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ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η εφαρμογή του Προγράμματος αυτού, είναι υποχρεωτική απ’ όλους εκείνους που
συμμετέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του παραπάνω αναφερόμενου έργου.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Όλοι όσοι συμμετέχουν στο έργο, οφείλουν να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα αυτό με
εμπιστευτικό τρόπο.
Απαγορεύεται η χορήγησή του σε τρίτα πρόσωπα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του Δ/ντή
του έργου.
Το παρόν Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), εκπονείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του Π.Δ. 305/96 και της Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/177/οικ/2001, αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της
μελέτης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Σ.Α.Υ. θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για
το Σ.Α.Υ. κατά τη φάση κατασκευής του έργου και κάθε Σ.Α.Υ. που εγκρίνεται από την
Επίβλεψη, θα πρέπει να λάβει υπόψη τις πληροφορίες που περιέχονται στο Σ.Α.Υ. της
μελέτης.
Επισημαίνεται ότι, ο Ανάδοχος Κατασκευαστής του έργου οφείλει να λάβει υπόψη του τις
προβλέψεις του Σ.Α.Υ. και να το τροποποιήσει, προσαρμόσει και αναθεωρήσει σύμφωνα με τη
μεθοδολογία (πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, υλικά, κλπ) που θα εφαρμόσει στο
έργο, ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις κατασκευαστικές απαιτήσεις, όπως αυτές θα
προκύπτουν κατά την εξέλιξη των εργασιών.
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ΕΡΓΟ

1

1.1

Τίτλος Έργου : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Κ. Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ

1.2

Τίτλος Μελέτης: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Κ. Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ

1.3 Θέση:
Νηπιαγωγείο Τ.Κ. Ν. Πλαγίων
1.4 Χρονοδιάγραμμα Έργου
Η διάρκεια του έργου κατασκευής του έργου θα είναι έξι (6) μήνες, αρχομένης από της
υπογραφής του συμφωνητικού εκτέλεσης του έργου.
1.5 Φύση του Έργου
Το έργο αφορά κυρίως στην ενίσχυση του Φέροντα Οργανισμού του κτιρίου όπου στεγάζεται το
νηπιαγωγείο Τ.Κ. Ν. Πλαγίων με χρήση μεταλλικών συστημάτων ακαμψίας για ανάληψη των
σεισμικών δυνάμεων, η αποκατάσταση των διατομών κατακόρυφων στοιχείων που
παρουσιάζουν φαινόμενα οξείδωσης - διόγκωσης οπλισμού με χρήση επισκευαστικών υλικώνκονιαμάτων, η περιμετρική ενίσχυση της θεμελίωσης με αύξηση της ακαμψίας αυτής, η
αποκατάσταση του δαπέδου με χρήση τσιμεντενέσεων και η επισκευή των τοιχοποιιών
πλήρωσης.
1.6
Κύριος του Έργου
ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26
Τ.Κ. 632 00 Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ
1.7
Φορέας υλοποίησης της μελέτης
ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26
Τ.Κ. 632 00 Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ
1.8

Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας για το Στάδιο της Μελέτης
Το νόημα που αποδίδεται στον όρο «Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας στη Μελέτη», είναι
αυτός που περιλαμβάνεται στο Π.Δ. 305/96 και την Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2-3-2001.
Η αλληλογραφία θα πρέπει να τίθεται υπόψη της Δ.Τ.Υ.

1.9

Ελεγκτής Μελέτης
Συμπληρώνεται από τον Κύριο του Έργου.

1.10 Ανάδοχος Κατασκευής
Συμπληρώνεται από τον Κύριο του Έργου.
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2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ

2.1

Εισαγωγή και γενικές αρχές σχεδιασμού
Ο Μελετητής έλαβε υπόψη τις γενικές αρχές αποφυγής εργασιακών κινδύνων, που
αναφέρονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 17/96 που προσαρμόζονται στα τεχνικά έργα και
συγκεκριμένα:

Αποφυγή των κινδύνων.

Εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν και μέτρα που
προτείνονται για την πρόληψή τους.

Αντιμετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους.

Περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου
θεωρείται απαραίτητος, λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά τη διάρκεια της
κατασκευής, συντήρησης και επισκευής του έργου.

Αντικατάσταση των επικίνδυνων υλικών με άλλα, λιγότερο επικίνδυνα.

Προτεραιότητα στα μέτρα ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής
προστασίας.

Προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις.

Αρχιτεκτονικές, τεχνικές και/ή οργανωτικές εναλλακτικές λύσεις, για την επίτευξη
προγραμματισμού των διαφόρων εργασιών και σταδίων εργασίας που γίνονται
ταυτόχρονα ή διαδοχικά.

2.2

Εντοπισμός Γενικών Κινδύνων
Κατάρρευση πρανών και τοιχωμάτων εκσκαφής.
Κατάκλιση εκσκαφών από όμβρια ύδατα.
Συγκέντρωση προϊόντων εκσκαφής, υλικών κοντά στο χείλος της εκσκαφής.
Πτώση εργαζομένων εντός των σκαμμάτων - ορυγμάτων.
Πτώση αντικειμένων εντός των σκαμμάτων - ορυγμάτων.
Σκόνη που προκαλείται από απόθεση υλικών και εργασίες κατασκευής.
Ασφάλεια οδών κυκλοφορίας / προσβάσεων στο εργοτάξιο (ταυτόχρονη κυκλοφορία
πεζών και οχημάτων).
Συγκρούσεις μεταξύ οχημάτων ή οχημάτων επί σταθερών εμποδίων.
Κίνδυνοι από φόρτωση, εκφόρτωση και αποθήκευση υλικών.
Ανατροπή ανυψωτικών μηχανημάτων λόγω ασταθούς έδρασης, υποχώρησης του
εδάφους, υπέρβασης επιτρεπόμενου φορτίου, δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Σύγκρουση με υλικά που ανυψώνονται.
Λανθασμένες ενέργειες κατά την οδήγηση / χειρισμό οχημάτων / μηχανημάτων.
Ανατροπή οχημάτων / μηχανημάτων λόγω έκκεντρης φόρτωσης, εργασίας σε
πρανές, υπερφόρτωσης, μεγάλης ταχύτητας.
Ανατροπή / κατάρρευση ικριωμάτων.
Αστοχία ξυλοτύπων (συμβατικών, αναρριχομένων).
Πτώσεις εργαζομένων από ικριώματα / μεγάλο ύψος.
Πτώσεις αντικειμένων από μεγάλο ύψος.
Ηλεκτροπληξία (ηλεκτροκίνητος εξοπλισμός).
Εργασία σε ύψος.
Έκθεση σε φυσικούς παράγοντες (θόρυβος, θερμοκρασία κλπ).
Έκθεση σε χημικούς παράγοντες (καυσαέρια, πρόσθετα σκυροδέματος, ασφαλτικά,
μονώσεις κλπ).
Κίνδυνοι πυρκαγιάς από εύφλεκτα υλικά (καύσιμα, διαλύτες, P.V.C., πίσσα κλπ).
Κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν κατά την ανύψωση υλικών με γερανό.
Κίνδυνοι από χρήση εξοπλισμού (ηλεκτροσυγκολλήσεις, φιάλες οξυγόνου, συσκευές
με πεπιεσμένο αέρα).
Κίνδυνοι λόγω ρυπανθέντων εδαφών (απόβλητα βιομηχανικών και βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων) .
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2.3

Χρονοδιάγραμμα εργασιών για πρόληψη κινδύνου
Βλ. Παράρτημα A.

