20..
ΟΚ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Έλα κεράλεκα, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ηελ
(ηηο) εξγαζία (εο), πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί.
Μόλν αδεηνύρνη ρεηξηζηέο επηηξέπεηαη λα ρεηξίδνληαη ηα
κεραλήκαηα
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε ρξήζε εξππζηξηνθόξσλ
κεραλεκάησλ ζε άζθαιην
Έρεη εμαζθαιηζηεί θαηάιιειε επίβιεςε, θαηά ηε
ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ.
Τπάξρεη πξνδηαγξαθή εξγαζίαο, θνληά ζε ππόγεηα ή
ελαέξηα δίθηπα Ο.Κ.Χ.
Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπληήξεζε θαη ε ηήξεζε θαξηέιαο
(βηβιίνπ) ζπληήξεζεο, γηα θάζε κεράλεκα.
Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ιεηηνπξγία ηνπ ζήκαηνο όπηζζελ
(reverse alarm) ζηα κεραλήκαηα.
Γελ δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο, από ην κεηαθεξόκελν (ή
αλπςνύκελν) θνξηίν, γηα ηνλ εμνπιηζκό, ηνπο
εξγαδόκελνπο ή ηξίηνπο.
Όια ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πξέπεη λα δνπιεύνπλ θαιά.
Έρνπλ πξνζδηνξηζηεί νη ζέζεηο ππνγείσλ δηθηύσλ, όηαλ
γίλεηαη ρξήζε πδξαπιηθώλ ζθπξηώλ γηα εθζθαθέο.
Ζ ζέζε ηνπ κεραλήκαηνο, δελ πξέπεη λα είλαη επηζθαιήο
γηα ην ίδην, ηνλ ρεηξηζηή, ή ηξίηνπο
Οη έιεγρνη ζηα ΜΔ, θαηαρσξνύληαη ζε εηδηθό βηβιίν
παξαηεξήζεσλ (π.ρ. εκεξνιόγην έξγνπ, εκεξνιόγην
κέηξσλ αζθαιείαο, θιπ)
Ζ ζπληήξεζε ησλ ΜΔ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα
ζηα εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Καηά ηε ζπληήξεζε ΜΔ, ην ΜΔ πξέπεη λα είλαη
αθηλεηνπνηεκέλν ζε ζέζε ΔΚΣΟ.
Όια ηα ΜΔ, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα
ιεηηνπξγίαο θαη πηλαθίδα ΜΔ.
Ζ ΔΠΗΒΛΔΦΖ: _____________________________________________________________
Ολνκαηεπώλπκν
Θέζε-Τπεξεζία
Τπνγξαθή




ΖΜΔΗΧΖ: Σα πεδία ειέγρνπ, παξαπάλσ πξνβιέπνληαη άκεζα ή έκκεζα από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.
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20. ΔΡΓΑΙΔ ΔΚΚΑΦΩΝ
ΗΜΔΙΑ ΠΡΟΟΥΗ

















