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Α01 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Α0.1.1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΚΗΝΖΣΟΤ
ΔΡΓΟ : ΑΝΔΓΔΡΖ ΘΡΗΟΗΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΝΠΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ηνπ Η.Ξ. (ΑΛΔΓΔΟΠΖ ΡΟΗΝΟΝΦΝ
ΘΡΗΟΗΝ ΑΛΥΡΑΡΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΚΔ ΞΝΓΔΗΝ)
ΓΗΔΤΘΤΝΖ : 2Ζ ΞΑΟΝΓΝΠ Γ.ΘΔΝΡΝΘΖ – ΘΔΟΘΟΑ – ΝΡ 379 – ΡΘ 49132
ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΗΝΛΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Η.ΘΔΝΡΝΘΖ 72 – ΘΔΟΘΟΑ – ΡΘ 49132
ΤΠΟΥΡΔΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ .Α.Τ. : Γ. ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ & ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ ΔΔ
Α0.1.2. ΓΔΝΗΚΑ
Ζ κειέηε αθνξά ζην Λέν Θηηξηαθφ Ππγθξφηεκα ηνπ Ρκήκαηνο Κνπζηθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ηφληνπ Ξαλεπηζηήκηνπ, ζην
νηθφπεδν ΔΑΠΘ ζηελ πεξηνρή «Ξαιιάδα» ηνπ Γήκνπ Θέξθπξαο. Ρν ζπγθξφηεκα ζα ζηεγάδεη ηνπο ρψξνπο
δηνίθεζεο, ηα γξαθεία δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ηνπο ρψξνπο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ, ηελ
αίζνπζα εθδειψζεσλ θαη ηνπο ινηπνχο εηδηθνχο ρψξνπο (δειαδή ηνπο ρψξνπο θχξηαο θαη βνεζεηηθήο ρξήζεσο)
ζχκθσλα κε ην θηηξηνινγηθφ πξφγξακκα.
Α0.1.3. ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ - ΟΗΚΟΠΔΓΟ
Ρν νηθφπεδν ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν, ηδηνθηεζίαο Ηφληνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, βξίζθεηαη εληφο ζρεδίνπ
πφιεο, ζηελ πεξηνρή «Ξαιιάδα», θάησ απφ ην λέν Φξνχξην, θαηαιακβάλεη δε νιφθιεξν ην Ν.Ρ.379. Πηελ παξνχζα
θάζε ηα Ν.Ρ. 379 θαη 379Α είλαη ελνπνηεκέλα θαη δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε δξφκν, ζχκθσλα κε ην ξπκνηνκηθφ
ζρέδην. Ζ επηθάλεηα ηνπ νηθνπέδνπ είλαη 2.938,80 κ2.
Α0.1.4. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΛΤΖ
Πηνλ θηίξην πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ζα γίλνπλ νη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο αληηζηήξημεο θαη νη εξγαζίεο
εθζθαθψλ - επηρψζεσλ. Ρν θηίξην πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπάδεηαη απφ ζθειεηφ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε
ζηνηρεία πιήξσζεο εμσηεξηθά απφ νπηνπιηλζνδνκή. Νη εμσηεξηθνί απηνί ηνίρνη θαη ν θέξσλ νξγαληζκφο ζα είλαη
θαηαξρήλ ζπλνιηθά επελδεδπκέλνη κε ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ (νξπθηνβάκβαθα κεγάιεο ππθλφηεηαο) ελψ ε εμσηεξηθή
επηθάλεηα κνξθψλεηαη απφ επίρξηζκα κεγάιεο αληνρήο κε ζπλζεηηθέο ειαζηνκεξείο ξεηίλεο, θαηάιιεινπ γηα
ζεξκνπξνζφςεηο. Ρα εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά παινζηάζηα θαη ηα παινπεηάζκαηα ζα αξζξψλνληαη απφ
ζεξκνδηαθνπηφκελεο δηαηνκέο αινπκηλίνπ θαη ζα έρνπλ δηπινχο ζεξκν-ερνκνλσηηθνχο παινπίλαθεο.
Νη εζσηεξηθνί ηνίρνη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ερνκφλσζεο θαη ππξαζθάιεηαο ζα
θαηαζθεπάδνληαη απφ δξνκηθή ε κπαηηθή θνηλή επηρξηζκέλε νπηνπιηλζνδνκή ή απφ ηνηρνπνηία μεξήο δφκεζεο κε
πξφζζεηε ερνκφλσζε. Όπνπ ππάξρεη απαίηεζε κεηαβιεηφηεηαο ησλ ρψξσλ, ζα ππάξρνπλ θηλεηά ειεχζεξα
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ρσξίζκαηα ή ηνίρνη απφ γπςνζαλίδα ζε ζθειεηφ ειαθξψλ γαιβαληζκέλσλ δηαηνκψλ.
Ρα ηειεηψκαηα ησλ ρψξσλ ζα θαζνξηζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο. Πε φινπο ηνπο ρψξνπο
πξνβιέπνληαη θνιπκβεηά δάπεδα κε ειαζηηθφ ππφζηξσκα. Ζ ηειηθή επίζηξσζε ζηα εξγαζηήξηα θαη ζηα γξαθεία,
φπσο άιισζηε θαη ζηνπο δηάδξνκνπο, ηα δάπεδα ζα είλαη απφ δάπεδν βηλπιηθφ, θαηαιιήισλ πξνδηαγξαθψλ. Πηνπο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηα δάπεδα, φπνπ δελ ππάξρεη απαίηεζε κφλσζεο, ζα είλαη απφ καξκάξηλεο πιάθεο
κεγάισλ δηαζηάζεσλ, ελψ ζηα ππφγεηα πξνβιέπεηαη ιείν δάπεδν βηνκεραληθνχ ηχπνπ. Αληίζηνηρεο πνηφηεηαο
καξκάξνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηα θιηκαθνζηάζηα.
Πε ρψξνπο κε ηδηαίηεξεο αθνπζηηθέο απαηηήζεηο ζα πξνβιέπνληαη μχιηλα δάπεδα (π.ρ. αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη
εμάζθεζεο νξγάλσλ, δνθηκψλ κηθξψλ ζπλφισλ θιπ.). Ρέινο γηα ηελ απφδνζε φγθνπ ζηνλ ήρν ή γηα ιφγνπο
κεηαβνιήο ησλ δαπέδσλ, ζα πξνβιεθζνχλ ςεπδνδάπεδα ζηνπο αληίζηνηρνπο ρψξνπο.
Τεπδνξνθέο ζα πξνβιέπνληαη ελ γέλεη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο.
Ρα εζσηεξηθά θνπθψκαηα ζα είλαη μχιηλεο πξεζζαξηζηέο ζχξεο αλεξηεκέλεο απφ μχιηλεο θάζεο, αλαιφγσλ
πξνδηαγξαθψλ αθνπζηηθήο κφλσζεο. Όπνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο, ζα
ηνπνζεηεζνχλ ππξάληνρεο ζχξεο. Ρα θηγθιηδψκαηα ζα είλαη απφ ραιχβδηλεο δηαηνκέο.
Α0.1.5.

ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

Απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ζα ιακβάλεη θαη ζα ηεξεί
φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο έξγσλ θαη πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο :
1.

Ξ.Γ 447/75 (ΦΔΘ 142/η.Α/17.7.75) «Ξεξί αζθαιείαο ησλ ελ ηαηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο αζρνινπκέλσλ

κηζζσηψλ».
2.

Ξ.Γ 778/80 (ΦΔΘ 193/η.Α/26.8.80) «Ξεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ

εξγαζηψλ»
3.

Ξ.Γ 1073/81 (ΦΔΘ 260/η.Α/16.9.81) «Ξεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηα

εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο Ξνιηηηθνχ Κεραληθνχ»
4.

Λ. 1396/83 (ΦΔΘ 126/η.Α/15.09.83) «πνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο

νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα»
5.

Λ. 1430/84 (ΦΔΘ 49/η.Α/18.4.84) « Θχξσζε ηεο 62 Γηεζλνχο Πχκβαζεο εξγαζίαο θ.ι.π.»

6.

Νδεγία 89/391/ΔΝΘ ηεο 12.6.1989 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο

βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ»
7.

Ξ.Γ. 377/93 (ΦΔΘ 160 η.Α) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο Νδεγίεο 89/392/ΔΝΘ θαη

91/368ΔΝΘ ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο».
8.

Ξ.Γ 105/95 (ΦΔΘ 67Α/1995).

9.

Ξ.Γ 17/96 «Δλαξκφληζε Διιεληθήο Λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 89/391/ΔΝΘ».

10.

Ξ.Γ. 305/96 (ΦΔΘ 212/29 Απγνχζηνπ 1996).
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Α02 ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ
Α02.1.

ΔΚ ΣΧΝ ΠΡΟΣΔΡΧΝ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖΝ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΔΡΓΑΗΑ

Κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζην έξγν θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα δηαβηβάζεη ζηελ
αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε πνπ επηβάιιεηαη απφ ην Ξ.Γ. 305/96, ην
πεξηερφκελν ηεο νπνίαο είλαη ην εμήο :
1. Ζκεξνκελία δηαβίβαζεο :
2. Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ εξγνηαμίνπ :
3. Αξηζκφο αδείαο :
4. Θχξηνο ηνπ έξγνπ (φλνκα θαη δηεχζπλζε) :
5. Δίδνο ηνπ έξγνπ :
6. Αλάδνρνο (φλνκα θαη δηεχζπλζε) :
7. Ππληνληζηήο (έο) ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ [(φλνκα (ηα)
θαη δηεχζπλζε (εηο)] :
8. Ππληνληζηήο ζε ζέκαηα αζθαιείαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (φλνκα θαη δηεχζπλζε) :
9. Ξξνβιεπφκελε εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζη εξγνηάμην:
10. Ξξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηνπ εξγνηαμίνπ :
11. Ξξνβιεπφκελνο κέγηζηνο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζην εξγνηάμην :
12. Ξξνβιεπφκελνο αξηζκφο εξγνιάβσλ, ππεξγνιάβσλ θαη απηναπαζρνινχκελσλ ζην εξγνηάμην :
13. Πηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ήδε επηιεγεί :
Ζ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζα αλαξηεζεί θαηά ηξφπν εκθαλή ζην εξγνηάμην θαη, εάλ ρξεηάδεηαη, ζα
ελεκεξψλεηαη.
Α02.2.