2.4

Εκτίμηση επικινδυνότητας κατά την φάση μελέτης - ειδικά μέτρα πρόληψης
κινδύνου
Βλ. Παράρτημα A.

2.5

Διαδικασίες για ζητήματα Α&Υ για μελέτες μετά την έναρξη κατασκευής
Αν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου χρειαστεί να γίνει αναθεώρηση της μελέτης,
είναι απαραίτητο να γίνει αναθεώρηση και του παρόντος Σ.Α.Υ. στα σημεία που
επηρεάζονται από τις αλλαγές.
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3

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

3.1

Κανόνες εργοταξίου
Ο Ανάδοχος αναμένεται να ορίσει σαφείς κανόνες και διαδικασίες για όλους τους
εργαζόμενους και επισκέπτες στο εργοτάξιο. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να καλύπτουν
περιπτώσεις όπως:
Περίφραξη εργοταξίου.
Σήμανση εργοταξίου.
Άδειες εισόδου σε προσωπικό, επισκέπτες, τρίτους.
Χρήση Μ.Α.Π.
Εκπαίδευση προσωπικού.
Καθαριότητα εργοταξίου κλπ.
Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά. Ο ανάδοχος πρέπει να ακολουθεί όλους τους παραπάνω
κανόνες, όπως αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία.

3.2

Ειδικά μέτρα για εργασίες
Βλ. Παράρτημα A

3.3

Ασφαλής Πρόσβαση και Σημεία Εξόδου
Ο ανάδοχος θα καθορίσει ασφαλείς προσβάσεις προς και από το εργοτάξιο. Ο ανάδοχος
πρέπει να ερευνήσει, το αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπάρχοντες οδοί στην περιοχή
του εργοταξίου. Εναλλακτικά, θα πρέπει να υποδείξει τα σημεία που ενδείκνυνται
περισσότερο για την ασφαλή πρόσβαση στο εργοτάξιο, καθώς και τα ανάλογα σημεία
εξόδου.

3.4

Ανάλυση της αλληλουχίας της κατασκευής σε στάδια
Βλ. Παράρτημα A.
Επισημαίνεται ότι, αν ο ανάδοχος εκτελεί ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες φάσεις, τότε θα
πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην οργάνωση του χώρου και του τρόπου εργασίας.

3.5

Οδεύσεις οχημάτων και πεζών εντός του εργοταξίου
Θα καθορισθούν από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με όλους τους κανόνες, όπως αναφέρονται
στη σχετική νομοθεσία.

3.6

Μεθοδολογία Έργου για κάθε στάδιο
Η ακολουθία των προβλεπομένων σταδίων εργασιών, είναι ενδεικτικά:
Κατασκευή θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα.
(αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθοι κίνδυνοι):
Κατάρρευση πρανών και τοιχωμάτων εκσκαφής.
Κατάκλιση εκσκαφών από όμβρια ύδατα.
Πτώση εργαζομένων εντός των σκαμμάτων - ορυγμάτων.
Πτώση αντικειμένων εντός των σκαμμάτων - ορυγμάτων.
Σκόνη που προκαλείται από απόθεση υλικών και εργασίες κατασκευής.
Ασφάλεια οδών κυκλοφορίας / προσβάσεων στο εργοτάξιο (ταυτόχρονη κυκλοφορία
πεζών και οχημάτων).
Συγκρούσεις μεταξύ οχημάτων ή οχημάτων επί σταθερών εμποδίων.
Κίνδυνοι από φόρτωση, εκφόρτωση και αποθήκευση υλικών.
Σύγκρουση με υλικά που ανυψώνονται.
Λανθασμένες ενέργειες κατά την οδήγηση / χειρισμό οχημάτων / μηχανημάτων.
Ανατροπή οχημάτων / μηχανημάτων λόγω έκκεντρης φόρτωσης, εργασίας σε
πρανές, υπερφόρτωσης, μεγάλης ταχύτητας.
Ανατροπή / κατάρρευση ικριωμάτων.
Αστοχία ξυλοτύπων.
Ηλεκτροπληξία (Ηλεκτροκίνητος εξοπλισμός).
Έκθεση σε φυσικούς παράγοντες (θόρυβος, θερμοκρασία κλπ).
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Έκθεση σε χημικούς παράγοντες (καυσαέρια, πρόσθετα σκυροδέματος, κλπ).
Κίνδυνοι πυρκαγιάς από εύφλεκτα υλικά (καύσιμα, διαλύτες, P.V.C., πίσσα κλπ).
Κίνδυνοι από χρήση εξοπλισμού (ηλεκτροσυγκολλήσεις, φιάλες οξυγόνου, συσκευές
με πεπιεσμένο αέρα).
Κίνδυνοι λόγω μολυσμένων εδαφών (απόβλητα βιομηχανικών και βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων).