ΚΑΜΗΑ εθζθαθή δελ είλαη ΑΦΑΛΖ.
Πξηλ ηελ εθζθαθή, απαηηείηαη ΔΡΔΤΝΑ ηνπ ΔΓΑΦΟΤ.
Πξηλ ηελ εθζθαθή, απαηηείηαη ΔΡΔΤΝΑ ησλ ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ.
Ζ αληηζηήξημε πξέπεη (αλ απαηηείηαη), λα ηνπνζεηείηαη ΔΓΚΑΗΡΑ.
Οη εθζθαθέο, πξέπεη λα ΠΔΡΗΦΡΑΟΝΣΑΗ θαηάιιεια θα πιήξσο.
ΔΞΟΓΟΗ από ηηο εθζθαθέο (π.ρ. ζθάιεο), πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε απνζηάζεηο κηθξόηεξεο
ησλ 24 κ κεηαμύ ηνπο.
Ο ΦΧΣΗΜΟ θαη ν ΑΔΡΗΜΟ βαζέσλ ηάθξσλ, πξέπεη λα ειέγρεηαη.
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ έιεγρνο ησλ εθζθαθώλ, κεηά από θάζε ηζρπξή βξνρόπησζε.
ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΗ απνζέζεηο πιηθώλ θαη εξγαιείσλ, ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 60
εθ. από ην ρείινο ηνπ πξαλνύο.
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε εξγαζία ζε ηάθξνπο, όηαλ έρνπλ πιεκκπξίζεη.
Δπηβάιιεηαη πξόβιεςε ΑΠΟΡΡΟΖ νκβξίσλ.
ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ όισλ ησλ θαζέησλ ζηνηρείσλ ή ΜΔΣΑΘΔΖ ηνπο, όπνπ θηλδπλεύνπλ
από ηελ εθζθαθή.
Αζθαιήο ΓΔΦΤΡΧΖ ηάθξσλ, γηα ηελ δηέιεπζε νρεκάησλ θαη πεδώλ.
Απαγνξεύεηαη ε ΤΠΟΚΑΦΖ κεραλεκάησλ.
Απαγνξεύεηαη ε εξγαζία ζην ΠΟΓΗ ηνπ πξαλνύο βαζηώλ εθζθαθώλ, αλ δε ιεθζνύλ
εηδηθά κέηξα.
Ζ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ησλ εθζθαθώλ, γίλεηαη ζε θαηάιιειε απόζηαζε, από ην ρείινο ηνπ
πξαλνύο.
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ΟΚ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Πξηλ ηελ εθζθαθή, απαηηείηαη έξεπλα ησλ ΤΠΟΓΔΗΧΝ
ΓΗΚΣΤΧΝ.
Ζ αληηζηήξημε (αλ απαηηείηαη), πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη
ΔΓΚΑΗΡΑ.
Οη εθζθαθέο, πξέπεη λα ΠΔΡΗΦΡΑΟΝΣΑΗ θαηάιιεια
θαη πιήξσο.
Ο ΦΧΣΗΜΟ θαη ν ΑΔΡΗΜΟ βαζέσλ ηάθξσλ,
πξέπεη λα ειέγρεηαη.
Απαηηείηαη ΔΛΔΓΥΟ ησλ εθζθαθώλ, κεηά από θάζε
ηζρπξή βξνρόπησζε.
ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΗ απνζέζεηο πιηθώλ θαη εξγαιείσλ, ζε
απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 60 εθ. από ην ρείινο ηνπ
πξαλνύο.
Δπηβάιιεηαη πξόβιεςε ΑΠΟΡΡΟΖ νκβξίσλ.
Απαγνξεύεηαη ε ΤΠΟΚΑΦΖ κεραλεκάησλ.
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε εξγαζία ζε ηάθξνπο, όηαλ έρνπλ
πιεκκπξίζεη.
Τπάξρνπλ αζθαιείο ΠΡΟΒΑΔΗ ζηελ εθζθαθή.
Σα ΔΚΚΑΠΣΗΚΑ κεραλήκαηα, έρνπλ ηνπνζεηεζεί
αζθαιώο.
Ζ εθζθαθή ΔΛΔΓΥΔΣΑΗ ΚΑΗ ΔΠΗΘΔΧΡΔΗΣΑΗ
ηθαλνπνηεηηθά.

Ζ ΔΠΗΒΛΔΦΖ: _____________________________________________________________
Ολνκαηεπώλπκν
Θέζε-Τπεξεζία
Τπνγξαθή




ΖΜΔΗΧΖ: Σα πεδία ειέγρνπ, παξαπάλσ πξνβιέπνληαη άκεζα ή έκκεζα από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.
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22. ΙΚΡΙΩΜΑΣΑ ΞΤΛΟΣΤΠΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΣΤΠΩΝ
ΗΜΔΙΑ ΠΡΟΟΥΗ


