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΜΔΣΡΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ

Θα θαζηεξσζεί θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη Ζκεξνιφγην Κέηξσλ Αζθαιείαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ Λ.
1396/83 «πνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηερληθά έξγα».
Α02.3.

ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ

Πηα πιαίζηα ηεο ελεκέξσζεο νη εξγαδφκελνη θαη νη εθπξφζσπνη ηνπο ζα ελεκεξψλνληαη γηα φια ηα κέηξα ηα ζρεηηθά
κε ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Ξ.Γ 305/96.
Νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηέο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο νπνίνπο αθνξνχλ.
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Ανέγερση ΚΣΖΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΟΤΗΚΧΝ
ΠΟΤΓΧΝ του Η.Π.

Α02.4. ΖΜΑΝΖ
Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο ζα ιάβεη φια ηα ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο κέηξα ζήκαλζεο
(ελδεηθηηθέο πηλαθίδεο κέζα ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ζηνπο πεξηβάιινληεο ρψξνπο), ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ.
105/95.
Α02.5.

ΓΔΝΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ

Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο ζα εθαξκφζεη ηα παξαθάησ γεληθά κέηξα αζθαιείαο θαη πγείαο :


Όζνη δηαθηλνχληαη ζην εξγνηάμην πξέπεη λα θνξνχλ θαηάιιεινπ ηχπνπ θξάλνο αζθαιείαο, εθηφο ησλ
ρψξσλ πγηεηλήο, αλάπαπζεο, γξαθείσλ θαη ησλ θακπηλψλ θνξηεγψλ, κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ.



Όζνη δηαθηλνχληαη ζην εξγνηάμην πξέπεη λα θνξνχλ θαηάιιεια ππνδήκαηα, ηα νπνία πξέπεη λα θέξνπλ
πξνζηαηεπηηθή κεηαιιηθή επέλδπζε γηα ηα δάθηπια θαζψο θαη ζηε ζφια.



Ζ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ην Έξγν είλαη ππνρξεσηηθή απφ θάζε άηνκν
ζην εξγνηάμην.



Αλάζεζε εξγαζηψλ γίλεηαη κφλν ζε εξγαδφκελνπο νη νπνίνη είλαη ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά ηθαλνί.



Ξξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο πξνζέγγηζε θα απνκάθξπλζε απφ φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη
ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ.



Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκφξθσζε ησλ νδεγψλ θαη ησλ ρεηξηζηψλ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ κε ηελ νδηθή
ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ.



Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ζήκαλζεο αζθαιείαο ηνπ εξγνηαμίνπ, νπνηνπδήπνηε
εηζέξρεηαη ζην εξγνηάμην.



Απαγνξεχνληαη νη θσηηέο κε ζθνπφ ηε ζέξκαλζε εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ.



Απαγνξεχεηαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο, ε απνκάθξπλζε, ηξνπνπνίεζε ή θαηαζηξνθή νπνηαζδήπνηε
ζήκαλζεο ή εμνπιηζκνχ αζθαιείαο.



Νη εξγαδφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπλ νπνηαζδήπνηε αλαζθαιή θαηάζηαζε εξγαζίαο θαη λα
απεπζπλζνχλ γηα βνήζεηα αλ δελ κπνξνχλ λα ηελ ειέγρνπλ κφλνη ηνπο.



Ρα ζθνππίδηα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη ην εξγνηάμην λα είλαη θαζαξφ.



Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε αιθνφι εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ.



Νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ελδεδπκέλνη. Απαγνξεχεηαη λα θνξνχλ θαξδηά μεθνχκπησηα
ξνχρα, ζνξηο θαη λα είλαη γπκλνί απφ ηε κέζε θαη πάλσ.



Νη επηζθέπηεο ζην εξγνηάμην πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ θάπνηνλ πνπ είλαη γλψζηεο ησλ ρψξσλ ηνπ
εξγνηαμίνπ θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ.



Απαγνξεχεηαη ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ρσξίο ηνλ θαηάιιειν θσηηζκφ.
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Α02.6.

Ανέγερση ΚΣΖΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΟΤΗΚΧΝ
ΠΟΤΓΧΝ του Η.Π.

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε εμνπιηζκνχ ηνπ εξγνηαμίνπ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα.
ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ (Μ.ΑΠ.)

Όια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα Κέζα Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο ζα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θάζε θνξά θηλδχλνπ. Δπίζεο ζα βξίζθνληαη πάληα ζε θαιή θαηάζηαζε, ζα ζπληεξνχληαη, ζα
θαζαξίδνληαη θαη ζα απνζεθεχνληαη κε ηδηαίηεξε θξνληίδα. Ππγθεθξηκέλα ηζρχνπλ ηα εμήο:


Tα ΚΑΞ επηιέγνληαη κεηά απφ εθηίκεζε ησλ εηδηθψλ θηλδχλσλ ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο θαη ησλ γεληθψλ
θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο.



Όινη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα θνξνχλ πξνζηαηεπηηθά θξάλε θαη ΚΑΞ πνδηψλ.



Γηα ηελ ρξήζε ΚΑΞ απαηηείηαη θαιφο θαη επηκειήο θαζαξηζκφο.



Ρα ΚΑΞ πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ ζηα αλζξσπνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ρξήζηε.



Ζ ζσζηή επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ηχπνπ ΚΑΞ θάζε θαηεγνξίαο είλαη νπζηψδεο.



Απαηηείηαη ηαθηηθφο έιεγρνο θζνξψλ ή βιαβψλ ησλ ΚΑΞ θαη άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε θάζε
πεξίπησζε.



Ζ πνηφηεηα ησλ ΚΑΞ πξέπεη λα είλαη πνιχ θαιή.



Ρα ΚΑΞ πξέπεη λα θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE.



H ρξήζε ησλ ΚΑΞ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ.



Απαγνξεχεηαη λα επηιέγνληαη ΚΑΞ πνπ δεκηνπξγνχλ άιινπο θηλδχλνπο γηα ην ρξήζηε ή άιινπο.



Ζ ρξήζε ησλ ΚΑΞ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη ππνρξεσηηθή, φπνπ πξνβιέπνληαη.



Ρα ΚΑΞ πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε θαηάιιεινπο θαη θαζαξνχο ρψξνπο.



Νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη θαη λα ελεκεξψλνληαη ζηε ρξεζηκφηεηα θαη ρξήζε ησλ ΚΑΞ.



Ρα ΚΑΞ είλαη πξνζσπηθά.



Όηαλ απαηηείηαη πνιιαπιή πξνζηαζία ηα ΚΑΞ πνπ επηιέγνληαη δελ πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ άιιν θίλδπλν ή
κεησκέλε πξνζηαζία.

Ρα ΚΑΞ ρνξεγνχληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ελππφγξαθα, κε ρξήζε εληχπνπ πνπ αθνινπζεί ζηελ επφκελε ζειίδα.
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ΚΑΡΣΔΛΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΜΑΠ
Νλνκαηεπψλπκν εξγαδφκελνπ :
Δηδηθφηεηα :
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ (Π.Α.)

ΔΗΓΟ ΜΑΠ

ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ
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Α02.7.

Ανέγερση ΚΣΖΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΟΤΗΚΧΝ
ΠΟΤΓΧΝ του Η.Π.

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ ΣΟ ΔΡΓΟ



Θάζε κεράλεκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρεη θαηαζθεπαζζεί.



Ξξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηε ρξήζε πδξαπιηθψλ ζθπξηψλ φηαλ ππάξρνπλ ππφγεηα δίθηπα
ιφγσ ηεο πςειήο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο.



Θαηά ηελ εθζθαθή ηάθξσλ πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηα ππφγεηα δίθηπα.



Δίλαη ππνρξεσηηθή ε αθηλεηνπνίεζε θαη ε θαηάιιειε ζήκαλζε ησλ κεραλεκάησλ θαηά ηελ δηελέξγεηα
εξγαζηψλ ζπληήξεζήο ηνπο.



Ρα κεραλήκαηα πξέπεη λα ρεηξίδνληαη κφλν απφ αδεηνχρνπο ρεηξηζηέο κε άδεηα ζε ηζρχ.



Γελ επηηξέπνληαη νη απηνζρεδηαζκνί ζηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ.



Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ ζε άζθαιην.



Γελ επηηξέπεηαη ε ππεξθφξησζε ησλ κεραλεκάησλ.



Ρα ΚΔ πξέπεη λα έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο, αζθαιηζηήξην θαη πηλαθίδα ΚΔ.



Ρα θνξηεγά πνπ κεηαθέξνπλ ιεπηφθνθθν πιηθφ πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλα.



Γηα θάζε κεράλεκα πξέπεη λα ηεξείηαη θαξηέια ζπληήξεζεο.



Θάζε κεράλεκα πξέπεη λα θέξεη θαξκαθείν θαη ππξνζβεζηήξα.



Ρα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πξέπεη λα δνπιεχνπλ θαιά.



Γελ επηηξέπεηαη ε ζέζε ηνπ κεραλήκαηνο λα είλαη επηζθαιήο γηα ην ρεηξηζηή ή ηξίηνπο.



Ξξέπεη λα ιακβάλνληαη εηδηθά κέηξα γηα ελαέξηνπο αγσγνχο ελέξγεηαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ.

Α0.2.8

ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ

Ν πεχζπλνο Αζθαιείαο θαη γείαο ηνπ έξγνπ επηζεσξεί ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία γίλνληαη εξγαζίεο θαη ειέγρεη ηελ
ηήξεζε ησλ αλαθεξφκελσλ ζην παξφλ ΠΑ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα ππφινηπα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην
ρψξν ηνπ έξγνπ.
Γηα ηελ νξγαλσκέλε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ ζσζηή δηελέξγεηα ησλ επηζεσξήζεσλ ρξεζηκνπνηεί ηα
έληππα (Γειηία Διέγρνπ) πνπ αθνινπζνχλ ζηηο επφκελεο ζειίδεο.
Νη παξαηεξήζεηο ηνπ θαηαγξάθνληαη ζηα ίδηα έληππα.
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ΓΔΛΣΗΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
Ρκήκα έξγνπ / Θέζε :
Αξηζκφο Γειηίνπ Διέγρνπ :
Ζκ/λία Διέγρνπ:

Διέγμαο :
ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑ

Α/Α

1.