Κατασκευή επιχώματος επένδυσης - λοιπές χωματουργικές εργασίες
Κίνδυνοι που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την κατασκευή επιχώματος και λοιπών
χωματουργικών εργασιών - Ασφαλτόστρωση (αναφέρονται ενδεικτικά):
Σκόνη που προκαλείται από απόθεση υλικών και εργασίες κατασκευής.
Ασφάλεια οδών κυκλοφορίας / προσβάσεων στο εργοτάξιο (ταυτόχρονη κυκλοφορία
πεζών και οχημάτων).
Συγκρούσεις μεταξύ οχημάτων ή οχημάτων επί σταθερών εμποδίων.
Κίνδυνοι από φόρτωση, εκφόρτωση και αποθήκευση υλικών.
Ανατροπή ανυψωτικών μηχανημάτων λόγω ασταθούς έδρασης, υποχώρησης του
εδάφους, υπέρβασης επιτρεπόμενου φορτίου, δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Σύγκρουση με υλικά που ανυψώνονται.
Λανθασμένες ενέργειες κατά την οδήγηση / χειρισμό οχημάτων / μηχανημάτων.
Ανατροπή οχημάτων / μηχανημάτων λόγω έκκεντρης φόρτωσης, εργασίας σε
πρανές, υπερφόρτωσης, μεγάλης ταχύτητας.
Πτώσεις εργαζομένων από ικριώματα / μεγάλο ύψος.
Πτώσεις αντικειμένων από μεγάλο ύψος.
Εργασία σε ύψος.
Κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν κατά την ανύψωση υλικών με γερανό.
Ηλεκτροπληξία (Ηλεκτροκίνητος εξοπλισμός).
Έκθεση σε φυσικούς παράγοντες (θόρυβος, θερμοκρασία κλπ).
Έκθεση σε χημικούς παράγοντες (καυσαέρια, πρόσθετα σκυροδέματος, ασφαλτικά,
μονώσεις κλπ).
Κίνδυνοι πυρκαγιάς από εύφλεκτα υλικά (καύσιμα, διαλύτες, P.V.C., πίσσα κλπ).
Κίνδυνοι από χρήση εξοπλισμού (ηλεκτροσυγκολλήσεις, φιάλες οξυγόνου, συσκευές
με πεπιεσμένο αέρα).
Κίνδυνοι λόγω μολυσμένων εδαφών (απόβλητα βιομηχανικών και βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων).
Ο ανάδοχος αναμένεται να ορίσει σαφείς οδηγίες ασφαλείας, για κάθε εργασία κατά την
κατασκευή του έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται:
Οδηγίες κατά την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών.
Οδηγίες κατά την εκτέλεση σκυροδετήσεων.
Οδηγίες για την κατασκευή πασσάλων.
Οδηγίες για την ασφαλή χρήση μηχανημάτων.
Οδηγίες για την αποφυγή ηλεκτρικών κινδύνων.
Οδηγίες για την ασφαλή χρήση Μ.Α.Π. κλπ.
Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά. Ο ανάδοχος πρέπει να ακολουθεί όλους τους κανόνες, όπως
αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία.
3.7

Γενική διάταξη εργοταξίου - χώροι εκφόρτωσης - χώροι απόθεσης υλικού και χώροι
απόθεσης άχρηστων υλικών
Θα καθορισθούν από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με όλους τους κανόνες, όπως αναφέρονται
στη σχετική νομοθεσία.

3.8

Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών
Οι ειδικές διατάξεις για την ασφαλή αποκομιδή επικίνδυνων ουσιών, είναι οι εξής:
Όλοι οι ανάδοχοι (υπεργολάβοι), θα ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές μέσω του Κύριου
Αναδόχου, για τυχόν επικίνδυνες ουσίες που απαιτούν ασφαλή αποκομιδή. Ο Κύριος
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Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την λήψη όλων των λογικών προφυλάξεων, για την ασφαλή
αποκομιδή επικίνδυνων ουσιών, καθώς και την τήρηση αρχείου μεταφοράς αυτών από
εγκεκριμένη εταιρία.
Τα παρακάτω επικίνδυνα υλικά, μπορεί να βρεθούν κατά την διάρκεια των εργασιών στο
εργοτάξιο:
Λάδια.
Διαλύτες.
Τσιμέντο.
Εποξειδικά υλικά.
Βαφές και κόλλες.
Εύφλεκτα υλικά.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι ενήμερος των απαιτήσεων ασφαλούς αποθήκευσης,
σήμανσης ασφαλείας και χρήσης, που είναι απαραίτητες για την εργασία επιτόπου του
έργου.
Υπενθυμίζονται στον Ανάδοχο κατασκευής του έργου οι απαιτήσεις Περιβαλλοντικής
Προστασίας, σύμφωνα με τις οποίες κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά
ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κλπ, αποτελούν ελεγχόμενα
απορρίμματα και θα πρέπει να απομακρύνονται από το εργοτάξιο, η δε διάθεσή τους θα
γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια,
καύσιμα κλπ. Ομοίως, απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η
διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40Β) (πάγιος περιβαλλοντικός όρος).
Για τα υγρά απόβλητα, ισχύουν οι εκάστοτε Νομαρχιακές Αποφάσεις (πάγιος
περιβαλλοντικός όρος).
3.9

Διευθετήσεις χώρων υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών
Οι περιοχές και οι εγκαταστάσεις που παρέχει ο Ανάδοχος κατασκευής, θα συντηρούνται
για να εξασφαλίζεται το ότι παραμένουν τακτοποιημένα, καθαρά από υγειονομικής
απόψεως και ασφαλείς.
Κτίρια καντίνας : Τα παρέχει ο Ανάδοχος και βρίσκονται στον χώρο των καταλυμάτων
του Αναδόχου.
Λουτρά και χώροι
εξυπηρέτησης : Τα παρέχει ο εκάστοτε Ανάδοχος και βρίσκονται στον χώρο των
καταλυμάτων του Αναδόχου.
Πρώτες Βοήθειες : Τις παρέχει ο εκάστοτε Ανάδοχος.
Σχετικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις παραγρ. 14 και 15, Παράρτ. IV, Π.Δ. 305/96.

3.10 Πρόσβαση Οχημάτων Εκτάκτου Ανάγκης
Θα καθορισθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με όλους τους κανόνες, όπως αναφέρονται
στη σχετική νομοθεσία.
3.11 Πληροφορίες εργοταξίου
Οι εξής ελάχιστες πληροφορίες θα παρουσιάζονται επιτόπου του έργου:
Πολιτική Ασφάλειας της Εργασίας.

Θέση κουτιών πρώτων βοηθειών.

Σχέδιο εκκένωσης εργοταξίου σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού κλπ.

Ταυτότητα και θέση υπευθύνων και αναπληρωτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ταυτότητα και θέση ατόμων που παρέχουν πρώτες βοήθειες και αναπληρωτών.

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση.

Χρονοδιάγραμμα συσκέψεων για θέματα ασφαλείας εργοταξίου.

Θέση πλησιέστερου Νοσοκομείου για κάθε εργοτάξιο.
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3.12 Μελέτη κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις
Με ευθύνη του Αναδόχου εκπονούνται μελέτες των ειδικών ικριωμάτων και αναρριχόμενων
ξυλοτύπων, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του Έργου και που δεν περιγράφονται
στις ισχύουσες διατάξεις.

11

ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Κ. Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο Ανάδοχος πρέπει να εφαρμόσει Σύστημα Α&Υ, που θα περιλαμβάνει διαδικασίες
σύμφωνες με την ελληνική νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές Α&Υ στην Εργασία.