Πιεξόηεηα θαη νξζόηεηα θαθέινπ κεηαιιηθήο ζθαισζηάο ππνζηύισζεο (βεβαηώζεηο,
κειέηε, θιπ)
Καηαιιειόηεηα ζηνηρείσλ ζθαισζηάο. Καηάιιειε θαη επθξηλήο ζήκαλζε ησλ ζηνηρείσλ
κεηαιιηθώλ ζθαισζηώλ.
Μειέηε ηνπ μπιόηππνπ / κεηαιιόηππνπ, ηδηαίηεξα, γηα κεγάια θαηαθόξπθα ζηνηρεία
θέξνληα νξγαληζκνύ.
Αζθαιήο κεηαθνξά θαη δηαθίλεζε (κεηαμύ νξόθσλ, ρηιηνκεηξηθώλ ζέζεσλ, θιπ) ησλ
ζηνηρείσλ ππνζηύισζεο, αληηζηήξημεο θαη θαινππώκαηνο.
Καηαζθεπή ζθαισζηάο, ζύκθσλα κε ηε κειέηε (νδεγίεο θαηαζθεπαζηή, Π.Γ. 778/’80 ή
εηδηθή κειέηε).
Πξνζηαζία ησλ εξγαδόκελσλ ζηε ζπλαξκνιόγεζε ζθαισζηάο, από πηώζεηο από ύςνο.
Δπίβιεςε από ππεύζπλν άηνκν.
Δμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ζπλαξκνιόγεζεο / απνζπλαξκνιόγεζεο ζθαισζηάο θαη
θαηαζθεπήο θαινππώκαηνο.
Αζθαιείο πξνζβάζεηο. Πξνζνρή ζε πξνζβάζεηο πνπ απαηηνύληαη ζε εμσηεξηθά ζηνηρεία
ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ.
Πξόβιεςε αζθαινύο πξόζβαζεο θαη εξγαζίαο, γηα ζηδεξώκαηα, ζθπξνδεηήζεηο,
απνμειώζεηο.
Αζθαιείο ζέζεηο εξγαζίαο, γηα θαινππαηδήδεο, ζηδεξάδεο, κπεηαηδήδεο.
Δπαξθήο αληηζηήξημε.
Υξήζε Μ.Α.Π. ησλ εξγαδνκέλσλ.
Πεξίθξαμε ρώξνπ πιαθώλ θαη δνθώλ, γηα απνθπγή πηώζεο πξνζσπηθνύ.
Έιεγρνη ηεο ζθαισζηάο, όπσο πξνβιέπνληαη.
Έλαξμε θαινππώκαηνο, κεηά από άδεηα ηνπ ππεύζπλνπ κεραληθνύ.
Έλαξμε μεθαινππώκαηνο, κεηά από άδεηα ηνπ ππεύζπλνπ κεραληθνύ.
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22. ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΑ ΙΚΡΙΩΜΑΣΑ ΞΤΛΟΣΤΠΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΣΤΠΩΝ
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ΟΚ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Τπάξρεη εγθεθξηκέλε κειέηε ηεο ζθαισζηάο
θαινππώκαηνο (ππνζηύισζεο).
Γηα κεηαιιηθέο ζθαισζηέο ππνζηύισζεο, ππάξρεη
βεβαίσζε ηύπνπ.
Γηα κεηαιιηθέο ζθαισζηέο, όια ηα ζηνηρεία θέξνπλ
θαηάιιειε θαη επθξηλή ζήκαλζε θαη βεβαίσζε ηνπ
θαηαζθεπαζηή γηα παξαγσγή ηνπο, ζύκθσλα κε ηελ
βεβαίσζε ηύπνπ.
Ζ θαηάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζθαισζηάο θαη ησλ
ηύπσλ, είλαη θαιή.
Τπάξρεη κειέηε γηα αληηζηήξημε ηεο θαηαζθεπήο.
Μειέηε μπιόηππνπ – Μεηαιιόηππνπ.
Οη πξνζβάζεηο είλαη αζθαιείο, γηα όιεο ηηο ζπλαθείο
εξγαζίεο (θαινύπσκα, ζηδέξσκα, ζθπξνδέηεζε,
μεθαινύπσκα)
Λακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα, γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ εξγαδόκελσλ, ζε όιεο ηηο θάζεηο (αλέγεξζε
ζθαισζηάο, θαινύπσκα, μεθαινύπσκα,
απνζπλαξκνιόγεζε ζθαισζηάο), θπξίσο γηα ηελ απνθπγή
πηώζεσλ, ζε ρακειόηεξα επίπεδα.
Οη έιεγρνη ηεο ζθαισζηάο, είλαη πξνβιεπόκελνη.
Ζ κεηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ζθαισζηώλ θαη ηύπσλ, γίλεηαη
κε αζθαιή ηξόπν, γηα ηε ζθαισζηά.
Έρνπλ πξνβιεθζεί από ηε κειέηε ε αζθαιήο πξόζβαζε
θαη εξγαζία, ησλ επόκελσλ ζπλεξγείσλ, δειαδή,
ζηδεξάδσλ θαη κπεηαηδήδσλ.
Σν πξνζσπηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπλαξκνιόγεζε /
απνζπλαξκνιόγεζε ηεο ζθαισζηάο, είλαη έκπεηξν, γηα
μπινηύπνπο θαη κεηαιινηύπνπο.
Ζ ΔΠΗΒΛΔΦΖ: _____________________________________________________________
Ολνκαηεπώλπκν
Θέζε-Τπεξεζία
Τπνγξαθή




ΖΜΔΗΧΖ: Σα πεδία ειέγρνπ, παξαπάλσ πξνβιέπνληαη άκεζα ή έκκεζα από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.
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ΗΜΔΙΑ ΠΡΟΟΥΗ