2.

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΙΔΓΣΝ

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ

Έρνπλ ρνξεγεζεί ΚΑΞ ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ;
Ρα ΚΑΞ επηιέρζεθαλ γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο κε εθηίκεζ
ησλ εηδηθψλ θηλδχλσλ ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο θαη ησλ
γεληθψλ θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο;

3.

Νη εξγαδφκελνη θαη ηξίηνη πνπ βξίζθνληαη ζην εξγνηάμην
ρξεζηκνπνηνχλ ΚΑΞ;

4.

Γηελεξγείηαη ηαθηηθφο έιεγρνο θζνξψλ ή βιαβψλ ησλ ΚΑ
θαη άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπο ζε θάζε πεξίπησζε;

5.

Ρα ΚΑΞ απνζεθεχνληαη ζε θαηάιιεινπο θαη θαζαξνχο
ρψξνπο;

6.

Έρεη ρνξεγεζεί ζε θάζε εξγαδφκελν ν θαηάιιεινο ηχπνο
ΚΑΞ ;

7.

Νη εξγαδφκελνη εθπαηδεχνληαη θαη ελεκεξψλνληαη ζηε
ρξεζηκφηεηα θαη ρξήζε ησλ ΚΑΞ;

8.

Φέξνπλ φια ηα ΚΑΞ ζήκαλζε CE θαη ε πνηφηεηά ηνπο εί
θαιή;

9.

Ζ ρξήζε ησλ ΚΑΞ είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο ησλ
θαηαζθεπαζηψλ;

10.

ΗΘΑΛΝΞ. ΚΖ ΗΘΑΛΝΞ.

Ρα ΚΑΞ πνπ επηιέγνληαη φηαλ απαηηείηαη πνιιαπιή
πξνζηαζία, δεκηνπξγνχλ άιιν θίλδπλν ή κεησκέλε
πξνζηαζία;

ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ (Π.Α.)
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ΓΔΛΣΗΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ
Ρκήκα έξγνπ / Θέζε :
Αξηζκφο Γειηίνπ Διέγρνπ :
Ζκ/λία Διέγρνπ:

Διέγμαο :
ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑ

Α/Α

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΙΔΓΣΝ

1.

Θάζε κεράλεκα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηηο εξγαζίεο
πνπ έρεη θαηαζθεπαζζεί ;

2.

Ρα κεραλήκαηα ρεηξίδνληαη κφλν απφ αδεηνχρνπο
ρεηξηζηέο κε άδεηα ζε ηζρχ ;

3.

Δπηηξέπεηαη ε θίλεζε εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ ζε
άζθαιην;

4.

Ιακβάλνληαη εηδηθά κέηξα γηα ελαέξηα θαη ππφγεηα δίθηπα
ΝΘΥ;

5.

Ρεξείηαη θαξηέια ζπληήξεζεο γηα θάζε κεράλεκα ;

6.

Ιεηηνπξγεί ην ζήκα φπηζζελ (reverse alarm) ζε φια ηα
κεραλήκαηα;

7.

Ιεηηνπξγνχλ ζσζηά φια ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο;

8.

Νη ζέζεηο ησλ κεραλεκάησλ είλαη επηζθαιείο γηα ηνλ
ρεηξηζηή ή ηξίηνπο;

9.

Φέξνπλ φια ηα κεραλήκαηα θαξκαθείν θαη
ππξνζβεζηήξα;

10.

Ζ ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ δηελεξγείηαη βάζεη ησλ
εγρεηξηδίσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή;

11.

Ρα κεραλήκαηα, θαηά ηελ δηελέξγεηα εξγαζηψλ
ζπληήξεζήο ηνπο, είλαη αθηλεηνπνηεκέλα θαη θαηάιιεια
ζεκαζκέλα;

12.

Ρα κεραλήκαηα έξγνπ έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο,
αζθαιηζηήξην θαη πηλαθίδα ΚΔ;

13.

ΗΘΑΛΝΞ. ΚΖ ΗΘΑΛΝΞ.

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ

Ρα θνξηεγά πνπ κεηαθέξνπλ ιεπηφθνθθν πιηθφ είλαη
θαιπκκέλα;

ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ (Π.Α.)
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ΓΔΛΣΗΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΔΝΗΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ
Ρκήκα έξγνπ / Θέζε :
Αξηζκφο Γειηίνπ Διέγρνπ :
Ζκ/λία Διέγρνπ:

Διέγμαο :
ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑ

Α/Α

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΙΔΓΣΝ

1.

Όζνη δηαθηλνχληαη ζην εξγνηάμην θνξνχλ θαηάιιεινπ
ηχπνπ θξάλνο αζθαιείαο;

2.

Όζνη δηαθηλνχληαη ζην εξγνηάμην θνξνχλ θαηάιιεια
ππνδήκαηα;

3.

Ππκκνξθψλνληαη νη νδεγνί θαη νη ρεηξηζηέο θηλεηνχ
εμνπιηζκνχ κε ηελ νδηθή ζήκαλζε θαη ηε ζήκαλζε
αζθαιείαο ηνπ εξγνηαμίνπ;

4.

πάξρνπλ αλακκέλεο θσηηέο κε ζθνπφ ηε ζέξκαλζε
εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ;

5.

Γίλεηαη ρξήζε αιθνφι εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ;

6.

Νη εξγαδφκελνη είλαη θαηάιιεια ελδεδπκέλνη
(Απαγνξεχεηαη λα θνξνχλ θαξδηά μεθνχκπσηα ξνχρα,
ζνξηο θαη λα είλαη γπκλνί απφ ηε κέζε θαη πάλσ);

7.

Ρν εξγνηάμην είλαη θαζαξφ; Ρα ζθνππίδηα
απνξξίπηνληαη ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ;

8.

Νη εξγαδφκελνη αλαθέξνπλ νπνηαζδήπνηε
αλαζθαιή θαηάζηαζε εξγαζίαο εληνπίζνπλ
θαη απεπζχλνληαη γηα βνήζεηα αλ δελ κπνξνχλ
λα ηελ ειέγμνπλ κφλνη ηνπο;

9.

Γηαπηζηψζεθε ε έιιεηςε, ηξνπνπνίεζε ή θαηαζηξνθή
νπνηαζδήπνηε ζήκαλζεο ή εμνπιηζκνχ αζθαιείαο;

10.

Δμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο πξνζέγγηζε θαη
απνκάθξπλζε απφ φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο
θαη ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ;

11.

πάξρεη ν θαηάιιεινο θσηηζκφο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ
δηαθφξσλ εξγαζηψλ;

12.

Νη επηζθέπηεο ζην εξγνηάμην ζπλνδεχνληαη απφ θάπνηνλ
είλαη γλψζηεο ησλ ρψξσλ ηνπ εξγνηαμίνπ;

ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ (Π.Α.)

ΗΘΑΛΝΞ. ΚΖ ΗΘΑΛΝΞ.

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ
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Ανέγερση ΚΣΖΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΟΤΗΚΧΝ
ΠΟΤΓΧΝ του Η.Π.

Α03. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΠΑΡΟΤΗΑΣΟΤΝ ΚΑΣΑΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Νη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ ΠΛΝΞΡΗΘΑ
σο παξαθάησ:
1. Θίλδπλνη απφ θίλεζε νρεκάησλ - κεραλεκάησλ


Θίλδπλνη απφ ζπγθξνχζεηο νρεκαηνο - νρήκαηνο, ζπγθξνχζεηο νρεκάησλ – πξνζψπσλ, ζπγθξνχζεηο
νρεκάησλ – ζηαζεξψλ εκπνδίσλ, ζπλζιίςεηο κεηαμχ νρεκάησλ, ζπλζιίςεηο νρεκάησλ – ζηαζεξψλ
εκπνδίσλ, αλεμέιεγθηε θίλεζε ιφγσ βιαβψλ, αλεμέιεγθηε θίλεζε ιφγσ ειιηπνχο αθηλεηνπνίεζεο.

2.

Θίλδπλνη απφ αλαηξνπή νρεκάησλ - κεραλεκάησλ



Θίλδπλνη απφ έθθεληξε θφξησζε, ππνρψξεζε εδάθνπο/ δαπέδνπ, ππεξθφξησζε, κεγάιεο ηαρχηεηεο.

3. Θίλδπλνη απφ κεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε


Θίλδπλνη απφ ζηελφηεηα ρψξνπ, βιάβε ζπζηήκαηνο θίλεζεο, αλεπαξθή θάιπςε θηλνπκέλσλ ηκεκάησλ –
πηψζεο, αλεπαξθή θάιπςε θηλνπκέλσλ ηκεκάησλ – παγηδεχζεηο κειψλ, ηειερεηξηδφκελα κεραλήκαηα θαη
ηκήκαηά ηνπο.

4. Θίλδπλνη απφ κεηαθεξφκελα πιηθά – εθθνξηψζεηο


Θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ βιάβε, ππεξθφξησζε, αθαηαιιειφηεηα κεηαθνξηθνχ

κεραλήκαηνο,

δηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ κήθνπο, ρεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ.


Θίλδπλνη απφ ειεθηξνπιεμία



Θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ πξνυπάξρνληα ελαέξηα δίθηπα, πξνυπάξρνληα ππφγεηα δίθηπα,
πξνυπάξρνληα εληνηρηζκέλα δίθηπα, πξνυπάξρνληα επίηνηρα δίθηπα, δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο έξγνπ,
αλεπαξθή αληηθεξαπληθή πξνζηαζία, ειεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα, ειεθηξνθίλεηα εξγαιεία.