4

Ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία για την Α&Υ και θα παρακολουθεί τις
μεθόδους εργασίας, ούτως ώστε να εξασφαλίζει την προστασία του προσωπικού και του
περιβάλλοντος εργασίας από ατυχήματα ή ζημίες.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων στους χώρους
εργασίας, που είναι υπό την ευθύνη του. Επίσης, επιβάλλει τυχόν διορθωτικές ενέργειες που
θεωρεί απαραίτητες, πάντα στα πλαίσια των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί και της ελληνικής
νομοθεσίας για την Α&Υ στην εργασία.
Ο κύριος στόχος, είναι η επίτευξη ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος σε όλα τα εργοτάξια.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εν μέρει με ελέγχους του Συντονιστή Ασφαλείας του Αναδόχου
(Σ.Α.Α.) ή των Μηχανικών Ασφαλείας (Μ.Α.) ή του Γιατρού Εργασίας (Γ.Ε.), για τον εντοπισμό
συνθηκών και διαδικασιών που ενέχουν κινδύνους και την διόρθωση αυτών, ώστε να
εξαλείφονται ή να μειώνονται πιθανά ατυχήματα.
Για την επίτευξη των παραπάνω, ο Ανάδοχος Κατασκευής εφαρμόζει πρόγραμμα
επιθεώρησης για το σύνολο του μήκους του έργου. Οι επιθεωρήσεις αυτές παρέχουν στοιχεία σε
σταθερή βάση στην Διοίκηση του Αναδόχου Κατασκευής, όσον αφορά το κατά πόσο καλύπτονται
οι απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγιεινή των εργαζομένων στον
χώρο εργασιών. Αυτό επιτρέπει - επίσης - τον ορισμό και την εφαρμογή των διορθωτικών
ενεργειών.
Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την ασφάλεια και
απαιτούνται κατά την έναρξη της εγκατάστασης του νέου εργοταξίου, καθώς και όλες τις δημόσιες
εγκρίσεις, όταν απαιτούνται:

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας για την έναρξη εργασιών.

Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας.

Σχέδιο Α&Υ (για το στάδιο κατασκευής).

Φ.Α.Υ. (πρώτη έκδοση).

Βιβλίο Υποδείξεων Μ.Α./Γ.Ε.

Ημερολόγιο Ατυχημάτων.

Συμβάσεις με τις οποίες ορίζονται οι Σ.Α.Α. και Γ.Ε.

Ανάρτηση πινάκων στους χώρους εργασίας με το πρόγραμμα των Μ.Α., Σ.Α.Α. και Γ.Α.
ούτως ώστε να ενημερώνονται οι υπάλληλοι για την παρουσία τους.

Έκδοση αδειών από τοπικούς δημόσιους / ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται στην
κατασκευή.

Ύπαρξη σχεδίων και διαδικασιών για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.

Ύπαρξη προγράμματος προληπτικών εξετάσεων που εκτελεί ο Γ.Ε.

Προγράμματα εκπαίδευσης και πρόβλεψη για περιοδικές ασκήσεις που εκτελεί το
προσωπικό του αναδόχου σε θέματα Α&Υ.
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5.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

5.1

Συνεργασία με τον Συντονιστή Α & Υ της Μελέτης
Σε περίπτωση που έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στη μελέτη, το αντίστοιχο Σ.Α.Υ. που
συντάχθηκε από τον Μελετητή θα επισκοπηθεί, αναθεωρηθεί και εγκριθεί για να
διασφαλισθεί ότι, έχουν περιληφθεί όλα τα νέα στοιχεία που σχετίζονται με την Ασφάλεια &
Υγεία.
Ο Μελετητής πρέπει να εξασφαλίζει την έγκαιρη παροχή πληροφοριών που είναι
απαραίτητες στον Συντονιστή Ασφάλειας της Μελέτης. Αυτές περιλαμβάνουν πλήρες
πρόγραμμα μελέτης και πλήρες αρχείο των μέτρων για την συμμόρφωση με τις διατάξεις
της Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177 και του Π.Δ. 305/96.

13

ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Κ. Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ

Παράρτημα Α

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Κ. Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ

ΘΕΣΗ

:

Τ.Κ. Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ

Εκτίμηση Επικινδυνότητας κατά το Στάδιο της Μελέτης
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Οδηγίες για την εκτίμηση κινδύνων
Για την εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων, χρησιμοποιήθηκε ποιοτική μέθοδος εκτίμησης
κινδύνου, που λαμβάνει υπόψη την σοβαρότητα ενός κινδύνου, ανάλογα με τις επιπτώσεις στο
προσωπικό ή τρίτους, καθώς και την πιθανότητα εμφάνισης του για κάθε συγκεκριμένη εργασία.
Η εκτίμηση γίνεται με κλίμακα Χαμηλού - Μέσου - Υψηλού κινδύνου με την βοήθεια του
παρακάτω πίνακα:
Πιθανότητα

Σ
ο
β
α
ρ
ό
τ
η
τ
α

Πιθανό να
εμφανιστεί αρκετές
φορές στο έργο

Πιθανό να εμφανιστεί
τουλάχιστον μία φορά
στο έργο

Μπορεί να
εμφανιστεί μία
φορά στο έργο

Απίθανο να εμφανιστεί
στο έργο

Σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος
πολλών ατόμων

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος
ενός ατόμου ή ελαφρύς τραυματισμός πολλών ατόμων

Μέτριος

Μέτριος

Χαμηλός

Χαμηλός

Ελαφρύς
ατόμου

Μέτριος

Μέτριος

Χαμηλός

Χαμηλός

τραυματισμός

ενός

Ν. Μουδανιά 01/11/2018
Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε

Θεωρήθηκε

Η Προϊσταμένη του Τμ. Σ.Κ.Η.Ε.

Ο Προϊστάμενος της
Δ.Τ.Υ.

Ιωάννης Μπεκιάρης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
Παναγιώτα Θεργιού
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Ελένη Σίμου
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS
BEKIARIS
Ημερομηνία: 2018.11.01 11:31:55
EET
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ELENI
SIMOU
Ημερομηνία: 2018.11.01 11:47:25
EET

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
PANAGIOTA THERGIOU
Ημερομηνία: 2018.11.01 11:42:22
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Ιωάννης Ελευθερούδης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
IOANNIS ELEFTHEROUDIS
Ημερομηνία: 2018.11.01 12:14:07
EET

ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Κ. Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Κ. Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ
Ημ/νία:

-

ΘΕΣΗ : Τ.Κ. Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ Δ. Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Υπογραφή Μελετητή:
ΤΥΠΟΣ

ΘΕΣΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ

Υπογραφή Συντονιστή Α&Υ στη Μελέτη:
Τίτλος Μελέτης:

Τ.Κ. Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Κ. Ν.
ΠΛΑΓΙΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Κ. Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ

1.1

2.3

2.4

Προκαταρκτική

Μελέτη Εφαρμογής

Φάση Εργασιών

Πρόσβαση στο
Εργοτάξιο.
Αποθήκευση και
μεταφορά υλικών.
Σύνδεση με
υφιστάμενα
κυκλοφοριακά
δίκτυα.