Ζ βαξέια έρεη ζηαζκεύζεη θαηάιιεια, ρσξίο λα δεκηνπξγεί θπθινθνξηαθό πξόβιεκα.
Ζ πξέζα έρεη ζηαζκεύζεη θαηάιιεια, ρσξίο λα δεκηνπξγεί θπθινθνξηαθό πξόβιεκα &
έρεη ζηαζεξνπνηεζεί, κε ηελ ρξήζε πνδαξηθώλ.
Ζ αλάπηπμε ηεο κπνύκαο, δελ έξρεηαη ζε επαθή κε ελαέξηα δίθηπα ελέξγεηαο ή
ηειεπηθνηλσλίαο.
Σν ζθπξόδεκα ξέεη από ηελ βαξέια ζηελ πξέζα, ρσξίο λα ρύλεηαη θάησ.
Ζ επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ ρεηξηζηή ηεο πξέζαο & ηνπ ζεκείνπ ζθπξνδέηεζεο, είλαη
εμαζθαιηζκέλε, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζθπξνδέηεζεο.
Σν πξνζσπηθό πνπ ρεηξίδεηαη ηνλ ζσιήλα ηεο πξέζαο, θνξά κπόηεο αζθαιείαο, γπαιηά,
γάληηα, θξάλνο θαη θαηάιιεια ξνύρα εξγαζίαο.
Καλέλα άηνκν δελ πεξηθέξεηαη άζθνπα, ζηνλ ρώξν ζθπξνδέηεζεο.
Τπάξρεη θαηάιιειε πξνζηαζία, από πηώζε από ύςνο θαη δελ έρεη αθαηξεζεί, γηα ηε
ζθπξνδέηεζε, θαλέλα πξνζηαηεπηηθό ζηνηρείν.
Κάζε ζεκείν ζθπξνδέηεζεο, είλαη πξνζβάζηκν κε αζθάιεηα.
Κάζε ζέζε εξγαζίαο, είλαη αζθαιήο.
Ο δνλεηήο είλαη θαηάιιεινο θαη ε κεηαθνξά ηνπ θαη ε εξγαζία κε απηόλ, είλαη άλεηε θαη
αζθαιήο.
Πάληα δύν άηνκα, θξαηνύλ ηνλ ζσιήλα έθρπζεο.
Πάληα εξγάδνληαη δύν άηνκα ζηνλ δνλεηή, έλαο ηνλ ρεηξίδεηαη θαη έλαο επηβιέπεη ην
πεξηζώξην ηνπ θαισδίνπ.
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Ζ ζέζε γηα ηε βαξέια θαη ηελ πξέζα, πξέπεη λα κελ
δεκηνπξγεί πξόβιεκα ζηελ θπθινθνξία.
Ζ αλάπηπμε ηεο κπνύκαο, δελ έξρεηαη ζε επαθή κε
ελαέξηα δίθηπα ελέξγεηαο ή ηειεπηθνηλσλίαο
Ζ πξόζβαζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζε όιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο
(ζθπξνδέηεζεο , δηάζηξσζεο θαη ζπκπύθλσζεο), πξέπεη
λα είλαη αζθαιήο.
Ζ εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνύ ζε όιεο ηηο ζέζεηο (γηα
ζθπξνδέηεζε, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε) πξέπεη λα
είλαη αζθαιήο.
Γηα ηηο ζθπξνδεηήζεηο δελ έρνπλ αθαηξεζεί
πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία ζηελ θαηαζθεπή.
Ζ βαξέια μεπιέλεηαη, ζε νξηζκέλεο ζέζεηο ηνπ
εξγνηαμίνπ.
Σν πξνζσπηθό, ρξεζηκνπνηεί ηα θαηάιιεια Μ.Α.Π.
Ζ εξγαζία εθηειείηαη κε ζπλερή επίβιεςε.
Ζ επηθνηλσλία κεηαμύ πξέζαο-ζθπξνδέηεζεο είλαη
ζπλερήο.

Ζ ΔΠΗΒΛΔΦΖ: _____________________________________________________________
Ολνκαηεπώλπκν
Θέζε-Τπεξεζία
Τπνγξαθή