5. Θίλδπλνη απφ ππξθατέο


Θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ έθιπζε – δηαθπγή εχθιεθησλ πιψλ, δεμακελέο – αληιίεο θαπζίκσλ,
κνλσηηθά, δηαιχηεο θιπ εχθιεθηα, επέθηαζε εμσγελνχο εζηίαο θαη αλεπάξθεηα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο,
ζπηλζήξεο – βξαρπθπθιψκαηα ζε αγσγνχο ππφ ηάζε, ρξήζε θιφγαο γεληθά ζε θνιιήζεηο αληηθεηκέλσλ,
ειεθηξνζπγθνιιήζεηο.
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Α03.1.

Α/Σ

ΠΗΝΑΚΑ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΝΑ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΗΝΑΚΑ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ

ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑΠΑΡΟΤΗΑΣΟΤΝ

ΟΜΑΓΑ Α: ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ
Α.1

Δξγαζίεο αληηζηήξημεο πξαλψλ

Ξηζαλφο θίλδπλνο απφ αζηνρία ηνπ εδάθνπο
(θαηνιηζζήζεηο, θαηαξξεχζεηο, ππνρσξήζεηο πξαλψλ,
ζχγθξνπζε - αλαηξνπή κεραλεκάησλ). Θίλδπλνο πηψζεο
απφ χςνο, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα, πηψζε πιηθψλ θαη
αληηθεηκέλσλ

Α.2

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεοεκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ
θιπ ρψξσλ, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ
εθζθαθψλ

Ξηζαλφο θίλδπλνο απφ αζηνρία ηνπ εδάθνπο
(θαηνιηζζήζεηο, θαηαξξεχζεηο, ππνρσξήζεηο πξαλψλ,
ζχγθξνπζε - αλαηξνπή κεραλεκάησλ).

Α.3

Γεληθέο εθζθαθέο ζε βάζνο κεγαιχηεξνπ ησλ
2,00 m γηα ηηο γεληθέο εθζθαθέο

Ξηζαλφο θίλδπλνο απφ αζηνρία ηνπ εδάθνπο
(θαηνιηζζήζεηο, θαηαξξεχζεηο, ππνρσξήζεηο πξαλψλ,
ζχγθξνπζε - αλαηξνπή κεραλεκάησλ).

Α.4

Δξγαζίεο αληηζηήξημεο πξαλψλ

Ξηζαλφο θίλδπλνο απφ αζηνρία ηνπ εδάθνπο
(θαηνιηζζήζεηο, θαηαξξεχζεηο, ππνρσξήζεηο πξαλψλ,
ζχγθξνπζε - αλαηξνπή κεραλεκάησλ). Θίλδπλνο πηψζεο
απφ χςνο, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα, πηψζε πιηθψλ θαη
αληηθεηκέλσλ

Α.5

Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ζξαπζηφ πιηθφ
ιαηνκείνπ

Ξηζαλφο θίλδπλνο απφ αζηνρία ηνπ εδάθνπο
(θαηνιηζζήζεηο, θαηαξξεχζεηο, ππνρσξήζεηο πξαλψλ,
ζχγθξνπζε - αλαηξνπή κεραλεκάησλ).

Α.6

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθψλ κε
κεραληθά κέζα

Ξηζαλφο θίλδπλνο απφ αζηνρία ηνπ εδάθνπο
(θαηνιηζζήζεηο, θαηαξξεχζεηο, ππνρσξήζεηο πξαλψλ,
ζχγθξνπζε - αλαηξνπή κεραλεκάησλ).

Α.7

Ξιήξεο δηαρείξηζε ησλ παληφο είδνπο
Απνβιήησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (ΑΔΘΘ)

Ξηζαλφο θίλδπλνο απφ αζηνρία ηνπ εδάθνπο
(θαηνιηζζήζεηο, θαηαξξεχζεηο, ππνρσξήζεηο πξαλψλ,
ζχγθξνπζε - αλαηξνπή κεραλεκάησλ).

Α.8

Γξακκηθά ζηξαγγηζηήξηα απφ δηάηξεηνπο
πιαζηηθνχο ζσιήλεο D 160 mm κε
πεξίβιεκα γεσπθάζκαηνο

Θαλέλαο νξαηφο θίλδπλνο

ΟΜΑΓΑ : Β -ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ - ΥΑΛΗΚΟΓΔΜΑΣΑ - ΓΑΡΜΠΗΛΟΓΔΜΑΣΑ - ΛΗΘΟΓΔΜΑΣΑ ΚΑΗ
ΚΟΝΗΟΓΔΜΑΣΑ

ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ (Π.Α.)
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Β.1

Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε
θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε
αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ, γηα θαηαζθεπέο
απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, C16/20
θαη C25/30

Θίλδπλνο πηψζεο απφ χςνο, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα,
πέξαηα πιαθψλ, αλνίγκαηα, πηψζε πιηθψλ θαη
αληηθεηκέλσλ

Β.2

Ξιήξσζε δηαθέλσλ θνξέσλ απφ νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα κε δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε

Θίλδπλνο πηψζεο απφ χςνο, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα,
πέξαηα πιαθψλ, αλνίγκαηα, πηψζε πιηθψλ θαη
αληηθεηκέλσλ

Β.3

Θαηαζθεπή ζηξψζεσλ απφ θπςεισηφ
θνληφδεκα βάξνπο 800 kg/m3

Θίλδπλνο πηψζεο απφ χςνο, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα,
πέξαηα πιαθψλ, αλνίγκαηα, πηψζε πιηθψλ θαη
αληηθεηκέλσλ

Β.4

Μπιφηππνη ρπηψλ ηνίρσλ, ζπλήζσλ ρπηψλ
θαηαζθεπψλ θαη Κεηαιιφηππνη
ππνζηεισκάησλ θπιηλδξηθήο δηαηνκήο

Θίλδπλνο πηψζεο απφ χςνο, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα,
πέξαηα πιαθψλ, αλνίγκαηα, πηψζε πιηθψλ θαη
αληηθεηκέλσλ

Β.5

Σαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο,
θαηεγνξίαο B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα
B500C ΚΔ ΑΞΝΠΡΑΡΉΟΔο

Θίλδπλνο πηψζεο απφ χςνο, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα,
πέξαηα πιαθψλ, αλνίγκαηα, πηψζε πιηθψλ θαη
αληηθεηκέλσλ

Β.6

Πηεγάλσζε αξκψλ κε ειαζηηθή ηαηλία
(waterstop) θαη Πηεγάλσζε έλσζεο
εδαθφπιαθαο κε θαηαθφξπθν ηνηρείν (ζηελ
αιιαγή χςνπο ηεο radier) κε ειαζηηθή ηαηλία
(waterbar)

Θαλέλαο νξαηφο θίλδπλνο

ΟΜΑΓΑ : Γ - ΣΟΗΥΟΓΟΜΔ – ΣΟΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ - ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ

Γ.1

Νπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο
ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 9x12x19 cm
(δξνκηθνί ηνίρνη - κπαηηθνί ηνίρνη ππεξκπαηηθνί ηνίρνη)

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα, ρξήζε αζβέζηε.

Γ.2

Νπηνπιηλζνδνκέο κε ζπκπαγείο
ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 7x10x20 cm,
πάρνπο 1 πιίλζνπ (ζπκπαγείο κπαηηθνί
ηνίρνη)

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα, ρξήζε αζβέζηε.

Γ.3

Γηαδψκαηα (ζελάδ) δξνκηθψλ, κπαηηθψλ θαη
ππεξκπαηηθψλ ηνίρσλ απφ ειαθξά
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα.

Γ.4

Ρππνπνηεκέλα θηλεηά δηαρσξηζηηθά ρψξσλ
πγηεηλήο βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, ζπκπαγή
απφ ζπλζεηηθέο ξεηίλεο, πάρνπο 10 mm

Θίλδπλνο κφλν ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν.

ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ (Π.Α.)
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Γ.5

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε
ηζηκεληνθνλίακα ή καξκαξνθνλίακα

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα, ρξήζε αζβέζηε.

Γ.6

Θεξκνκφλσζε εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ
θηηξίνπ, κε νινθιεξσκέλν πηζηνπνηεκέλν
“ζχζηεκα” εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο,
πάρνπο κνλσηηθνχ 10 - 20 cm

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα.

ΟΜΑΓΑ : Γ - ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ
ΔΡΓΑΗΔ

Γ.1

Γ.2

Γ.3

Γ.4

Γ.5

Γ.6

Δγθαηάζηαζε Ύδξεπζεο

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.
Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ θιφγηζηξα.

Δγθαηάζηαζε Απνρέηεπζεο

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.
Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ θιφγηζηξα.

Δγθαηάζηαζε Ξπξφζβεζεο - Ξπξαλίρλεπζεο

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.
Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ θιφγηζηξα.

Δγθαηάζηαζε Αλειθπζηήξσλ

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.
Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ θιφγηζηξα.

Δγθαηάζηαζε Θιηκαηηζκνχ - αεξηζκνχ

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.
Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ θιφγηζηξα.

Δγθαηάζηαζε Ζιεθηξηθψλ Ηζρπξψλ
Οεπκάησλ

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.
Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ θιφγηζηξα.

ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ (Π.Α.)
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Γ.7

Γ.8

Γ.9

Γ.10

Ανέγερση ΚΣΖΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΟΤΗΚΧΝ
ΠΟΤΓΧΝ του Η.Π.

Δγθαηάζηαζε πνζηαζκνχ

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.
Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ θιφγηζηξα.

Δγθαηάζηαζε Ζιεθηξηθψλ Αζζελψλ
Οεπκάησλ

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.
Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ θιφγηζηξα.

Δγθαηάζηαζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ ζθελήο

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.
Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ θιφγηζηξα.

Δγθαηάζηαζε ζηαζεξνχ ινηπνχ εμνπιηζκνχ

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.
Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ θιφγηζηξα.

ΟΜΑΓΑ : Δ - ΔΠΔΝΓΤΔΗ - ΔΠΗΣΡΧΔΗ

Δ.1

Δπηζηξψζεηο ερνκνλσηηθψλ δαπέδσλ, κε
ισξίδεο ξακπνηέ απφ μπιεία δξπφο, πάλσ ζε
ζθειεηφ απφ μχιηλα θαδξφληα κε
αληηθξαδαζκηθέο βάζεηο θαη ζηξψζε θφληξα
πιαθέ πάρνπο 15 mm θαη ζνβαηεπηά

Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε .

Δ.2

Δπηζηξψζεηο ερνκνλσηηθψλ δαπέδσλ,
ακζηεάηξσλ - αίζνπζαο πνιιαπιψλ
ρξήζεσλ, κε ισξίδεο ξακπνηέ απφ μπιεία
δξπφο, πάλσ ζε ζθειεηφ απφ κεηαιιηθέο
θνηινδνθνχο θαη ζηξψζε θφληξα πιαθέ
πάρνπο 15 mm

Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε .

Δ.4

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε βνηζαισηέο
πιάθεο ηζηκέληνπ δηαζηάζεσλ 40Σ40 cm

Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.

Δ.5

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ - επελδχζεηο ηνίρσλ
κε θεξακηθά πιαθίδηα ε γξαληηνπιαθίδηα

Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.
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Ανέγερση ΚΣΖΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΟΤΗΚΧΝ
ΠΟΤΓΧΝ του Η.Π.

Δ.6

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζψξηα κε
ηζηκεληνθνλίακα ζε ηξεηο ζηξψζεηο, πάρνπο
3,0 cm θαη αληίζηνηρα ζνβαηεπηά

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Πθφλε - Βαθέο δηαιπηηθά.

Δ.7

Ξεξηζψξηα δψκαηνο (ινχθηα) - Δπηζηέςεηο
ζηεζαίσλ, δεκηνπξγία ινπθηψλ θιπ.
παξφκνηεο θαηαζθεπέο, νησλδήπνηε
δηαζηάζεσλ θαη ζρεδίνπ, κε ηζρπξή
ηζηκεληνθνλία

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα.

Δ.8

Θαηαζθεπή αληηνιηζζεηηθήο επηθάλεηαο
ξακπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ή
γαξκπηιφδεκα κε ζθιεξπληηθφ πιηθφ
επηθαλείαο θαη δεκηνπξγία αληηνιηζζεηηθψλ
ξαβδψζεσλ

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν.

Δ.9

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ πισηψλ ή κε, κε
γαξκπηιφδεκα ησλ 300 Kg ηζηκέληνπ αλά m3,
κε επηθαλεηαθή επεμεξγαζία βηνκεραληθνχ
δαπέδνπ θαη επνμεηδηθή βαθή
πνιπνπξεζαληθνχ ηχπνπ νηνπδήπνηε
ρξψκαηνο

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Πθφλε - Βαθέο
- δηαιπηηθά.

Δ.10

Δπηζηξψζεηο ερνκνλσηηθψλ πισηψλ
δαπέδσλ κε ερνκνλσηηθνχο βηλπιηθνχο
ηάπεηεο (ξνιιφ) αληηζηαηηθνχο ή βηλπιηθά
πιαθίδηα

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Πθφλε.

Δ.11

Δπηζηξψζεηο ερνκνλσηηθψλ πισηψλ ή κε
δαπέδσλ, βαζκίδσλ θιηκαθνζηαζίσλ κε
πιάθεο καξκάξνπ πάρνπο 3 cm, ζνβαηεπηά
καξκάξηλα, ζθαινκέξηα θιπ.

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.

Ξξφρπηα θξάζπεδα απφ ζθπξφδεκα

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.

Δ.12

ΟΜΑΓΑ : Σ - ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ Ή
ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ
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Ανέγερση ΚΣΖΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΟΤΗΚΧΝ
ΠΟΤΓΧΝ του Η.Π.

ΠΡ.1

Δπελδχζεηο ζηεγψλ πιήξσο
θαηαζθεπαζκέλεο κε δηπιφ θαδξνλάξηζκα
5ρ5 + πεηξνβάκβαθαο 10 + θφληξα πιαθέ
πάρνπο 15 mm + πγξνκνλσηηθή κεκβξάλε +
περάθηα + θεξακίδηα ξσκατθά

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Πθφλε.

ΠΡ.2

Ξαξάζπξα -Θχξεο μχιηλεο κνλφθπιιεο ή
πνιχθπιιεο, νηαδήπνηε ηχπνπ

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Πθφλε.

ΠΡ.3

Μχιηλν πνιχθπιιν ερνκνλσηηθφ πηπζζφκελν
δηαρσξηζηηθφ βηνκεραληθνχ ηχπνπ (θηλεηφο
ηνίρνο)

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Πθφλε.

ΠΡ.4

Αθνπζηηθά θίιηξά ερναπνξξφθεζεο νξνθήο
ή ηνίρνπ - Δπελδχζεηο μχιηλεο
ερναπνξξφθεζεο - ερναλάθιαζεο

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Πθφλε.

Δξκάξηα κεγάινπ χςνπο, κή ηππνπνηεκέλα

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Πθφλε.

Φέξνληα ζηνηρεία απφ ζηδεξνδνθνχο ή
θνηινδνθνχο

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.
Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ θιφγηζηξα.

ΠΡ.7

Θαηαζθεπή δηαβαζξψλ θαη δαπέδσλ κε
κεηαιιηθέο εζράξεο βηνκεραληθήο
πξνέιεπζεο

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.
Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ θιφγηζηξα.

ΠΡ.8

Θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ειεθηξνθίλεηνπ
ππξάληνρνπ πξνπεηάζκαηνο (ξνιιφ)
αζθαιείαο, δηπινχ ηνηρψκαηνο, θιεηζηνχ
ηχπνπ

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.
Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ θιφγηζηξα.

Θχξεο κεηαιιηθέο ππξαζθαιείαο,
αλνηγφκελεο

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, εξγαζία ζε
ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ
πιηθψλ. Θίλδπλνο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν
θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε. Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ
θιφγηζηξα.

ΠΡ.5

ΠΡ.6

ΠΡ.9
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ΠΡ.10

ΠΡ.11

ΠΡ.12

ΠΡ.13

ΠΡ.14

ΠΡ.15

ΠΡ.16

ΠΡ.17

Ανέγερση ΚΣΖΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΟΤΗΚΧΝ
ΠΟΤΓΧΝ του Η.Π.

Θχξεο μχιηλεο ππξαζθαιείαο, αλνηγφκελεο,
δίθπιιεο ή κνλφθπιιεο

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, εξγαζία ζε
ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ
πιηθψλ. Θίλδπλνο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν
θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε. Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ
θιφγηζηξα.

Θχξεο κεηαιηθέο αζθαιείαο,αλνηγφκελεο

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, εξγαζία ζε
ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ
πιηθψλ. Θίλδπλνο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν
θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε. Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ
θιφγηζηξα.

Ζρναπνξξνθεηηθά κεηαιιηθά παλέια ΖΚ
εγθαηαζηάζεσλ

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, εξγαζία ζε
ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ
πιηθψλ. Θίλδπλνο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν
θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε. Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ
θιφγηζηξα.

Θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ θηγθιηδσκάησλ
θιηκαθνζηαζίσλ

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, εξγαζία ζε
ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ
πιηθψλ. Θίλδπλνο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν
θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε. Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ
θιφγηζηξα.

Ξαξάζπξα αινπκηλίνπ ερνκνλσηηθά ελεξγεηαθά, αλνηγφκελα - αλαθιηλφκελα

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, εξγαζία ζε
ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ
πιηθψλ. Θίλδπλνο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν
θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε. Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ
θιφγηζηξα.

αιφζπξεο Αινπκηλίνπ Αζθαιείαο
(εληζρπκέλεο δηαηνκήο) Αλνηγφκελεο

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, εξγαζία ζε
ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ
πιηθψλ. Θίλδπλνο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν
θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε. Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ
θιφγηζηξα.

αινζηάζηα αινπκηλίνπ ελεξγεηαθά,
κνλφθπιια ή πνιχθπιια, ζηαζεξά

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, εξγαζία ζε
ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ
πιηθψλ. Θίλδπλνο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν
θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε. Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ
θιφγηζηξα.

Φεγγίηεο αινπκηλίνπ κε ζηαζεξέο πεξζίδεο
αεξηζκνχ

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, εξγαζία ζε
ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ
πιηθψλ. Θίλδπλνο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν
θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε. Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ
θιφγηζηξα.
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ΠΡ.18

Ονιιά αινπκηλίνπ ειεθηξνθίλεηα, πνπ
ηνπνζεηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε παινζηάζηα
αινπκηλίνπ

Ανέγερση ΚΣΖΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΟΤΗΚΧΝ
ΠΟΤΓΧΝ του Η.Π.

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, εξγαζία ζε
ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ
πιηθψλ. Θίλδπλνο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν
θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε. Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ
θιφγηζηξα.

ΟΜΑΓΑ : Ε - ΛΟΗΠΑ –ΣΔΛΔΗΧΜΑΣΑ

Ε.1

Γηακφξθσζε πεξηκεηξηθνχ γείζνπ απφιεμεο
ζηέγεο ζεξκνκνλσκέλνπ κε δηνγθσκέλε
πνιπζηεξίλε

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, εξγαζία ζε
ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ
πιηθψλ. Θίλδπλνο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν
θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε. Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ
θιφγηζηξα.

Ε.2

Γηακφξθσζε εζσηεξηθνχ αξκνχ δηαζηνιήο
ηνηρνπνηίαο, δαπέδνπ ή νξνθήο, κε
αξκνθάιππηξα αξκψλ εχξνπο 100 mm

Ξηψζε πιηθψλ. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ
πιηθψλ. Θίλδπλνο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν
θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.

Γηακφξθσζε εμσηεξηθνχ αξκνχ δηαζηνιήο
δαπέδνπ, ηνίρνπ κε αξκνθάιππηξα αξκψλ
εχξνπο 100 mm

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, εξγαζία ζε
ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ
πιηθψλ. Θίλδπλνο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν
θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.

Ε.4

Γηακφξθσζε εμσηεξηθνχ αξκνχ δηαζηνιήο
θεξακνζθεπήο

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, εξγαζία ζε
ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ
πιηθψλ. Θίλδπλνο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν
θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.

Ε.5

Γηακφξθσζε εμσηεξηθνχ αξκνχ δηαζηνιήο ζε
ζεξκνπξφζνςε κε αξκνθάιππηξα αξκψλ
εχξνπο 100 mm

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, εξγαζία ζε
ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ
πιηθψλ. Θίλδπλνο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν
θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.