Κίνδυνοι που μπορεί να
προκύψουν κατά τη
συντήρηση και επισκευή

Μελετητική μέθοδος για την
εξάλειψη ή μείωση του
κινδύνου ή για την
αντιμετώπιση στην πηγή

Εναπομένον
κίνδυνος μετά τα
ληφθέντα μέτρα της
μελέτης

Εκτίμηση
επικινδυνότητας
από τον
εναπομείναντα
κίνδυνο

Εγγύτητα με υφιστάμενη
κυκλοφορία

Μελέτη σύνδεσης με το
υφιστάμενο οδικό δίκτυο

Εγγύτητα με
υφιστάμενη
κυκλοφορία

Υψηλή

Εκσκαφές για την
κατασκευή
τεχνικών έργων
και λοιπών
διαμορφώσεων διανοίξεων

Τεχνικά ή οργανωτικά
μέτρα που θα πρέπει να
ληφθούν για τον έλεγχο του
εναπομείναντα κινδύνου
Ο Ανάδοχος διαθέτει ελεγκτή
κυκλοφορίας σε θέσεις
κόμβων
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να
προσκομίσει μελετητικά
σχέδια

Υπεύθυνος/οι
για
συγκεκριμένα
μέτρα

Παραπομπή σε άλλες μελέτες,
διατάξεις, εξοπλισμό που
απαιτούνται για ιδιαίτερα
επικίνδυνες εργασίες

Ανάδοχος

Σ.Α.Υ. Αναδόχου

Ανάδοχος

Σ.Α.Υ. Αναδόχου

Προτάσεις για τη
βελτιστοποίηση της χάραξης
των προσωρινών οδών
Σήμανση εργοταξιακών
δρόμων, περίφραξη
εργοταξίου

Απότομες κλίσεις
προσωρινών οδών

Μέτρια

Συγκρούσεις μεταξύ
οχημάτων. Ασφάλεια
πεζών

Υψηλή

Τήρηση κανονισμών
ασφαλούς κυκλοφορίας

Ανάδοχος

Σ.Α.Υ. Αναδόχου
Άρθρο 39
Π.Δ.1073/81

Ελαχιστοποίηση του όγκου
και βάθους των εκσκαφών

Κατάκλιση εκσκαφών
από όμβρια ύδατα

Χαμηλή

Διαμόρφωση τάφρων για τον
έλεγχο της ροής νερών

Ανάδοχος

Άρθρα 9 έως 13 Π.Δ.1073/81

Κατάρρευση πρανών γενικών
εκσκαφών

Πρανή με σχετικά ήπια κλίση

Μικροκαταπτώσεις,
αποκολλήσεις

Μέτρια

Απομάκρυνση χαλαρών
βράχων, επένδυση με
συρματόπλεγμα, πέτασμα
εκτοξ. σκυροδέματος

Ανάδοχος

Άρθρα 9 έως 13 Π.Δ.1073/81

Συγκέντρωση υλικών και
προϊόντων εκσκαφής στο χείλος
της εκσκαφής

Ελαχιστοποίηση ύψους
εκσκαφών Περιφράξεις

Πτώση υλικών

Χαμηλή

Απομάκρυνση υλικών κατά
1m από χείλος, πρόσθετη
περίφραξη

Ανάδοχος

Άρθρο 11 Π.Δ.1073/81

Πτώση εργαζομένων από ύψος

Ελαχιστοποίηση ύψους
εκσκαφών Περιφράξεις

Πτώση από ύψος

Μέτρια

Περίφραξη χώρου εκσκαφών.
Χρήση ατομικού εξοπλισμού
προστασίας

Ανάδοχος

Απότομη κλίση προσωρινών
οδών
Συγκρούσεις μεταξύ οχημάτων.
Ασφάλεια πεζών
Κατάκλιση εκσκαφών από
όμβρια ύδατα

2.1

2.2

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Προμελέτη

ΑΛΛΑ

Κωδ.
Φάσης Εργ. /
Κινδύνου

-
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ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Κ. Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ

Κίνδυνοι που μπορεί να
προκύψουν κατά τη
συντήρηση και επισκευή

Μελετητική μέθοδος για την
εξάλειψη ή μείωση του
κινδύνου ή για την
αντιμετώπιση στην πηγή

Εναπομένον
κίνδυνος μετά τα
ληφθέντα μέτρα της
μελέτης

Εκτίμηση
επικινδυνότητας
από τον
εναπομείναντα
κίνδυνο

Τεχνικά ή οργανωτικά
μέτρα που θα πρέπει να
ληφθούν για τον έλεγχο του
εναπομείναντα κινδύνου

Υπεύθυνος/οι
για
συγκεκριμένα
μέτρα

Παραπομπή σε άλλες μελέτες,
διατάξεις, εξοπλισμό που
απαιτούνται για ιδιαίτερα
επικίνδυνες εργασίες