ΖΜΔΗΧΖ: Σα πεδία ειέγρνπ, παξαπάλσ πξνβιέπνληαη άκεζα ή έκκεζα από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.
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Ο επηκεηξεηήο, πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηνπο θηλδύλνπο ζην εξγνηάμην, γεληθά.
Ο επηκεηξεηήο, νθείιεη λα ελεκεξώζεη ηνλ ππεύζπλν, γηα ηελ είζνδό ηνπ ζε ρώξνπο
εξγαζίαο.
Ο επηκεηξεηήο, νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη, κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ππεπζύλσλ.
Ο επηκεηξεηήο, νθείιεη λα κεηαζέηεη, πξνζαξκόδεη, θαηαζηξέθεη ή αθπξώλεη,
νπνηαδήπνηε δηάηαμε, κεραληζκό, εμνπιηζκό ή νηηδήπνηε άιιν.
Ο επηκεηξεηήο, νθείιεη λα ελεκεξώλεη ηνπο ππεύζπλνπο, γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην
πξόγξακκά ηνπ.
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Ο επηκεηξεηήο είλαη ελήκεξνο γηα ηνπο ππάξρνληεο
θηλδύλνπο ζην εξγνηάμην.
Έρεη ν επηκεηξεηήο κεηαθηλήζεη, θαηαζηξέςεη ή
ηξνπνπνηήζεη ηα ήδε ππάξρνληα κέηξα θαη θαηαζθεπέο
αζθαιείαο.
Ο επηκεηξεηήο, ρξεζηκνπνηεί ζσζηά θαη όπσο
πξνβιέπεηαη, ηα θαηάιιεια Μ.Α.Π.
Δίλαη ελεκεξσκέλνο ν εξγνδεγόο, όηη ν επηκεηξεηήο
βξίζθεηαη ζηνλ ρώξν επνπηείαο ηνπ εξγνδεγνύ.
Ο επηκεηξεηήο, έρεη αζθαιή πξόζβαζε θαη έμνδν, ζηνπο
ηόπνπο εξγαζίαο ηνπ.
Ζ δίνδνο εθηάθηνπ δηαθπγήο, είλαη γλσζηή ζηνλ
επηκεηξεηή.

Ζ ΔΠΗΒΛΔΦΖ: _____________________________________________________________
Ολνκαηεπώλπκν
Θέζε-Τπεξεζία
Τπνγξαθή
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Δλεκέξσζε ησλ αξκόδησλ αξρώλ, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ.
Δλεκέξσζε ησλ ηξίησλ, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ.
Διαρηζηνπνίεζε ηεο ελόριεζεο & ησλ θηλδύλσλ, γηα εηδηθνύο πιεζπζκνύο (ζρνιεία,
λνζνθνκεία, θιπ.)
Σνπνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ πξνεηδνπνίεζε ζεκάησλ θαη πηλαθίδσλ.
Πεξίθξαμε ησλ έξγσλ θαη θσηηζκόο ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο.
Δμαζθάιηζε αζθαινύο δηάβαζεο, ησλ πεδώλ θαη ησλ νρεκάησλ.
Οη εξγαδόκελνη, πξέπεη λα θνξνύλ θσζθνξίδνληα γηιέθα θαη λα έρνπλ ηα θαηάιιεια
Μ.Α.Π.
Διαρηζηνπνίεζε ηνπ παξαγόκελνπ ζνξύβνπ.
Πξνζνρή ζε ελαέξηα δίθηπα.
Πξνζνρή ζε ππόγεηα δίθηπα.
Οη εξγαζίεο πξέπεη λα δηεμάγνληαη, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αζθάιεηα ησλ ππόγεησλ
δηθηύσλ θαη ησλ ελαέξησλ ειεθηξηθώλ ή ηειεθσληθώλ γξακκώλ.
Δμαζθάιηζε θαζαξηόηεηαο, ζηνλ επξύηεξν ρώξν εξγαζίαο..
Δμαζθάιηζε πξνζηαζίαο πιεζπζκνύ, από αθηηλνβνιίεο.
Δμαζθάιηζε πξνζηαζίαο πιεζπζκνύ, από ζθόλεο.
Σήξεζε αζηπλνκηθώλ δηαηάμεσλ, γηα ώξεο ιεηηνπξγίαο εξγνηαμίνπ.
Δμαζθάιηζε κε πξόζβαζεο ηνπ πιεζπζκνύ, ζηνλ ρώξν ησλ έξγσλ.
Δμαζθάιηζε κε επαθήο ηνπ πιεζπζκνύ, κε ηηο εξγαζίεο.
Καιόο θσηηζκόο ηνπ ρώξνπ ησλ εξγαζηώλ, θαηά ηε λύρηα.
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Έρνπλ ελεκεξσζεί νη αξκόδηεο αξρέο γηα ηηο εξγαζίεο &
έρεη εθδνζεί ζρεηηθή άδεηα.
Δθαξκόδνληαη όια ηα απαξαίηεηα πξνεηδνπνηεηηθά κέζα
ζήκαλζεο, ησλ εθηεινύκελσλ εξγαζηώλ, όπσο
πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία θαη ζηε ζρεηηθή άδεηα.
Φνξνύλ όινη νη εξγαδόκελνη θσζθνξίδνληα γηιέθα θαη ηα
θαηάιιεια Μ.Π.Α.
Πξνβιέπεηαη ε πξνζηαζία ησλ ελαέξησλ γξακκώλ (ΓΔΖ,
ΟΣΔ)
Έρεη εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο δηάβαζε ησλ πεδώλ θαη
ησλ νρεκάησλ.
Ζ επαθή ηνπ πιεζπζκνύ κε ην έξγν, δελ είλαη δπλαηή.
Δμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ ηξίησλ, δελ είλαη δπλαηή.
Όια ηα κεραλήκαηα αζθαιίδνληαη, κεηά ην ηέινο ηεο
βάξδηαο.
Δμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηξίησλ, από ζθόλεο.
Δμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηξίησλ, από ζόξπβν.
Κάζε θίλδπλν πεξηζηαηηθό, γηα ηνλ ηνπηθό πιεζπζκό,
απνηειεί αληηθείκελν δηαβνύιεπζεο κε ηνπο ηνπηθνύο
θνξείο.
Ο θσηηζκόο ηνπ ρώξνπ ησλ εξγαζηώλ, είλαη
ηθαλνπνηεηηθόο.
Ζ ΔΠΗΒΛΔΦΖ: _____________________________________________________________
Ολνκαηεπώλπκν
Θέζε-Τπεξεζία
Τπνγξαθή