Ε.6

Ξάγθνο ληπηήξσλ ρψξσλ πγηεηλήο απφ
πιάθεο καιαθνχ καξκάξνπ πάρνπο 3 cm,
πξνέιεπζεο ΛΔΠΡΝ (ιεπθφ), κε θξέκαζε
ζηηο φςεηο ηνπ

Ξηψζε πιηθψλ. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ
πιηθψλ. Θίλδπλνο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν
θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.

Ε.7

Γηπινί ελεξγεηαθνί ζεξκνερνκνλσηηθνί
παινπίλαθεο, κε αεξνζηεγέο δηάθελν

Ξηψζε πιηθψλ. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Θίλδπλνο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο.

Ε.3
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Ανέγερση ΚΣΖΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΟΤΗΚΧΝ
ΠΟΤΓΧΝ του Η.Π.

Ε.8

Θαζξέπηεο ρψξσλ πγηεηλήο νησλδήπνηε
δηαζηάζεσλ, κνξθήο θαη ζρεδίνπ
(νξζνγσληθνί, ζηξνγγπινί)

Ξηψζε πιηθψλ. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Θίλδπλνο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο.

Ε.9

Δθαξκνγή αληηζθσξηαθνχ ππνζηξψκαηνο
δχν ή ηξηψλ ζπζηαηηθψλ δηαιχηνπ, κε βάζε
επνμεηδηθφ, πνιπνπξεζαληθφ ή αλφξγαλν
ππξηηηθφ ςεπδάξγπξν

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, εξγαζία ζε
ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Πθφλε.

Ε.10

Ακκνβνιή ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, εξγαζία ζε
ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Πθφλε.

Ε.11

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί μπιίλσλ ή
κεηαιηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα
αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο
λεξνχ ε δηαιχηνπ

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, εξγαζία ζε
ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Πθφλε.

Ε.12

Βεξλίθσκα μπιίλσλ επηθαλεηψλ παληφο
είδνπο, κε καη βεξλίθη εκπνηηζκνχ ηνπ μχινπ

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, εξγαζία ζε
ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Πθφλε.

Ε.13

Σξσκαηηζκνί επί εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ
επηρξηζκάησλ ή γπςνζαλίδσλ κε ρξήζε
ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ζηπξεληναθξπιηθήοαθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, εξγαζία ζε
ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Πθφλε.

Ε.14

Σξσκαηηζκνί επί εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ
επηρξηζκάησλ κε ρξήζε ρξσκάησλ,
αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, εξγαζία ζε
ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Πθφλε.

Ε.15

Ξξνζηαζία επηθαλεηψλ ζθπξνδεκάησλ κε
εηδηθφ δηάθαλν πδξναπσζεηηθφ πιηθφ
ζηινμαληθήο βάζεο

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, εξγαζία ζε
ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Πθφλε.

Ε.16

Θαηαζθεπή ηνηρνπεηάζκαησλ απφ
γπςνζαλίδεο

Ξηψζε πιηθψλ. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ
πιηθψλ. Θίλδπλνο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν
θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.

Ε.17

Τεπδνξνθή απφ πιάθεο θνηλψλ
γπςνζαλίδσλ ή ηζηκεληνζαλίδσλ, πάρνπο
12,5 mm, παληφο είδνπο ζρεδίνπ θαη
κνξθήο, επίπεδε ή αληζφπεδε θιηκαθσηήο
κνξθήο κε ή ρσξίο εζνρέο ηνπνζέηεζεο
θσηηζηηθψλ, κεηά ηνπ ζθειεηνχ αλάξηεζεο

Ξηψζε πιηθψλ. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ
πιηθψλ. Θίλδπλνο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν
θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.
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Ανέγερση ΚΣΖΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΟΤΗΚΧΝ
ΠΟΤΓΧΝ του Η.Π.

Ε.18

Δπέλδπζε θαηαθνξχθσλ ή νξηδνληίσλ
επηθαλεηψλ κε επίπεδε ή ζηξαληδαξηζηή
γαιβαληζκέλε ιακαξίλα

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.
Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ θιφγηζηξα.

Ε.19

Πηεγαλσηηθέο επηζηξψζεηο κε ηζηκεληνεηδή
πιηθά, ζηεγαλνπνηεηηθά κάδαο, αζθαιηηθά ή
ειαζηνκεξή γαιαθηψκαηα

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.

Ξιήξεο θαηαζθεπή πγξνζεξκνκφλσζεο
επηπέδνπ δψκαηνο

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.

Ξιήξεο θαηαζθεπή θπηεκέλνπ δψκαηνο

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.

Ε.22

Ξιήξεο θαηαζθεπή πγξνζεξκνκφλσζεο
βαηνχ δψκαηνο

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.

Ε.23

Ξιήξεο θαηαζθεπή πγξνκφλσζεο νξηδφληηαο
ή θαηαθφξπθεο επηθάλεηαο ζηεγαλνιεθάλεο
απφ 2 γεσπθάζκαηα θαη 2 κεκβξάλεο
ζηεγαλνπνίεζεο θιπ.

Ξηψζε πιηθψλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθψλ, πιεζίνλ
αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά φξνθν. Θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.

Ε.24

Θεξκηθή απνκφλσζε νξνθψλ θαη δαπέδσλ
κε θχιια δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο- Θεξκνερνκφλσζε κε πιάθεο νξπθηνβάκβαθα

Ξηψζε πιηθψλ. Θίλδπλνο ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ αλά
φξνθν. Θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ θνπή ησλ
πιηθψλ. Θίλδπλνο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ δίζθν
θνπήο, ζφξπβνο. Πθφλε.

Ε.25

Φχηεπζε

Θαλέλαο νξαηφο θίλδπλνο

Ε.26

Δμνπιηζκφο ζηαζεξψλ Ξνιπζξφλσλ
ακθηζεάηξσλ θαη αίζνπζαο πνιιαπιψλ
ρξήζεσλ

Θαλέλαο νξαηφο θίλδπλνο

Ε.20

Ε.21

ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ (Π.Α.)

ζει. 22

IONIO ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Ανέγερση ΚΣΖΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΟΤΗΚΧΝ
ΠΟΤΓΧΝ του Η.Π.

ΟΜΑΓΑ : Ζ - ΔΡΓΑ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ
Ζ.1

Θαηαζθεπή έγρπηνπ πάζζαινπ
(θξεαηνπαζζάινπ). δηακέηξνπ Φ 0.80 m

Θίλδπλνο πηψζεο απφ χςνο, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα,
πηψζε πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ

Ζ.2

Θαηαζθεπή έγρπηνπ πάζζαινπ
(θξεαηνπαζζάινπ). δηακέηξνπ Φ 1.00 m

Θίλδπλνο πηψζεο απφ χςνο, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα,
πηψζε πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ

Ζ.3

Ξξνεληεηακέλεο αγθπξψζεηο βξαρσδψλ
πξαλψλ αλνηρηψλ εθζθαθψλ κφληκεο
(δηπιήο) πξνζηαζίαο, θνξηίνπ ιεηηνπξγίαο
400-500 kN θαη κήθνπο αγθπξψζεσο ≤ 20
mm

Θίλδπλνο πηψζεο απφ χςνο, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα,
πηψζε πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ

Ζ.4

Νιφζσκα κεηαιιηθά πιαίζηα ππνζηήξημεο

Θίλδπλνο πηψζεο απφ χςνο, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα,
πηψζε πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ

Ζ.5

Απνμήισζε κεηαιιηθψλ ππνζηεξηγκάησλ

Θίλδπλνο πηψζεο απφ χςνο, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα,
πηψζε πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ

Ζ.6

Bιήηξα απφ ξάβδνπο Φ16 mm

Θίλδπλνο πηψζεο απφ χςνο, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα,
πηψζε πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ

Ζ.7

Θαηαζθεπή αθξνβάζξσλ, ζσξαθίσλ,
πξνζθεθαιαίσλ, δνθψλ έδξαζεο,
θεθαινδέζκσλ θ.ι.π κε ζθπξφδεκα C25/30
νπιηζκέλν

Θίλδπλνο πηψζεο απφ χςνο, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα,
πηψζε πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ

Ζ.8

Δθαξκνγή εθηνμεπνκέλνπ ζθπξνδέκαηνο
εθηφο ππνγείσλ έξγσλ

Θίλδπλνο πηψζεο απφ χςνο, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα,
πηψζε πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ

Ζ.9

Σάιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο B500C
εθηφο ππνγείσλ έξγσλ

Θίλδπλνο πηψζεο απφ χςνο, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα,
πηψζε πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ

Ζ.10

Γηάλνημε πδξνγεσηξήζεσλ κεγάιεο
δηακέηξνπ ζε καιαθά πεηξψκαηα δηακέηξνπ
νπήο 800 mm

Θίλδπλνο πηψζεο απφ χςνο, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα,
πηψζε πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ

Ζ.11

Αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα diesel ή
βελδηλνθίλεηα Ηζρχνο 2,0 έσο 5,0 ΖΟ

Ξηψζε πιηθψλ,εξγαζία ζε ηθξηψκαηα. Θίλδπλνο ζηε
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ. Θίλδπλνο απν πιηθψλ. Θφξπβνο.
Πθφλε. Θίλδπλνο εθξήμεσλ απφ θαχζηκα.

Ζ.12

Γξακκηθά ζηξαγγηζηήξηα απφ δηάηξεηνπο
πιαζηηθνχο ζσιήλεο κε πεξίβιεκα
γεσπθάζκαηνο D 100 mm

Θίλδπλνο πηψζεο απφ χςνο, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα,
πηψζε πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ
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Ζ.13

Γαιβαληζκέλνο ραιχβδηλνο θηιηξνζσιήλαο
εζση. δηακέηξνπ Φ650 mm.