3.1

Ανατροπή ικριωμάτων

Διαμόρφωση επαρκούς
χώρου για τη συναρμολόγηση
και τη στήριξη των
ικριωμάτων

Ανατροπή
ικριωμάτων

Υψηλή

Έλεγχος ικριωμάτων και
ξυλοτύπων.
Στηρίξεις ικριωμάτων

Ανάδοχος

Άρθρα 34 έως 36 του
Π.Δ.1073/81

3.2

Κίνδυνοι κατά την ανύψωση
υλικών με γερανό

Ελαχιστοποίηση
κατασκευαστικών δυσκολιών

Κίνδυνοι κατά την
ανύψωση υλικών με
γερανό

Μέτρια

Έλεγχος και συντήρηση
ανυψωτικών μηχανημάτων

Ανάδοχος

Άρθρα 52 έως 69 του
Π.Δ.1073/81

Ανάδοχος

Σ.Α.Υ. Αναδόχου

Κωδ.
Φάσης Εργ. /
Κινδύνου

3.3

Φάση Εργασιών

Κατασκευή
τοιχωμάτων

Εργασία σε ύψος

Μορφή τοιχώματος

Εργασία σε ύψος

Μέτρια

3.4

Πτώση αντικειμένων

Δίχτυα προστασίας

Πτώση αντικειμένων

Χαμηλή

3.5

Αστοχία ξυλοτύπου

Μορφή τοιχώματος

Αστοχία ξυλοτύπου

Μέτρια

4.1

Εργασία σε ύψος

Ελαχιστοποίηση δυσκολιών
διαδικασίας κατασκευής

Εργασία σε ύψος

Υψηλή

4.2

Κίνδυνοι κατά την ανύψωση
υλικών

Ελαχιστοποίηση
κατασκευαστικών δυσκολιών

Κίνδυνοι χτυπήματος
προκατασκευασμένου
στοιχείου κατά την
τοποθέτηση

Υψηλή

Πτώση αντικειμένων από τα
ανάντη του επιχώματος

Ελαχιστοποίηση
κατασκευαστικών δυσκολιών

Πτώση αντικειμένων
από τα ανάντη

Κίνδυνοι κατά τη διαμόρφωση κατασκευή του επιχώματος με
ειδικά μηχανήματα

Οργάνωση των εργασιών.
Σωστή επίβλεψη εργοταξίου.
Ικανότητα χειριστών

Κίνδυνοι ατυχήματος

Κατάρρευση τοιχωμάτων οπής
φρεατοπασσάλων

Χρήση μεταλλότυπου ή
αντιστηρικτικού αιωρήματος

4.3

Κατασκευή
επιχώματος και
επένδυσής του

4.4

5.1
5.2
5.3

Κατασκευή
πασσάλων,
μικροπασσάλων
και ηλώσεων
(παθητικά
αγκύρια)

Πτώση εργαζομένων στα
φρέατα
Ατυχήματα κατά την τοποθέτηση
κλωβών οπλισμού

Κάλυψη φρεάτων
Επιμελής κατασκευή κλωβών.
Ασφαλής ανύψωση και
τοποθέτηση

Κατάρρευση
τοιχωμάτων οπής
φρεατοπασσάλων
Πτώση εργαζομένων
στα φρέατα
Κίνδυνος ατυχήματος
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Κιγκλιδώματα, δίχτυα και
ζώνες ασφαλείας, άνοδος
εργαζομένων με
προστατευμένες κλίμακες
Οριοθέτηση ζώνης
κατασκευής
Επιθεώρηση συστήματος.
Αποκλεισμένη ζώνη στα όρια
του τοιχώματος
Ασφαλείς προσβάσεις /
Πλατφόρμες Εργασίας

Ανάδοχος
Ανάδοχος

Σ.Α.Υ. Αναδόχου

Ανάδοχος

Σ.Α.Υ. Αναδόχου.

Ικανότητα χειριστών

Ανάδοχος

Σ.Α.Υ. Αναδόχου

Υψηλή

Η περιοχή κατασκευής θα
πρέπει να ελέγχεται

Ανάδοχος

Το Σ.Α.Υ. του Αναδόχου θα
πρέπει να περιλαμβάνει
λεπτομέρειες για την φάση
κατασκευής

Μέτρια

Ικανότητα χεριστών.
Οργάνωση και επίβλεψη
εργοταξίου

Ανάδοχος

Σ.Α.Υ. Αναδόχου

Μέτριος

Έλεγχος ποιότητας
μπεντονίτη

Ανάδοχος

Σ.Α.Υ. Αναδόχου

Υψηλή

Περίφραξη χώρου

Ανάδοχος

Σ.Α.Υ. Αναδόχου

Υψηλή

Χρήση ατομικού εξοπλισμού
προστασίας και περίφραξη
χώρου κατασκευής
πασσάλων

Ανάδοχος

Σ.Α.Υ. Αναδόχου, Άρθρα 52 έως
69 του Π.Δ. 1073/81

ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Κ. Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ

Κωδ.
Φάσης Εργ. /
Κινδύνου

Κίνδυνοι που μπορεί να
προκύψουν κατά τη
συντήρηση και επισκευή

Μελετητική μέθοδος για την
εξάλειψη ή μείωση του
κινδύνου ή για την
αντιμετώπιση στην πηγή

Εναπομένον
κίνδυνος μετά τα
ληφθέντα μέτρα της
μελέτης

Εκτίμηση
επικινδυνότητας
από τον
εναπομείναντα
κίνδυνο

Τεχνικά ή οργανωτικά
μέτρα που θα πρέπει να
ληφθούν για τον έλεγχο του
εναπομείναντα κινδύνου

Υπεύθυνος/οι
για
συγκεκριμένα
μέτρα

Παραπομπή σε άλλες μελέτες,
διατάξεις, εξοπλισμό που
απαιτούνται για ιδιαίτερα
επικίνδυνες εργασίες

5.4

Ατυχήματα κατά τη χρήση
ειδικού εξοπλισμού κατασκευής
μικροπασσάλων - ηλώσεων

Ελαχιστοποίηση δυσκολιών
διαδικασίας κατασκευής,
επίβλεψη εργοταξίου,
ικανότητα χειριστών

Κίνδυνος ατυχήματος

Υψηλή

Ικανότητα χειριστών
Οργάνωση και επίβλεψη
εργοταξίου

Ανάδοχος

Σ.Α.Υ. Αναδόχου

6.1

Κατάκλιση εκσκαφών από
όμβρια ύδατα

Ελαχιστοποίηση του όγκου
και βάθους των εκσκαφών.

Κατάκλιση εκσκαφών
από όμβρια ύδατα

Χαμηλή

Ανάδοχος

Άρθρα 9 έως 13 Π.Δ.1073/81

6.2

Κατάρρευση πρανών γενικών
εκσκαφών

Ελεύθερα πρανή με σχετικά
ήπια κλίση

Μικροκαταπτώσεις,
σφηνοειδείς
αποκολλήσεις

Μέτρια

Ανάδοχος

Άρθρα 9 έως 13 Π.Δ.1073/81

Συγκέντρωση υλικών και
προϊόντων εκσκαφής στο χείλος
της εκσκαφής

Ελαχιστοποίηση βάθους
εκσκαφών

Πτώση υλικών

Χαμηλή

Ανάδοχος

Άρθρο 11 Π.Δ.1073/81

Πτώση από ύψος

Ελαχιστοποίηση βάθους
εκσκαφών

Πτώση από ύψος

Μέτρια

6.3

6.4

Κατασκευή
πασσάλων
κεφαλοδέσμων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Η συγκεκριμένη εκτίμηση επικινδυνότητας, είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 305/96 Αρθ. 4,5 και της Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177 με Αρθ. Φ. 266/01
Για την εκτίμηση επικινδυνότητας κάνε χρήση της μεθοδολογίας που περιγράφεται στις αρχικές επεξηγήσεις.
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Διαμόρφωση τάφρων για τον
έλεγχο της ροής νερών
Απομάκρυνση χαλαρών
βράχων, επένδυση με
συρματόπλεγμα, πέτασμα
εκτοξ. σκυροδέματος
Απομάκρυνση υλικών κατά 1
μ. από χείλος, πρόσθετη
περίφραξη
Περίφραξη χώρου εκσκαφών.
Χρήση ατομικού εξοπλισμού
προστασίας

Ανάδοχος

ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Κ. Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ

Παράρτημα B
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Τίτλος Νομοθετήματος

ΦΕΚ

1.