ΖΜΔΗΧΖ: Σα πεδία ειέγρνπ, παξαπάλσ πξνβιέπνληαη άκεζα ή έκκεζα από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.
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Απνθιεηζκόο ησλ βηνινγηθώλ παξαγόλησλ, από ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηνλ
εξγαζηαθό ρώξν.
Δθηίκεζε ησλ πηζαλώλ θηλδύλσλ, από ηελ έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε βηνινγηθνύο
παξάγνληεο.
Διαρηζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνύ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη, θαζώο θαη ηεο δηάξθεηα ηεο
έθζεζεο.
Απνθιεηζκόο θαη επηζήκαλζε ηνπ επηθίλδπλνπ εξγαζηαθνύ ρώξνπ.
Υξήζε ησλ θαηάιιεισλ Μ.Α.Π., από ηνπο εξγαδόκελνπο.
σζηή ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκόο ησλ Μ.Α.Π.
Δλεκέξσζε ησλ εξγαδόκελσλ, γηα ηνπο θηλδύλνπο θαη εθπαίδεπζε ζηηο απαηηνύκελεο
ελέξγεηεο, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο.
Αζθαιήο κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε, ησλ βηνινγηθώλ παξαγόλησλ.
Γηάζεζε αληηδόησλ θαη θαηάιιεισλ πξνιεπηηθώλ θαη ζεξαπεπηηθώλ θαξκάθσλ ζηνπο
εξγαδόκελνπο.
Απαγνξεύεηαη ζηνπο εξγαδόκελνπο λα ηξώλε θαη λα πίλνπλ, ζηνπο επηθίλδπλνπο
εξγαζηαθνύο ρώξνπο.
Δθόζνλ ππάξρεη πεξίπησζε ειεπζέξσζεο βηνινγηθνύ παξάγνληα νκάδαο 3 ή 4 θαη
έθζεζεο ζε απηόλ ησλ εξγαδνκέλσλ, πξέπεη λα ππάξρεη ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο.
Πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιειεο δηαηάμεηο, απνδπηεξίσλ εξγαζίαο-ληνπο-απνδπηεξίσλαλαρώξεζεο/πξνζέιεπζεο.
Απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη, νη ππεξεζίεο γηαηξνύ εξγαζίαο, όπσο απηό νξίδεηαη
ζηνλ Ν.1568/85, αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε ή θαη ηελ
εγθαηάζηαζε.
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ΟΚ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Έγηλε εθηίκεζε ησλ πηζαλώλ θηλδύλσλ.
Οη εξγαδόκελνη είλαη εθπαηδεπόκελνη, γηα ηελ αζθαιή
ρεηξηζκό θαη αληηκεηώπηζε ησλ βηνινγηθώλ παξαγόλησλ.
Υξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο εξγαδόκελνπο, ηα θαηάιιεια
Μ.Α.Π.
Σα Μ.Α.Π. ειέγρνληαη θαη θαζαξίδνληαη, πξηλ θαη κεηά
ηελ ρξήζε ηνπο.
Τπάξρνπλ επαξθείο επηζεκάλζεηο ηεο απαγόξεπζεο
εηζόδνπ ζηνπο επηθίλδπλνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο.
Τπάξρνπλ δηαζέζηκα θαηάιιεια αληίδνηα θαη
ζεξαπεπηηθά θάξκαθα.
Ζ ζπιινγή, απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ,
γίλεηαη κε ηνλ πξνβιεπόκελν αζθαιή ηξόπν.
Δθόζνλ ππάξρεη πεξίπησζε ειεπζέξσζεο βηνινγηθνύ
παξάγνληα νκάδαο 3 ή 4 θαη έθζεζεο ζε απηόλ ησλ
εξγαδνκέλσλ, πξέπεη λα ππάξρεη ζρέδην έθηαθηεο
αλάγθεο.
Οη αξρέο, πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλεο, αλάινγα κε ηνλ
πθηζηάκελν θίλδπλν (πξνθύπηεη από ηελ εθηίκεζε).
Τπάξρεη θαηάιιειε δηάηαμε απνδπηεξίσλ θαη ληνπο, γηα
ηνπο εξγαδόκελνπο.
Οη εξγαδόκελνη, είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη.
Υξεζηκνπνηνύληαη ππεξεζίεο γηαηξνύ εξγαζίαο.