Θίλδπλνο πηψζεο απφ χςνο, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα,
πηψζε πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ

Ζ.14

Σαιηθφθηιηξν πδξνγεσηξήζεσο

Θίλδπλνο πηψζεο απφ χςνο, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα,
πηψζε πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ

Ζ.15

Eξεπλεηηθέο γεσηξήζεηο ππξελνιεςίαο

Θίλδπλνο πηψζεο απφ χςνο, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα,
πηψζε πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ

Ζ.16

Γηάλνημε πηεδνκεηξηθψλ θξεάησλ

Θίλδπλνο πηψζεο απφ χςνο, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα,
πηψζε πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ

Ζ.17

Θαηαζθεπή βάζξσλ κέηξεζεο επηθαλεηαθψλ
κεηαθηλήζεσλ

Θίλδπλνο πηψζεο απφ χςνο, εξγαζία ζε ηθξηψκαηα,
πηψζε πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ

Ζ.18

Δγθαηάζηαζε θπςειψλ κέηξεζεο θνξηίνπ
αγθπξψζεσλ βξάρνπ

Θαλέλαο νξαηφο θίλδπλνο

Ζ.19

Ξξνκήζεηα νξγάλσλ

Θαλέλαο νξαηφο θίλδπλνο

Ζ.20

Δγθαηάζηαζε νξγάλσλ

Θαλέλαο νξαηφο θίλδπλνο
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Ανέγερση ΚΣΖΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΟΤΗΚΧΝ
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Α04. ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ
ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ
Νη παξαπάλσ πεξηγξαθφκελνη θίλδπλνη αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο επφκελεο Νδεγίεο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
νπνίσλ επζχλε έρεη ν πεχζπλνο Αζθαιείαο θαη γείαο :
Α04.1.

ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΑ ΟΥΖΜΑΣΑ – ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ
Θίλδπλνη απφ θίλεζε νρεκάησλ – κεραλεκάησλ
Θίλδπλνη απφ αλαηξνπή νρεκάησλ – κεραλεκάησλ
Θίλδπλνη απφ κεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε.

Α. Όια ηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εξγνηάμην :


Θα είλαη ηα θαηάιιεια θαη ζχκθσλα κε ηηο εξγνλνκηθέο αξρέο ελφο εθάζηνπ.



Θα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο.



Θα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά θαη απφ πξφζσπα θαηάιιεια θαη εθνδηαζκέλα κε ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο
πνπ πξνβιέπεη ή λνκνζεζία.



Νη ελδείμεηο ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο φισλ ησλ κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ θαη εξγαιείσλ ζα είλαη ζηα
Διιεληθά. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ νδεγίεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη αζθαιείαο ζηα Διιεληθά. Θα
ππάξρνπλ πηλαθίδεο θνληά ζην ρεηξηζηήξην ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ πνπ λα γξάθνπλ ηα δηάθνξα
φξηα αζθαιείαο ηνπ κεραλήκαηνο, φπσο κέγηζην θνξηίν, θιίζε ηεο θεξαίαο, αληίβαξν θ.ι.π.

Β. Νη νδεγνί θαη νη ρεηξηζηέο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ζα είλαη εηδηθά εθπαηδεπκέλνη θαη ζα δηαζέηνπλ ηελ
απαηηνχκελε απφ ηελ λνκνζεζία άδεηα.


Ν ρεηξηζκφο ησλ κεραλεκάησλ ζα γίλεηαη πάληα απφ άηνκα πάλσ απφ 18 εηψλ πνπ έρνπλ εκπεηξία ή θαη
άδεηα, αλ ην πξνβιέπεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία (Ξ.Γ 1073/81 άξζξν 46α).



Νη ρεηξηζηέο ζα έρνπλ ζε θάζε ζηηγκή νξαηφηεηα θαη επνπηεία ηεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, αλχςσζεο θαη
κεηαθνξάο.



Αλ απηφ είλαη αδχλαην, ηφηε ζα ππάξρεη έκπεηξνο θνπκαληαδφξνο πνπ ζα βξίζθεηαη φκσο ζε ζέζε ηέηνηα
πνπ ν ρεηξηζηήο λα δηαθξίλεη θαζαξά ηηο θηλήζεηο ηνπ θαη ν ίδηνο λα κελ θηλδπλεχεη απφ ηπρφλ πηψζε ηνπ
θνξηίνπ.



Θα ειέγρνληαη ηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα θάζε θνξά πνπ αιιάδνπλ ζέζε θαη πξηλ αθφκα αξρίζνπλ λα
δνπιεχνπλ. Θα επηζεσξνχληαη ηαθηηθά ηα ζπξκαηφζρνηλα θαη ζα θαηαρσξνχληαη νη έιεγρνη ζην Ζκεξνιφγην
Κέηξσλ Αζθάιεηαο.

Γ. Θα ιακβάλνληαη ζπλερψο πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα απνθεχγνληαη αηπρήκαηα ζηνλ ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ απφ
νρήκαηα – κεραλήκαηα.
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Γ. Ρα εηδηθά νρήκαηα – κεραλήκαηα ζα παξέρνπλ πξνζηαζία ζηνλ νδεγφ θαηά ηεο ζχλζιηςεο ζε πεξίπησζε
αλαηξνπήο ηνπ νρήκαηνο - κεραλήκαηνο θαζψο επίζεο θαη θαηά ηεο πηψζεο αληηθεηκέλσλ.
Δ. Νη νδνί θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ – κεραλεκάησλ :


Θα επηζεκαίλνληαη επθξηλψο θαη ζα ειέγρνληαη ηαθηηθά θαη ζα ζπληεξνχληαη.



Θα βξίζθνληαη ζε επαξθή απφζηαζε απφ ζχξεο, πχιεο, δηαβάζεηο πεδψλ, δηαδξφκνπο θαη
θιηκαθνζηάζηα.

Ε. Νη δψλεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο ζα είλαη εθνδηαζκέλεο κε ζπζηήκαηα πνπ ζα εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν κε
εμνπζηνδνηεκέλσλ εξγαδνκέλσλ.
Ζ. Πε φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νρήκαηα - κεραλήκαηα :


Θα δηαηίζεληαη αζθαιείο ή θαηάιιειεο ππξνζβέζεηο γηα απηά.



Θα ειέγρεηαη θαη ζα νξγαλψλεηαη ε θπθινθνξία, ψζηε λα ππάξρεη αζθάιεηα.

Θ. Θα παξέρεηαη επαξθήο ζεκαηνδφηεζε ή άιινο ηξφπνο ειέγρνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηελ
θίλεζε νρεκάησλ - κεραλεκάησλ. Δηδηθέο πξνθπιάμεηο ζα ιακβάλνληαη γηα ηελ θίλεζε απηψλ κε ηελ φπηζζελ.
Η. Όπνπ δελ ππάξρεη νξαηφηεηα γηα ηνλ νδεγφ ή ρεηξηζηή ζα ππάξρεη έλα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη
εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν πνπ ζα θαηεπζχλεη κε ζήκαηα ηνλ νδεγφ.
ηα. Ρα δάπεδα θαη ηα ζθαινπάηηα ησλ νρεκάησλ δελ ζα έρνπλ ιάδηα, γξάζν, ιάζπε ή άιιεο νιηζζεξέο νπζίεο
ηβ. Όια ηα νρήκαηα θαη ηξνρνθφξα κεραλήκαηα δελ ζα αθήλνληαη ζε θιίζε κε ηελ κεραλή ζε ιεηηνπξγία.
ηγ. Όια ηα νρήκαηα – κεραλήκαηα κεηαθίλεζεο γαηψλ ή πιηθψλ ζα έρνπλ πηλαθίδεο κε ηελ έλδεημε :


Ρνπ κηθηνχ βάξνπο.



Ρνπ κεγίζηνπ βάξνπο θαηά άμνλα.



Ρνπ απφβαξνπ.

ηδ. Θα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ απνθπγή πηψζεο νρεκάησλ ζε θνηιφηεηεο εθζθαθψλ ή ζην λεξφ.
ηε. Θα εμαζθαιίδεηαη ζπλερψο ε επζηάζεηα ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ είηε είλαη ζε ιεηηνπξγία ή φρη.
Α04.2.

ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟ ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΑ ΤΛΗΚΑ - ΔΚΦΟΡΣΧΔΗ

α.

Ζ θφξησζε, εθθφξησζε θαη κεηαθνξά πιηθψλ ζα γίλεηαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα κελ εθηίζεληαη ζε

θίλδπλν άηνκα, ιφγσ θαηαπηψζεσο, θπιίζεσο, αλαηξνπήο, θαηαξξεχζεσο ή ζξαχζεσο αληηθεηκέλσλ.
β.

Πε θνξηψζεηο – εθθνξηψζεηο απαγνξεχεηαη ε παξακνλή πξνζψπσλ εληφο ηεο ηξνρηάο δηαθηλήζεσο ηνπ

πιηθνχ.
γ.

Ξξν ηεο θνξηψζεσο – εθθνξηψζεσο νρεκάησλ κε επζχλε ηνπ νδεγνχ ζα εμαζθαιίδνληαη ηα νρήκαηα γηα

απνθπγή ηπραίαο θίλεζεο.
δ.

Θαηά ηελ απνζήθεπζε θαη ζηνίβαμε ζα θαηαβάιιεηαη

θξνληίδα ψζηε νπδείο λα δηαθηλδπλεχζεη απφ

θαηάξξεπζε ή πηψζε αληηθεηκέλσλ.
ε.

Δπηκήθε αληηθείκελα κεηαθεξφκελα απφ έλα άηνκν ζα έρνπλ θιίζε πξνο ηα πίζσ.
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ζη. Θαηά ηελ κεηαθνξά βαξέσο αληηθεηκέλνπ απφ πεξηζζφηεξα άηνκα ν αξηζκφο ηνπο ζα ξπζκίδεηαη αλάινγα ηνπ
πξνο κεηαθνξά βάξνπο θαη ε δηάηαμε ηνπο ζα γίλεηαη θαη‟ αλάζηεκα.
δ. Ξξν ηεο απνζέζεσο ή απνξξίςεσο επηκεθψλ αληηθεηκέλσλ νη εθηεινχληεο ηελ κεηαθνξά ζα επξίζθνληαη απφ
ηελ απηήλ πιεπξά.
ε. Όια ηα κέξε ηνπ έξγνπ, φπνπ πξέπεη λα κεηαβεί εξγαδφκελνο, ζα εθνδηάδνληαη κε αζθαιή κέζα πξφζβαζεο
φπσο ζθαινπάηηα, ζηαζεξέο ζθάιεο, αλπςσηήξεο. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ πηλαθίδεο απαγνξεπηηθέο γηα άηνκα κε
έρνληα εξγαζία θαη κε εμεηδηθεπκέλα.
ζ. Ν θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία πνπ εγθπκνλεί ε ρεηξνλαθηηθή αλχςσζε βάξνπο ζα απνθεχγεηαη
κεηψλνληαο ην βάξνο κε ηελ ρξήζε κεραληθψλ ζπζθεπψλ ή κε άιια κέζα.