Β.Δ. 25-08-1920

Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών
διατάξεων.

200 Α’/05-09-1920

2.

Π.Δ. 22-12-1933

Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών
κλιμάκων.

406 Α’ /29-12-1933

3.

Π.Δ. 14-03-1934

Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης
φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων
κλπ.

112 Α’/22-03-1934

4.

Ν. 158/1975

Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκομένων υπό
τάσιν.

189 A’/08-09-1975

5.

Π.Δ. 212/1976

Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις μεταφορικάς
ταινίας και προωθητάς εν γένει.

78 Α’/06-04-1976

6.

Π.Δ. 17/1978

Περί συμπληρώσεως του από 22/29.12.1933 Π. Δ/τος “περί
ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών
κλιμάκων“.

3 Α’/12-01-1978

7.

Π.Δ. 95/1978

Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις
εργασίας συγκολλήσεων.

20 Α’/17-02-1978

8.

Π.Δ. 778/1980

Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών
εργασιών.

193Α'/26-08-1980

9.

Υ.Α. ΒΜ
5/30428/1980

Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σημάνσεως
εκτελουμένων έργων σε οδούς εκτός κατοικημένων περιοχών.

589 Β’/30-06-1980

10.

Π.Δ. 1181/1981

Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην το έτος 1960 υπ’ αριθ.
115 Διεθνούς Συμβάσεως “περί προστασίας των εργαζομένων από
τας ιοντιζούσας ακτινοβολίας”.

195 Α’/24-07-1981

11.

Π.Δ. 1073/1981

Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια
έργων οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού
Μηχανικού.

260 Α’/16-09-1981

12.

Π.Δ. 329/1983

Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών σε
συμμόρφωση με τις Οδηγίες του Συμβουλίου των Ε.Κ. 67/548/ΕΟΚ,
69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ, 73/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ,
79/831/ΕΟΚ και της Επιτροπής των Ε.Κ. 76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ.

118 Α’ και 140 Α’/1983

13.

Υ.Α. ΒΜ
5/30058/1983

Έγκριση
Πρότυπης
Τεχνικής
Προδιαγραφής
Σημάνσεως
Εκτελουμένων Έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών.

121 Β’/23-03-1983

14.

Ν. 1396/1983

Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις
οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα.

126 Α’/15-09-1983

15.

Ν. 1418/1984

Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

23 A’/29-02-1984

16. Υ.Α. 130646/1984 Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας.
17.

Ν. 1430/1984

18.

Υ.Α.ΙΙ5η/Φ/17402/1984

19.

Ν. 1568/1985

20.

Υ.Α.
56206/1613/1986

Α/Α Αρ. Νομοθετήματος

154 Β’/19-03-1984

Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας “που αφορά τις
διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία” και ρύθμιση
θεμάτων που έχουν άμεση σχέση μ’ αυτή.

49 Α’/18-04-1984

Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

931 Β’/31-12-1984

Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

177 Α’/18-10-1985

Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και
συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ,
81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου
1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985.

570 Β’/09-09-1986

Τίτλος Νομοθετήματος
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21.

Π.Δ. 307/1986

Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους
χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

135 Α’/29-08-1986

22.

Π.Δ. 70α/1988

Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την
εργασία.

31 Α’/17-02-1988

23.

Π.Δ. 71/1988

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων.

32 Α’/17-02-1988

24.

Υ.Α.
7755/160/1988

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και
εκρηκτικών υλών.

241 Β’/22-04-1988

25.

Π.Δ. 294/1988

Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού
εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας για τις
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.
1568/1985 “Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων”.

138 Α’/21-06-1988

26.

Υ.Α.
88555/3293/1988

Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και
των Ο.Τ.Α.

721 Β’/04-10-1988

27.

Υ.Α.
69001/1921/1988

Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των
μηχανοκίνητων
αεροσυμπιεστών,
των
πυργογερανών,
των
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών
ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και
αεροσφυρών.

751 Β’/18-10-1988

28.

Ν. 1837/1989

Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες
διατάξεις.

85 Α’/23-03-1989

29.

Π.Δ. 225/1989

Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα.

106 Α’/02-05-1989

30.

Π.Δ. 31/1990

Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων
εκτέλεσης Τεχνικών έργων.

11 Α’/05-02-1990

31.

Π.Δ. 70/1990

Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες.

31 Α’/14-03-1990

32.

Π.Δ. 85/1991

Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω
της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς
την οδηγία 86/188/ΕΟΚ.

38 Α’/18-03-1991

33.

Π.Δ. 157/1992

Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών Διαταγμάτων και
Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του Ν.
1568/85 “Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων” (177/Α) στο Δημόσιο,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

74 Α’/12-05-1992

34.

Ν. 2094/1992

Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

182 Α’/25-11-1992

35.

Υ.Α. Β
4373/1205/1993

Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 89/686/ΕΟΚ Οδηγία
του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τα μέσα ατομικής
προστασίας.

187 Β’/23-03-1993

Π.Δ. 77/1993

Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και
βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.
Δ/τος 307/86 (135/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου
88/642/ΕΟΚ.

34 Α’/18-03-1993

Υ.Α.
Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων
37. 16440/Φ.10.4/445/ μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών
1993
σκαλωσιών.

756 Β’/28-09-1993

36.

38.

Ν. 2229/1994

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις.
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Τίτλος Νομοθετήματος

ΦΕΚ

39.

Y.A. 378/1994

Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

705 Β’/20-09-1994

40.

Π.Δ. 395/1994

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε
συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ.

220 Α’/19-12-1994

41.

Π.Δ. 396/1994

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ.

220 Α’/19-12-1994

42.

Π.Δ. 397/1994

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική
διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την
οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του
Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ.

221 Α’/19-12-1994

43.

Π.Δ. 399/1994

Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με
την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε
συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ.

221 Α’/19-12-1994

44.

Π.Δ. 105/1995

Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην
εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ ΕΟΚ.

67 Α’/10-04-1995

45.

Π.Δ. 186/1995

Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της
έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε
συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και
93/383/ΕΟΚ.

97 Α’/30-5-1995

46.

Π.Δ. 16/1996

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας
σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ.

10 Α’/18-01-1996

47.

Π.Δ. 17/1996

Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων
κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και
91/383/ΕΟΚ.

11 Α’/18-01-1996

48.

Π.Δ. 18/1996

Τροποποίηση Π.Δ. 377/1993 σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση
προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.

12 Α’/18-01-1996

49.

Π.Δ. 305/1996

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

212 Α’/29-08-1996

50.

Π.Δ. 174/1997

Τροποποίηση π.δ. 186/1995 “Προστασία των εργαζομένων από
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς
παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του
Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ” (97/Α) σε συμμόρφωση με
την οδηγία 95/30/ΕΚ.