Ζ ΔΠΗΒΛΔΦΖ: _____________________________________________________________
Ολνκαηεπώλπκν
Θέζε-Τπεξεζία
Τπνγξαθή




ΖΜΔΗΧΖ: Σα πεδία ειέγρνπ, παξαπάλσ πξνβιέπνληαη άκεζα ή έκκεζα από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.
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Δθηίκεζε θαη κέηξεζε ηνπ εξγαζηαθνύ ζνξύβνπ.
Δληνπηζκόο ησλ κεραλώλ θαη ρώξσλ, όπνπ δεκηνπξγείηαη πξόβιεκα.
Αληηθαηάζηαζε κεραλώλ ή εξγαζηαθώλ δηαδηθαζηώλ κε πςειή ζηάζκε ζνξύβνπ, κε
άιιεο ρακειόηεξεο.
Λήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο, θαηά ηε δηαδξνκή δηάδνζεο ηνπ ζνξύβνπ (ερνθαιύκκαηα,
ερναπνζβεζηήξεο, ερνπεηάζκαηα, ερναλαθιαζηήξεο)
εκαηνδόηεζε ησλ ρώξσλ, κε ηδηαίηεξε πςειή ζηάζκε ζνξύβνπ.
Μείσζε, όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν, ηνπ αξηζκνύ ησλ εξγαδόκελσλ, πνπ εθηίζεληαη ζε
πςειέο ζηάζκεο ζνξύβνπ.
Απνθιεηζκό από ηελ έθζεζε, ζε πςειή ζηάζκε ζνξύβνπ, ησλ εξγαδόκελσλ κε ηδηαίηεξα
πξνβιήκαηα πγείαο (ππέξηαζε, θαξδηαγγεηαθά θαη ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα).
Υξήζε ησλ θαηάιιεισλ αηνκηθώλ πξνζηαηεπηηθώλ κέζσλ ηνπ απηηνύ.
Οξγάλσζε ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο, κε αξθεηά δηαιείκκαηα.
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Έρνπλ γίλεη κεηξήζεηο ζνξύβνπ.
Δίλαη γλσζηέο όιεο νη πεγέο ζνξύβνπ θαη έρνπλ
αμηνινγεζεί
Δίλαη ζηε ζέζε ηνπο νη ερνπξνθπιαθηήξεο.
Δίλαη ζε θαιή θαηάζηαζε νη ερνκνλώζεηο.
Σεξείηαη ην σξάξην εξγαζίαο, ζηνπο ρώξνπο κε ηδηαίηεξα
πςειό ζόξπβν.
Υξεζηκνπνηνύλ νη εξγαδόκελνη ηα Μ.Α.Π., γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπο από ζόξπβν.
Σα Μ.Α.Π. είλαη ηα θαηάιιεια.
Μεηξάηαη ν ζόξπβνο ηνπ εξγνηαμίνπ, σο πεγή κόιπλζεο
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αμηνινγείηαη.
Δίλαη ζεκαζκέλνη νη ρώξνη, κε ηδηαίηεξα πςειό ζόξπβν
(>90 db).