Α04.3.

ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

α. Όιεο νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα εγθαηαζηαζνχλ, ζπληεξεζνχλ, δνθηκαζζνχλ θαη επηζεσξεζνχλ απφ
αξκφδην πξφζσπν ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο
β. Ξξηλ αξρίζεη ε θαηαζθεπή θαη θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο ζα ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα, γηα λα εμαθξηβψλεηαη
ηπρφλ θίλδπλνο θαη λα πξνθπιάζζνληαη νη εξγαδφκελνη απφ θάζε γπκλφ ειεθηξνθφξν θαιψδην ή ειεθηξ.
κεραλήκαηα ή εξγαιεία.
γ. Ζ ηνπνζέηεζε θαη ε ζπληήξεζε ειεθηξηθψλ θαισδίσλ θαη ζπζθεπψλ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο λφκνπο θαη
θαλνληζκνχο.
δ. Όια ηα ηκήκαηα ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζα έρνπλ κέγεζνο θαη ραξαθηεξηζηηθά θαηάιιεια γηα ηηο
απαηηήζεηο ηζρχνο θαη γηα ηελ εξγαζία πνπ κπνξεί λα απαηηεζεί.
ε. Όια ηα κέξε ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζα θαηαζθεπάδνληαη, εγθαζίζηαληαη θαη ζα ζπληεξνχληαη έηζη, ψζηε
λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο.
δ. Ζ δηαλνκή ηνπ ξεχκαηνο ζηελ θάζε εξγαζίαο ζα γίλεηαη κέζσ ελφο δηαθφπηε, πνπ ζα απνκνλψλεη ην ξεχκα απφ
φινπο ηνπο αγσγνχο, ζα είλαη πξνζπειάζηκνο θαη ζα κπνξεί λα θιεηδψλεηαη ζηελ ζέζε „‟OFF‟‟ αιιά φρη ζηελ ζέζε
„‟ΝΛ‟‟. Ζ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο
απφ φινπο ηνπο αγσγνχο ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο.
ε. Όιεο νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη έμνδνη ζα ζεκεηψλνληαη επθξηλψο θαη ζα θέξνπλ ηελ έλδεημε ηνπ ζθνπνχ ή ηεο
ηάζεο ηνπο.
ζ. Δάλ ε δηάηαμε ηεο εγθαηάζηαζεο δελ κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί εχθνια, ηα θπθιψκαηα θαη νη ζπζθεπέο ζα
επηζεκαλζνχλ κε επηγξαθέο ή άιια θαηάιιεια κέζα.
η. Θπθιψκαηα θαη ζπζθεπέο πνπ θέξνπλ δηαθνξεηηθέο ηάζεηο ζηελ ίδηα εγθαηάζηαζε ζα επηζεκαλζνχλ κε εκθαλή
κέζα, φπσο ε ρξσκαηηθή ζήκαλζε.
ηα. Δπαξθείο πξνθπιάμεηο ζα ιακβάλνληαη ψζηε λα εκπνδίδνληαη νη εγθαηαζηάζεηο λα ιάβνπλ ξεχκα πςειφηεξεο
ηάζεο απφ ηηο άιιεο.
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ηβ. Όπνπ είλαη αλάγθε γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ νη εγθαηαζηάζεηο ζα πξνζηαηεχνληαη απφ θεξαπλνχο.
ηγ. Νη γξακκέο ζεκαηνδφηεζεο θαη ηειεπηθνηλσληψλ δελ ζα βξίζθνληαη ζηα ίδηα ππνζηεξίγκαηα κε ηηο γξακκέο
κέζεο θαη πςειήο ηάζεο.
ηδ. Ξξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιεια κέξε.


Γηα λα απαγνξεχνπλ ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα λα εηζέξρνληαη ζε ρψξνπο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ή λα επεκβαίλνπλ θαη λα ρεηξίδνληαη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο.



Γηα λα παξέρνπλ νδεγίεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ ζε πεξίπησζε δηάζσζεο αηφκσλ πνπ
έρνπλ έιζεη ζε επαθή κε ειεθηξνθφξνπο αγσγνχο θαη παξνρή Α‟ Βνεζεηψλ ζε άηνκα πνπ έρνπλ πάζεη
ειεθηξνπιεμία.



Γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ππεχζπλν πνπ πξέπεη λα εηδνπνηεζεί ζε πεξίπησζε ειεθηξηθνχ αηπρήκαηνο ή
επηθίλδπλνπ πεξηζηαηηθνχ.

ηε. Θαηάιιειεο πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο ζα ππάξρνπλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο φπνπ ε επαθή ή ε πξνζέγγηζε
ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλε.
ηζη. Ξιήξεο ελεκέξσζε ζα παξέρεηαη ζηα άηνκα πνπ ρεηξίδνληαη ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ φζνλ αθνξά φινπο ηνπο
πηζαλνχο θηλδχλνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ.
ηδ. Ξξηλ αξρίζεη νπνηαδήπνηε εξγαζία ζε αγσγνχο ή εμνπιηζκφ πνπ δελ πξέπεη λα παξακείλεη ελεξγφο :


Θα δηαθνπεί ε παξνρή ξεχκαηνο.



Θα ιακβάλνληαη νη θαηάιιειεο πξνθπιάμεηο ψζηε λα απνθεπρζεί ε εθ λένπ παξνρή ξεχκαηνο.



Νη αγσγνί θαη ν εμνπιηζκφο ζα δνθηκάδνληαη γηα λα επηβεβαησζεί φηη είλαη αλελεξγνί.



Νη αγσγνί θαη ν εμνπιηζκφο ζα γεηψλνληαη θαη ζα βξαρπθπθιψλνληαη.



Γεηηνληθά ηκήκαηα ειεθηξνθφξνπ εμνπιηζκνχ ζα πξνζηαηεχνληαη επαξθψο γηα ηελ απνθπγή ηπραίαο
επαθήο.

ηε. Αθνχ ηειεηψζεη ε εξγαζία ζηνπο αγσγνχο θαη ηνλ εμνπιηζκφ, ην ξεχκα ζα επαλαδηνρεηεχεηαη κφλν κεηά απφ
εληνιή ηνπ αξκνδίνπ πξνζψπνπ, αθνχ πξψηα αθαηξεζνχλ ε γείσζε θαη ε βξαρπθχθισζε θαη αλαθεξζεί φηη ν
ρψξνο εξγαζίαο είλαη αζθαιήο.
Ηζ. Νη ειεθηξνιφγνη ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε θαηάιιεια θαη επαξθή εξγαιεία θαη εμνπιηζκφ αηνκηθήο πξνζηαζίαο
φπσο πξνβιέπνπλ νη
θαλνληζκνί.
Α04.4.

ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟ ΠΤΡΚΑΓΗΔ

Α. Γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ππξθατάο ζα ιακβάλνληαη φια ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε :


Λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο ππξθατάο.



Λα ειέγρεηαη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά θάζε μέζπαζκα ππξθατάο.
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Λα πξαγκαηνπνηείηαη γξήγνξε θαη αζθαιήο εθθέλσζε ηνπ ρψξνπ.

Β. Θα ππάξρνπλ αζθαιηζκέλνη απνζεθεπηηθνί ρψξνη γηα εχθιεθηα πγξά, ζηεξεά θαη αέξηα.
Γ. Ρν θάπληζκα ζα απαγνξεχεηαη κε πηλαθίδεο κε ηελ έλδεημε „‟Κελ θαπλίδεηε‟‟ νη νπνίεο ζα είλαη άκεζα επδηάθξηηεο
θαη επαλάγλσζηεο ζε θάζε ρψξν πνπ πεξηέρεη θαχζηκα ή εχθιεθηα πιηθά.
Γ. Θαχζηκα πιηθά, φπσο πιηθά ζπζθεπαζίαο, πξηνλίδη, ιαδσκέλα ζηνππηά, άρξεζηα μχια ή πιαζηηθά δελ ζα
ζπζζσξεχνληαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο αιιά ζα θπιάζζνληαη ζε θιεηζηά κεηαιιηθά θνπηηά ζε αζθαιέο κέξνο.
Δ. Θα γίλνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη ζε κέξε κε θίλδπλν ππξθατάο.
ΠΡ. Ππγθφιιεζε, θνπή κε θιφγα θαη άιιεο ζεξκέο εξγαζίεο ζα γίλνληαη κφλν ππφ ηε επίβιεςε αξκνδίνπ θαη κε ιήςε
θαηάιιεισλ πξνθπιάμεσλ.
Ε. Νη ρψξνη εξγαζίαο ζα εθνδηάδνληαη κε ηα θαηάιιεια θαη επαξθή κέζα ππξφζβεζεο ηα νπνία ζα είλαη εχθνια
νξαηά θαη πξνζπειάζηκα.
Ζ. Ν εμνπιηζκφο ππξφζβεζεο ζα ζπληεξείηαη θαηάιιεια θαη ζα επηζεσξείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Θ. Όιν ην πξνζσπηθφ (επηβιέπνληεο θαη εξγαδφκελνη) ζα είλαη εθπαηδεπκέλνη ζηελ ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ
ππξφζβεζεο.
Η. Ρα κέζα δηαθπγήο ζα είλαη πξνζπειάζηκα, νη δίνδνη δηαθπγήο ζα επηζεσξνχληαη ζπρλά, εηδηθά ζε ςειέο
θαηαζθεπέο φπνπ ε πξφζβαζε είλαη πεξηνξηζκέλε.
ηα. Θα δίδνληαη επαξθή θαη θαηάιιεια πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα ζε πεξίπησζε ππξθαταο πνπ ζα αθνχγνληαη ζ‟
φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο.
ηβ. Ξηλαθίδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε εκθαλή ζεκεία δείρλνληαο :


Ρν πιεζηέζηεξν ζπλαγεξκφ ππξθαταο.



Ρν λνχκεξν ηειεθψλνπ θαη ηε δηεχζπλζε ηεο πιεζηέζηεξεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο.

Αζήλα, 10-10-2019
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