150 Α’/15-7-1997

51.

Π.Δ. 175/1997

Τροποποίηση π.δ. 70α/1988 “Προστασία των εργαζομένων που
εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία” (31/Α) σε συμμόρφωση με την
οδηγία 92/85/ΕΟΚ.

150 Α’/15-7-1997

52.

Π.Δ. 176/1997

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία
των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση
με την οδηγία 92/85/EOK.

150 Α’/15-7-1997

53.

Π.Δ. 177/1997

Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια
γεωτρήσεων βιομηχανίες σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/91/ΕΟΚ.

150 Α’/15-7-1997

54.

Π.Δ. 62/1998

Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση
με την οδηγία 94/33/ΕΚ.

67 Α’/26-3-1998
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

Τίτλος

Αριθμός Εγκυκλίου

Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 778/1980
1. Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών
(ΦΕΚ 193Α'/26-08-1980)
Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 1073/1981
2. Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια έργων
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού
(ΦΕΚ 260 Α’/16-09-1981)
Εγκύκλιος Εφαρμογής Ν. 1396/1983
3. Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα (ΦΕΚ 126 Α’/15-09-1983)
4. Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.Α. 130646/1984
Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας (ΦΕΚ 154 Β’/19-03-1984)
Εγκύκλιος Εφαρμογής Ν. 1430/1984
Κύρωση
της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας “που αφορά τις διατάξεις
5.
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία” και ρύθμιση θεμάτων που έχουν
άμεση σχέση μ’ αυτή (ΦΕΚ 49 Α’/18-04-1984)
6. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 225/1989
Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα (ΦΕΚ 106 Α’/02-05-1989)
Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993
7. Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων
μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών
σκαλωσιών (ΦΕΚ 756 Β’/28-09-1993)

131120/10-10-1980
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

131081/29-09-1981
130236/15-02-1982
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

132625/Δεκέμβριος 1983
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

130891/08-05-1984
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

131307/08-06-1984
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

130528/23-05-1989
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

130210/04-06-1997
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

130329/03-07-1995
8.

Εγκύκλιος
Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος

Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 397/1994
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική
9. διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την
οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του
Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 221 Α’/19-12-1994)
Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 105/1995
10. Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην
εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 67 Α’/10-041995)

Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 16/1996
11. Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε
συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ (ΦΕΚ 10 Α’18-01-1996)

Αναθεώρηση 1
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

130405/16-08-1995
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

130409/18-08-1995
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

130532/31-07-1996
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Κ. Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ

Τίτλος

Αριθμός Εγκυκλίου

Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 17/1996
Μέτρα
για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά
12.
την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ
(ΦΕΚ 11 Α’/18-01-1996)
Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 305/1996
13. Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς
την οδηγία 92/57/ΕΟΚ (ΦΕΚ 212 Α’/29-08-1996)

Αναθεώρηση 1
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130297/15-07-1996
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

130159/07-05-1997
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Κ. Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Υ.Ε. ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ
Α/Α

ΑΡ. ΟΔΗΓΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

1.

80/1107/EEC

Περί προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους που
παρουσιάζονται συνέπεια εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια της
εργασίας, σε χημικά, φυσικά ή βιολογικά μέσα.

Ν. 6158/1985

2.

83/477/EEC

Για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που
οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια
της εργασίας.

Π.Δ. 70α/1988

3.

86/188/EEC

Περί προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους που
διατρέχουν λόγω της εκθέσεώς τους κατά τη διάρκεια της
εργασίας στο θόρυβο.

Π.Δ. 85/1991

4.

88/642/EEC

Τροποποιητική της 80/1107/ΕΟΚ, περί προστασίας των
εργαζομένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται
συνέπεια εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε
χημικά, φυσικά ή βιολογικά μέσα.

Π.Δ. 77/1993

5.

89/391/EEC
(Framework
Directive)

Σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για την προώθηση της
βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά
την εργασία.

Π.Δ. 17/1996

6.

89/654/EEC

Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις των χώρων εργασίας για
την υγιεινή και την ασφάλεια.

Π.Δ. 16/1996

7

89/655/EEC

Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας
για την χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους
εργαζόμενους κατά την εργασία τους.

Π.Δ. 395/1994

8

89/656/EEC

Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας
για την χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής
προστασίας κατά την εργασία.

Π.Δ. 396/1994

9

90/269/EEC

Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για
το χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων όπου υπάρχει ιδιαίτερος
κινδύνους βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας.

Π.Δ. 397/1994

10

90/394/EEC

Για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που
συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες
κατά την εργασία.

Π.Δ. 399/1994

11

90/679/EEC

Σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους
που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς
παράγοντες κατά την εργασία.

Π.Δ. 186/1995

12

91/382/EEC

Τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ για τον αμίαντο.

Π.Δ. 175/1997

91/383/EEC

Συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προάγουν
τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία
των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή
με σχέση πρόσκαιρης εργασίας.

Π.Δ. 17/1996

13

Π.Δ. 305/1996
14

92/57/EEC

Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας
που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά εργοτάξια.

Αναθεώρηση 1
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ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Κ. Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ

ΑΡ. ΟΔΗΓΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

15

92/58/EEC

Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση
ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία.

Π.Δ. 105/1995

16

92/91/ EEC

Περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων
στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες.

Π.Δ. 177/1997

Περί των ελαχίστων προδιαγραφών της για τη βελτίωση της
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων
στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες.
(προθεσμία 3.12.94, στο άρθρο 10 προθεσμία 3.12.2001)

Υ.Α. ΑΠΔ7/Α/Φ1/14080/
732/1996

17

18

19

92/104/EEC

93/88/EEC

93/104/EEC

Τροποποιητική
παράγοντες).

της

οδηγίας

90/679/ΕΟΚ

(Βιολογικοί

Π.Δ. 186/1995

Σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου
εργασίας.

Ν. 2639/1998 και Π.Δ. υπό
έκδοση

20

95/30/EK

Για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας
90/679/ΕΟΚ (Βιολογικοί παράγοντες).

Π.Δ 174/1997

21

94/33/EEC

Περί προσεγγίσεως της νομοθεσίας των κρατών μελών όσον
αφορά την προστασία των νέων.

Π.Δ 62/1998

22

95/63/EK

Τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ για τον εξοπλισμό
εργασίας.

Π.Δ υπό έκδοση

23

97/42/EK

Σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους
που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες
κατά την εργασία.

Π.Δ υπό έκδοση

24

98/24/EK

Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά
την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς
παράγοντες.

Στο στάδιο εθνικής
διαβούλευσης (ΣΥΑΕ)

Αναθεώρηση 1
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