Ζ ΔΠΗΒΛΔΦΖ: _____________________________________________________________
Ολνκαηεπώλπκν
Θέζε-Τπεξεζία
Τπνγξαθή




ΖΜΔΗΧΖ: Σα πεδία ειέγρνπ, παξαπάλσ πξνβιέπνληαη άκεζα ή έκκεζα από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.
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ύληαμε ζρεδίνπ αληηκεηώπηζεο, ηεο ζεξκηθήο θαηαπόλεζεο.
Πξνγξακκαηηζκόο ησλ εξγαζηώλ, πνπ θαηαπνλνύλ ζεξκηθά.
Δπαξθήο θαη γεληθόο εμαεξηζκόο, κε εγθαηάζηαζε αλεκηζηήξσλ θαη αεξηζκόο δσλώλ
εξγαζίαο, κε θπγνθεληξηθνύο αλεκηζηήξεο.
Θεξκνκόλσζε, βάςηκν κε ιεπθό, βξέμηκν ηεο πιάθαο ή ηεο ζηέγεο.
Μόλσζε ησλ πεγώλ ζεξκόηεηαο.
Απαγσγή ησλ ξύπσλ θαη ηνπ ζεξκνύ αέξα.
Παξνρή πόζηκνπ δξνζεξνύ λεξνύ.
Γηακόξθσζε / επηινγή ζθηεξνύ ρώξνπ, γηα ηα δηαιείκκαηα ζε ππαίζξηεο εξγαζίεο.
Γηαθνπή ησλ εξγαζηώλ, ζε πεξίπησζε θαύζσλα.
Πξνζηαζία ησλ εξγαδόκελσλ, πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ.

33

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Π.Δ. ΔΤΒΟΙΑ

ΔΡΓΟ: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΘΝΙΚΟΤ &
ΔΠΑΡΥΙΑΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΤΒΟΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ
2018-2019»
ΠΡΟΫΠ. : 2.000.000,00 €
ΠΙΣΩΔΙ: ΑΔΠ 566

**ΟΓΖΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ**
***ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΒΛΔΦΖ***
51. ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΑ ΘΔΡΜΙΚΗ ΚΑΣΑΠΟΝΗΗ
ΣΟΠΟΘΔΗΑ:
ΔΡΧΣΖΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:…../…../20..
ΟΚ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Δπηθξαηνύλ ζπλζήθεο θαύζσλα. Αλ λαη, έρνπλ δηαθνπεί
νη ππαίζξηεο εξγαζίεο.
Τπάξρνπλ θαηάιιεινη ζθηεξνί θαη δξνζεξνί ρώξνη, γηα ηα
δηαιείκκαηα.
Γίλνληαη ηαθηηθά δηαιείκκαηα.
Υνξεγείηαη δξνζεξό πόζηκν λεξό ζηνπο εξγαδόκελνπο, ζε
νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ.
Ο εξγαζηαθόο ρώξνο αεξίδεηαη επαξθώο θαη ζθηάδεηαη
θαηά ην δπλαηόλ
Οη ζεξκέο πεγέο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο, είλαη κνλσκέλεο.
Ζ ελδπκαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, είλαη θαηάιιεια γηα
θαύζσλα θαη κείσζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπόλεζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ.
Έρεη γίλεη πξνγξακκαηηζκόο ησλ εξγαζηώλ, ζύκθσλα κε
ην ζρέδην αληηκεηώπηζεο, ηεο ζεξκηθήο θαηαπόλεζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ.
Ζ ΔΠΗΒΛΔΦΖ: _____________________________________________________________
Ολνκαηεπώλπκν
Θέζε-Τπεξεζία
Τπνγξαθή

ΖΜΔΗΧΖ: Σα πεδία ειέγρνπ, παξαπάλσ, πξνβιέπνληαη άκεζα ή έκκεζα, από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Π.Δ. ΔΤΒΟΙΑ

ΔΡΓΟ: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΘΝΙΚΟΤ &
ΔΠΑΡΥΙΑΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΤΒΟΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ
2018-2019»
ΠΡΟΫΠ. : 2.000.000,00 €
ΠΙΣΩΔΙ: ΑΔΠ 566

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Υαιθίδα 06 / 11 / 2018
Ο Αλαπι. Πξντζηάκελνο Σ..Δ.

Υαιθίδα 06 / 11 / 2018
Ο ζπληάμαο

Γξ. Αιέμαλδξνο Βαγγειάθνο

Γηακαληήο Κξηηζηκάο

ΠΔ Πνι. Μερ. / Α

ΣΔ Σνπ. Μερ. / Α

Δγθξίλεηαη κε ηελ ππ’ αξ. 256263 / 6507 / 06-11-2018 απόθαζε ηεο Γ.Σ.Δ. Π.Δ. Δπβνίαο
Ο Αλαπι. Πξ/λνο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. Δπβνίαο

Δκκαλνπήι Κειίθεο
ΠΔ Πνι. Μερ. / Α

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
Digitally signed

MELAGIA by MELAGIA
ARGYRO ARGYROPOULO
U
2018.12.21
POULOU Date:
08:49:29 +02'00'
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